
No. 4 Telephone:
So. Boeton, M6-M.

KELEIVIS
DAUBŲ ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Leidžia J. G. Geguži* & Co.

Prenuaerata BfUn
Amerikoje .........................
Kanadoj ir užrubežiuose .

Prenumerata pusei ■
Kanadoj ir užmbežiuos* . 
Amerikoje .........................
Apgarsinimų kainos klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

“Keleivis,” S. Boston, Mass.

SO. BOSTON, MASS. 28 SAUSIO-JANLARY, 1920 M.
"Entered as Second Class Matter” February 23, 1905. at the Post Office at Boston. Mass.. under the act of March 8, 1878.

■ ■ .............. ■ * --------
True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on January 

28, 1920, as reųuired by the Act of October 0, 1917.

Baltijos Tautų Lyga

keleivis”^ S
L1THUANIAN WEEKLY 

Pablished by J. G. Geguži* & Ca. 
Ee«ry Wednesday in Boston, Mass.

Represents over 4,000 Lithuaniane 
in the City of Boston, 50,000 in 
N«w England and about'500,000 

in the United Statės.

The Best Advertising Medinai.
Advertising rates on application.

Ali communications should be 
addressed to:

Keleivis,” S. Boston, Mass.

f

I
I
I

Ii
Metai XV.

. lrue translation filed with the post-f True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on January 
master at R<><ter> „r. 28, 1920, as reųuired by the Act vfOctober 0, 1917.Influenza gręsia 

visam pasauliui.
, True translation filed \\ith the post- 
į master at Boston. Mass. on January 
■ 28, 1920, as reųuired by the Act of 
October C, 1917.

. LATVIAI PAĖMĖ . 
REžICĄ.

Londone gauta žinių, kad 
latvių kariumenė pereitoj 
sąvaitėj atėmė iš bolševikų 
Rezicos stotį, kuri stovi į 
šiaurvčius nuo Dvinsko. Ži
nios jiereitą ketvergą sakė, 
kad bolševikai buvo sutrau
kė didelių spėkų Režicai 
ginti, nes tai yra svarbus 
geležinkelių mazgas. Lat
viai tečiaus užėmė toj apie- 
linkėj keliolika kaimų ir 
bolševikai turėjo iš Režicos 
trauktis.

LIETUVIAI ATSISAKO 
DĖTIS SU LENKAIS.

Estai grįžta į Dorpatą tartis 
su bolševikais.

Sausio 17 d. į Helsingfor- 
są suvažiavo lietuvių, latvių, 
estų ir lenkų delegatai, ir 
susidėję su finais visi turėjo 
taip vadinamą Baltijos tau
tų konferenciją. Kiekvienos 
šalies delegacija susidėjo iš 
iš užsienio ministerio, karės 
ministerio ir daugelio štabo 
oficierų kapo militarių pa
tarėjų.

Abelnas įspūdis buvo 
toks, kad Baltijos šalims 
gręsia didelis pavojus. Visi 
buvo nusigandę, kad bolše
vikai, apsidirbę su Kolčaku 
ir Denikinu, neatkreiptų 
savo spėkų į vakarus.

Vyriausis šitos konferen
cijos tikslas buvo sudaryti 
penkių valstybių sąjungą 
"apsigynimui” nuo Sovietų 
Rusijos, o paskui — apsigy
nimo sąjungą prieš Vokieti
ją. (Prie to, matyt, slapta 
ragina sąjungininkų impe
rialistai). Finliandija te
čiaus atsisakė dėtis prie są
jungos prieš Vokietiją, aiš- 
kindamosi. jog ji randasi to
kiam geografiniam padėji
me, kad iš Vokietijos pusės 
jai negali būti jokio pavo
jaus.

Konferencija tęsėsi apie 
sąvaitę laiko ir pereitos se- 
redos naktį užsidarė beveik 
nieko nenutarus. Ji paskyrė 
tiktai komisiją, kad išdirb
tų pieną "apsigynimo sąjun
gai” prieš Sovietų Rusiją. 
Apie taiką su bolševikais ne
buvo nei kalbos. Ar bus tas 
klausimas svarstomas vė
liaus. tai prigulės nuo sąjun
gininkų, nes tik jų nurody
mais konferęncija vaduoja
si ir tik jų įsakymus tephdo, 
išskyrus rasit tik vieną Lie
tuvą, kuriai aliantų politika 
perdaug jau įgriso.

Ačiū sąjungininkų intri
goms, lenkai užgriebė pusę 
Lietuvos ir dabar santikiai 
tarp lietuvių ir lenku taip 
įtempti, kad Lietuva atsisa
kė dėtis ir prie Baltijos tau
tų sąjungos, jeigu prie jos 
prigulės Lenkija.

Latvių ir lenkų delegatai 
sako, kad Lietuva dabar vei
kiausia darys taiką su So
vietų Rusija.

Estai, kurie taipgi visą 
iaiką žiurėjo į konferencijos 
pasekmes su nepasitikėji
mu, dabar grįžta į Dorpatą 
linksmi, kad su Sovietų Ru
sija bus galima pradėti pir- 
klvbą.

Taigi kol kas, Baltijos 
tautų sąjungos dar nėra, ir 
kažin ar ji galės kada nors 
būti.

Vokietijos socialistų laik
raštis ”Vorwaerts” sako,■ 
kad jų valstybė randasi "ant 
mirties patalo,” šalyje esan
ti didžiausia suirutė.

SOVIETAI PO VISĄ 
SIBIRĄ.

Raudonos spėkos užėmė vi
są Šiaurę. V ladivostoko 

valdžia bėga.

I
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Londone gautos iš Irkuts
ko žinios sako, kad visas 
šiaurės Sibiras, pradedant 
nuo Lumskio apskričio, yra 
užimtas raudonų spėkų ir 
visur jau įsikurusi sovietų 
valdžia. Pranešimas sako:

"Sausio 10 naktį Petro
pavlovske. ant Kamčatkos. 
ivyko bekrauju revoliucija. 
Visa kariumenė perėjo žmo
nių pusėn ir valdžia likos 
areštuota.

"Tarpe Vladivostako, 
Chabarovsko ’ ir Atamano, 
generolo Ohalmykovo kariu 
menė yra spsupta iš visų 
Dusių. Tarpe Vladivstoko ir 
Usuri srvties mes visur ūž
imam ir revoliucijų laukia
ma kas minutą kitose vieto
je. Valdžia jau bėga iš Vla
divostoko, Chabarovsko, 
Nikolajevsko ir Blagovieš- 
čensko.”

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
TRIS MIESTUS.

Gautos Londone Maskvos 
žinios sako, kad apie Kryvoi 
Rogą, 80 mylių i šiauryčius 
nuo Chersono, eina smarkus 
mušis. Bolševikų raiteliai 
užėmė tris miestus, Alek- 
sandrovską, Nikolajevską ir 
Orlovką, paimdami kartu 
daug nelaisvių ir grobio.

MILŽINIŠKI DENIKINO
NUOSTOLIAI.

Washington.
čiu biuras

Ukrainie- 
čia gavo žinių, 

kad Ukrainos liaudies res- 
Dublikos armija, grusdama 
Denikino kariumenę atgal 
didžiausioj betvarkėj, atė
mė iš jo 4.000 kturkampių 
myliu žemės pietų Rusijoj.

Atimtas iš Denikino gro
bis buvo daugiausia iš Ang
lijos. Sumušta ir išblaškyta 
Denikino kariumenė bėga 
linkui Odesos ir Chersono.

SOVIETAI GALI STOT

VISAS SIBIRAS SUKI
LO PRIEŠ REAKCIJĄ.

Londonas.— Žinios iš Tien- 
Tsin sako, kad sukilimas 
prieš Kolčako "visos Rusi
jos" valdžią apėmė visą Si
birą. Irkutsko miestas, kur 
Kolčakas buvo Įtaisęs "visos 
Rusijos’’ valdžios lizdą, da
bar visas socialrevoliucijo- 
nierių rankose.

ANGLIJOS KARIŠKI LAI
VAI PLAUKIA VLADI- 

VOSTOKAN.
Iš Londono pranešama, 

kad Anglijos admiralicija 
Įsakė kariškiems laivams 
niaukti Vladivostokan, kad 
reikalui esant spėka butų 
ant vietos.

ALBANAI SUKILO 
PRIEŠ SERBUS.

Romos žinios, sako, kad 
albanai sukilo prieš serbus,vilu nACJ Aiųi laiuunai durnių pučo oei uus PRIEŠ VIS4 PASALU. |kurje užėmė jų krašt4 guki 

Vashington. — RusiJos[]imui nuslopinti Serbija 
vartoja kariumenę. Tai vis 
sąjungininkų politikos vai
siai.

master at Boston, Mass. on January 
28, 1920. as icųuircd by the Act of
October 6, 1917.

PERŠOVĖ ERZBERGERJ.
Einant iš teismo Berline 

ši panedėlį likds peršautas 
Mathias Erzbergeris, pa
garsėjęs klerikalų vadas ir 
dabartinis finansų ministe- 
ris. Kulipka pataikė jam i 
petį ir lengvai sužeidė. Šo
cikas areštuotas. Jis pasi
sakė esąs Oltwig Hirsch- 
reldt.

Deportuos da 3,000
Komunistų.Mokslas yra bejiegis. sa

ko Anglijos daktarai.I ----------
Influenzos epidemija pa- 

i sirodė jau Ispanijoj, Šveica-
• rijoj, Japonijoj, Anglijoj ir 
. Amerikoj. Ir mokslas yra
• visai bejiegis prieš tą plėgą, 

sako vyriausis Anglijos svei
• katos ministerijos daktara: 

"Pasaulis stovi 
didžiausią naikintoją žmo
nijos istorijoj ir 
išgydyti." sako D r. 

.man. "šita misteriška liga
J 918 ir 1919 metais paėmė 
Anglijoj 100,000 žmonių. 
Mes negalėjome sustabdyti 
jos plėtojimosi tuomet ir. 
nežiūrint visų tyrinėjimų, 
nieko apie ją nežinoma šian
dien. Galima teisingai pasa
kyti, kad iki šiol medicinos 
mokslas prieš tą ligą yra be

miegis.”
Daugelis tiki, kad alkoholis 

yra geras vaistas nuo influ
enzos. Anglijos sveikatos 

: ministerijos narys sako, jog 
tas da neprirodyta. Mas- 
kos ant veidų vaikščiojam 
apie ligonius taipgi ne ką 
esą vertos ir jis nepataria 
jas vartoti, nes su joms dau
giau neparankumų, negu 
naudos.

Viskas, kas " galima pa
tarti apsisaugojimui nuo in
fluenzos, tai tik vengti susi
grūdimo, nevaikščioti baž- 
čion.

Amerikoj kol kas dau
giausiai serga New Yorke 
ir Chicagoj. Chicagoj, apsk
ritai imant, kas diena suser
ga po 2.00 žmonių. Neu 
Yorke nuo 1 sausio buvę 
daugiau kaip 6.000 influen
zos atsitikimų ir apie 3,00€ 
plaučių uždegimų.

Providence, R? I., perei
toj sąvaitėj buvo 86 influen
zos atsitikimų.

Wate r būryje 500, 
forde 400.

Vėliausios žinios 
kad ~ Chicagoj iš kiekvienc 
100 žmonių vienas serga in
fluenza. Telefono veikimas 
esąs labai apsunkintas, nes 
serga 1,600 telefonisčių.

.b. 
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Generolas Foch vesiąs 
lenkų armiją prieš 

Sovietų Rusiją.

ITALIJOS KARIUMENĖ 
ŠAUDO DARBININKUS.

Florencijoj darbininkai 
turėjo pereitoj nedėlioj su
sirinkimą, kur kalbėjo ats
tovas Malatesta, raginda
mas minią prie revoliucijos. 
Žmonės Įtaisė demonstraci
ją. Kareiviai bandė demons
trantus išvaikyti. Minia ka
reivius užpuolė, pastarieji 
pradėjo šaudyt. Daug žmo
nių sužeista.

ALI ANTAI SIUSIĄ 200,000 -----------------
KAREIVIŲ PRIEŠ BOL- UŽDARE GELEžINKE- 
ŠEVIKUS ANT KAU- ’ ”T

KAZO.
LIŲ DIRBTUVES.

i
Vokietijos valdžia uždarė 

geležinkelių dirbtuves Ber
line, Breslave, Hanovere, 
Frankfurte, Darmštate, Go
toje ir kitose -vietose, nes 
komunistų suagituoti darbi
ninkai pradėjo ."tylomis 
priešintis" ir kas diena vis 
mažiau padarydavo darbo. 
Sakoma, kad dirbtuvės ne
bus atidarytos patol, pakol

I CHICAGOJ APKALTIN
TA 125 KA1RIASPARNIŲ 

VEIKĖJAI.

Tų tarpe Koše Stokes ir mi- 
lionierius Bross Lioyd.

Specialis grand jury Chi- 
cagoje apkaltino 125 komu
nistų. kurie tik turėjo Ko
munistų Parti jos kokių nors 
irėdn ar buvo {>asižymėję 
kaipo veikėjai. Tarp jų ran
dasi pagarsėjusi Mrs. Rose 
Pastor Stokes, vyriausis 
"Novyj Mir” redaktorius 
Hurvič, Komunistų Partijos 
sekretorius Charles Ru- 
thenberg, Izaokas Fergu- 
son. Lietuvos žydelis Stok- 
’ickis ir milionierius Bross 
Lioyd.

Visus juos kaltina už pri
gulėjimą ir veikimą Komu
nistų Partijoj, kurios tiks- 
’as yra prievarta griauti 
šios šalies valdžią. Kadangi 
risi jie užsigynė, kad val
džios griauti jie nenori, tai 
valdžia turi jiems tatai pri
rodyti r tuo tikslu bus byla, 
kuri prasidės 5 balandžio.

Iš Washingtono praneša- 
na, kad iš 3,600 suimtųjų 
pastaromis dieaomis atei
nu. 3000 esą aiškių komunis 
ų ir visi jie busią deportuo- 
i, nes Darbo Sekretorius 
pripažino, kad Komunistų 
Partijos programas yra taip 
parašytas, jog pagal imigra- 
:ijos įstatymą kiekvienas 
:os narys turi būt deportuo- 
:amas.

Kad parodžius, jog žmo
gus yra komunistas ir gali 
būt deportuotas, slaptos po
rcijos agentai turi pristaty
ti tiktai išduodamą partijos 
nariams kortą. Pas 3,000 Nu
imtųjų tokias kortas rado. 
Jų byla ir deportavimas 
prasidės tuojaus. Tuojaus 
busianti išsiųsta antra, tre
mia ir daugiau "sovieto ar- 
Vii ”

Apie tris ketvirtadaliai 
suimtųjų esą rusai. Kiti su- 
šideda iš Vokiečių, austrų, 
vengru, lietuvių, latvių, fi
nų ir kiniečių.

Martensui areštuoti taip
gi yra išleistas varantas ir 
<aip tik jį senato tyrinėjimo 
komisija paliuosuos, justici
jos departamento agentai 
tuojaus jį paims.

Anglija padėsianti nuo van- 
lens. Jos laivynai jau plau

kia į Juodąsias Jūres.
Paryžius, 24 sausio. — 

šiandien po pietų maršalas 
Foch išvažiavo Varšavon, 
kad galutinai prirengus są
jungininkų projektuojamąjį 
rfenslvą prieš Sovietų Ru- ________ . ,___ ,
siją. Manoma, kad lenkų ka- darbininkai nesutiks dirbti 
•iumenei pagelbėt, Francija 'ant akordo (nuo štukiu). 
luos savo kareivių, o Angli- .^priklausomieji socialistai 
a prisidės jūrių spėkomis, norėjo surengti eilę protes- 
Pagal šito pieno, Anglijos to mitingų, bet karps minis- 
laivynas Viduržemės jure- :teris Noske uždraudė, 
-e gavo įsakymą plaukti į i 
Juodąsias jūres.

Visi frontai prieš Sovietų' 
Rusiją pavedami generolo 
Focho vadovybei. Jo kelionė 
Variavą labai saugojama 

r nuo žmonių slepiama. 
Apie ją pasisekė sužinoti 
iktai Ūniversal Service ži
lių agentūrai.

Tai šitokių žinių pereitą 
mbatą atėjo iš Paryžiaus. 
Kita žinia atėjo iš Londono, 
airioj sakoma, kad vyriau
sia sąjungininkų taryba nu
arusi siųsti Kaukazan prieš 

bolševikus 200.000 kareivių.
Bet tuo pačiu laiku iš Pa

ryžiaus pranešama, kad 
Prancūzų valdžia šitas ži
lins užginčvja. Generolas 
Poch esąs Paryžiuje ir sako- 
i nieko apie tuos pienus 
jrieš Sovietų Rusiją neži- 
įąs.

Iš Londono vėl pusiau ofi- 
•ialiai pranešama, kad iš- 
datinta po visą pasaulį ži- 
įia, buk Anglija siunčianti 
Kaukazan 200,000 kareivių 
prieš bolševikus, yra gry
niausia pasaka.

Kas tas žinias skleidžia, 
r katros jų teisingesnės, tik 
ateitis parodys.

LENKIJOJ MOBILIZA
CIJA.

Tš Varšuvos pranešama, 
kad lenkų Seimas nutarė ap
skelbti mobilizaciją, nes jau
čia, kad bolševikai tuojaus 
pradės prieš Lenkiją ofen- 
syvą.

AMERIKONAI PADEDA 
LENKAMS VILNIUJE.
Vilniuje Amerikonai ati

darė naują karinį ligonbutį. 
kur lenkų daktarams bus 
rodomi vėliausi patirimai 

! karės chirurgijoj.

AMERIKA LAIKO 30,000 
RUSŲ.

Washington. — Bolševikų 
atstovas L. Martens sako, 
kad Suvienytose Valstijose 

lesa 30,000 Rusijos piliečių, 
kurie nori grįžti savo tėvy
nėn, bet valdžia jų neišlei- 
duia, nes jie sovietų šalinin
kai.

Washington. — 1 
sovietų organizacija dabar 
taip sustiprėjo, kad jie "ga
li stoti į kavą su visu pasau
liu," pasakė Senato komite
tui bolševikų atstovas L. 
Mariensas. Ir todėl, jis sa
ke, sovietai dabar jau nebe
ragina. kad tarptautinė re
voliucija juos paremtų.

VLADIVOSTOKE GENE- 
RALIS STREIKAS.

Iš Sibiro atėjo žinių, kad 
6,000 Semionovo kareivių 
metė ginklus. Semionovas, 
kuris ėjo atakomis ant Ir
kutsko,’ likos biauriai su
muštas. Dabar jis pasitrau
kęs už Baikalo bando su ja
ponų pagelba taisytis sau 
naujų nozicijų.

Vladivostoke esą "ramu, 
bet darbininkai apskelbę ge- 
neralį streiką. Apskelbdami 
streiką, darbininkai išleido 
manifestą, kur aštriai kriti
kuojami sąjungininkai. 
Prieš jų diktatūrą, matyt, 
tas streikas ir apskelbtas.

I

I

AMERIKOS RAUDONAS 
KRYŽIUS GRĮSTA Iš 

SIBIRO.
Iš Washingtonp praneša

ma. kad Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus personalas, 
kuris buvo Sibire prie ame- 
rikiečių kariumenės, va
žiuoja jau i Vladivostoką, o 
iš tenai kartu su savo kariu
menė grįš namo. Įsteigti 
Irkutske ir Verchneudinske 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ligonbučiai' likos pa
vesti bolševikų priešams ir 
Rusų Raudonajaųi Kryžiui.

sako

Anglijos kareiviai Indijoj 
šaudo streikuojančius dar
bininkus. • kas Sibire.

—----------- — t

Liovei George užginčija, 
kad Anglija siųs didelę ar
mija ant Kaukazo. Ji gin
sianti tiktai rubežių.

Japonija didins savo spė-

GENERALIS STREIKAS 
PRIGULĖS NUO DAR

BININKŲ.
Ar bus generalis streikas 

jeigu New Yorko legislatu- 
ra atsisakys priimti praša
lintus penkis socialistus at
stovus, tai prigulės nuo pa
čių darbininkų, sako New 
Yorko valstijos socialistų 
pirmininkas Bloch. "Socia
listų Partija yra politinė or
ganizacija.” jis sako, "ii 
streiku kurstvmu ji neužsi- 
ima: tečiaus toks streikas 
yra labai galimas dalykas 
jeigu patįs darbininkai pri
pažins, kad atstovybinė mu
sų valdžia yra jau mirusi 
raidė.”

__________
REED ATAKUOJA HOO- 

VER4.
Missouri senatorius Reed 

senate pradėjo smarkiai ata 
kuoti buvusį maisto admini- 

\i Hooverą, kuris 
pagerintų geležinkelių tvar-'nieko nesiklausęs pradėjo 
ką. negu nauji garvežiai ir reklamuoti savo kandidatu- 
relės. rą i p* yzidentus.

LENKIJOJ VALDININ
KAI VAGIA.

Varšava. — Lenkijos Sei
mas ruošiasi išleisti įstaty
mą. kad valdininkai pagauti 
vagiant valdžios turtus ar
ba imant nuo žmonių kyšius 
butų baudžiami ’ mirčia. 
Ypač už tokį įstatymą sto
ja susisiekimo ministeris 
Marlei. Jis pasakė Seime, 
kad toks įstatymas daugiau stratoriu

LIETUVOJ SIAUČIA ŠIL
TINĖS EPIDEMIJA.

Iš Varšavos pranešama, 
kad Lenkijoj ir visoj Pabal- 
ijoj, taigi ir Lietuvoj, 
siaučia šiltinės epidemija. 
Amerikos Raudonam Kry
žiui raportuota <" 
kaip 1.000,000 ligos atsitiki
mų. Sakoma, kad vienatinis 
būdas epidemijai sulaikyti, 
tai steigti sanitariškas sto
tis, kur butų naikinamos 
utėlės, nes tik nuo utelių šil
tinė žmonės serga. Tečiaus 
nei Lenkija, nei Baltijos ša- 
’Įs savo spėkomis to padary
ti negali.

UŽDARYTAS KALĖJU 
MAN SINN FEINAS IŠ

RIKTAS MAJORU.
• Dublino airiai "sinr. fei- 
nai" išrinko savo miesto ma
joru "sinn feiną" Tarną 
Kelley, kurį Anglijos val
džia turi uždarius Londono 
kalėjime už "maištą."

VOKIETIJOJ UŽDAROMI 
KAIRIEJI LAIKRAŠČIAI.

Vokietijos valdžia pradė
jo areštuoti komunistus ir 
nepriklausomus socialistus 

( ** smaugti jų spaudą. Pas
taromis (Sienomis .užtlaryta 
15 įvairių laikraščių. Perei
tą sąvaitę likos areštuotas 
n priklausomu jų socialistų 
kairiojo sparno vadas Er- 
nest Daumig.

Sąjungininkai nutarė tur
kus Europoje palikti, bet 
diktuos sultono žingsnius.

BUVĘS GUBERNATO
RIUS SMERKIA DEPOR

TAVIMĄ.
Chicagoje buvo įtaisytas 

Jull Hause svetainėj pro
testo mitingas prieš depor
tavimą pirmeivių. Mitinge 
<albėjo buvęs Illinois valsti- 
,os gubernatorius Dunne. 
Jisai pasakė, kad areštuoda
ma ir deportuodama pirmei
vius, valdžia laužo šalies 
<onstituciją. Chicagos uni
versiteto profesorius Fre- 
und taipgi smerkė daromas 
valdžios kratas, nepatinka
mų jai žmonių trėmimą ir 
eidžiamus "maišto įstaty
mus." Nutarta šaukti 8 va
sario viešą protesto mitin
ga-
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n APŽVALGA B
TRUMPA KAPSUKO 

BIOGRAFIJA.
Lietuvos laikraštis "Dar

bas” paduoda šitokį Kapsu- 
ko-M ickevičiaus gy ven i mo 
a prašymą:

”V! Kapsukas (Mickevičius) 
gimė Būdviečių kaime. Pajevo
nio valse., Vilkaviškio apskr. 
Buvo Seinų seminarijos ir Lie- 
po.jaus giminazijos auklėtiniu, 
iš kur jį uz politiką prašalino. 
Buvo įstojęs į Šveicarijos Ber
no universitetą, bet jį mažai 
telankė, daugiau dirbo Lietu
voje.
. "Kaipo politikos ir visuome
nės dirvoj darbuotojas, V. 
Kapsukas žinomas nuo senai. 
Jaunystės laikais jis buvo di
delėje V. Kudirkos (Kapso) 
įtakoje, nuo kurio jis prisisa
vino slapyvardį. Iš pradžių 
dirbo 'Varpe.’ bet vėliaus įsto
jo į Liet. Soc.-demokratų Par
tija ir leido Prūsuose laikraštį 
'Drangas,’ nesugyvendamas <u 
kitais soc.-demokratais dėl jų 
pergriežtos taktikos, šie leido 
tuomet 'Darbininkų Balsą.' V. 
Kapsukas daug pasidarbavo, 
gabendamas iš Prūsų ne tik 
savo partijos, bet ir kilų. pav..

literatūrą.
metų revoliucijos 
dirbo kaipo soe.- 
partijos narys: 

laik-»
'Nauja ją

iii pirmos klesos hotelio Ry
me pasisamdyti! Ir "baugu" 

; jiems darosi, kad jis "nesu
sinervuotų" ir neišvažiuotų 
iš Rymo.

Vaje, vaje, koks tai butų 
"nuostolis Lietuvai." stena 
klerikalai.

Ištikrųjų-gi lietuviams bu 
tų didelis nuostolis tokį dy
kaduonį tenai užlaikyti. Juo 
greičiau jis tenai ' susiner
vuos," juo greičiau išva
žiuos. tuo lietuviams bus 
sveikiau. Tik davatkų orga
nui tas gali išrodyt "baisu

Pabėgo i už
gyveno, 

čia ji antru 
ir išgabeno į

Teismas nuteisė B 
bet šis lai- 

kiek sutrumpintas. 
V. Kapsukas kaipo 
gyveno Sibire. Iš 
Atsidūrė Anglijoj.

kartu su kitais or- 
Rusijos Bolševikų 

Lietuvių Rajoną ir 
žymiausias narys, 

ir ki-
leidiniuose.

varpininkų
”1904-5 

metu daug 
demokratų
agitavo, bendradarbiavo 
rasentose. redagavo 
Gadynę' ir kt.

”1906 metais pateko i Kal
varijos. vėliaus į Suvalkų ka
lėjimą. Keli jo draugai padarė 
ginkluotą užpuolimą ir iš Su
valkų išvadavo,
sienius. Ten neilgai 
Grižo i Vilnių, 
kart suareštavo 
Varsa vą.
metams katorgos, 
kas buvo 
1914 m.
tremptinis

* ten bėgo.
Redagavo soc.-demokratų laik
raštį 'Rankpelnį.' Nuvykęs A- 
merikon — 'Kovą.' čia jis pa
sižymėjo kaipo vienas kraštu
tiniu.; ų soc.-demokratų.

”1917 metais jis grįžo Pet- 
rapilėn ir 
ganizavo 
Partijos 
buvo jo
Bendradarbiavo 'Tiesoj' 
touse bolševikų 
Susikūrus Lietuvos ir Gudijos 
Tarybų Respublikos Vyriau
sybei. V. Kapsukas buvo jos 
pirmininku.”

Kapsukas buvo jau atėjės 
su bolševikais Lietuvon ir 
įkūręs Vilniuje Tarybų' Val
džią. Bet lenkams Vilnių 
užėmus, o lietuviams iš kitų 
Lietuvos vietų bolševikus 
išvijus. Kapsukas pasitrau
kė į baltgudžių sostinę Smo
lenską ir tenai mirė.

"Pastaruoju laiku Kariume
nės dalims išduodami yra kai- 
kurie produktai su metaline 
(baltos blėkos) tara. Biėka yra 
reikalinga Centmlinėms Armi
jos dirbtuvėms, kaipo medžia
ga visokios rūšies pataisy
mams. Todėl Kariumenės da
lių vadams, karo komendan-

būt anarchistas. O susekti straipsniuose 
tokį labai lengva, nės 
laikraščio visuomet 
parašytas žmogaus 
ir. adresas, o kadangi visi arba 
laikraščiai eina per pašto "musų kuopa." buvusi LSS. 
rankas, tai slaptos policijos' kuop ” 
agentams užtenka tik nuei- ’! 
ti į paštą ir kada "Laisvė" pondencijoj

• a • • i • L. i l «

ar korespon 
ant -denejose kalbama -npie ko 

būna munistų kuopas, tai jį) u ne 
vardas sakoma "komunistų kuopa’ 

"LKS. kuopa," bei

.LrUe. tl’“n'auon tileu with the post-master at Boston, Mass. on January
-*• re«Įuired b\^ thę Act of<lelol^r ĮĮl7._____ .,

pneš pelnagrobių diktatūrą.ia” ir tt. Štai, 14-tam 
"Laisvės" numeryje, kores- 

iš Clevelando, j
: ”Sua- MAIŠTO" BILIUS REIK

ŠTU BAISU TERORĄ, 
I JIS SAKO. ‘ .

Plutokratai grieti; pasmau
gti visą darbininkų spaudą 

ir organizacijas.

Kongresui dabar yra pa
duotas toks žiaurus Sterlin- 
zo-Grahamo įstatymo su
manymas (bilius "prieš 
maištą"), kad net atžagarei
vis Gompersas pakėlė prieš 
ii protestą ir sako, kad prieš 
tą reakcijos sumanymą A- 
mer. Darbo Federacija ko

vosianti visomis savb jiego- 
■ mis.

"Jeigu Amerikos žmonės.
i ištiesų ir kongreso didžiu- 

i ma, suparstų tą pavojų, ko- 
. ds paslėptas tame biliuje. 

tai po vi-ą šalį kiltų protes
tų audra,” sako Gompersas.

"Buvo plačiai skelbiama," 
ako Gompersas, "buk tas 

oilius ginąs žodžio laisvę, 
tik draudžiau remti prie
vartos revoliuciją, bolševiz- 

Į ną ir anarchiją. Taikreny- 
I )ė.je gi jis uždeda ant visos; 
Amerikos spaudos autokra- 
tiškiausią. cenzūrą. Juo re- 
nianties galima taipgi pas- 
naugti laisvę žodžio ir susi- 
’inkimų. Jis neša 
5mugį visoms 
organizacijoms 
tam pažangiam 
kuris tik gali reakcijos 
ininkams nepatikti.

'Penkta to biliaus dalis 
įSection 5>, jeigu ji ištiesų 
te tuo tikslu paraš.vta, tai 
engvai gali būt taip aiški- 
įama. kad viešai nešioti to
lios organizacijos ženklelį 
<urios -tikslas yra pridėti 
?rie Suvienytų Valstijų 
konstitucijos ar įstatų kokį 
toss pataisymą, yra pikta- 
larvstė.

"Dalis šešta (Section 5) 
šplėtoja generalio pašto 
iršininko cenzūrą ant visų 

Į spausdinių. Taip vadina- 
nas Borah pataisymas, ku- 
’is reikalauja, kad pašto 
•iršininkui kokį spausdini 
klaikius, savininkui butų 
eista kreiptis į teismą, y 
reras savo principe, bet jis 
./ištiek neapsaugos 
nio pašto viršininko 
ė=.

"Dar nuostabesnis
tas, šitas įstatymas įsteigia 
iašto viršininko cenzūrą 
».nt privatinės žmogaus ko
respondencijos. Pavyzdžiui, 
larašyti laišką su patari
mu priešintis injuctionui, 
turį f’ederalis teisėjas gali 
šleisti liepdamas streikuo- 
antiems darbininkams gri
eti darban; yra kriminaiis 
nasižengimas. Negana to. 
jasiremiant tuo įstatymu 
galima da uždrausti orga- 
įizuoti ir iuodveidžius dar- 

I bininkus į uniją, kaipo 'ra
inės neapykantos pamatą.’ 

Nėra abejonės, kad pritari
mas Airijos nepriklausomy
bei tuo įstatymu taipgi gali 
būt uždraustas.

"Septinta biliaus dalis 
(Section 7) yra atkreipta 

prieš Europos darbininkų j tono 
literatūrą ir daug tos rūšies *$L00. 
raštų negalėtų parsitraukti' Ch. Pranulis iš Coultervi- 

pet knygynai ir tyrinėtojai. He. III., 17 sausio prisiuntė 
"Dalis 9. 10 ir 11 nedorai 

Laikomos prieš darbininkų 
organizacijas. Dalis 9 da
ro nelegale kiekvieną orga
nizaciją. kuri tiesioginiu ar 
netiesioginiu' keliu nori at
siekti politinių permainų su 
skriauda privatinei nuosa
vybei. Tuo tarpu yra žino
ma, kad net ir nekalčiausis 
darbininkų streikas gali pa
sibaigti jų ląimėjimu, kas 
bus iau tiesioginė skriauda ; 
samdytojo privatinei nuosa
vybei, ar bent gali būt taip i 
aiškinama. Juk buvo melą- ffalo).

•

tams jsakau visas dėžutes nuo tenai ateina, paimti jos skai-'tarp kitako sakoma: __
amerikonišku lašiniu, konser-,tytojų vardus. Todėl prasi-1reštuotas d. Aukštuolis, bu-, 
yų i* kitą produktų *nemėtyt.:dėjus dabar komunistų ab-’vęs LSS. 3 kuopos sekreto- 

i lavai, daugelis žmonių
skaitę, nesjabrtinės 3 kp. sekretorius.' 

bijosi, kad nepapultų bėdon.1 Kodėl nepasakyta, kad tai 
kad ir komunistų sekretorius? To- 

. dėl, kad komunistai jau išsi- 
I Mikuliui prie tiKro savo-^da savo vardo. O kaip jie 

skardinės (vardo. Papuolus kokiam ko-! pirma agitavo ardyti I.ietu- 
komu- vių Socialistų Sąjunga, kaip 

jie tempė lengvatikius dar
bininkus į komunistų aba- 
zš! O dabar, kuomet tūks
tančius žmonių suviliojo, tie 
liežuvio "revoliucionieriai” 
bijosi ir savo vardą ištarti!

Dabar jau ir patįs komu
nistai prisipažįsta, kad jų 
"komunizmo” dienos atgy
ventos. Pargrįžę nuo salų 
(kur laiko suimtuosius), tū
li jų ketina jau prie parapi
jos rašvties. Tai ve jums 
"revoliucionieriai!”

Žmonės tai pamatę, pra
dėjo nuo komunstų šalintis 
ir jų raštų ištolo bijosi.

A. Liutkus.

i>et surinkus siųsti Kaunan į Į, *
Centralines Armijos Dirbtu- imeta "Laisve" 
ves.” -----

Iš to galima jau suprasti.

u jau Irius, ir d. J. Valentinas, da-

Reikia pasakyti,
koks didelis turi būt gele- patįs komunistai bijosi pri- 
žies badas Lietuvoje, jeigu sipažinti prie tikro savo , - 1----- -J rl----J- -1 _

Tai apverktinas!munistūfT nelaisvę,*
nisto.i jo išsižada. Kada tu

pi komunistų vadai čia pa
puolė kalėjiman.

i paprasti nariai
..... "beluot,”

net išvalgytos 
renkamos, 
skurdas!

ir or 
kart- 
nelai- *iV 
pikio.

-DRAUGAS” KALBA 
APIE ANIVOLUS.

Chicągos švento Kazimie
ro klioštoriaus davatkų or
ganas "Draugas” 16-tam 
numeryje pasakoja apie a- 
niuolus sargus. Jisai tiki, 
kad tokių aniuolų tikrai yra 
ir sako:

"Tie aniolai sargai, esantie
ji prie atskirų žmonių 
ganizacijų turi uždavinį 
karčiais apsaugoti nuo 
mių. Jie tą uždavinį ir
Bet žmonės jų globą retai pa
junta. nes angelai vengia ste
buklų. o panaudoja gamtinius 
atsitikimus asmens apgyveni- 
mo tikslams. Tečiaus angelų 
globa žemės reikaluose vra ap- 
ribuota. Jie nekuomet tos glo
bos nesuteikia, jei mato, kad 
ta erloba padaugintų žmogaus 
tingėjimą arba neatsargumą.

"Angelų sargų globa labiau 
sryty je. 

visa 
laužti i 
tikslu i 

nuode- j 
Tiktai tada, kada žino- ■

apsireiškia dvasios - 
Tik ir joje angelai nėra 
galinti. Jiems nevalia 
žmogaus laisvės, nei su 
apsaugoti žmogų nuo 
mė: 
gus pats liuosa valia pasiekto-! 
da savo angelo globai. kada 
žmogus savo noru nelenda į 
dvasios pavojus, tada angelo 
globa jį beabejonės išgelbsti 
iš dvasinės prapulties.

"Netaip lengva eina dalykas, 
kuomet žmogus yra liuosa va
lia jau padaręs nuodėmę. Tada 
ant to žmogaus valios turi tei
se piktoji dvasia. Ji žmogų 
veda kur nori. Naudinga yra 
žmogui ir tada šaukti savo an
gelo sargo, bet tada to sargo 
uždavinys yra sunkesnis, nes 
turi ir piktąją dvasią įveikti ir 
žmogaus silpnybę sustiprinti 
ne mažindamas jo laisves. ’
Na. jeigu "Draugas" taip 

gerai žino aniuolų konstitu
ciją ir jų santikius su žmo
nėmis, tai ar negalėtų jis 
mums paaiškinti, kur buvo 
aniuolas sargas, kuomet 
"Draugo" bendrovės direk
torius kun. Ežerskis Mary
tei tiek daug "tro^elio" pri
darė? Kur buvo ir’ ką veikė 
aniuolas sargas, kuomet 
gaspadinė pridarė tiek daug 
bėdos kunigui Skripkai. ki
tam "Draugo" kompanui?

i

APIPLĖŠĖ KUN. DAM
BRAUSKĄ.

Kauniškė "Vienybė"
i neša. kadM ginkluoti vyrai'"O kam kišo galvą į kilpas * 
užpuolė praloto Itambraus- Jie buvo gudresni, bet per 
ko namus, paėmė 1.000 rub- savo gudrumą’ ir mus suvi- 

;lių rusiškais pinigais, 1.500 ,ilojo. Dabar tegul sau ži- 
auksinu lietuviškais, du žie- nosi!” 

į iu, du pralctišku kryžių,!
aikrodėlį ir prasišalino. Už-’^ 

iouolimas buvęs 6 valandą deda^biįStiZ
y tą ir Dambrauskas gulė- vardo. ’r'‘ 

jęs dar lovoje; plėšikai pri-/’i ’.x.;
! •................. ............i______ : . 1

tai likę 
atsisakė 

aiškė "Vienybė” pra-puoš "beluot," sakydami: 
kadM ginkluoti vyrai "O kam kišo galvą į kilpas * 
A Iz-At-Z-k I ' MA . J — —. I __

I

' tiše jam revolverį prie kak
tos lieoe nesijudinti.

RAČKAUSKAS IŠVA
ŽIUOJA LIETUVON.

Chicagiškė "Lietuva" pra
neša. kad 28 sausio išvažiuo- 
’a Lietuvon buvęs "Tėvy
nės” redaktorius, p. Rae- 
causkas. Jisai vyksta tenai 
'Atstatymo Bendrovės" rei
kalais.

Chicągos lenkų socialistų 
lienraštis "Dziennik Ludo- 
vy” sako, kad Paderewskis 
ūk du dalyku gerai mokąs,' 
būtent: ant piano sf 
r vištas augint. Už 
iripažįsta jam kreditą.

Netik paprasti nariai, bet 
ir patįs "lyderiai" jau pra- 

"komunistų” 
Pirma jų organe 
tas vardas kiek

vienoj eilutėj mirgėjo, o da- 
; bar jau su žiburiu sunku
. rasti. Kuomet "Laisvės”------- ------ -------  
L-

A t si šauk imas j LDLI). 
narius.

— - ■ ■ ■ — ■■ - --i
Draugai ir Draugės. LDL 

D. nariai! Ar leisime mes 
tiems žmonėms draskyti 
musų organizaciją ir savo- 
..... „i joje šeimininkauti? 
Ar leisime mes jiems teršt! 
musų organizacijos vardą ii 
kelti joje suirutę? Ne! Gana

Draugai ir draugės, L. D. ti-kai
L D. nariai:—

Kaip jau jums žinoma, L. 
skambint D. 1 kuopa savo susi-
’žtai jis rinkime laikytame 4 d. sau- jau to f Mes turime itempti 

? šio, 1920, išrinko mus, že- visas savo spėkas ir pavar- 
_ miau pagrasiusius, į LDLD. toti visus mums galimus bu-

visas savo spėkas ir pavar-

Komunistai 
smunka

mirtiną 
darbininkų 
ir kiekvie- 
judėjimui. 

ša-

gingai skelbiama, buk abu
du pastarieji streikai, plie
no ir angliakasių, buvę ve
dami tikslu nuversti šios ša
lies valdžią.

"Jeigu koks nors priešin
gas darbininkams feleralis 
teisėjas nuspręs, kad koks 
nors streikas turi politinių 
tikslų, ir jeigu streikuojan
ti unija priklauso prie Ame
rikos Darbo reder., tai 
Amerikos Darbo Federacija 
bus priversta tuojaus tokią 
uniją išmesti, kitaip ji pati 
lieka nelegalė organizacija. 
Ir tuojaus kiekvienam žmo
gui, kuris priklausančiai 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos kokiai nors unijai 
pasamdytų salę susirinki
mui arba ofisui, arba kas 
duotų, paskolintų ar nusiųs
tų pinigų badaujančioms 
streikierių šeimynoms su
šelpti, skaitoma prasižengi
mu, už kurį skiriama iki 20 
metų kalėjimo arba $20,000 
bausmės arba kalėjimas ir 
pinigai.

"Abelnai imant, šitas įsta
tymas yra prieš žmonių 
nuomonę ir
against opinion 

cacy).
"Neišvengiama 

pasekmė, jeigu jis butų pri
imtas. butų tokia, kad po vi
sas Suvienytas Valstijas 
pradėtų siausti baisus tero
ras, šalis butų pilna šnipų ir 
slaptų Justicijos Dep. agen
tų. pilna nepasitikėjimo, ir 

jherezijos naikinimas greitu 
| laiku virstų vyriausia šalies 
pramone."

v?

žmonių 
pritarimą 

and advo-

to biliaus

"BAISUS PADĖJIMAS."
Klerikalų lyderis kun. 

Prapuolenis, kuris tupi Ry
me. rašo, kad tenai atvažia
vęs kun. Narijauskas kaipo 
Lietuvos atstovas prie 
"šventojo tėvo,” bet Lietu
va nedavusi jam pinigų ge
rą hotelį pasisamdyti ir jis 
dabar priverstas gyventi 
vienam kambaryje... "Man 
baugu," rašo Prapuolenis, 
"kad kanauninkas Narijau
skas nesusinervuotų ir ran
ka numojęs į Rymą neišva
žiuotų... Didelis nuostolis 
butu Lietuvai!"

Davatkų organas "Drau
gas" šitą patvirtindamas sa
ko: "Ištiesų padėjimas bai
sus... pavojus yra dar dides
nis, negu kun. Prapuolenis 
rašo.” Ir "Draugas” šaukia 
Amerikos lietuvius sukrusti 
ir "Lietuvos atstovą iš pavo
jaus gelbėti.’’

Matot, kokį didelį daiktą 
klerikalai daro iš savo kro- 
melio! "Baisus padėjimas, 
kad koks ten kunigužis nega‘skamba taip:

GELEŽIES BADAS 
LIETUVOJ.

Anąsyk mes perspausdi
nome iš "Lietuvos Ūkinin
ko" d-ro Griniaus straipsnį 
"Lietuvos geležies kasyk- 
os.” kur autorius nurodo, 
kad Kauno tvirtovės apie- 
iinkėj ir kitose Lietuvos vie
tose esą palikta daug viso
kio geležies laužo, iš kurio 
galima nulieti naujų įran- 
kių.

"Kariškių žodis" dabar 
praneša, kad kai-kur Lie
tuvos kareiviai jau pradėjo 
tokia geleži rinkti. Joniškė
lio batalijonas, būdamas po
zicijose, pririnkęs tokių ge
ležgalių du vagonu.

Negana to, paties "Ka
riškiu žodžio” numeryje! 
randame vyriausio Lietuvos! 
kariumenės vado įsakymą j 
rinkti ir siųsti Kaunan iš
valgytas skardines (kenus), 

.kuriose kareiviai gauna iš 
' Amerikos maisto. Įsakymas

žmonės pradeda nebeskai
tyti "Laisvės.”

Mūsiškiai "komunistai” 
juvo pasidarę taip "smar- 
<ųs." kad socialistus, kurie 
tepritarė jų straksėjimui, 
ratavi buvo išnaikinti. Ne- 
ipgalvotais savo 
nais ir žmonių 
tie karštagalviai pridarė 
netik sau nesmagumų, bet 
r daug nekaltų žmonių įt- 
aukė vargan. Valdžios 
įgentai dabar daro kratas 
i areštuoja visus, kurie tik 
. ra prisidėję prie "komunis- 
ų" partijos arba pas ko
duos tik randa "Laisvę," 
’Moterų Balsą” ar kitokių 
anarchistiškai komunistiš
kų raštų.

Štai. 2 d. sausio, kuomet 
Nortvoode buvo daroma ant 
'komunistų” medžioklė, at- 
dlankė pora neprašytų švė
nų ir pas mane, ir pradėjo 
kamantinėti, ar nepriguliu 
iš prie komunistų ir ar nes
kaitau "Laisvės" bei ”Mote- 
*u Balso.”

žinoma, aš komunistiškų 
raštų neskaitau ir atsakiau. 
<ad tokiu dalykų mano na
muose visai nėra. Bet pa
matę "Naujienas” ir "Kelei
vį.” jie pagriebė juos, many
dami. kad tai komunistų 
raštai. Tečiaus paaiškinus 
man. kad tie laikraščiai nė
ra komunistiški, {atidavė, 
liktai "Kardą" pasiėmė; 
turbut manė, kad tai "Mo
terų Balsas.” Paėmė taipgi 
keliatą įvairaus turinio 
knygučių.

Nors nevisi "Laisvės” 
skaitytojai yra komunistai, 
bet pasirodo, kad ir nekal
tas žmogus gali papulti bė
don tą laikraštį skaityda
mas. Valdžia žino, kad 
"Laisvė” yra anarchistiškos 
dvasios laikraštis, kurjs vi- 

isus šmeižia ir viską griau- 
jja, todėl kas ją skaito, 4as, 
valdžios supratimu irgi turi

laikinį^Centro Komitetą. L. dus, kad apsigynus nuo tų. 
i ne draugijos 

; griovimas. 
, šiuo atveju 

kuris vienas Komitetas nedaug ką

Tečiaus. visų LDLD. narių ginti savo

D. L. D. lkuopa. išrinkdama kuriems rupi i 
mus į tą įstaigą, kartu pave- gerovė, bet jos 
dė mums tvarkyt vieną iš Suprantama, i 

I sunkiausių dalykų, T ' ' ‘_________
!reikalauja daug energijos gali nuveikti; čia pareiga 
ir pasišventimo. Tečiaus,!visų LDLD. narių ginti savo 
neatsižvelgdami į visas tas ir savo organizacijos teises, 
sunkenybes, kliūtis ir sker- 
spaines, kokių teks mums 
susitikti iš priešų puses, 
mes pasižadame šventai dir
bti mums pavestą darbą ir 

šukavi-ginti musų vienintelę moks- 
piudymais ■ lo ir apšvietos' organizaciją 

nriftarp vncAlrin inc nri^čn ir

Todėl, draugai ir draugės 
mes kviečiame jus ateiti 
mums i pagalbą šiame kri- 

' tiškame momente. Visų pir
ma mums reikalinga jūsų 

' šitokia pagalba:
nuo visokių jos priešų ir už-į 1) Visos tos kuopos, ku- 
puolikų, turėdami vilties, rios sutinka su LD1 .D. kons- 
kad jus, draugai, ateisite titucija, privalo paragint’’ 
mums i pagalbą šioje 
kioje valandoje.

ateisite titucija,
su n- savo puopos sekretorių, kac 

jis priduotų laikiniam Gent- 
Draugai ir draugės! Jus i0 Iskaus-

žinote. kad šiandien LDLD. iV1’, /r^no st. 
pergyvena sunkiausias savo . 
istorijos dienas; jus žinote, 
kad šiandien musų organiza 
eiją apniko iš visų Į '“ !,
nuožmus priešai, kurie be zavusios kuopos privalo tuo- 

mažiausio pasigailėjimo jaus prisiųsti narių mokes- 
drasko, plėšia ir veda j'ą prie tis; siunčiant narių mokes- 
galutino'iširimo: jus žinote, tis, reikia išpirkti Money Or 
kad buvusieji musų organi- deris Centro iždininko d. K. 
zacijos viršininkai asmeny- Liutkaus vardu, bet pasiųs- 
se Ą:.Pe^rikos ir K. Stepo- ti kartu su užsimokėjusių 

patįs pirmi su- nariu vardais ir pravardė-

socializmo ščiau minėtu jo adresu, 
privalo _T.

................. i 3) Visos tos kuopos, ku-' 
nis š'Fos oVganiScijos Cent- H.os dar nespėjo persiorga- 
ro Komiteto narys. Ne gana n,^uoti, bet nesutiko su pra
to, kad minėti asmens patįs maistinga komunistųį taktj-1 
sulaužė draugijos konstitu- Ka» Priva^° kuogreiciausiai 
ei ja ir tuo nustojo teisės va- padaryti ir visas smul- 
dinties LDLD. Centro Kom. J^nas priduoti Centro 
nariais, jie da nusprendė ir laikiniam sekretoriui, augs- 
visą musu organizaciją ati- ciau nurodytu adresu, 
duoti į rankas komunistiškų

Jersey 
City, N. J. kuopos numerį. 

*"* j narių ir jų 
vardus ir pravardes.

pustų 2) Visos persiorgani-

naviciaus, i _ ___ t _______
laužė LDLI). konstituciją, mis. Centro sekretoriui aug- 
išsižadėdami
principų, kurių privalo
šventai prisilaikyti kiekvie-

duoti į rankas komunistiškų Dirbkime, draugai ir 
avanturistų, kurie patįs sto-,draugės; gaivinkime šią
vi kaip ant vištos kojos ir musų vienintelę mokslo ir 
diena iš dienos laukia galu-apšvietos organizaciją taip, 
tino susmukimo. idant trumpoie ateityje ga-

Atlikę tie asmens tį blė- !ėtume. visas, tas
dingą darbą ir norėdami** nepadarytas za.z-, 
nuo visuomenės tai paslėpti, j3’’ ’F. Pastatytume ją ant; 
jie «pk«i,;,.u ir išbraukė iš k?N- "e«u
LDLD. Centro iždininką d. kad ,kl 8,1,1 -’1 stovėjo.

idant trumpoje ateityje ga-

liūtį v iai uacic/ii, , . -■
jie apkaltino ir išbraukė iš ? Jį kojų, negu

K. Liutkų, nes jis neprisidė
jo prie blėdingo darbo ir da 
visomis savo spėkomis gina 
draugijos teises ir konstitu-' 
riją. •»

LDLD. laikinis Centro 
Komitetas:

Pirm. J. M. *Endzulis 
Sekr. M. J. Iškauskas 
.. Ižd. Kazys Liutkus.

leidėjų
sauva-

daly-

REAKCIJA GAVO PER 
GALVĄ.

"Maišto bilius" jau kaip >r 
palaidotas.

Galingi organizuotų dar
bininkų protestai uždavė to
kį smūgį reakcijai, kad jos 
šalininkai Kongrese nutarė 
"maišto bilių” jau palaidoti. 
Atstovų buto pirmininkas 
Campbell suteikė jam pas
kutinį patepimą ir pildoma
sis graborius jau rengiasi 
kasti lavonui duobę.

Tiktai generalis prokuro
ras Palmer galįs tą bilių at
naujinti, tečiaus jeigu jį at
naujins, tai jis jau nebusiąs 
toks reakcioniškas. kaip da
bar buvo.---- rur'TA’, ~ . ■ ■""■ ■■■ j

Aukos Socialdemokratu
Fondui.

Lietuvių Mechanikų Są
ryšio kuopos susirinkime 11 
sausio Chelsea, Mass., sudė
ta $10.00.

Brooklvne per LSS. 19 
kuopos parkalbas 11 ir 12 
sausio, kur kalbėjo drg. Gri
gaitis, sudėta $58.00.

So. Bostone nuo drg. Gri
gaičio prakalbų, surengtų 
LSS. 60 kuopos 18 sausio li
ko $19.75.

M. K. Virbalas iš So. Bos- 
20 sausio paaukavo

Nuo LSS. 60 kuopos pra
kalbų, buvusių 16 lapkričio, 
1919 metų, kur kalbėjo Mi- 
chelsonas. liko $27.75.

Kartu .............. $126.50
Puvo.................$35.00
Viso labo .... $161.50

Visi šitie pinigai priduoti 
man.

S. Michelsonas,.. 
L. S, R. F. iždininkas.

Amerikoje randasi dau
giau, kaip 3,000 taurų (bu-

k
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CAMBRIDGE, MASS. 

Drg. Grigaičio prakalbo*;.
Sausio 17 d. vakare čia 

buvo LSS. 71 kuopos suren
gtos draugui Grigaičiui, 
"Nauj.” redaktoriui, pra

kalbos.
Pirmoj temoj kalbėtojas 

’ aiškino kokia yra dabartinė 
Lietuvos valdžia. ir kaip 
Amerikos lietuviai darbi
ninkai turi linkui jos atsi
nešti. Antroj — kokis yra 
skirtumas tarpe socialistų 
ir komunistų.

Dabartinė Lietuvos val
džia susideda iš atžagarei
vių: užsieniuose ją atsto
vauja kunigaikščiai, grafai 
ir dvarponiai, kuriems ne 
darbininkų gerovė rupi, bet 
biurokratijos likimas. Ame
rikos lietuviškos tarybos ir 
visokie komitetai nėra vi

kalbėtų apie revoliuciją ir 
proletariato diktatūrą. Ko
munistų atstovui parlia
mente nevalia jokių suma
nymų paduoti, nei paduotų 
remti. nes juk tai reformos. 
Daleiskime, koks-nors radi- 

i kalės buržuazijos atstovas 
ar soicalistas padavė kong
resui sumanymą, kad gele- 
žinkeHai, kasyklos bei kiti 
gamtos turto šaltiniai butų 
paimti iš privatinių kapita
listų į visuomenės rankas. 
Aarba Įstatymais nustatyti 
darbininkų algų augšomą 
ir darbo dienos ilgumą ir 
kad darbininkams nereikė
tų nuolatos streikuoti dėl 
pakėlimo sau algos, o kapi
talistas negalėtų sauvaliai 
nlėšti ir išnaudoti darbnin- 
kus. Šitokių sumanymų ko
munistų atstovui kongrese: 

nevalia nei paduoti, nei pa
remti — jis vien gali kalbė-;

suomenės išrinkti, bet susit- ti tik apie revoliuciją ir pro- 
vėrė iš viršaus. Minėtos ta-1 letariato diktatūrą, bet ne 
rybos ir komitetai ne visuo-:2pie kokius pagerinimus, 
menės reikalus pildo, bet Vadinasi, komunistai patar- 
nori visuomenę vedžioti; su- nauja tik valdančiai klesai.

Toliaus sulyg komunistų 
------------- komunistai turi 

veikti dideliuose darbininkų 
, stengdamiesi 

juos paversti politiškais 
streikais. Kas iš to išeina? 
Žinome, kad kur tik streikas 
kila, kapitalistai tuojaus 
prisamdo sau ištikimų "vei
kėjų,” kurie stengiasi su- 
kurstvt streikierių riaušes, 

i kad gavus progos pasiųst 
Į :X)liciją ir net kariumenę 
; streikui sulaužyt. Sulyg ko
munistų programo, patys 
komunistai nei nesamdyti 
šitą kapitalistams patarna
vimą atliks, kurstydami 
darbininkus prie "tiesiogi
nio veikimo.” Aišku, kad ir 
čia komunistai tarnauja ne 
-larbininkų pusei. bet jų 
priešams. Aišku, kad tdki 
veikimui programą galėjo 
komunistams rašvti ne dar-‘

kamandavoja šaukti Valio, 
tai ir šaukiama: arba liepia 
<lėti pinigus, tai ir dedama. 
Visokie "diplomatai" tuos 
pinigus eikvoja. Lietuvai „ose’_
iš to nsudos nėra; jokių at
skaitų visuomenei neduo
da..

Amerikos lietuviai darbi
ninkai turi remti vienatinę 
pastovią Lietuvos darbinin
kų politišką organizaciją — 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partiją. Minėta organizaci
ja spiria dabartinę valdžią 
šaukti Steigiamąjį Seimą, Į 
kuri reikia kaip galima 
daugiaus pravesti darbinin
kiškų atstovų, kurie stovės 
už liaudies reikalus. .Ameri
kos lietuviai darbininkai tu
ri dėtis i Lietuvių Socialis
tų Sąjunga, ir jungti savo 
spėkas su Lietuvos Socialde
mokratų Partija, o tuomi 
traukti iš vargo Lietuvos ir 
viso pasaulio darbininkus.

Antroj temoj kalbėtojas 
išparodė skirtumą tarp so
cialistų ir komunistų, kurie 
atsimetę nuo Amerikos So
cialistų Partijos, rasdami 
Ją permažai revoliucinga. 
Jau yra žinoma, kad net ir 
toksai bolševikų gynėjas ir 
iki šiol pas komunistus laiko 
mas jų lyderiu Santari Nor
teva viešai paskelbė turis 
dokumentus, jog komunis
tų partiją tvėrė valdžios pa
siųsti agentai. Jiems buvo 
svarbu sugriauti Amerikos 
Socialistų Partiją, dėlto jie 
skelbė ją ne revoliucine, o 
tvėrė "revoliucinę” komu
nistų partiją. Kaip ištikru- 
įų "revoliucinė” yra komu
nistų partija, tatai parodo 
kad ir tas partijos progra
mas, kuri, anot Norimos, 
parašė slaptosios poik\,. 
agentai. Apie tą programą 
komunistai, daugiausiai at
eiviais būdami, mažai teži
no. Jis išrašytas labai "re
voliucingais” žodžiais, taip 
kad ir geriausiai anglų kal
bą žinantis nelengvai gali 
dasiprotėti sakinių reikški- 
mo. Apie paprastus žmoge
lius čia nėra kas nei kalbėti. 
Taigi bent kelių to komunis
tų programo posmelių išaiš
kinimas klausytojams buvo 
begalo svarbu. Draugas Gri
gaitis ir išparodė kiek revo
liucijos yra komunistų vei
kime pildant jų programą. 
Pav.. sulyg programo komu
nistai atmeta parlamentari
nę darbininkų kovą, nesą Įs- 
tatymdavystėse atstovai 
vien tik reformomis (sup
rask, visuomenės padėjimo 
pataisymais) tesirūpina. 
Komunistai jokių reformų 
(pataisymų) nepripažįsta. 

Tečiaus visgi jų partija, sta? 
to savo kandidatus ir siun
čia juos Į parliamentą, bet 
tik tuo tikslu, kad jie tenai

n

LYNCH MINĖS, KY. 
Alkoholio aukos.

Nors Suvienytose Valsti
joje alkoholis jau nuo kelių 
mėnesių yra draudžiamas, 
tečiaus be to "rojaus skysti
mėlio” žmenės apsieiti ne
gali — slaptomis jie sau jo 
pasigamina ir geria, nežiū
rint bausmės ar net ir gy
vasties netekimo pavojaus. 
Žinome, kaip taip vadinami 
slapti degtindariai ”Moon 
Shineriai” yra valdžios 
persekiojami. Tolimuose 
\akaruose šerifai su tokiais 
degtindariais ir pasišaudo. 
Na. vakarai vadinami ''lau
kiniais," bet rytinėse vals
tijose, kur giiiamasi augšta 
civilizacija ir kultūra, o bet
gi krikščioniams Kalėdas- 
švenčiant, kaip laikraščiai 
skelbė, žmonės nors medinio 
alkosoliaus prisipirko, kad 
tik ‘pasigėrus — paisgėrus 
ir jau niekad neišsipagirio- 
ius: kad užmigus amžinu 
miegu arba apjakus.

Jei šitokių baisių pasek
mių nešanti nuodą žmones 
geria, tai jau aiškus priro
dymas, kgid tų žmonių prote 
nei civilizacija, nei kultūra 
savo šviesa da neliečia.

Vienu prakilniausių civi
lizuotos visuomenės žings
nių, — tai šitas įstatymais 
iždraudimas svaiginančiu? 
gėrimus produktuoti ir par
davinėti. Tečiaus da daug 
laiko praeis iki žmonės ga
lutinai užmirš alkoholi ir jo 
nepageidaus.

Kentucky valstija nuo 
senai Amerikoj pagarsėjusi 
degtinės išdirbystę. Dabai 
uždraudus bravorams svai
galus daryti, ėmėsi už darbo 
’moon shineriai” ir degti
nė čia vis upeliais’ teka, 
įstatymai draudžia parda
vinėti svaigalus, bet apsvai
gusių, alkoholium dvokan-

riai ęina gerai ir darbas ga
lima gauti kiekvienam.

U. S. Coal & Coke ('o. fir
ma turi čionai ir savo gele
žinius fabriku-. Darbinin
kus gerai moka išnaudoti. 
Darbininkai neorganizuoti, 
tai jokios atspirties jiems 
nėra ir kaip samdytojai da
ro, taip turi būt gerai. Jei 
lik katras mėgina protes
tuoti. tai toks, žinoma, 
tuoj apšaukiamas "bolešvi- 
ku,” jeigu gi pasirodo uni- 
iistu. tai tok.- pakrikštija
mas "germanu” ir turi neš
dintis, jei nenori persekioji
mo kentėti. Kompanijos 
agentai lie paliovos rankioja 
darbininkus jx> kitas valsti
jas ir siunčia čionai, kad ne
leidus vietos darbininkams 
organizuotis. Tai tokia dar
bininkų padėtis.

Amerikos Trempus.

/■*

ELIZA BET H, N. J. 
Areštai ir kratos.

Čionai jau senai a ręsta v 
I. W. W. narius.

zo
Jie jau

bo žmonių liuosuotojai, betK e'^.vpaę Lynch> Minės 
nrovokatoriai. Kada sočia-;'.. •' 'X)J: susl.tln^ aPl kie<- 
listai nuo senai tai nuro<li-i™no Gena \arę-
nėjo, tai komunistai sočia- *'’ Ferla !s K?auino_drebe- 
listus darbininku išdavikais^C!1’ 0 va'dzla.P.”’
skelbdavo. Dabar toji pati,™^1“8 2,u.rl " 
brooklyniškė "Laisvė.” tiek' 'V nevksada įstatymus 
daug jHirvu priarabščiusi i ,Jab°jaina. '
ant socialistų, paskelbia S. Ra^o 12 d. L. S. Coal i 
Nortevos pareiškimą irL9.^ darpimn-
klausia argi tai gali buti?^' Kav° £a™ T“’
Tai ve, kiek net mūsiškiu'3" .'Potesti Retas kuris 
komunistų lyderiai išmano:r'arainese sato uždarbi ir 
kad iki šiol negalėjo supras
ti komunistų programo 
prasmės ir tik dabar jie da- 
sižinojo, kad šnipai suskal
dė socialistų partiją ir sut
vėrė. kartu su "Laisvės” re
daktoriais komunistų par- 
tiją,kada bolševikų atstovas 
Norteva tatai paskelbė. Da
bar jau matome, kas yra 
darbininkų išdavikais.

Visa to išparodymas, kaip 
sakiau, klausytojams darbo 
žmonėms yra ytin svarbus. 
Taigi drg. Grigaičio prakal
ba atidarė žmonėms akis — 
net ir tokiems, kurie iki šiol 
"Laisvės” vedami brido i ba
lą.

Publika su visa atyda 
gąudė kiekvieną kalbėto- 
jaus žodi, dažnai jo užreiški 
mus patvirtindama aplodis
mentais. Tik tūli komunis
tai nerimavo x nes, mat, jie 
buvo kalami prie sienos. Po 
prakalbų tie komunistai ne
drįso pasirodyti su jokiu 
"komunistišku" klausimu. 
Jie užtai mėgino statyt kal
bėtojui visokių užmetinėji- 
mų, su kuo kalbėtojas nieko 
bendra neturi. Pav.. "ko
dėl Vokietijos socialistiška 
valdžia negera" ir‘tam pa-: 
našių. Tuos žioplus užmeti- 
nėjimus aklbėtojas sumušė.

Aukų Lietuvos Socialue- kos Ljctuvio
Ir v • I . 4- .... _mokratu Partijai surinkta 

$33.96. Aukavusiems reikia 
tarti ačiū.

N. A. Rastenis.

iiats blaivu protu parėjo na- 
(mo. Gėrė žmonelės, rodos, 

trokšdami užsiliet tuo rau
gsiu ant visados. Svaigalų 
galinta gauti kiek tik nori 
kiekvienoj "berdingauzėj." 
Vienas paliokas gavo mo- 
keEties 100 dolerių, tai 14 
sausio jau ne tik kad nei 
cento neturėjo, bet da 70 do- 
reių likosi skolingas. Atsi
dūręs baisiame padėjime, 
tasai vargšas nusprendė at
siskirti ir su šiuo nelemtu 
iiasa uliu. Sausio 14 d. savo 
kambaryje -jis bandė dina
mitu save išsiųsti Į kitą svie
tą. Bet ir čia jam nepasise
kė. Dinamito sprogimas 
vargšą apdraskė, sužeidė 
ir nutraukė vieną ranką nuo 
rikunės, apardė koją ir vei
dą. tečiaus iš šios ašarų pa
kalnės vargšo neišsiuntė: 
oriešingai, padarė jam ją da 
sunkesnę, da bjauresnę.
Tai ve prie ko priveda al

koholis.
Darbininkų padėtis.

Lietuvių čionai kempėj 
X2 gyvena 4 pavienai. Gal 
hut, kad kitose kempėse 
randasi ir daugiau, bet man 
neteko apie tai sužinoti. Į 
šitą kempę lietuviškų laik
raščių pareina po vieną eg- 
empliorą "Keleivio,” ”Lais- 

"Proletaro.” ”Ameri- 
"Sandaros” 

ir "Moterų Balso.” Visus 
mos laikraščius prenume
ruoja tik du žmonės.

Darbai šiuom tarpu čio-

u
deportuoti Ruisjon. Depor
tuoti darbininkai 
žengė niekuo kitu, kaip tik 
tuo. kad organizavo 
ninkus Į uniją.

Pastaruoju laiku 
suimtų yra daugybė, 
ristų suimta 7. o aidobiiistų 
15. Mat. pastarais metais 
čionai darbininkai pradėjo 
smarkiai organizuotis į nra- 
moniečių uniją, kuri kapita
listams, mat. baisi, nes orga
nizuoja ne amatus, bet visus 
darbininkus.

Šiuo reakcijos metu pra
gaištingiausiu darbininkam 
žingsniu yra tas. kad jie ne- 
įpvertina savo jiegų ir da 
tas pačias jiegas patįs suar
dė, skaldydamiesi į įvairias 
rakcijas. Suskaidymas So
cialistų Partijos — tai ne- 
atitaisytina klaida, už kurią 
Amerikos darbininkai iau 
šiandien skaudžiai atkerčia. 
Komunistai bijo Grigairio.

Paskelbus čionai, kad ren
giamos drg. Grigaičiui pra- 
iklbos, į musų komunistus 
’vg perkūnas trenkė, -iie 
^radėjo bėgioti, šaukt. Reik
li, niekinti Grigaitį Viso
riais šmeižtais, kokius tik 
ų tamsi siela ir piktas liežu- 
zs sutverti gali. Jie Įkalbinė
jo darbininkams, kad neitų 
Grigaičio prakalbų klausy
tes, nes jis. girdi, atavžia- 
vęs valdžiai pagelbėti — jam 
žaidžia prakalbas surengusi 
kaipo darbininkų išdavikui 
r tt.

Šitokias "žinias” skelbė 
nusų komunistai tarp dar- 

*bo žmonių. Ir buvo tokių, 
kurie šitokiems niekšiš
kiems melams tikėjo. Te
čiaus, kada miesto majoras 
Irg. Grigaičio prakalbas už
draudė, tai kiekvienas"galė
jo matyt, kiek sąžinės ir do- 
•’os randasi pas tuos mela
gius, skelbusius, kad Grigai
čiui prakalbas pati valdžia 
'urengusi. Jeigu pas tuos 
gaivalus butų bent truputis 
gėdos pajautimo, jie dabar 
turėtų už savo melus iš gė
dos sudegti. Bet komunis
tuose jau jokio žmogiško kil
nesnio jausmo nebeliko, 
liems tas uždraudimas davė 
cik beprotiško džiaugsmo. 
Vadinasi, jie džiaugiasi re
akcija. Tai ve kokiais sut
vėrimais brooklyniškė “Lais 
ve" savo skaitytojus išauk
lėjo, tai ve, kokiais darbinin 
kų iiuosuotojais ir revoliu
cionieriais yra šių dienų mū
siškiai komunistai.

Darbininkai, pagalvokite, 
kurilnk jus tie chuliganai 
nori vesti. Laikas nuo jų pa
sitraukti. J. Ders.

nepraši-

dariu-

čionai
Komu-

Kubos sostinė tikrai vadi
nasi Habana, o ne Havana, 
kaip Amerikoj alielnai rašo
ma.

11 ir 12 d. sausio 
kalbėjo drg. 
"Naujienų” 
Pirma vakarą 
jose temose: 
darbininktĮ ] 
pramoninę 
Pirmoj savo kalbos 
vaizdžiai nupiešė 
dabartinę valdžią ir koki 
laisvę dabar Lietuvos 
bininkai turi. Nušvietė Lie
tuvos Socialdemokratų tak
tiką, kaip jie žiuri 
n.inę valdžią ir lt. 
jas pabriežė, kad 
Socialdemokratai 
emia dabartinės 

valdžios, jie prieš j 
Lietuvos Suciaidemokratai 
rina Lietuvos nepribulmybę, 
> ne Smetonos valdžią, kaip 
ai šaukia musų "komunis- 
ai.” Jšparodęs Lietuvos So- 
ialdemokratų užimtą pozi- 
•iją. kalbėtojas padarė pert- 
auka ir paprašė aukų So- 
•ialdemokratų parėmimui. 
Kada paminėjo aukas, musu 
iomunistai sukėlė betvarkę 
’r ėmė šaukti ne savais bal
ais. kad niekas neaukautų. 

• Zaperavkas net verkti pra
dėjo, bet vargšai nieko ne 
aimėjo. Darbininkai mato 
tad musų naujov iniai komu- 
ristai yra darbininkų teis
ės priešai. Nors jie ir kau

kė, kad niekas nedotų aukų 
■'ocia’demokratų fondan 
)et darbininkai jų ne pak
aušė ir ant vietos sumetė 

j >8 dolerius. Garbė už tai 
Brooklvno darbininkams.

Antroj dalyj savo kalbos, 
kalbėtojas aiškino apie pra- 
noninę demokratiją. ~ Žrno- 
įės atydžiai klausėsi ir visi 
ikosi-pilnai užganėdinti, iš
mani komunistus. Po pra
kalbu buvo duodami klausi- 
nai, i kuriuos kalbėtoja? 
ūškiai atsakinėjo.

Antrą vakarą aiškino 
•kirtumus tarp komunistų 
T socialistų. Nors ir daug 
komunistų buvo priėję, bet 
ermo nekėlė, nes nebuvo ly
deriu. Kada užbaigė kalbą. 
<ekurie davė klausimus, liet 
usirinkusieji žmonės patys 
lutarė. kad tokie klausimai, 
kuriuos bandė statyti kontu- 
dstai. yra be vertės ir Cžrei- 
-kė. kad kalbėtojas nepriva- 
o atsakinėti. Socialistai ne
apsivylė, rengdami prakal
bas. nes per abu vakarus 
žmonių buvo pilna svetainė 
T visi džiaugėsi, kad tikroj 
-viešoj ’ parodė komunistų 
klaidingą ir neapgalvotą 
darbą. Jau daugumas ko- 
nunistu vėl tariasi grįžti 
oas socialistus, bet rodosi, 
kad nekurie jau negalės 
largiau įeiti musų tarpan 
r ardyti iš naujo tveriamąjį 

•darbą.
Socialdemokratų Rėmimo 

Fondan aukavo: K. Liutkus 
'10.00, A. Šimaitis $10.00. 
VI. M. Račiutė-Herman $5, 
J. Verbyla $2.00. P. Masys 
'2.00. Po doleri: J. Baranau
skas, S. Juškevičius. J. Men- 
deris, J. Diris. J. Grajaus- 
kas, A. Pravaliavskienė, J. 
Pravaliauskas. J. Glaveckas, 
•J. Lukevičius, M. Dulkė, V. 
Ulbenskas, P. Kelmelis, A. 
Lelis, J. Rinkevičia, V. 
Kraučiunas. A. Tukis, T. Le
lis, M. Subačiunas. A. Turac- 
kas. J. štrimas, J. Pauliuke- 
vičia, C. A. Herman, L. Ver- 
byla. Smulkių surinkta $7. 
Viso sykiu $58.00

Pinigai liekasi pasiųsti 
Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmimo Fondo iždininkui d. 
St. Michelsonui.

Visiems aukautojams ta- 
ačiu.

Petras P. Kelmelis.
Kom. M. Petrausko 

koncertas.
Sausio 17 d. čionai buvo 

Miko Petrausko koncertas.

BROOKLYN, X. Y. 
Drg. Grigaičio prakalbos.

čionai 
B. Grigaitis,
redaktorius.

i kalbėjo dve- 
apie Lietuvos 
padėjimą ir 
demokratiją, 

daly.
1.ietuvos

a 
dar-

į s.njeto-
Kalbėto- 

i 1 ietuvos 
visai ne
kietu vo.- 

ją kovoja.

Į

riv

žmonių laivo apie du tūks
tančiai. Koncertas dailės 
žvilgsniu nusisekė. ‘ sirin- 
kusieji žavėjus. Geibiamas 
Petrauskas savo naujomis 
Janonis ir jaunas J. Prusa- 
aitis — smuikininkas savo 
nuzika žavėjo publiką, kad 
H) kelis kartus buvo iššaukti 
int pagrindų. Tai vienas iš 
pasek m ingia u>ių koncert ų. 

kiek yra Brooklvne buvę, 
šitas koncertas ilgai pasi- 
iks musų brooklyniečių at- 
nintyje.

Tik keista, kad musų pub- 
ika laike dainavimo prade

da vaikščioti įr betvarkę kei
ti. Tas parodo nekultūrin
gumą. Musų publika, kaipo 
irogresyviški žmonės, turė
ti vengti panašių pasielgi
au. Nežinau ar teisybė. liet 
girdėtis žmonės kalba, kad 
gerbiamas Petrauskas apl
eidžia Suvienytas Valsti
jas ir nepoilgo keliaus Lie
tuvon. Sako, jau paskutinį 
kartą lankosi po musų kolo
nijas. Jis atsisveikina su 
mumis! Gal jau neturėsime 
>rogos greitai jo dainavimu 
>asik!ausyti.
LSS. 19 kuopos veikimas.
Sausio 18, LSS. 19 kuopa 

aikė susirinkimą. Šiame su
trinkime prisirašė du nauji 
nariai. Vienas atsimetė nuo 
tomunistų. antras naujai 
nu su eilesna įstojo. Reikia 
pasidžiaugti iš to. kad visi 
iuvę LSS. 19 kuopos veik
esni nariai vėl stoja musų 
n’esna ir pradeda drauge 
dirbti po socializmo vėliava, 
darbininkų klesos išliuosavi- 
nui iš alginės vergijos. Šia- 
ne susirinkime likosi nutar
ia surengti prakalbas vasa
ri mėnesyje drg. Michelso- 
mi. Draugai! Dirbkime nes 
mes vėl nepoilgo galėsime 
nasidžiaugti savo darbo vai
riais.

NORNVOOD, MASS.
Grigaičio prakalbos.

Sausio 18 d. čionai buvo 
LSS. 1; >3 kuopos parengtos 
prakalbos. Kalbėjo i ryti
nes valstijas su maršrutu 
atvykęs "Naujienų" redak
torius drg. P. Grigaitis.

Pirmoj temoj gerbiamas 
kalbėtojas kalbėjo apie so
cialistus, socializmą ir apie 
dabartinius komunistus, iš- 
tarodydamas šių pastarųjų 
veikimo pragaištingumą 
darbininku klesai.

Antru atveju kalbėto
jas nušvietė dabartinę lae- 
cuvos padėtį ir išparodė fak
tai*, kas ištikrujų už Lietu
vos laisvę ir neprigulmybę 
nuoširdžiai kovoja, o kas 

ūbaisiais 
tarnauja 
Deito ra- 
lietuvius

!

dangstosi gražiais 
ir tuo pačiu laiku 
Lietuvos priešams, 
gino amerikiečius 
darbininkus aktyviai pradė
ti kovojantiems už Lietuvos 
aisve ir neprigulmybę so- 
■ialdemokratams. Aukų su- 
inkta $14.24.

Po prakalbų buvo douda- 
mi klausimai, jeigu 
- jkomunistėjusių 
u žsipuld inė ji mus 
klausimais vadinti. Pav 
ka- nuolatos uosi traukčio- 
•antis vyrukas klausia: "O 
koks skirtumas tarp vyčių 
ir socialistų?” Kalbėtojas 
oatarė jam užsidėti akinius, 
jeigu be jų nemato. Vyrukas 
ir nutilo.

Nors oras tą dieną buvo 
gana prastas, bet žmonių 
susirinko pusėtinai ir pra
kalbos gerai pavyko.

Kuopietis.

musų 
v v rūkų 
galima 

., tu-

Mikališkės Petras.

CLEVELAND, OHIO. 
Katalikų bčdos-vargai.

Clevelando lietuviai kata- 
ikai turėjo sau dūšių gany- 
oją kunigą Halaburdą. Ta- 
ai ilgai ganė musų dūšias, 
rinko iš musų pinigus vis 
Dievo garbei ir bažnyčios 
•tatymui. Bažnyčios pama
us nirime, bet sienų ir sto
ro vargu kada sulauksime, 
iš to ne tik dievui, bet ir 
nums nėra garbės. Kuni
gas Halaburda išsinešdino 
iš musų parapijos.

Ką-gi daryti, lai būna die
dui ant agrbės. Apsidžiau- 
rėm gavę didesnio mokslo 
dūšių ganytoją Vilkutai- 
į. Kaipo didesnio už mus 

mokslo vyras, kunigas V. 
oa reiškė, kad 
*eikia statyti, 
kad iau žemė, 
stovi skiepas, 
mokėta ir kaštavo mum*: 
tūkstančių dolerių. Da turi
me surinktų 150 tūkstančių 
dolerių bažnyčios užbaigi
mui, bet musu kunigą- V. 
numanė pirkti 5 familijų gy
venimui namą, kad pada
rysiąs ”mielaširdvstės sesu
čių” buveine ir mokyklą su 
i,300 sėdynių. Čia musų dū
šių ganytojas mano įkurti ir 
Seminariją, vienu žodžiu, 
padaryti narna biznio šalti
niu. kekio bažnyčia duoti 
negali. Gal jis ir išmano ka 
daro, o mes viemi katalikai 
turime tik nuolankiai savo 
tėvelio klausyti ir laukti, 
pakol ir jis, kaip ir kun. Ha- 
’aburda. nepasakys mums 
"gudbai.”

Senio Dėdė.

bažnyčios ne- 
nežiurint to, 

ant kurios 
parapijos iš-

Maži vaikai reikalauja 
daugiau cukraus, negu su
augusieji žmonės, kadangi 
jie paprastai huną nuolati
niame judėjime; veiklumas, 
kai žinome, sudegina ener
gija, kurią joks maistas ne
gali taip greit atbudavoti 
kaip cukrus.

EDWAR1)SVILLE, PA. 
Laisvamaniai dauginasi.
Sausio 11 d. čionai buvo 

Lietuvių I laisvamanių Fe
deracijos 31 kuopos susirin
kimas, kame visi buvusieji 
jos nariai užsimokėjo savo 
mokesčius už šiuos metus. 
Be to. prie kuopos prisirašė 
ri nauji nariai, tas aiškiai pa
rodo. kad ir mainieriai dar
bininkai, pusę savo gyveni
mo praleidžiantįs žemės gel
mių tamsybėse, šiandien jau 
pradeda kitaip žiūrėti i pa
sauli ir gyvenimo reikalus; 
pradeda protauti ir jieškoti 
tikrųjų savo sunkaus būvio 
priežasčių. Taip ir reikia! 
Dvidešimtame civiliziciios 
šimtmetyje būti prietarų ir 
nežinės vergu kiekvienam 
žmogui j»eržema, ypač dar
bininkui.

Naujais L. K F. 31 kuopos 
nariais patapo šie draugai: 
S. Tamašauskas. F. Mozur- 
kevičius. F. Poška, A. Bosto- 
nentienė. K. čičieliauskas ir 
J. Janelionis. Dabar LLF. 
31 kp. jau turi gerų ir pil
nai užsimokėjusių narių 11. 
Reikia pažymėti, kad laisva
maniu kuopa čionai da tik 
•v mėnesiai kaip gyvuoja, o 
iau įtekmės į vietinį musų 
gyvenimą padarė.

Taipgi laikas butų imties 
už perorganizavimo LSS 91 
kuopos. Kairiasparniams 
pradėjus LSS. drumsti, kuo
pa čionai beveik pairo, pa
siliko tik pora komunistų, 
kurie skelbiasi kuopa. Tų 
žm >njų protavimas nesiski
ria nuo vyčių. Jie atkak
liausi laisvamanių kuopos 
priešai. Bet viskas turi sa
ve laiką, taigi irtu darbinin
kiškos vienybės ir švietimosi 
priešu darbai pradeda jauiš- 
duoti jiems patiems labai 
karčius vaisius. Jie kuopos 
nepalaikys. Buvusiems so
cializmo rėmėjams ir drau
gams metas jau sukrusti ir 
LSS. 91 kuopą pastatyti vėl 
ant kojų.

St. Žukauskai.

i
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4 KELEIVIS

Žmogaus akiai yra mato- kyrė iš tos pačios pradinės paraboles, • 
ma mirijardai šviesų, ku- erdvėse lakstančios, besisu- kartoja visatoje, 
rios paprastai yra žinomos kinėjančios medžiagos, kuri tai yra patėmytina 
kaipo žvaigždės, j 
mums isaiš.kina ir su pagel
ba didžiulių teleskopų rody
te parodo, kad kiekviena 
žvaigždė yra liepsnojanti 
saulė, nesuskaitomus milio
nų niilių atstu nuo musų že
mės. Nekurtos iš tų saulių 
\ ra taip didelės, kad tūk
stančius, net milionus mū
siškių -atilių reikėtų sudėti 
i krūvą, kol ta milžiniška de
ganti ntedega galėtų susi
lyginti su tomis tolimomis 
erdvių keliauninkėtnis.

.Jei los musų akiai mato
mos mažytės žvaigždės yra 
dideliomis saulėmis, tad už-j 
eina klausimas, ar tos sau
lės turi savo palydoves-ku- 
dikius, kurios yra vadina
mos planetomis?

Manoma, kad kiekviena 
šitų tolimų saulių turi savo 
p anetas, kurios sukasi 
aplink jas. taip kaip musų 
žemė ir jos sesutės planetos 
kad sukasi apie musų saulę. 
Vienok tas manymas nėra 
paremtas matomais darody- 
mais. b ra tai tik sanprota- 
vimas ir didelė galimybė.

Jei šiltą vasaros vakarą, 
męs patėmyjam. kad aplink!

ma mirijardai šviesų,

irių, spindėjimas plieninių! Kartais, nors labai retai,1 sulaukėm vokiečių; rusų ka-l 
pavažų, blizgėjimas poliruo- męs patėmyjame, kad viena riumenėj pasidaro didžiau- Į 
tų bėgunų; greitai užsisu- žvaigždė pereina per kitos sias sumišimas ir suirutė.: 
kantis, nuolatiniai keliai, kelią ir taip susiartina, kad 
pastovus apvalumas, Uratai, nors ir nėra aktuališko su- 

visa tai alsi-1 sidurimo, bet jų planetos,.
bet visa išmuštos naujos žvaigždės 

tiktai traukimu iš savo kelio, iš-
■ pradedu 

. Tokiuose at
sitikimuose yra galintas 
daiktas, kad tolimesniosios 
‘planetos, priklausančios ko- 
jkiai nors centralinei saulei, 
•perstoją sukusios aplink sa- 

•vo močiutę, ir netikėtai tam-| 
Ipa kitos planetariškos šei-j 
Imvnos narėmis. T 
katastrofa gali būti taip!

Mokslas pagimdė ir pačią saulę. i tiems, ką per amžių ]x?r di- lak sto Į dausas ir
• ! Tame misteriškame sus-' džiatų?ius žiūronus i dausas naują kelionę. T.
• tingimo procese, kuris pa- žiuri. Mums žvaigždės rodo-‘ 
t gimdė saulę, medžiaga, iš s* stovinčiomis ant vietos,!

kurios susideda plaeittos,; nekrutančiomis. Bet jei męs 
pasiliko išlauko centralinio sudedam, sulyginant patyri-' 
kūno, ir sustingusi sudarė P?us ir tyrmėjinius praeitų 
atskiras mažesnius kune- 

jlius, planetas, kurios tebe- 
įsisuka aplink tą centralini, 
[dideli kūną—saulę, neikris- 

■i damos i ją, nes laike fonna- 
vimosi i kietą kūną, judėji
mas nebuvo •atsukta*) siste
mos vidurį, tai yra saulės 
širdį.

Galima sau persistatyti, 
ikad yra tokių žvaigždžių, 
kuries neturi aplink savęs 
besisukančių planetų, nes 
dėlei kokių nors nepapras
tų aplinkybių visa medžiaga 
aplink centralinio kūno li
kos kokiu nors budu Įtrauk-! 
ta i ji ir ten paskandinta.' 

1 dingo viduryje saulės, o gal 
Į ir gatavos susitvėrusios pla
netos likosi to centralinio 
kūno prarytos ir tokiu budu j 
saulė galėjo palikti be savo 

[mažesnių draugių ir paly
dovų.

: Vienok abelnai imant, mes 
galime būt tikri, kad žvaig
ždės yra centrais planetarių 
sistemų. Išėmimas gali būti 
tik tenai, kur męs žinome 
dvilipes žvaigždes, kurios 
sukasi aplink tam tikrą vi
durį, taip kaip šokikai nu-i 
sitvėrę už rankų kad suktų
si aplink, bet vis ant vietos. 
Tokių žvaigždžių mokslas 
pažįsta daug. Taip daly
kams tsovint, nėra abejonės, 
kad tos besisukančios sau
lės galėjo pritraukti prie 
savęs visas mažas planetas 
ir Suimti į save riša išlau
kinę medžiagą, iš kurios pla
netos susidaro. Mat pritrau
kimo jiegos tų žvilgančių, 
aplink save ir podraug ap
link vieną kitą besisukančių 
dausų gyventojų yra tokios, 
kad mažesni kūnai savo Įsi-j 
bėgime negali atsilaikyti, 
puola i glebi tų degančių 
masių ir dingsta jose kaip 
dingtų iš svetur atkeliavusi 
kibirkštėlė arba dulkytė liep 
snose didelio gaisro.

Musų saulė yra mažiukė, 
arba vena iš mažųjų. Yra 
daug šimtų sykių didesnių. 
Tos milžiniškosios saulės 
gali turėti savo sistemas 
daug senesnes ir didesnes už 
musų saulės sistemą. Mes 
esame gyventojais mažytės 
bakūžėlės visai nežymaus 
kaimo kampelyj, kuris ran
dasi erdvėse. Tie. kurie gy
vena tose didelėse saulinėse 
sistemose, gyvena išdidžių 
sostinių rūmuose.

Bet yra dar vienas daik
tas paliečiantis žvaigždes, 
kurio męs niekados neturė
tume užmiršti, o tai yra tas. 
kad nė viena žvagždė nesto
vi ant vietos. Visa musų vi
sata yra amžinu judėjimu. 
Visos žvaigždės laksto erd
vėse. taip kaip audros sukel
tos dulkės, kiekviena vienok 
savo reguliarišku greitumu, 
savo keliais, tolyn ir artyn, 
aplinkui.
ar 
ne 
te’ 
zdintini. 
dai sav’ių.

šimtmečių, tada męs mato
me. kad žvaigždynai išsida
lina iy vėl susirenka kitokio
se formose, taip kaip vėjų 
nešiojami debesis. Visi tų 
saulių milionai. su tais šim
tai' milionų pienetų, yra 
tiktai mirgantis krisleliai 
amžinoj visatos šviesoj.

Ką žmones rašo iš Lietuvos.

žiuburi kur nors ant gatvės 
sukinėjasi būrys uodų, tad 
užtėmijus kur nors toliaus 
kitą žiburį męs galime liue
sai sanprotauti, kad ir tas 
žiburys yra apsuptas būrio 
užžavėtų šviesos gražumu 
uodų, nors tolumo dėlei tie 
uodai akiai ir nebūtų mato
mi.

Ir taip, kada męs pažvel
giame į dausas viršui mus, 
męs matome tolimas saules, 
tolumo dėlei panašias Į ma
žytes žvaigždutes, o kadan-t 
gi musų saulė turi savo pa
lydoves planetas, ir tas fak
tas mums yra aiškiai žino
mas. nes tolumas nuo musų, 
ir net jų ypatybės yra su 
pagalba astronomijos moks
lo ištirtos, taigi tas faktas, 
kad aplink musų saulę su
kasi apvali kūnai, prilaiko
mi saulės pritraukimu jų 
išskirtose kelionės rybose. 
vadinamose orbitom, duoda 
mums progą sanprotauti, ■ 
kad ir tos kitos saulės yra 
panašiai apsuptos mažesnių , 
planetų, kurios amžinai su- ( 
kasi aplink jas.

Tas san p reta vi mas yra i 
paremtas ant to fakto, kad 
žvaigždės ir saulė yra pana
šios viena kitai savo sudėji
mu. kad žvaigždė? turi tokią 
pat jiegą. kurią pasižymi 
musų saulė, kati jos išduoda 
šviesą, šilumą ir kitokią 
energiją skirtingose formo
se, taip kaip ir musų saulė, 
ir kaip rodos, tai žvaigždės 
ir saulė turėjo vienodą pra
džią.
Nežiūrint ar męs priimtum 

sena Laplaso teoriją apie at
siradimą saulės systemų. t. 
y., kad saulė, kaip ir ją apsu
pančios planetos, išsivystė 
iš miglvnų, arba vėlesnę teo
riją. pagal kurią aplink sau
le skraidžiojančios planetos, 
tarp jų ir musų žemė, turėjo 
atskilti nuo savo motinos— 
saules, pasekmė yra ta pati 
nes abejuose atvejuose mes 
turime centrai!, dideli kūną, 
t. y. saulę, apie tą kūną suka 
•i mažesni kūneliai, . kurių 
likimas priklauso nuo cenl- 
ralio kūno,— saulės.

Suprantamas dalykas, pri kurių 
lyginimas uodų i 
čių apie šviesą, prie planetų gvvunuošė bidonai dar ma- 
besisukančiu apie saulę, ne- žesnių gyvūnėlių, sudaro 
visuose atžvilgiuose yra tei- tai. ką męs vadiname visata, 
singas. Uodai yra neprigul- Visos tos žvaigždės juda 
mingi nuo šviesos, jų paėii- erdvėse, laksto šen ir ten, 
mas nepriklauso nuo tos ši- kaio daugybė ledinių lai vė
lumos arba žėrėjimo, ir juos liu besisukinėjančių, bevin- 
traukia žiburio link visai giuojančių. besikraipančių 
kas kitas, o ne gravitacija; ant užšalusio ežero i 
pkmetos-gi išvystė ir atsis- šiauš. Žėrėjimas baltų buo-

ij Liaudis daiiartinę valdžia viską. 1_ _ _ _  _ _ _ _
nepasitiki ir paskolos bonų kdd miltus perbrangiai pai 

nenori pirkti.
B. K. -Kondratavičia iš 

Plains, Pa., gavo nuo Anta
no Dubicko iš Kaišedorių 

'laišką, kur tarp kita ko ra- 
J šonui: 

j "Tvarka pas mus Lietuvo- 
I e butų nei šio. nei to. tik 
valdžia neveikli, labai lėtai 
visk? s eina ir valdžios urėd- 
ninkų didžiuma vis krikš
čionis demokratai, kunigų 
oasekėjai. Valstybės Tary
boj ir ministeriu kabinete 
<ėdi beveik vieni krikščionis 

j demokratai. Toji Ttryba da
bar pradėjo labai kištis į 
mini-terija ir net Įstatymus 
iradėjo leisti.

"Antras dalykas, finansi
nis Lietuvos stovis labai sij
onas. Valdžia atidarė net vi-į 
lauš paskolą bonais, trum

pam laikui. bet žmonės tuos 
bonus nenoromis perka, nes 
dabartine mini«terija musų 
liaudis nelabai pasitiki. 
Kaip pirma buvo Šleževi
čiaus kabinetas, tai daug 
daugaiu buvo simpatijos 
žmonėse. Bet pradėjus Ta- 
ybai kištis i valdžią. Šleže- 
•ičius buvo priverstas atsi- 
tatvdinti.
"Pirma, prię Šleževičiaus, 

buvo jau ruošiamasi šaukti 
Steigiamąjį Seimą. Dabar 
•pię Seimą jau negirdėti, 
nors partijos vis tiek daro 
nuvažiavimus ir varo agita
ciją, kad tik daugiaus savo 
kandidatų pastačius. Dau
giausia darbuojasi krikščio
nis demokratai.

"Tai tiek apie jKilitiką.
"Iš geresnių laikraščių 

pas mus Lietuvoje yra šie: 
‘Lietuvos Ūkininkas,’ 'Dar
bas, ’ 'Socialdemokratas’ ir 
‘Darbininkų Gyvenimas.’ Vi 
s> šitie laikraščiai gina dar
bininkų reikalus, ypatinga' 
’Darbninkų Gyvenimas.’ Bet 
laikra^iai pas mus dabar 
taip brangus, kad betur
čiui jie beveik neprieinami. 
Gal jus sušelptumet mane 
Amerikos laikraščiais, nors 
senais, nes labai norisi ži
noti. kas Amerikoj dedasi."

< B. Kudratavicius, ku
riam A. Dubickas šitą laiš
ką atsiuntė, užrašė jam ant 
visų metu "Keleivi."—Red.)

Gyventojai ir gi pradėjo 
blaškytis ir bėgti, kur akys' 
ką vedė: pėsčių ir važiuotų1 
ilgiausi karavanai traukė 
Rusijoj Imk. Reginių nei INDUSTRIJOS ORGAM- 
aprašvsi. ‘Męs neturėjom! 
kur bėgti, likome ir verkėm,, 
nes vokiečiai 
apkasais mus apsupo ir kul
kosvaidžius sustatė. Nei Į 
miestą, nei iš miesto nieko 
neišleido. Prasidėjus bai
siausiems mūšiams, manėm, 

. . į kad žemė skils ir akmenio
Y. tay?ljant akmens neliks. Kulkas- 

. . . . .. . l. valdžių tarškėjimą' ,kanuo-
baisi, taip galinga, kad dau- |]U raumojimas, šrapnelių 
gelis planetų su neapsako-1 inėjimas ir gaisru dul 
ma jiega susuiuria savo ta r-,.0(k% viska sumaišė i 
pt‘ arba liekas įmestos į savo viena |;.)sibiaurėįiną pi-aga- 
pacių saulių liepsnas. Drebėjo netik žmonių

iširdis. bet ir storų šaltų mū
rų sienos. Naktimis pro
žektoriai padanges raižy
davo. orlaiviai, kaip varnų 
būriai, skraidydavo aplink

Žmonės ėmė rugoti, miestą ir bombas mėtydavo.

i

stačiai, augštyn 
žemyn. — niekas to neži- 
nes erdviu kraštai ar ga- 
žmogaus protui neisivai- 

Ir taip tie miria- 
su dar dauges- 

niais miriadais aplink jas 
besisukančių planetų, ant 

gyvena nesuskaito- 
skrajojan- mi milionai gyvūnų, o tuose

Atsiiųstus iš Amerikos mil
tus pardavė, žmonėms po 1 
rubli ir 15 kapeikų svarui.

Pranciška Mickevičienė 
rašo eserei Veronikai Va- 
lančienei, gyvenančiai Phi- 
ladephlijoj, tarp kita ko štai 
ką:

O kaip klausiat apie ta- 
pašalpas, ką iš Amerikos lei
do. tai pas mus nieks nieko 
negavo. Kaip |>arvežė mil
tus. tai beturčiams pardavė 
po 1 rubli ir 15 kapeikų sva
rui. Prienuos ir Liudvinave 
dalino drapanas. Bėdiniems 
žmonėms davė kam pančia- 

pavir-jkas, kam marškinius, o po- 
• '—• nai ir turtoliai išsidalino

Industrijos augimas
--------- ------- T j. KUČINSKAS.

(T***) .jų masių išnaudojimu. Be
Ikulturos visuomenė negali 
susiorganizuoti, be ko ne
gali nei kapitalizmo siste- 

’ ma išsiplėtoti. Kadangi Ru- 
. sija yra ukininkiška šalis, 

liaudis buvo laikoma anal- 
bafetizme ir nežinėj, tai 

' nors ir baudžiava buvo ne
va panaikinta Rusijoj, te
čiaus iki paskutinio Rusijos 
caro laikų Rusija gyveno 
daugiau feodalizmo, negu 
kapitalizmo sistemoj.

Šimtas metų atgal Rusi
jos visuomenėj buvo galima 
rast dvi klesas: bajorija ir 
muižkai. Taip vadinamos 
vidurinės klesos nebuvo. 
Rodos, jau caras reforma-- 
torius Petras 1-masis mėgi
no praskinti vidurinei kle
sai kelią, bandė organizuot 
amatninkų ir pirklių bend
roves, bet jo pastangos men
kų vaisių davė. 1815 metais 
Rusijoj buvo priskaityta 
140,000 bajoriškų šeimynų, 
valdančių didelius žemės plo 
tus arba dvarus. 90% 
sos Rusijos žemės prie to 
priklausė caro giminei. Ži
noma, visuose bajorų ir 
ro giminės dvaruose žemę 
dirbo vergai. Tų vergų 
1815 metais Rusijoje buvo 
16 milionų. Atliekama nuo 
bajorų ir caro giminės dva
rų žemė buvo valstiečių ran
kose. Tamsus mužikas-vals- 
tietis. neturėdamas jokių 
kapitalizmo pagamintų že
mei dirbti mašinų, dirbo ją 
primityviškiausiu budu. 
prasčiausiais irankias, ne
turėdamas jokio supratimo 
apei agrikultūrą. Visai nes
tebėtina, kad tokiose sąly
gose valstietis iš savo žemės 
maža naudos turėjo. Jis 
daugiau laiko praleisdavo 
dirbdamas dvaro ūkyje, ne
gu ant savo žemės, 
nors ir derlinga Rusijos že
mė. devvniolikto šimtmečio 
pabaigoje jau nei savo žmo
nėms užtektinai duonos ne
bedavė. Priespauda, skur
das. išnaudojimas visgi pra
dėjo rasti pasipiktinimo 
bent mokyklas tenkančioj 
jaunuomenėj — studentuo
se. Ir matome, kad Rusijos 
revoliuciniame judėjime 
pirmtakunais buvo ne tam
si liaudis, bet studentija. 
Nereikia nei minėti, kiek tie 
pirmieji už naują Rūdijoj 
tvarką kovotojai yra išekn- 
tėje pasibaisėtinų torturų 

’ i naguose,

ZAC1JA.
Kaip kituose kraštuose, 

tuojaus savo taip ir Vokietijoje industri
ja susiorganizavo Įvairioms 
bendrovėms besitveriant. 

Tik Vokietijos kapitalistai 
daug sparčiau išdirbystę 
koncentravo, negu kitų ša
lių kapitalistai, nesiskubi- 
biuantįs atskiras bendroves 
iungti i kartelius—monopo
lius.

Taip ve, da 1907 metais 
* Vokietijoje buvo 1,428 dirb

tuvės, kuriose dirbo apie po 
; 50 darbininkų, bet 1909 me

tais tos mažos dirbtuvės su
sivienijo ir sudarė išviso tik 
229 dideles dirbtuves, kur 
dirba ne mažiau kaip po 500 

•darbininkų.
Kiek baimės ir baisenybių Suprantama, kapitalo 

to
kiais dideliais žingsniais, 
iam vietos rinkos bei turimų 
rinkų neužtenka. Juo dirb
tuvė didesnė, juo mašineri- 
:a geresnė ir labiau komp- 

ir tuo budu męs liktuota, tuo produkcija di
desnė. Pagamintus daiktus 
reikia išparduoti, kad pra- 
ironėn Įdėtas kapitalas neš
tu sava nuošimčius, 
tiio- kapitalistams 
reikalingos naujos

> Valstybė, kaipo 
kapitalo, turi dėti 
gas ir lėšas, kad

duoda, tai liet uviška valdžia oergyvenom, to, žinoma, ne- koncentracijai einant 
;pardavė žydams Į krautu- apsakysi. 1 ris mėnesius iš- 
Įves. Tai ir po pašalpai, l’i- gvvenom šitokiame padėji-

i!
ves. 
nigų .jokių negirdėti, 
atvažiavęs valdžios 
vas ir viename susirinkime 
aiškino, kad iš Amerikos ir 
nuo švento tėvo daug pinigų 
ir pašalpų ateina. Bet da ir 
šiandien jų laukiama. Eini 
miesto gatve ir nieką kitą 
Tesigirdi šnekant, kaip tik 
tpie maistą ir duoną. Ma
tėm badu mirštančiu, dieve 
duok kad daugiau nematy
tume.

■ Męs kp] pinigų turėjome, 
bado nekentėm, tolesniai ne
žinia kaip bus. nes išteklius 
išsibaigė. Rusų pinigai be 
vertės. Vartojami lietuviš
ki pinigai, vokiečių padary
ti. Jie irgi neilgai giliuos. 
Katrie turi laukus ir namus, 
tai apsipylę tais pinigais ir 
kenčia baimę, kad jų pinigai 
neužilgo neturės vertės.

Į turgavietes, kaip kitą
syk veždavo grudus, dabar 
nieks neveža. Jeigu žmogus 
nori nusipirkti grudų, turi 
eiti i kaimą pas ūkininkus 
iieškot pardavėjo. Ūkinin
ką' paprastai pasako: artu 
lic-k mokėsi, kiek žydas 
šmukleris? Jeigu ne, tai 
žmogelis ir eina tuščiomis, 
nes žydai brangiai moka ir 
slapia gabena i Vokietiją 
bei Rusiją bolševikams ir 
ten da brangiau parduoda. 
Nors tai jiems draudžiama- 
ma daryli, bet jie nežiūri, 
nors pagautus ir baudžia, 
bet spekuliuoja ir gana.

Pr. Mickevičienė.

i

(Javo iš Amerikos pasiųstų 
miltu.

* •

Ignui Ablikui i Fhiladel- 
nhid rašo Karbauskiai iš 
Raseinių, 4 diena gruodžio. 
1919:

Pas mus dabar 
brangenybė: rugių 
kainuoja b() rublių, 
i?u ras — ru b., kviečių pū
ras — 15<) rub., lašinių sva
ras 9 rub.. sviesto svaras — 
9rub.. kiaušinių de.-ėlkas 4 
rub. ir taip viskas nesvietiš
kai brangu. Šįmet susilau
kėm jau silkių. Viena silkė 
kainavo daugiau kaip rubli. 
»»et per visą karę nematėm 
nei supuvusios silkės.

Dabar dėkavojame už mil
tus. kui ių gavome jk> pen
kis svarus y patai |>er mene- 
-i. Tokių miltų nebuvome 
mate i>er ištisus karės me
tu-.

Karei prasidėjus manėm, 
kad sudnoji diena atėjo. 
Užplaukė rusai ir rekvizavo 
visus gyvulius, nei vištų ne
palikdami. Prasidėjo mobi
lizacija: žmonės liovėsi dir
bę. Raseinių mieste lig skru
zdėlynas nuo žmonių ir ka
riumenės knibždėjo. Visi ne
rimavo. nežinojo kur dėtis 
uakol su kare neapsinrato.

’Pavasarvj,

I

’ ' ’ gvvenom šitokiame padėji- 
Buvo me. ir jau manėm, kad neda- 

atsto- turėsim. I>et ant musų lai- 
[mės vokiečiai nustūmė ru
sus tolyn 
kiek pasiliuosavom nuo to 
pragaro. Jei mušiu linija 
nebūtų nustūmę toliaus, bu

kume visi iš bado išmirė, nes 
viską, kas tik galima buvo 
suvalgvti, vokiečiai atėmė, 
!>e to da: uždėjo dideles kon
tribucijas; reikėjo atiduoti 
iiems pinigus, drabužius ir 
visokius misinginius bei va
riniu i daiktus. Iš visų na
mu jie paėmė viską, paliko 
tik plikas sienas ir stogus, 
ieigu tie namai išliko nuo 
ugnies nesudegusiais.

Vokiečiams laimėjus, jie 
čia tuoj ir savotišką valdžią 
įkūrė. Tos valdžios pareiga 
buvo vien tik gyventojus iki 
rvvo kaulo apiplėšti. Iš so
džių javus ėmė. paliekant po 
uusę svaro duonos dienai. 
Miestelėnams taipgi davė po 
>usę svaro, bet tos duonos, 

nors ir alkanam, negalima 
buvo i bumą imti. Taip mus 
vargino vokiečių okupantų 
valdžia per visą karę, nuo- 
:atoę darydama kratas, jieš- 
kodama užslėptų javų. Jei 
asdavo — javus atimdavo, 

•> paslėpusius juos rūsčiai 
nubausdavo.. Visas melny- 
t-ias uždarė, namuose girno
mis maiti taipgi buvo ašt- 
•iai uždrausta; visas girnas 
•ekrizavo. žmonės saują 
rrudų turėdami, užmurin- 
lavo i sienas, kaip kokį4 
brangiausi daiktą, kad tik 
oaslėpvs, bet nevisada pasi
sekė savo paslaptį išlaikyti 
ležinėj kitų. Ir taip žmones 
iž tai vokiečiai bausdavo ir 
krėsdavo be paliovos. Gyvu- 
’iu pjaut nebuvo valia: rei
kėdavo tam gauti vokiečių 
aidžios leidimą. Visus sod

nus vokiečiai globojo ir vai
dus susirinkę ' išgaliendavo 

Vokietiją. Kūliau t javus, 
•okiečiai sergėdavo, kad ir 
laginėj grudų žiupsnelio 
■ ieks neišneštų. Vienu žo- 
ižiu, priespauda ir suvar- r____
ymai buvo neapsakomi, te- tvti. Jų militariški viršinin- nimas iš New Yorko legis- 
•iua< visgi išlaikėm ir išliko- kai iau buvo dvaruose ap-paturos socialistų atstovų 
ne gyvi. Vokiečiai mokėjo sisėdę ir manė juose ant vi- yra niekas daugiau, kaip tik 
tebofii. nies-gi mokinamės sados gyvent;, bet likimas noras nukreipti visuomenės 
ogt; ir slėpti. Nuo kiekvie- kitaip >;ėdė ir visi jie turėjo domą nuo "biaurios pelnų 

tos. karvės reikėjo atiduoti išsinešdinti, o mes sulaukė- grobimo šmėklos, kuri liuo- 
okiečiams kasdien po tris Ane laisvos nepriklausomos sai siaučia po visą šalį."’

,W ViT Lietuvos. ■ Praša|inimas tokiu Iaiku
Skiesto kas sąvaitę po 11?w -r Pas.mus buvo lais-(:ia|istu jš ,
ris klausimus nuo vistos ves anvaikscinurnas, žino-__  . • *■,. . • .

kas savaite. Atimdavo ir vil
ias. net už šunis reikėjo mo
kesčius mokėti, nors, žino- 
rą. ir žmones • pagalvinę 
urėjo mokėti no 7 rublius, 
metams. Vokiečiai užėmę 
dvaras aplinkinius sodiečius 
baudžiava varė dirbti dva- tėjome.
■u lakus. Žmonės vokiečių

didelė 
pūras 
bulvių

14 balandžio.

Vokie- 
butinai 
rinkos. 
Įrankis 
pastan- 
kapitalo 

besiplėtojimui liuosas ke
lias pagaminus. Tam tiks
lui tiesia geležinkelius, au
gins. militarizmą, stato ka
riškus laivus, kala ginklus 
ir užlaiko burius diplomatų, 
galvojančių ir veikiančių 
taip, kad paruošus priežas
tis. leidžiančias prisikabinti 
prie kitos valstybės, stovin
čios skersai kelio "musų ka
pitalui.” Ir tokiais tai keliais 
kapitalistinės valstybės pri- 
(ina prie karės. Atskirų 
ypatų už kares kaltinti ne
galima. Tikrosios priežas
tis guli ne vienų ar kitų žmo 
nių noruose karės, bet pa
čioj kapitalizmo sistemoj. 
Nepanaikinus tos sistemos 
veltui svajoti apie galimybę, 
panaikinti kares.
Ekonominis Rusijos kilimas

1815 metais Rusija buvo : 
dešimts kartų didesnė už 
Prancūziją, arba (keturias- 
lešimts sykių didesnė už 
New Yorko valstiją.

I j 
i

VI-

ca-

■ Rusija yra turtinga mine-ĮcarBkų ' bu{Ie|iu • ■
ralais ir įvairia žalia me- j.pt x ‘j.

idžiaga. Žemė derlinga. Ne-|rnjižinZ’ ver£U
■žiūrint viso gamtos turtų j 
šaltiniais turtingumo, Rusi
ja nuo amžių vilko skurdo ■ 
naštą. Caro biurokratiškoji 
valdžia rūpinosi vien plačiu-

(Toliau bus)

kur pabėgti žmogus negalė
jo: visur žandaras pasitik
davo ir bėgant sugautą rūs
čiai bausdavo. Už turėjimą 
šautuvo, mirčia bausdavo.

Prašalino Socialia* 
tus, kad apsaugo
jus pelnagrobius.

Buvusis New Yorko pro
kuroras William Schuyler 

____,______________ .Jąckson parašė dabarti- 
Vokiečiai )>as mus išbuvo niam New Yorko - gubema- 

-J3 mėnesių, kad niekas jų toriui Smithui laišką, ku- 
- savo krašte nesulauktų ma- kiame jis-sako, kad prašali-

Vės apvaikščiojimas. Zmjj- ,smu is v
nw procesijos labai įskil- džiai sak j 
mingai miesto gatvėmis • 
vaikščiojo. Džiaugiamės, i 
kad esame liuosi nuo sveti
mo, o ypač vokiečiu jungo, 
r-o kuriuo nesuskaitomas! 
skriaudas ir kančias išken-

smūgis atstovybinei val-

"U lakus. Žmonės vokiečių Taigi tiek šiuo kartu apie 
iek buvo įbauginti* kad pa-.musų pergyventas dienas, 

mačus vokieti ateinant įraukiame tamistų atrašo, 
krau jas gįslose užmirdavo. j pasiliekame su pagarba, 
Nei gyvent ant vietos, nei Kurbauskiai.

"Kaip mes dabar galim 
sakyti kitų kraštų žmo
nėms, kad musų valdžioj vi
si žmonės yra atstovaujami, 
ir siūlyti jiems tokią pat 
valdžią Įsitaisyti, kuomet 
įmes namie neisileidžiam Į 
; valdžią atstovų, kuriuos 
musų žmonės pagal Įstaty
mus išrinko?" Jackson 
klausia.
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Visokios žinios LIETU VYS PERŠOVĖ 
LIETUVI..

”Kel.” skaitytojas pri-
siuntė munis iš ŠioJx Č5ty, ■» si;X.::'S2 i6ii« r.m

as reųuired by the Act of !'‘Wa, i’JDglŲ laikl’iiŠClO IŠ- Pajieškau draugo Juozapo Butkaus 
Kauno gub.. Zarazų apskr., Kriaunų 
parapijos. Baniuškių kaimu. Meldžiu 
atsišaukti.

John Repeska .
265 Cardony avė., Detroit, Mich.

11 Pajieškau Stanislovo Li bano Gar-« 
■•3 rašosi 'didų parapijos ir valsčiaus, Telšių 
į Vestus. | apskričiu. Gyveno Raelne, VVr. Turiu 

‘ -bu reikalą, atsišaukite.
Mrs. Mary Kniūpsti.- ( t)

Bok 266, l.iiieulii, N. H.

28, 1920, i 
October 6, 1917.

SLOPINS AIRIŲ BRUZ
DĖJIMĄ.

Anglijos valdžia nutarė 
duoti lordui Frenėui pilną 
valią daryti Airijoj ką tik 
jis nori,, kad nuslopinus 
žmonių judėjimą prieš Ang
lijos viešpatavimą. Valdžia 
esanti pasirengusi apskelbti 
ir karės stovį Airijoj, jeigu 
kitaip negalės revoliucinio 
judėjimo užgniaužti.

Airiai nieko daugiau iš 
anglų valdžios nenori, kaip 
tik kad ji išsikraustytų iš 
Airijos lankan, o sau nori 
tik laisvas Airijos respubli
kos.

karpą, kur rašoma, kad Juo
zas Smarkus peršovęs 
Mikolą Danilevičių. Trage
dija atsitiko dirbtuvėj ant 
septinių lubų, kur daugiau 
žmonių, kaip tik jiedu nebu
vo, todėl kaip tas atsitiko, 
kol kas niekas ir nežino, nes 
nei šovikas, nei pašautasis 
nesako. Danilevičius nuvež
tas ligonbutin. Smarkus, 
kuris suvarė Į ji 3 ku- 
lipkas, sėdi kalėjime.

ĮSTATYMAS PRIEŠ 
STREIKUS.

OnaMatusevičiutė, pajieškaO dėdės 
Mateušo Matusevičiau.*, jė> r““ 
Berage. Buvo išvažiavęs i ui* l -ii
Turiu svarbų reikalą. Suvalkų gub- I svarbu reikalą, 
Klebiškiu vai*. ... . ’5> Mrs. Mary

Anna .Matusevičiūte |
į Pajieškau brolio Kazimieru Maciai- 
nio, Jurgio Slra.'in.'ko ir Onos Ma- 

Įciainiukės. Nuvaiką gub., Mariampo- 
lės apskr., Garliavos parap.. 
kaimu. Meldžiu atsisauKti.

Pranas Maciana
42 Grean st. \Vaterbuiy Conn.

Pajieškau tėvo M1KDLO DALINI
MO, jau 3 metai jokios žinios nuo jo 
neturime. Aš jo sūnūs, ~ ’ 
tarnauju 
man 
šerį s 
me.

Colis. 19 m.
Lietuvos kariunieneje 

išėjus į kariumenę, motinėlė, se- 
ir broliai liko sunkiam padėji- 
Mano adresas:
ROLLS DAUNIUN'AS (4.

A. Panemunie, 2 pūst, atsargus 
balt, atsargos kuopa,

Kaunas, Lithuania.
Platesnius žinias galite gauti pas 

Dumiu. Melniką, 3710 So. llosmer st.. 
i f aeoma, W ash.

M.

Pajieškau apsivedimui mergino.., 
kuri uoretų apsivesti ir • urėti gerą 
gyvenimą. Butų geistina, kad atsi
šauktų tarp 20—2o metų. Aš esu26m. 
Platesnias žinias suteiksiu per laišką, 
kiekvienai atsišaukusiai. Vyrų mcl- 
ožiu nerašyti.

J. F. M.
K. 1>. 2 Box 29 Holisopple, Pa.

susipažinti su jauną lie- 
Aš tarnauju kariutnenėj jau ,. : xt------. z:n

Kuri no-

Norėčiau
luvaity. . _ . . -
:: metai kaip esu Panamoj. Nesant čia

Ona Pikturnaitė-Stepoi*ayį£icl,'l 
pajieškau švogerio V inco Kibarto, 
Kauno gub.. Raseinių apskr. Turiu 
svarbii reikalą, lodei jis pats lai at- 
sišaukia arba kas apie ji š>no malu-1 
nėkite pranešti. ''

Ona Pikturnajtc I
49 School st.. So. Handley Falls NlasS| 

~~ Į
Pajieškau broiio Edvardo Šupano,

I I
Gėčių kaimo ir giminaitės Barboros 
Kuišaitės iš Brokorių sod. Abu Ra
seinių apskričio, Naumiesčio par. Mel 
dziu atsišaukti.

Anna Gerulis (4‘
37 E. 13th sL Georgetovn. Iil-

Pajieškau Brouisla' v > Bustnaičiu 
s, Kauno rėdybos. Teisių apskričio, gio 

”.ės kaimo. Gyveno kės 
atsišaukti, ar kas

tė -
Į lakiu par., Gailišk. 
Chicago. Meldžiu 
žinote praneškite.

Domini nka.'
1 Calvary si..

Aš Ona Teveliukč, pajieškau Jin- 
Gvildžio ii Angnieškos Gvildžiu- 
Šakjų apskr.. Vilgąlupių paso- 
gyveno Melrose l ai k, UI. Mei- 

ar juos žinantis pra- 
1 16)

lietuvių .man yra nuobodų.
1 etų rūsy tės, atsišaukite. 

Mecli. Stanley Maharvfl
C. 1>. 3-5id. Inf. Gatun C. Z

44)
Panama.

I

Pajieškau Adelės Masikonienės ir 
Liudvikos Šimbuliuiės, Linkuvos miesi 
telio. Meldžiu atsišaukti, ar jas žinan-i 
lis praneškite.

Kazys Remeika
Starte rnd Baker st., Hiilside

lavvnskv

ne;
,dziu atsišaukti,

( j) nesti. Yra svarbus reikalas.
[a>s. i * 'na Teveliuiė
__ Į Gabartų kaimas. Sintautų 

šakių apskr., Suvalkų gub.
L'lhuama.

pav.

Pajieškau apsivedimui merginus, 
įiejauncsnčs 20 metų. As esu 28 mėlti. 
Mergina, .kuri norėtų apsivesti lai at
sišaukia.

W. Paleckis (4)
R. F. D. 7 Box 97a Motgaiiioivn, W.\

200.000 INDŲ STREIKUO
JA PRIEŠ ANGLIJOS 

DESPOTIZMĄ.
Bombajo apielinkėje, In

dijoj, sustreikavo 200,00 
medvilnės išdirbvstės darbi
ninkų. Sausio 20 d. Bombajo 
mieste darbininkai pradėjo 
stabdyti gatvėkarius ir ve
žimus, versdami ponus eiti 
pėsčiomis. Anglų kariume
nės vadas liepė i darbinin
kus šaudyt. Vienas žmogus 
buvo užmuštas ir keliolika 
sužeista.

Kainas valstijos legistra- 
tura priėmė bilių, kuriuo 
draudžiama darbinonkams 
streikuoti, o darbininkų gin
čams su darbdaviais rišti 
steigiamas teismas iš trijų 
narių. Tuos teisėjus skirs 
pats gubernatorius ir jiems 
bes mokama po $5,000 algos 
metams. Šitas Įstatymas 
paduotas dabas gubernato
riui patvirtinti.

Pajieškau Kazimiero Sesnauskio. 
Bružės kaimo. Vilkijos parapijes- 
Turiu laiškus iš Lietuvos nuo jo vaikų 
Atsišaukite.

Pranciška Drigičiutė <4)
Bos 223 West Frankford. UI.

Pajieškau pusseseries I ršulės Žu- 
sinaitės, po vyru Dubinskienės. Kupis 
kio par.. Birečių sodžiaus, ląrveno 
Rumforde. Turiu laiškų is Lietuvos. 
Atsišaukite.

P. Jenulionis (4)
i<)4 PL 131 Roseland Iii.

SUKILIMAS MASKVOJ.
Žinios iš Helsingforso sa

ke. kad Maskvoje sukilo ka
riumenės garnizonas. Kitas 
pranešimas sako, kad Mask
vos komisarų valdžia išsikė
lė Tvėrėn, nes Maskvoje 
siačia epidemija.

Pajieškau tėvo Simono Puidoko, jis 
naeina iš Suvaiką gub., Naumiesčio 
apskričio, Tarvidonių kaimo. Taipgi 
ir pusbrolio Motiejaus Puidoko is Il
guvos parapijos. . (4J

Antanina Puidokier.ė-Obulauskienū 
336 BouhvarJ Monk Mont’eal

Canada.

Pajieškau sesers Agotos černauskie- 
uės. Mažeikių aoskričio, Leckavo pąr. 
Bukaičių kaimo. Jos vyras mirė, !al 
iš kompanijos priguli 
atsišaukite greit.

Magd. Bružovska 14) 
12935 75th st_ N. Edmonton.

Canada.

RUOŠIASI PREKYBAI
SU RUSIJA.

Pereitoj subatoj Washin- 
gtone atsidarė biznierių su
važiavimas, kurio tikslu yra 
sudaryti ”Amerikos-Rusi- 
jos Prekybos Valdybą” kė
limui prekybos su Rusija. 
Suvažiavimo pirmininkas 
pasakė, kad biznieriai rei
kalausią, idant Amerikos 
valdžia taip pat nuimtų 
blokadą, kaip ir vyriausia 
sąjungininkų taryba pada
rė. Tarp kitų firmų suva
žiavime dalyvavo Lehigh 
Machine Co., Chicagos Mo- 
rriso mėsos kompanija, Bor- 
deno tirštinto pieno kompa
nija ir Rahn-Larmono Įran
kių kompanija. Dalyvavo 
suvažiavime ir buvęs Mar- 
tenso biuro patarėjas Dud
ley Malone.

UŽPUOLIMAS ANT 
BANKO.

St. Louise šeši plėšikai 
oereitJĮ sąvaitę buvo užpuo
lę dideli banką ant E. Grand 
avė. Jie atvažiavo pavog
tam automobiliu.ie ir penki 
mėjo Į ridų, o vienas pasili
ko lauke. Tuo tarnu kita 
ouse gatvės ėjo policmanas 

’T, pamatęs, kad prie banko
-tovi ir neramiai dairosi hm 
augštas vyras, pasuko prie j 
banko. Išvydę* besiartinanti 
nolicmaną, plėšikas sušuko: 
"Neik artyn! Pakelk ran
kas augštyn!” Policmanas 
siekė revolverio. Plėšikas j 
tuo tarpu ėmė šaudyt. Po
licmanas likos sužeistas Į 
ranką ir koją, bet išsitrau-

MARKIU KURSAS DA 
DAUGIAU NUPUOLĖ.
Ši panedėli Europos pini

gų kursas ant New ^orko 
• biržos da daugiau nupuolė. 

Už 100 markių mokama jau 
tiktai $1.02. Prieš karę 100 
markių buvo apie $24.00.

TRUMPOS ŽINIOS.
Vokitijos prezidentas E- 

bertas buvo apskundęs juo
kų laikrašti, kuris atspaus
dino jį kuilio pavidale, bet 
teismas laikrašti išteisino. 
Šalia Eberto. Ezbergeris 
buvo nupieštas kaipo šame- 
Jconas, o Noske kaipo bež
džionė.

Airijoj siūlomos didelės 
sumos pinigų, kad kas iš
duotų žmones, kurie nuola
tos daro ant policijos užpuo
limų. Užmušėjistės didinasi 
kas diena.

i • •; ’ . c ‘ ’

t> Vokiečių valdžia krausto
si iš visų kraštų, kurie buvo 
iš Vokietijos atimti. Danzi- 
go miestas'liko ''laisvas uos
tas” po sąjungininkų komi
sijos valdžia.

Londonas ir Paryžius ne
turi vilties, kad Tautų Lyga 
susiorganizuos. Sako, japo
nai turi perdidelių noru, o 
Amerikoj vedama didelė 
agitacija prieš Angliją — 
kaip čia tą Lygą sudarysi ?

DARBlN.NKt GYVENIMAS
Vienintelis pačių Lietuvos darbi

ninkų leidžiama.' laikraštis. Lietuvua 
profesinių sąjungų laikraštis. ”Dar- 

• bininkų Gyvenimas” rašinėja dau- 
.giausia žinių iš Lietuvos darbininkų 
judėjimo. "Darbininkų Gyvenimu ne
svetimi ir visi kiti Lietuvos reika
lai ir jie jame spindi darbininkų dvą- 

■ šioje šviečami.
"Darbininkų Gyvenime" spiečiasi 

gabiausios Lietuvos darbininkų, dai
nių, literatų. "Darbininkų Gyveni
mas” vedamas nuosakiausiųjų socia
listų dvasioje ir budriai stovi dar
bininkų reikalų sargyboje.

Jei nori surasti Lietuvoje savo gi
mines ar pažįstamus, siųsk į "Dar
bininkų Gyvenimą” skelbimus ir vi
suomet tavo reikalai bus patenkinti. 
Skelbimų kaina 1 doleris.

Jeinori savo draugams Lietuvoje 
padaryti dovaną, tai užsakyk "i>ar- 
bininkų Gyvenimą." Kaina metams 6 
doleriai, pusei metų 3 doleriai.

Ir pats užsisakęs "Darbininkų Gy
nimą” daug įdomių dalykų iš Lietu
vos darbininkų gyvenimu patirsi.

"DARBININKU’ GYNIMO” adre
sas:

Lithuania. KAINAS, l’gnagėsių 
gatvė No. 12a.

Profesinių Sąjungų Centralinis 
Biuras.

"Darbininkų Gynimo redakcijai.
Prašome ir visų kitų Amerikos 

socialistų laikraščių šitą skelbimą in- 
dėti.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki 27 metų. As esu 27 metų, 
šviesaus budo, ierginos, kurios nori
te apsivesti atsišaukite. Platesmas ži
nias pei laišką. Vaikinai te nerašo.

T. S. S. 14)
58 Wil!o\v st.. Massena, N. Y.

Zinevi-
gV -

Pajieškau brolio Kastan’o 
liaus 12 metų kaip Amerikoje, 
venų Chicagoje. Kauno rūd.. Bledijos 

y viensėdžio. Meldžiu atsišaukti. (6) 
Stalia Zineviciutė

sius Pulasky avė., Cleveland, Ohio.

(5)
»

Pajieškau urulio Stanio Norvuiio, 
Suvalk-j gub., Seinų apskr.. Naoniukųl 
l aimu; turiu svarbų reikalą, malonė
kit pranešti ka.~ apie jį žino aiba 
pats lai atsišaukia, 
miau apie Bostoną.

Wm. N’ovoullis, 
Skelton. »V.Box 25,

Jis gvveno pir-
1 b

Va.

Pajieškau giminių
i kuriais norėčiau susirasyti. 
.mane pažįstantis ir giminės 
j laišką.

r p-ižįstainų, su
Meldžiu 
parašyti 

(4)

Box 512
Peter Suimt

Rutnford, Me.

I*ajieskau apsivedimui merginos ar 
našlės, tarp 20- 25 m. be skirtumo ti- 
.ėjimo. Aš e.'U 28 metų vaikinas. Su 
pirmu laišku meldžiu paveikslėlio.

Joe Dooth (4)
Gen. Delivery, Detroit,Mich.

Pajieškau brolio Aleksandrą Mar
cinkevičių. Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskr., Aukstelkių kaimo. Brolis Juo- 

tudel meldžiu jo atši
lo;

zas yra miręs, t 
šaukti ar kas žino pranešti.

F. Maiteinkevičius
20 So. Groene St., Baltimore, Md,

Pajieškau draugo Juozo Vaisęs, pa
eina iš Indruliškių kaimu Šiaulių aps. 
Gyveno Chicago. Meldžiu atsišaukti. 

John Diring (4)
Box 601 Kur.iford, Me.<

l'ajiškau apsivedimui laisvos ir 
protine,.-s merginos, arba našlės kuri 
'orėtų gyventi ant ūkės. Tarp 20— 
30 m. Aš esu sugrįžęs iš kariuomenė-, 
i'uriu didelę farmą. Platesnias žinias 
suteiksiu per laišką. Atsišaukite.

Sgt. J. M. Bražensky (5) 
15th Co Fl. W. Scott Sta.

San F'rar.cisco, Cal.

REIKALINGI AGENTAI
Rinkiniui apgarsinimų ir antrašų.

Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 
duoti paliudijimą kur dirbo už agen
tą. Kitokiems nėr atsakvmo. (?)

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

REIKALINGAS PARTNERIS dėl 
apmokėjimo patento naujam išradi
mui. Išradimas labai naudingas. 
Klauskite vpatiškai ar laišku. (1) 
’ ’ J. Vaiuh
441 2-nd Avė., Pittsburgh, Pa.

Jieškau švogerių Rapolo. Alfonso 
ir Mortos Pavelanskių, Krupiškio k , 
Šeduvos par. Malonėkite atsišaukti, 
ar apie juos žinantis prarykite.

Kl. Ingaunas
Detroit, Mich

Pajieškau Jono Urbanavičiaus, pa 
iš Pilviškių. Gyveno ~ ’
Mass. Atsišaukite 

Estera Uroanavičiutė 
Mickevičiaus gatvė. 

KAUNAS, Lithuania.

eina 
field.

Sprin
( n 14 Craig st

21 Pajieškau pusbrolių Franeiško Abu 
________________________________ i kauskio ir Bronislovo Visockio. Kati-

~ i no gub. Raseinių aoskričio, Ramga-
Paj:eskau moters Uršule-' Pastai -i lių kaimo, atsišaukite.

nokienės po tėvais Matukaiciutės; ji J Antanas Jucius (5)
prasišalino 19 lapkričio, 1919 ni. su 125 Oak st., Latvrence, Mass.

Jis pasivadino save!
Is Lietuvos paeina'

'Skriaudžių parap., Cmopevio sodos.

l

. ,al i Juozapu Pečkiu. gauti pinigų.'petru j uzėnu.

Pajieškau pusbrolio Motiejaus Do
bilo. gyveno Chicago. Alargiškių k., 
Barberiškio parapijos. Taipgi Antano 
Labučio. Žemaitkiemio kaimo ir Jur
gio Venclovos, Scnavos kaimo. Malo
nėkite atsišaukti.

Klimas (4) 
Kuya’ton. III

Pajieškau pusbrolio Felikso Gasi- 
liauskio. ! m. atgal gyveno Pennsvl- 
vąnijos valstijoj, dabar nežinau. At
sišaukite.

VI. Sigelis
Bcx 68. Lawrence, Mass.

Paiieškau broliu Jono. Kazimiero 
ir Rožės Drazdauskių ir Juozo Reko. 
turiu svarbu reikalą, atsišaukite 

Mikalina Drazdaukiutė (6) 
157 Silver st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Alekso Vaitkaus, 
Kauno gub. Telšių apskričio. Triškių 
par. Pabalvės dvaro. Pirmiau gyveno 
Montel'o. atsišaukite. (6)

Barbora Kazmauskienė
37 Cross st., Boston, Mass.

Pajieškau Ma>gdės Milkauskiutės, 
Trakų apskričio, Jiezno valsčiaus 
Turiu svarbų reikalą, atsišaukite.

Af. Juzapavičius
603 Ruth avė.. Scranton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 19—22 m. Turi būti laisvų pa
žiūrų ir maz-daug prasilavinusi, svei
ko proto, mylinti šeimynišką gyveni
mą. Atsišaukite, prisiųsdamos pe- 
veislėlį. (5)

P. J. L.
444 Krankliu St.,

Philadelphia, Pa.
GALIT PADARYT iDIDELIAS 

ŠTUK AS.

Pajieškau Petro Nedzekos, Vilniaus 
rub.. Kenevos vaisė., Nočiuos parap., 
Kašietų kaimo. Taipgi ir kitų draugų 
meldžiu atsišaukti. Aš trumpame lai
ke išvažiuosiu į Lietuvą. Paeinu iš 
Ljnazavo kaimo, Kanevos valsčiaus.

Steponas Vilčinskas (7) 
1121 E 76-th St-. Cleveland, Ohio.

apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 20 m. ir 

30 m., kuri mylėtų dorą ir 
Aš esu 30 metų vaikinas, 
žinias suteiksiu laišku.

(4)

Pajieškau 
irba našlės, 
nesenesnės : 
-utikimą. 
■Tlatesnias 
i’risiųskite paveikslėlį.

St. A n.
2161) West Lafavelte Avė:,

Detroit, Mich.

Paiieškau pusbrolio kunigo Juozo 
Ktuelio. gyvenančio Amerikoje. Mel
džiu atsišaukti, ar jį žinančių pra
nešti. Busiu dėkingas.

Jonas Kutas 
Ežeriuku kaimo, Sintautų 

J trub.
Lithuania.

valse.

j.Moteris paeina is 
Suvalkėlių suuos, 
skaityti nei rašyti, 
ba nč angliškai.

, , . .. Ežeriuku kaimo, bike^ revolveri jis plėšiką P^'iJiakiu apskr., Suvalkų 
tiesė. Viduje plėšikai tuo,_____________ _________
tarnu buvo iau susikrovę i,' Pajieškau pusbrolio Kazio l>argu- 
maišus 75.000 doleriu, bet. kuris lapkričio mėnesyje, 1919 ųi. 

I išvažiavo is t harlesville. Pa. Kas 
apie jį žinote malonėkite pranešti, 
ar jis pats lai atsišaukia.

Juozapas Kasiulis 
1207 Cresty avė.. Charlesvilie, Pa.

išgirdę lauke šaudvmą, jie 
persigando ir palikę pini- 
<TuS leidosi bėgti. Vienas 
ių da iš vidaus šovė Į polic- 
maną per langą, bet nepa
taikė. Išbėgę laukan jie 
tuoiaus sušoko i automobi
lių ir šaudydami nuvažiavo. 
Poilcmanas paleido 4 šūvius 
i automobilių, bet ar nors 
vienam Dataikė. nežinia.

Užmuštą banditą polici- 
pažino. Jis buvo paleis

tas kareivis.

Pajieš!au Silvestro Rukštalio. Vil
niaus gub.. Butrimonių valsčiaus či- 
srunu sodžiaus. Nuo jūsų moters ir 
(lukterės iš Lietuvos yra atėję laiš
kai. Atsišaukite.

Viktoria Cipkutė (5)
225 E. Markei st, Scranton. Pa.

Aš C’icilija Kavaliauskiutė, paiie'-- 
kau brolių Igno ir Zigmo Kavaliaus
kų. Jie patįs ar kas apie juos žino
te p r nešt i t e. . (5'

Thas Bulnarauskas
St. Clair Pa.

Vilkaviškio pav.. 
Abudu nemoka 

Taipgi nesusikal- 
Jie paėmė mano vi- 

sis drapanas ir apie s.;oo pimgu. Ku
rie tol ius žmones palėmytų malonė
kite pranešti. Ka.' pinnas 
gaus S50.W atlyginimu.

J. Pastarnokas
4782 E. 47-th St., Cleveland, Ohio.

Pajieškau brolio Charles 
gyveno Minnesotos valstijoj, 
svarbų reikalą, atsišaukite ar 
nantis praneškite.

Ona Rutvįčiutė
275 VVashington avė..

VVaterbury.

Ratvičio. 
Turiu 
jį «-

Conn.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
be skirtumo tikėjimo, tarp 30—35 m 
l’uri būti linksmaus budo. Aš esu 
inksniaus ir meilaus budo. Platesniam 

Atsišau- 
(5)

Iš keturių bolių padarysi gerą štu- 
.ą. Tarpe pirštų pasirodo bulė, pas
kui bolės vėl pradeda pranykti; lie
ta trys, dvi, viena ir paskui prapuo
la paskutinė. Šitą štuką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
iei 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. 
štuka. visi pradeda bijotis. 
51.00 ir $1.50. ’

MAGIJOS
P. O. BoX 772,

Yra stebėtina 
Kaina

< ?) 
Waterbury, Conn.

praneš

< ?)

Pajieškau pusbrolio Motiejaus I.ei- 
mono iš Senapolio aps .r.. Kaupinės 
sodžiaus. Meldžiu atsišaukti ar kas 
jį žinote pranešti.

W. Leiinon (4,
R. F. D. 7 Box 97a Morgantovn, \V.V

Pajieškau brolių Vinco Benamino 
ir sesers Antaninos Stareikių. sesuo 
vadusi už Rudaičiu. Jie \'iiigirių kai
mo, Griškabūdžio parapijos. Gyveno 
Wilkes Barre. J’a. atsišaukite.

Mik. Vktienė
S31 W. 34th pi.

(4) 
Chicago, II’.

Pajieškau dėdės Felikso Kaziniaus- 
kio. Plukių sod.. Panevėžio apskričio. 
Turiu svarbu reikalą, atsišaukite.

P. K azi na uskas 14 i
1011 0'jarry avė.. Grand Rapids. Mich

žinias per laišką suteiksiu, 
lite.

DAKTARAS NAMUOSE

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Za- 
’urokio. iš Girdžių, Kauno gub. Atsi
šaukite. ar jį žinantis nraneškite.

P. Rimkuniutė-Rumšienč.
222 Oak st.. Providence. R. L

Paiieškau Lėtos Rožiukės Barbora- 
vyčiutės, jinai vdusi už Petro Gai- 
nio. Vilniau gub., Trakų apskr. tal
kininku parapijos. Gyveno Bostone, 
ktisšaukite.

Jedvyga Babrovičiutė-Pakštienė 
Box 78. Zerooni, Pa.

Pajieškau Antano Stasikonio ir 
Kazimiero Pakšto. Abu Ukmergės ap 
skriėio. Pakščiu sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti.

A. Rakštys
Box 7S. Zerrum, Pa.

Prenkis F.
126 Thon.pson St.. Buffalo, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
•tuo 25 iki 30 metų amžiaus. Aš esu 
29 metų. Mergina, kuri norėtų apsi
vesti su paprastu darbininku, atsišau
kite. (5)

l

J. Toniashausky
ii 11 Green St., Philadelphia, Pa.

merginos
tikėjimo. į 

metų, to-: 
merginos, 

paveikslėlį.
16)

Pajieškau apsivedimui 
ubą našlės, be skirtumo 
Aš esu laisvų pažiūrų, 36 
kių pat metų norėčiau ir 
Atsišaukite prisiųsdamos 
Vaikinai tegul nerašinėja.

J. A, Rūkas
Box 47, Divernon. 111.

Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny- 
za: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknįs, žiedai, lapai ir tt.. nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užvąi-dijimais. 
taip kad kiekvienas gali juos gauti 
b>le aptiekoje. Be to yra daugybė 
gerų pamokinimų slaptybių ir re cep- 
tų. Tokia knygutė yra reikalinga 
kiekvienam. Kaina $1.00. (12)

M. ZUKAITIS
151 Hudson Ave„ Rochestcr, N. Y.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius• pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimus iš ko
kių vietų paeina, pirkinius, parda
vimus. pajieškojimus gimimų arąa 
draugų, "Keleivio" skaitytojams 
si aitonie po 2c. už žodį pirmą sykį 
ir po l'T-c. už sekančius sykius. 
Neskaitytojams skaitome po 3c. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašykite 
kuotnimpiausiai ir visados siųski
te kartu ir mokestį, jeigu norite 
xad greitai tilptų.

"KELEIVIO’
•255 BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

Pajieškau draugu K. čeaaičio. ang
liškai nasivadinęs C. J. Chapper. gy
veno Erie. Pa. Bučiau dėkingas kad 
atsišauktumet, ar kas žinote jj pra
neštumėt. (5?

J. A. Matulis
3733 IVevvatta St, Eįenver, Colo.

Paiieškau savo motinos J ievos 
Grigaravičienės. Vilniaus gub.. Tra
kų pavieto Butrimonių valsčiaus. 
Prieš kare gyveno Vadeišiškrų vien
sėdijoje. Kas apie ją žino tegul man 
praneša šiuo adresu:

Kast. Grigaravičius
487 Silver St.. So. Boston. Mass.

ADM.

Pajieškojimai

Pajieškau brolio Petro Adomaičio, 
Seinų apskr., Kazanių kaimo. Račiu
mi valsčiaus. Gyveno Arlington. Mich 
Meldžiu atsišaukti, nes turiu laišku 
is Lietuvos. (5)

l John Adomavičia
1 Box 356. Paivnee. Iii.
Į i

Paiieškau brolio Juozapo Grigio 
Stakių parapijos, Kibartų kaimo. Gy
veno Saginaw, Mich. Meldžiu atsi
šaukti. _ <51

Ona Juzcnicnė
103 James st. Waterbuiy. Conn.

Pajieškau pusbrolio Jono Piktur
nos. Šakynos parap.. Šiaulių apskr^ 
Kirliidiškio dvaro. Meldžiu atsišaukti 
ar ii žinantis pranešti.

Juozas Gužauskas
i:’.!) Mąnton st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 30—35 m. Aš esu 38 metų. Mel
džiu atsišaukti, prisiunčiant paveiks
lėlį.

J. F. L.
Box 68. Bayard, Mr. Va.

Pajieškau giminių ir pažįstamų. 
Aš esu Kauno gub.. Telšių apąkr. 
Gulbiu sodžiaus. Po tėvais Anna Ta- 
mosauskiutč.

A. Sharbovskas
1245 Ridge avė, Pittsburgh. Pa

Paj.’eskau Jono čeikos. Ukmergės 
apskričio. Virbališkių kairųo. Gyveno 
Aurora, III. meldžiu atsišaukti.

K. Keruiis (4)
99 Prairie st., Batavia, III.

Pajieškau dėdės Antano Masaičio. 
šakiu par.. Kauno gub. G metai kaip 
apie jį nieko negjrdėti. Jis pats ar 
jį žinant-'s praneškite (5r

Stanlev Sutkaitis
103 James st. Waterburv. Conn.

Pajieškau Juozo Tamulevičinus. 
paeina iš Suvalkų gub., Mazuriškių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą, atsi
šaukite ar ji žinantis praneškite 

Tanias Saukaitis
237 Cherry St. New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 28 metų, kuri mylėtų gra
fų ir sutinkantį gyvenimą. Aš esu 
28 m. amatninkas. Su pirmu laišku 
meldžiu paveikslėlio. Vyrai tegu ne
rašo. (4)

A. Dapšis
12,s Callagher St.,

So. Saginaw, Mich.

SEK RE T V KNYGA.
Labai yra naudinga ir reikalingą 

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

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

Ši knyga tik ką tapo išleista per 
patyrusius specialistus dei labo vi
siems. Siųskite greit, nes kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
turime daug užsakymų. (5)

APSIVEDIMAI

Pajieškau šve-gėrio Aleksandro
i Dronseiko. gyveno .Hudson. N. V. 
Kauno rėdybos. Ukmergės apskr.. 
Koplieėio miestelio. Turiu laiškų iš 
Lietuvos. Atsišaukite. (6)

Jonas Rajunčius
46 W. 2-nd st, St. Charles. III.

Pajieškau brolio Simono Kančio, 
gyveno Mistic. Conn. Bukite malo
nus atsišaukti, nes jums siunčiami 
laiškai sugrįžta. (6j

Marcelia Kančiutė
Sta. 12 Box 426, Iawrence, Mass.

Pajeiškau giminių Juozės, Magdė', 
Prano ir Jono Mikalauskių. Rudami
nos parapijos. Gumb’ių sodžiaus. 
Tainri Marės Kivciiauskiutės. Atsi
šaukite.

Domininkas Žcmgulis
Bo'x 46. Century, W. Va.

Pajieškau brolių Zigmo ir Antano 
Aieksonių. Antanas buvo paimtas ka- 
r.umenėn ir nuo to laiko apie jį nieko 
nežinau. Jis pats, ar kas žinote pra
neškite.

Ona Navarackienė (5>
Box 36. Castle Shannon. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nedaugiau kaip su vienu 
\aiku ir nesenesnės 35 metų. Neski
riu: tikinti ar laisvai mananti — 
dvasiniu suvaržymų neturiu. Aš esu 
35 m. Mergina, ar našlė turėtų būti 
tik protinga. Atsišaukite. Atsakysiu 
kiekvienai.

C. S. K.
5650 N. 64-th pL. Clearing, III.

Pajieškau ’ apsivedimui merginos, 
ari a našlės l>e vaikų, ne jaunesnės 
kaip 19 ar 3! metų. laisvų pažiūrų ir 
sutinkančios imti civilį šliubą. Mano 
profesijos mokslas — fotografistas. 
Amžius 35 metų. Su pirmu laišku pri- 
siųskit savo paveikslą. Atsakymą 
duosi kiekvienai. (4)

J. P. Siek.
1031 Westchester Avė.,

Bronx New York City, N. Y.

PATERMES
MERGINOMS

Pajieškau Petronėlės Mockevičie- 
nėzs. iš Dargatėlių dva.o. Jurbarko 
parapijos: gyveno Cnicoguj. Meldžiu 
atsišaukti. (6)

Monika Šneidarier.ė
877 Cambridge st., Cambridge, Maas

Pajieškau brolio Jono šiulčio. Kau
no gub., Šiaulių apskričio. Viekšnių 
parapijos. Krakių sodos. Girdėjau kad 
gyveno* Ne vv Yorke ir 13 metu negau
nu nuo jo žinios. (4)

Ona Šultaitė- Raustienė 
555 Main st. Cambridge, Mas

Pajieškau pusseserės Mah»iskaitės 
ir pusbrolio Malaiskio. Paeina is 
Stumbriškės. gyveno Bostone. Mel
džiu atsišaukti ar juos žinantis pra
nešti. *5)

Anelė Zakaravičiutė
I So. Halsted st. Chicago. III.

I
Pajieškau essers Marijonos Rumsai- 

ts Naujieninkų kaimo,* Stakių par. 
Gyveno T'iompsonville, Conn. Atsi- 
ašukite.

A. Rumšą
222 Oak st.. Providence, R. L

Pajieškau giminių Agotos ir Pet
ronėlės Raulinaičių. iš Suvalkų gub, 
Slabadą kaimo ir kitų giminių, ku
rie moionėkite atsišaukti.

Viktoras Slavickas
1385 E 26-th St, Cleveland. Ohio.

Kauno 
Meldžiu 

pranešti.
(5)

Pajieškau Jono Sabeckio. 
apskričio. Gyveno Chicagoj. 

' atsišaukti. ar jj žintntis 
Yra svarbus reilalas. 

M. Sabefek’.®
25 Spruce St.. Hartford. Conn.

Paiieškau Elzbėlos Maknaičiutės 
po vyru Luidzienės. Gvveno Balti- 
nore. Md. Turiu svarbių žinių nuo 

sesers iš Lietuvos. Meldžiu jos ir kitu 
giminių atsišaukti. (4) Į

Sitnon Naujalis ,
Bc\ 105, Baldv.nville, Mass.

Pajieškau pusbrolio Adomo Sližio 
ir draugų Faoio. Stepono, Justino ir 
Antano Adomonių. Visi Ukmergės 
apskričio, Skmonių parapijos. Vil- 
diškių sodžiaus. Meldžiu atsišaukti. 

VI. Kazėnas (5)
Portą I-»plata. Berisso 

Calle Nuova Yorke 1709.
Rep. Argentina.

Paiieškau apsiverimui Retuvaitės, 
nuo 17 iki 23 metų. Aš esu 23 metu 
turiu gera darbą. Geistina, kad atsi
šauktų mokanti rašyti ir laisvai ma
nanti. Atsakymą duosiu kiekvienai, 
kuri prisius paveikslėlį Atsišaukite. 

R. C. Wood.
% Y. M. C. A., St. Joseph. Mo.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 24 metų. Ašesu 24 metų 
vaikinas, mėlinų akių. Meldžiu atsi
šaukti. prisiunčiant paveiksią. Plates- 
nias žinias suteiksiu per laišką.

Joe Milcavage
So. H’indson, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarp 1£—23. metų, be skirtumo tikė- 
iiom. Aš esu 24 m. vaikinas. Atsišau
kite prisiųsdamos paveikslėlį.

J. B.
137 P.ipley pi., Elizabethport, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, oe vaikų, aš esu 29 m. 
Merginos, atsišaukite. Vaikinai te ne
rašo. nes aš jieškau tikru apsivedi- 
mo tikslu. (5)

J. K. D
376 Concord avė., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
m našlės, nuo 24 iki 28 metų, kuri 
butų protinga, dora, laisvai mananti 
ir mvlėtų taiku šeimynišką gyvenimą. 
Norėdamos platesnių žinių atsišaukit. 

Tony Valangelis
Splendid Lunch. Amsterdam. N. Y.

i

Pajieškau apsivedimui vaikino, 
z^^vn^lio nejatinesnjo 30 m. Aš ••<n 

našiė iš Lietuvos ir meldžiu 
atsišaukti doro vyro, kuris norėtų 
vest prakilnų šeimyniška gyvenimą. 

F ranča I.engviniutė
37 Stagy st. Brooklvn. N. Y".

Pajieškau apsivedimui doros lie
tuvaitės, kuri mylėtų taikų gyveni
mą. Aš esu linksmaus budo ir meilus. 
32 metų, amatninkas. Malonėkite at
sišaukti. prisiunčiant paveikslėlį. At
sakymą kiekvienai duosiu.

Tony Germens
15 Brattle st., Cambridge. Mass.

Apie lyties dalykus parašė M. II. 
Sanger, vertė iš anglų kalbos J. Sro- 
pus ir išleido gana skaitlingai. Bet 
pirma laida jau išsibaigė. Taigi ant
rą laidą kad atspausdinti ir pridėti 
speciališkai moterims patarimų, ko
jų pirmoj laidoj nebuvo, F. Stropie- 
nė parūpins minėtus patarimus, kad 
kiekviena moteris žinotų, ką daryti 
ir kaip daryti, kad būti1 svei
ka ir laiminga ir kad nereikėtų daug 

‘ pinigų išleisti visokiam gydimuisi. 
i Knygos turinį neminėsiu, nes kaip 
j žinoma, pirma laida buvo 120 pusla- 
I pių. su paveikslais, prie antros lai- 
■ dos bus speciališki virš minėti pata
rimai pridėti, tai knyga bus da di- 

j desr.ė. Moteris pilnai užsiganėdins.
Šiuom kartu bus antros laidos at

spausdinta tik tiek, kiek bus užsa
kymų — ne daugiau. Kurios neužsi
sakys dabar, tai negalės gauti, taigi, 
moterįs, užsisakykite dabar, nes vč- 
iau negausite nei už kelis dolerius, 

ką dabar už dolerį gaunat.
Siunčiant užsakymą siųskite money 

irderius ar popierinį dolerį su jūsų 
vardu, aiškiai parašvtu, ant vardo* 

MRS. F. J. STROPUS
8 Loring. St„ So. Boston. Mass.

I

i

PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu kad aš Valentas 

Baltru k cvičius esu gavęs legališką 
nu<> valdžios atsiskyrimą su savo bu
vusia žmona Zuzana Baltruškevičie- 
ne po tėvais Marušauskiutė. Aš su 
ja išgyvenau 14 metų, potam ji su
simylėjo su kitu vyru Kostantu Pet- 
rowski, ir mane pametė, palikdama 
du sunu: Vincentą. 12 metų. Aibinę 
!' m. ir viena dukterį Oną Smetų.

Šitą pranešimą darau su tuo tiks
lu. kad žmonės, taipgi mano ir jos gi
minės žinotų, kaip daug ji mane nus
kriaudė. ir kad mudu daugiau vienas 
prie kito nieko bendro neturime. Be 
lo. ji buvo paėmusi su savim mano 
mergaitę Anutę. bet aš nuo jos mer
gaite atėmiau su teismo prievarta.

VALENTAS BALTRUKEV1ČIUS 
1 12 l'nion Avė.. Brooklyn. N. Y.

NUSIPIRK NOSJIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plčtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tes 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir štampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36. Holbroolu Maaa.

KAS NORI dėtis prie biznio? Ge- 
. riausih vieta yra Connecticutt valsti
joj apgyventa lietuvių, lenkų ir rusų. 

1 Aš esu salesmonas ir žinau apie ke- 
parduot 

Plates-
Pa lieskua švogerio Jurgio Traki- liohka krautuvių, kurie nori 

navičiaus. Gyveno Scranton. Pa lis i Pelnas padaromas genausis.
pats, ar kas apie jį žinote praneškite. ■ nių žinių kreipkitės P**:. 

-••••• Į j, STANKUS.M. Lecavičius
1512 Thacke-ey St.. Scranton, Pa. JI Congress avė., Waterbury, Conn.

Pranešu draugams, kad knygos no
tų nebus daugiaus spausdinamos. 
Taigi, kurie norite išmokti notų ant 
visokių muzikališkų instrumentų, be 
mokytojo, rašykite tuojaus, nes iš- 

j leistosios knygos jau baigiasi. 8 lek
cijos knyga £1.50. dabar parsiduoda 
už $1.00 sykiu imant pigiau.

G. A. Baronas
Uti-a avė., Cleveland, Ohio.i 61K*
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Valstybė ir tėvynė.
Dialogas).

Ką rašo buvęs ”Lais- UIVASj^w AVI , 
ves' šalininkas.

Daugiau uždarbio

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono g ūmo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLE1GH & CO.. Dept. $24, 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Valst. rubežiu kaina |2., pi
nigai turi būt nrisiust' *G.alnc.

Kokui dalis <larl>o uaslikusi iš priežesties ktrės, dalair turi 
t>tit atlikta, tai yra tam ?č į į reikalinga neapsakomai di
delis kapitalas, kad atpildyti v<-as tuščia.- ,ivta- ir da |>a- 
didiuti tų kas laike kares buvo sutrukdytu, prireiiginmi 
■'elžkelių, kad galėtų patarnauti pilnai saii.-s transporta- 
cijai’perdėin visą salį. UALkEK 1). IIINES,

<<eiu*rąlis Gcižkvlią Dirrktoruiu*.

kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius RUBLS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit uzga- 
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42% HAVERHILL ST. 

LAHRENCE, MASS.

VIENATIMS LAHRENCE

Kriaučius

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

Halifaxe gauta bevieliu 
telegrafu žinių, kad ant ju

drių, 120 mylių nuo pakraščio 
Gerb. "Kel.” administracija! sugedo garlaivis "Osakaloo- 

Kelios sąvaitės atgal aš'sa,” n jlužo jo vairas. Laivas 
pasiunčiau jums $1.00, už negali plaukti. . 
kurį prašiau siuntinėti man 
"Keleivį.” Prašymą mano iš- 
pildėte, ir "Keleivis” jau 
pradėjo lankytis. Dabar 
siunčiu jums dar §3.00, kas 
reiškia, užsimoku "Keleivio" 
prenumeratą už ištisu 2 me
tu.

Draugai, st _* * _ 
tinėii man "Keleivį” 
idant nei vienas jo numeris 
neaplenktų mano stubą; aš 

iš savo pusės taipgi steng
siuosi "Keleiviui” patarnau
ti visais man galimais bu
dais.

Iki šiol į "Keleivį" ir 
'Naujienas’’ aš žiurėjau kai
po i darbininkų klesos prie
šus. ir netiktai ką šilų laik
raščių nerėmiau, bet net ir 
skaityti jų nenorėjau; man 
tada rodėsi, kad tik viena 
Brooklyno "Laisvė" yra gry
nai darbininkiškas laikraš- 
-is; gi kiti lietuvių socialis- 
tiški laikraščiai, yra darbi
ninkų klesos priešais ir, kai
no tokius susipratęs darbi
ninkas neprivalo remti. Taip 
maniau netik aš vienas, bet 
Današiai mane šimtai suk
laidintų LSS. narių, ypatin
gai tų narių, kurie šventai 
tikėjome "Laisves“ ir jos gi
zelių visokiems plepalams.

Tiesa, ne kartą buvau pas
tebėjęs "Laisvės” veidmai
ningus žygius: ne kartą man 
metėsi į akis jos svyravimas 
ir besimėtymas tai į vieną 
tai į kitą pusę, bet į tai nek
reipiau didelės domos. Aš ir 
daugelis kitų manėme, kad 
tai \ ra tik laikinės klaidos, 
\tirios laikui bėgant išnyks 
ir musų "Laisvė" vis bus tik-'| 
ru skelbėju socializmo evan- - 
geli jos.

Bet skaudžiai apsirikau! 
Vietoje skelbti d.’ rbininkų 
miniose mokslą ir apšvieta.

Nesą mo- 
užmokėti. 

neužmo-
Veikiantis asmenys:

Jurgis, atsarginis
vis, pašauktas karėn.

Mikutis, dvarponio sūnūs.
Jurgis:— Sudie, Mikuti! čiai

Sudie, mano braugus ponai
čiui:.
matysim _
sviete. turi būt valdžiai sudėti.

Mikutis:— Tu ištikrųjų Gražina:— Kam?
išeini? ( Muitininkas: — Valdžiai!

Jurgis:—Aš privalau. Juk Valdžia žiuri, kad žmonės 
kilo karė, ir aš esu atsargi- užsimokėtų savo mokesčius, 
nis kareivis.

Mikutis:— Karė, su kuo0
Kas nori užpulti ir kas nori
atsikirst?

Jurgis:— Dievai žino. La
bai sunku visa tai suprasti, gi bėdina? Męs esame bėdi- 
Skaičiau laikraščiuose, bet ni žmonės, Jai nieko negalim 
aš nieko aiškaus negaliu su- duoti.
prasti. Sakoma, kad kas Muitininkas: — Ne, val- 
toks kaiminiškoj tautoj džia yra turtinga, 
šnairuoja i mus. kad pada
rius kažkokį labą tam. kuri 
jie vadina...

Mikutis:— Bet deiko eisi
muštis?

Jurgis:— Delei labo savo 
ciecoriaus: žinoma, už savo užlaikymui 
šąli ir musu šventa tikvba. kokiais esam.

Mikutis
gi karėn eiti nenori, 
taip?

Jurgis
Palikti moterį ir vaikučiu:
Ar manai, kad aš liuosu
ru tai daryčiau?

Mikutis:— Tai kamgi
ni? Pasakyk, kad tu eiti ne
nori ir pasilik sau namuose. 
Kagi jie tau padarys?

Jurgis: — (juokdamasis)
Ką iie padarys? Jie mane 
varu paims.

Mikutis
priversti ?

Jurgis:— Tokie pat vyrai, 
kurie įsakvmo klauso, ir ku
rie yra tokiame pat, kai pir 
aš, padėjime.

Mikutis
vers eiti, jei ir jie patys ne
nori eiti ir nenori savo mo
terų ir vaikučių palikti?

Jurgis:—
visiems liepia eiti.
sybė įsakys mane
jie paims.

Mikutis:— Bet
me, jie nenorės?

Jurgis:— .Jie turi klausy
ti.

Mikutis:— O kam?
Jurgis:— Kam?... įstaty

mai...
Mikutis:— Kas tie įstaty

mai?
Jurgis:— Tu juokingas 

vaikas! Bet aš-geriau-jau-ei- 
siu, nes laikas prisiruošti.

karei-

Vaiku Protavimas. |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
imsite mums karvę, jei jus 
ne vagis?

Muitininkas:— 
kesčiai turi būt 
Paimsiu karvę už 
kėtus mokesčius.

Gražina:— Kas tie mokės- 9 A
Muitininkas:— Ei. kokia 

Dievas žino, ar pasi- tu žiopla mergaitė. Mokes- 
kada nors šiame čiai, hm... tai pinigai, kurie

279

Už ką ?Gražina
Muitininkas: — Už ką... 

hm... Na, valdžiai pinigai 
yra reikalingi.

Gražina:— Ar valdžia ir-

Gražina:— Turtinga! Tai 
kam ji reikalauja iš musų 
biednų žmonių pinigų?
Muitininkas: (Susimaišęs) 

Valdžia tuos pinigus nepasi
laiko sau: ji išleidžia juos 

musų kvailių. 
. Tais pinigais 

Teiaus tu vis- reikia maitinti ir aprėdyti 
ar ne valdninkus, kareivius, baž

nyčias ir mokyklas užlaiky- 
Žinoma, kad ne! ti — vis tai musu labui.

s...
no-

ei-

Kas gali vyrą

Tai kam tave

Nes vyriausybė
Vvriau- 

paimti ir

tengkitės siun
tai p,

LIETUVIŠKA 
BANKA 

HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ ATYDAI!
J vis-as Lietuvos virtas, kur tik eali 

pa.-iekti paštas, MES NUSIUNC1 V 
■1E PINIGUS, Kvarantuojam už jų 
pristatymą.

. Kadangi Lietuvoje dabar cirkuliu- 
s*j^ Markės ,r Rubliai, todėl parduo
dant kursą vienu ir kitų.

KllbJiai 10Ų — $5.00 
Lenkiškos Mark. — 1<»O — $2.00 
Vokškos Mark. 100 — $2.80 
Kainos mainosi, bet 'priduodam 

urtyminusu kursą.
/steigiamas ir veikiamas kapitalus 

įoOO.OOv. (7)
VAL. BACHEVIčIA

279 Hanover Street,
Boston, Mass. i L 

f
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Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Daugiau darbo—
Daugiau produkto—

Gražina:— O ką tas mums 
gero duoda, jeigu iš musų 
norima karvę paimti? Ne. 
tai nėra gera!

Muitininkas:— Tu viską 
gerai suprasi, kada užaugsi. 
Dabar atsimink, pasakyk 
motinai, ką aš tau sakiau.

Gražina:— Aš atkartosiu 
jąi visas jūsų nesąmones. 
•Jus ir valdžia galite daryti 
kas jums patinka, bet męs 
žiūrime savo reikalo.

Muitininkas:— 
velnias iš tos mergaitės 
eis. kada jinai užaugs?

Kas per
iš-

tam-

(Kudi- 
labai

daleiski-

Kunigai išnaudoja 
šuolius.

Kelmelio miestelis 
lių valsčiaus) stovi
gražioj vietoj, bet žmonės 
labai tamsus. Jie tik težino 
gausių aukų kunigams duo
ti ; pavydžiui, per Visų 
šventę, kuomet elgetos prie 
bažnyčios mūrų šąla, trupi
nius gaudydami, tai kunigui 
pilna kiemą prileido visokių 
gyvulių ir paukščių. Mat, vis 
Dievo garbei...

Lenkai uždarė lietuvių 
laikraštį.

*

Vilniaus lenkų apygardos 
viršininkas uždarė sąvait-

VALSTYBINIAI MOKĖS- rasti "Aušrą," nes tam po- 
ČIAI. nui nepatiko to laikraščio

----------- pakraipa.
(Dialogas). ,

Muitininkas ir Gražina.
Muitininkas: (Įnėjęs bėdi- 

non nirkelėn. Nieko nesima
to apart septynių metų mer
gaitės Gražinos).— Nieko 
nėra namie?

Gražina:— Motina nuėjo 
parsivarrti namo karvę, o 

•r Tadukas dirba dvare.
Muitininkas :■ 

" sakyk motinai.
čiu rinkėjas buvo. Pasakyk 
jai, kad aš pastebiu jau tre
čiu kartu, jog ji turi užsi
mokėti mokesčius* iki atei
nančio nedėldienio, 
pailsiu karvę.

Gražina:—Karvę? Ar jus buvo "Keleivvje
• o ■»» ’ • • •vagis? j 

paimti musų karvę.
Muitininkas:— i 

mos). — P 
mergaitė, aš sakau. Kaip ta- Arizonos.
vo vardas? | Eliriui Vaitkui. — Tamis-

Gražina:— Gražukė. tos rašinėlio nedėsime, nes 
Muitininkas: — Gražus vargiai pats supratote, ką 

vardas, Gražutė. Dabar rašėte ir ką norite "visuo- 
klausyk. Pasakyk savo mo- menei" pasakyti. Kaltinti 

- tinai, kad aš nors ir nesu va- laikraštį, kad jį paštas pre- 
. gis. visviena paimsiu karvę.1 numeratoriams nepristato. 

Gražina:— Tai kam gi tai jau neišmintinga.

i

■ Gerai, pa- 
kad mokes-

"Laisvė” 12-tarn numery
je sako, kad J. Stropienė yra 
"antra Taradaika.”

Na. bet J. Stropus dirba 
"Laisvės" redakcijoj (jis va
dinasi tenai "Barkum”) ir 
rašo jai editorialus. Taigi iš
eina. kad "Laisvės" redak
torėmis yra pirma Taradai
ka.

Redakcijos Atsakymai.
Oh Mainai. — Nors ir juo- 

. __  kingas atsitikimas, tečiaus
kitaip laikraštin negalime dėti.

Jonui Alcksaičiui. — Jau
. ... •” j tą isgy-

Męs neleisime jums įima atsakyta, dėlto kartoti 
tą pati nėra reikalo. Ačiū 

(juokda- už parašymą, bet nedėsime. 
Protinga iš tavęs Parašykite šiaip ka-nors iš

> 7 5 /
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1 DUOKIT PASIŪT MUMS.

x

Mes užtikrinam. kad Jųi aačėdyait pinigą 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
mes imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
■tieruojam rūbą pagal žmogų, todėl muag 
pasiūti aiutai v overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI 16 VALO M IR IiPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas ftraa ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras lasų brolis tetaria

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

i’alt£w;ae: So. Hostuu—ai*ll

1
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Bet įlies negalime platinti musų produktų, jeigu 
nepraplatinsime mus geležinkelių transportuciją.

Ūkės, kasyklos ir dirbtuvės, negali plėtotis, ne
gali praplatinti savo išdirbinių, jeigu negalimas 
tų produktii pergabenimas ten kur reikia.

Geležinkeliai turi būt arti kelių, kad butų gali
ma parankiai transportuoti.

Be geležinkelių išsiplatinimo—daugiau lokomo
tyvų, daugiau karų, daugiau kelių, daugiau sto
čių—labai mažai galėtų plėtot ;s abelr.a industrija.

Bet šios šalies industrija 
geležinkeliai todėl turi augti kartu su ja.

Kalbant apie naujus investinimus, iš kurių plau
kia kapitalai per besiplatinimą gelžkelių—abelno- 
je industrijoje—tai turi turėti žmonių pasitikėji
mą, kad ateityje tai laimės su sutvirtėjiniu gele
žinkelių.

šalies reikalai gal augti taip sparčiai, kaip spar
čiai augs geležinkeliai.

nenustos augusi — ir

Šitas apskelbimas yra išleistas per Association 
of Raihvao Ejcecutives.

Tie kurie reikalauja platesnių informacijų kas link g<di- 
Iceliu padėjimo, gali gauti literatūros, su tam tikrais paaiš
kinimais. Rašykite pas The Association 01 Railvvay Ex •- 
eutives, 61 Broadxvav. New York.
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miniose mokslą ir apšvieta. i 
vietoje skelbti vienybę, lygy-! 
be ir brolišką meilę — ji vir
io akla keleto "komunistiš
kos” šaikos bosų pastumdė
le. ir begėdiškai šmeižia ir 
drabsto purvais visus tuos 
veikėjus, kurie su kunu ir 
viela atsidavę darbui už iš- 
liuosavimą darbininkų kle
jos iš kapitalizmo vergijos. .

Taigi nuo šio laiko pert- 
traukiu su "Laisve" visus 
mano draugiškus ryšius, ir 
kovosiu su ja tol, kol ji eis 
pragaištingais darbininkų 
klesai keliais ir mindžios sa
vo purvinomis kojomis tarp
tautinio socializmo vėliavą.

M. J. Iškauskas,
363 Grand Str.,-___

Jersev Citv, N. J.

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

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

$4.06 ir brangiau, męs ją duodame kiekvienam DYKAI, kas pirks musų 
k rodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK
Jeigu norite turėti gražu ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios -alies systemos "Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausis iš visu. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką taiko iki 
minutes, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metu. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
ta- $9.00. męs. tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduosime no $6.25, r priedų kiekvie
noms duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingą laikrodėlį ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, tik prisiųsk 25c. sidabrinį arba štampo- 
mis rankpinigių, o likusius $6.00 užmokėsit paimdami 
laikrodėli ir mašinukę. Rašykit tuojąus ir. adresuoki t:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVING AVĖ., Dept «2.

po 
lai-

Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos), 

tai pri parodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atyoos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai? 
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavaaintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmones patįs 
palaiko — paremdami Ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne-' 
teisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimai 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

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

PLĄPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kana 
ir Jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigioj Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji oetur jokią 
diržų, sagčių arba sprendimų.

Išmokt uždaiyt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiko. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Louis, Mo. o jie Jums prisius Plapaa ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

Laiškas "Keleivio" Redak
cijai.

Gerb. "Keleivio" leidėjai:—
Pasiųsdamas jums atnau-: 

jinimą prenumeratos už* 
"Keleivį" sekantiems me- 
tams, meldžiu siuntinėti 
man jį kaip ir pirma. Trokš
tu, kad "Keleivis" neaplenk
tų mano stubos, nes aš su 
iuo nesiskirsiu pakol tik gy
vas busiu.

Skaitydavau visokių pak
raipų laikraščius, bet nei 
vienas anų tiek man nepati
ko, kaip "Kel.," kuris vi
sada be jokių išsisukinėji
mų ir be jokiu tuščių šuka
vimu uoliai ir neatlaidžiai 
kovoja prieš žmonių tamsy
bes ir visas patamsio spė
kas, smaugiančias žmoniją.

Linkėdamoas mylimam 
"Keleiviui" kuo^eriausių 
pasisekimų kovoje ir tik
riausių džiaugsmų iš perga
lės ant laisvės ir šviesos 
priešų, aš iš savo pusės kiek 
galėdamas pasirūpinsiu pa
dėti, kad jam butų atviros 
duris į kiekvieno darbininko 
grintelę.

Petras Abazorius.
18 Pine St, 

Gardner, Mass.

bonkut

Valstija
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Nusa-Tone

CHICAGO. ILL.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaišką mir.tę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imsnt vaistus dėl padidinimą, veiklumo ir vaistus svaijrinan- v® 

bandyk Nvtra-Tonr ir perNitikrik kaip jrreitu laiku jau- 
$«■! vi-si nauju rmojru! Devjmes iš danimte^ vvu žmosrau* liiruAj 
t»kiu kaip blosras anetitas. w«roontul£\ imas viduriu. t».zai ir V 
išpūtimai, užketėjimas : k i) ves. tuliinis. anemia. kankinimai re u- j 
matizmo. skausmai jralvon. neuralsna. stoka* energijos, nuaiipne* 
jtmajt nervu ir nejraJėjimas miejruoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiesroF, ski-to vandeniuoto kraujo ir neužtektiniod cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu najiegos. 
kurios d»džiaw.«e: užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštu* ir 
grobu.-. Širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuza-Tone yra labai 
j>rotinjras gydymą* nuo nusilpnėtu nervu ir ab*ln<> sunaikinimo 
kūno. Kodėl' Todži kad jie yra sutaisyti i5 aJtoniu brandu, 
sveikata duadanėiv sudėtiniu vaciMu. rekomenduotu ir nuruodytu t 
per jrarsinjrus Gydytojus. Yra jie y natiniai maistinei j Ge’ežę ir 
FosforR-maiAtus de! Kraujo ir Nervu.

Nu'za-Tone priduoda gyvybę jaknoms. nastiprin grobus teip. 
jog je tuštinę, e rezularii).ai. Atgai' in inkštus, išvara laukui 
nuodin cs atmaus. Niera daugiau* ražu ir suputima. ni**ra >mir- 
dancio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jun .< -tebukTingą 
apetitą, giarą gruomulavima, tvirtus nervus ir kieta pastinrinta mierą. 
Nuga-Tone su^tipria kraujo ir paderins cirkulavioio jo, priduos raudo-

ZmoRiie kasosi palvi}, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįma-i pasidaro papro 
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

Vvr.-.i ir moterj< kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galinta 
lengvai prašalinti. Xebas

daugiau niežėjimo, kasjmosi. plaukų slinkimo ir kitų n<«maguntų. 
įvykstančių nou pleiskanų.

HUFF »
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugo- ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistingą maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ii nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų.
, Jus aptiekininka- parduos jums už. 65c. bonkutę. Mes taipgi 

galime atsiust jum« tiesiog, jei gausime nuo ju-ų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kūrinos sių-kite šiuo adresu: 
—•—F. A». MCMTER 6 CO., 326-330 Broadway. New Turk

I
i

ŠIFKORTES Į KRAJŲ
numo veidui ir iibumą akiems! NugąeTone padara tvirtus, rustus . 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalnin savyj jokiu m i g damų ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pur.delei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti galima be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visietnt 
sav.. nret* lems.

MUSU ABSOLTUTIMCA CVARANCIJAr Prekė Nufa-Tone yrR vienas ($1.00) 4<derfo 
wž benkute. Kožna btmktate talpina devynios deiimtys (BO) piliuhi, arba vieno mėnesi 
O'dymo. Gale te pirkti ieiea bonkutaa, arba teinu menesius fydytno už penkias ($6.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tnne per dvklr*imt (20) dienu ir jeigu ne bosi užramedintaa 
sėkmių, sugražink bonknte ir painus, • mes urnai sufrąžisime jusu pinigus. Nefi 
prapuldyti viena centą. Mes imame riziką.

PASIUSK SAVA PA5TEUAV1M0 ANT TUO KUPONĄ.
<atior.ąl Labora^ory; L. 21—537 South Dearborn St., Chicago, II!

Gerbiamieji: įdedu či4>nais f................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Miestas...................

i
į 

rt—i-

Su džiaugsmu jums pranešame, kad mes galime jau siųst
PASAŽIER1US

I LIETUVĄ, LENKIJĄ. GALICIJĄ, BUKOVINĄ- 
RUMUNIJĄ ir ČEKO-SLAVIJĄ.

Rašykite arba ateikite tuojaus užsisakyti vietą, kad 
nepasivėlintumėt ant laivo.

N. H. BERNSTEIN Ine.
STEAMSHIP AGENCY

103—105 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.
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Kaip bėgo vokiečiai 
kolčakininkai.

Pro N. Žagarę 21, 22, 23 ir 
24 lapkričio bėgo betvarkė
je vokiečiai kolčakininkai. 
Labai žmones apiplėšė, at
ėmė arklių, rūbų ir pinigų 
išplėšė.. 22 lapkr. 10 vokie
čių baisiai sumušė sukruvi
no Senosios Žagarės klebo
ną, atėmė jam visus pinigus, 
rubus, arklį, ratus, ant ku
rių sukrovė mantą ir pabė
go Šakynos link. ”Saulės” 
progimnazijos IV klasės mo
kinių Tamašauskui vokie
čiai susitikę nuvilko kaili
nius, kitiems atiminėjo ba
tus. Daug žmonių negrįžo 
iš padvadų, kiti sugrįžo tik
tai su botagais. Vokiečiai 
traukėsi įbugę, sumišę, leng
va juos buvo vyti ir nugink
luoti, tik deja nebuvo kam, 
latviai atsiviję iki Žagarės 
toliau nėjo, sako Santarvė 
neleidus. 1 gruodžio atke
liavo dainuodami į Žagarę 
lietuvių kariumenė. Žmonės 
sutiko juos su džiaugsmo 
ašaromis. Ūpas pakilo ge
riausias. Labai rugoiama 
ant Santarvės, kuri nežinia 
delko ėmė lyg pataikauti vo
kiečiams. Kuomet lietuvius 
nuginkluoja ir žudo vokie
čiai. tai Santarvės misija 
žiuri šaltai, o kuomet Lietu
vos karimenė galėtų vokie
čius sumušti, tai misijos 
stabdo ir neduoda vokiečių 
sumušti — gailisi. Tegu plė
šia dar per 2 sąvaiti, tas mat 
svetimiems neskaudu.

----------------------------------- —= į

ėmė kačiargą ir pradėjo vai
dinti svečius; tuojaus kai
mynai subėgo, pridėję ma- 
'garyčių svečius švino bite
lėmis išlvdėio... ”Vienvbė.” .7 k

Lietuvių-anglų prekybinės 
sutartis.

Su anglų finansininkų 
grupe. ’

i__5KH£IV1S2—
GERIAUSIS DARBO ŽMONI V 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ........................... . 2?
Pusei metų ...................... $1.25..

Kanadoj ir L'žrubežiuose: 
Metams ............................ . .
Pusei metų ..................... • 61.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

■KELEIVIS”
255 Broad*a'. So. Boston, Mass.

• TrUe translation fugų Mith the pošr-‘ 
Lųuutei' ut Boston. Mas... o,, JauuaiA. 
pšj 1920. as reųuired bv the Act of 
'October 6.

Sąjungininkai Sibirą 
pralaimėjo.

KOLCAKAS KALĖJIME 
SU VISU ŠTABU.

Jo dięnos jau apgyventos.
Charbinas, Maiidžiurija.—

Pereitoj sąvaitėj atvyko čio-, 
nai iš Čitos (Sibire) visi an
glų, franeuzų ir japonu dii> 

čiabuvių ku sako’ kad Kolčako 
ūkininkų džios dienos Sibire i:

•M

I

____  jimo, ir dar du, Dėrlovas iri 
upe, sutinkant Anglijos Narkevičius. Visi jauni. ,

Užisenio Reikalų Ministeri- >v^iki vaikinai. Fne. saikas loniatai. Visi jie vienu bai-' 
jai, Lietuvos Vvriausybė pa- išgulėjo nemažai čiabuviųl.u sako, kad Kolčako val- 
darė sutartį dėl linų. Sutar- gyventojų, nei ūkininkų Jžios dienos Sibire jau pa- 
tis padarvta komiso pagrin- ’vauno, Karmelavas, Skarų- sibaigė ir kad atgaivinti ją: 
dais: Lietuvos VyriausybėUių parapijų. Suimta Įtaria- jau nebegalima. Kolčako' 
supirkinėja per kooperaty-|iny aP^e 4b asmenų. Apip- vieta buvo užėmęs genero-j 
\ us, draugijas ir atskirus ičštą ir užnuodytą- jneigai- pas Semionovas, bet jo žiau- 
žmones linus iš gyventojų, l’e pasisekė atgaivinti. Ji da- , _
ir sukrauna juos sandėliuos-i'>ar randas Kauno ligoninei, •„.žbaikalio
na, o anglai ima juos komi- 
san pardavinėti. PardĮuoti 
nrivalo augščiausiomis pa
saulio biržos kainomis, ir, 
Lietuvos Vyriausybė turi1 

■ teisės kontroliuoti 1 
pardavinėjimo knygas ' ‘ 
kainas. Anglai, j, 
tam tikrą komisini nuošim
ti, turės savo rankose linų 
pardavimą. Lietuvos žmo
nėms bus naudos tuo atžvil
giu, kad linai bus tiesiog 
oarduodami pasaulio biržos 
kainomis, ir neis per ran
kas atskirų pirklių speku- 
’iantų, kurie stengiasi ko 
mažesnes kainas mokėti. 
Reikia pastebėti, jog linai 

pač brangus bus šįmet, nes 
ateinančius metus gali atsi- 
daryt Rusuose linų rinka, ir 
tuomet jie turės atpigti.

rūmas sukėlė prieš ji
> žmones.

sluoksniai, tų tarpe ir inte
ligentija, velija šimtą sykiu 
geriau turėti socialistišką 
arba net ir bolševikišką val
džią. negu tokią, kokia buvo 
Semionovo ar Kolčako.

Japonai, kurie rėmė Se-
, taip 

ne jvmiį giim-r... . . , - . Dv.xtl.
bet jie drau- clam_1 ir ** milžiniškų kanu-

'•ĮSUS
Visi

MF1I f IP ,
DAILĖ

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knyga skaity
ti. 210 pusla
pių, 20 pavei
kslų. Kaina 
$1.00. Reika
laukite pas :

A. Markeris, 
2023 St. Pi«l tie 
Chklgo, III.

Pinigus Siųs- 
kitę: dolerį 
laiške, ar mo- 
ne y order’į.

i

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

leiamišku* reikalu* visur.Atlieka tuaua 
OFFICE:
735-736 Old South B.dg.
294 VVashington st.,

Boston. Mana.
Tel.: Port Hill 3424-1972.

OFFICE:
332 Broadway,

So. Koston. Mbm. 
Tel.: So. Boston 481-M.

Gyvenimo vietos telephone: Roxbury 4238-M.

GERAUSIA PROGA, NAUDOKITĖS!

FIRST STATĖ 
BANK

Dėl terbos pateko kalėjiman
Lidakių parapijoje, Se- 

meniškių kaime, neperseniai 
vienas kaimynas su savo sū
numi primušė kitą savo kai
myną, seneli 60 m., jo žmo
ną 70 metų ir dukterį, kad 
jie,vos gyvi liko. Muštynės 
atsitiko už visai menka da
lyką, už terbą. Mušeika pri
kibo prie kaimyno, . kur dė- 
jeS jojo terbą. kurią buvo 
indavęs kaimynui grūdams 
nuvežti klebonui. Kaimy
nas supylė grudus vienan 
inaišan ir nuvežė, terbą ka
žin kur užmetė. Jos vieton 
kaimynas norėjo kitą terbą 
arba audeklą atiduoti, bet 
mušeika neėmė vis reikalau
damas savo terbos. Dabar 
mušeikos sėdi kalėjime.

Apiplėšė kunigą.
Batakiai (Tauragės aps.) 

Vvrifliicvhii tnri!i3rie Batakiškio klebono ku- v \ i ia,us\ oe luri • r, i i c-■ in in2° fepakausko, einančio is H 
vo-fl' •..bažnyčios prisikabino du
■ L *• vokiečiu kareiviu, reikalau- . .gaudamLami atiduoti jiems ginklus. H"?™

I Klebonas pasakė jokių gink-IP?1 ?rPoniU baisiai r 

ve nuįjoY’kletoniU? ir‘da-į:™?J WKi!lėS
. cė krata: klebono komodoj n fSi y e‘10 >a'° na’ 
radę pinigų. ka(I tip.juos pakeisti į ”keren L, 5 • r f k.f].Ue^
kas;” klebonui r.esutiku?p^asnojaisku baiseyikai su
keisti, išėjo, bet už valandos iV1SVenkų ulyiZ1Ją-
•tuodu kareiviu sugrįžo, pa-L , ,°r5aKas ^uvo areštuotas 
kieme dar trečią. Vienas iš į ?u/. .‘?u sl^b.u
:;ų. turėdamas rankoj gra- P?1 
hiatą, grūmojo nužudysiąs u ls.as bolse\ įkiskas. Bolsevi- 
kiebona, jei jis neatiduosPa1..nuo atos taiso ('emonst* 

!uems visų savo pinigų, ki-I ^L14— -------- ------
tas įrėmė klebonui į krutinę 
lidelį peili, trečias iš komo
dos surankiojo visus, rastus 
oinigus: popierinius, auksi
nius. sidabrinius ir geleži- 
nias kapeikas, viso labo 
2.000 su virium rublių. Ap
lankė ir vietirj vikara kuni
gą Rutkauską, pas kurį su
rado tiktai 2 markes ir 5 
fenigius, bet ir tuos pasiė- 

_ mę išsinėšino. Išėję į klebo- 
2 at- nįjos kiemą, liepė iškinkyt 

j mašinos 4
arklius ir pakinkyti į du ve
žimu ir nuvežti į Skaudvilę. 
Klebonui pranešus apie 
apiplėšimą, plėšikus čia su
ėmė ir 17 lapkričio pristatė 
’ Batakius. Klebonas plė-l 
šikus pažino ir vokiečių lei-Į* 
cenantas rastus prie jų 53 
rublius klebonui sugrąžino, 
arklius, taipgi 
trečiojo plėšiko 

Tuos 2

107 SALĖM ST.
BOSTON, MASS.

No. 2 VARGONAS yra 14% 
colių ilgio, 12 colių platus, :r 
7% augštas; yra gražiausio 
padirbimo, žodžiu sakant, 
yra puikus name linksminto
jas. Prekė tik $li.5u.

No. 1 VARGONAS yra 18 
colių il^io, 14% colių platus, 
ir 12% colių augsta.',; yra 
jrražiai pagražintas ir išduo
da skambų ir priirm i Inls;-, 
taip kad yra aiškus didelėje 
svetainėje. Jis yra apsaugo
tas nuo dulkiu ir d'inui. stik
lu durimis. Prekė $18.75.

turi turėti viena savo namuose. Šis namo

pat žmonių baisiai

Lietuvoje
Lenkijoje

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ

MUS BANKŲ

I LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

■

Mylėtojai ?eros muzikos
varsronas yra labai gražiai padarytas ir jo mašinerija niekados negali su
gesti.

Jeigu mylit muzikų, tai būtinai nusipirk i t vienų iš šit) musu puikią 
vargonų. Su juo palinksminsi save ir savo draugu-. Galėsi grajinti vi
sokius šmotus ir ne taip, kaip zirzina kas nors šiek-tiek pramokęs, bet 
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai. Jsidėsi role kokių norėsi ir tik suk
si, o vargonas grajins. Gali būti tikras atsakančiai.

Dabar, kolei dar garsiname, parduodame juos labai pigiai. Taigi nu
sipirk vienų nelauk koliai pabrangs. Jums reikia šio nanioiinksmintojaus.

Tuojaus prisiųsk pinigus, visus arba pusę, o męs tuojaus jums išsiųsi
me namų linksmintoja. Jeigu siųsi tik pusę sumos, tai likusius užmokė
si pastoriui, kuris pristatys jums vargonus. ,

5 rolius muzikos duodame dykai su Vargonais. Su vargonų No. 2 duo
dame 3 rolius.

Dideli surašą muzikos rolių siunčiame drauge su vargonais. (8) 
MASHKEN SPECIALTY CO.

4456 SO. HERM1TAGE AVĖ.. CHICAGO. ILL-

n

Kareivis nušovė merginą.
Pašušvio parapijoje 26 d. 

iapk. atsitiko baisi nelaimė. 
Kaerivis bežiūrėdamas savo 
šautuvą ėmė su juo taikint i 

' verpiančią toje pačioje gry
čioje mergaitę, manydamas 
kad šautuvas neužtaisytas. 
Tik staiga pasigirdo suvis 
ir mergaitė krito ant vietos 
negyva. Mat šautuvo butą 
užtaisyto, o kareivio kvailo.

»

Suėmė gaują plėšikų.
Kaune ir jo apielinkė: 

jau antras mėnuo neduoda
vo ramybės plėšikų gaujos, 
kurių niekas negalėdavo su
sekti. Gruodžio 11 ėjo iš Vil
niaus Kaunan Zofija Rama
nauskaitė, telegrafiste ir ją 
Turžėnuose (ties Karmėla
va) užpuolė 3 plėjįijįjy^tė- 
mė apie 2,000 rublių, f _ 
mainas baltinių ir privertė iš kuliamosios 
ant galo išgerti druskas rū
gšties. norėdami nužudyti. 
Patys gi įnėjo pas ūkininką 
Karčiauską prašydami nak
vynės. Karčiauskas, sup
ratęs kas čia do paukščiai, 
davė žinią vietos milicijai 
kuri atėjus suėmė visus 3 
olėšikus ir iškračius juos, 
rado bombų, visokių ginklu 
ninigais gi tk po 21 rub 
Mat pinigus jie atiduodavo 
savo sėbrams iš vietinių gy
ventojų. Plėšikais pasiro
dė: zinomąs Kauno vagis 
Firevičius, pabėgęs iš kale- ra žinios.

SS

sugrąžino; 
buk tai ne- 
kareivius— 

Jėšikus žadėjo pristatyti i 
Šiaulius kariškam teismui'; 
ar juos nubaudė ir kaip, nė-

’uradę.

kokius £)icvus Žmonės 
garbine tfenovėįe?

turi- 
Alta, 
1919.

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

I
<

i

<

KODĖL NEMĖGINTI TO
KI PAT BUDĄ?

M r. George Stecun pri
siuntė mums sekančio 
nio laišką iš Leduc, 
Canada: Gruodžio 27.
Męs farmeriai iš Relethill ir 
apielinkės siunčiame jums 
[nuoširdų ačių už jūsų pui
kius vaistus. Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vy
no EJ.veris pagelbėjo dauge
liui' farmerių, kurių kaikU- 
rie delei skilvio nesveikatos 
jau manė nepagysią be li- 
gonbučio ir operacijos.” Jei
gu jus kenčiate delei nevir
škinimo, užkietėjimo, gal
vos skaudėjimo, nervišku
mo, nemigės-bei kitų nelem- 
tumų, paeinančių nuo skil
vio nesveikatos, tai kodėl 
ne pa m ė g i n t i pa sigelbėji m u i 
::ą patį būdą, kaip tie Kana
dos fermeriai? Paimkite 
Trinerio Amerikoniško Kar 

• | taus Vyno EIixerio ir busite 
sveiki. Kur tik gyvenat, ga- 
’it gauti Trinerio vaistų, 
kaip ve: Trinerio Linimen- 

— |tą reumatizmui ir nušalimui
Trinerio Seda.tyvą kosuliui 

pr slogoms prašalinti ir k.—
Joseph Triner Co., 1333-43 
So. Ashland avė.. Chicago 
Illinois.

Lenkiškos Markės
1,000—už $21.50.

Vokiškos Markės
1,000—už $28.00. <

i
1

Rubliai
1,000—už $48.00,

FIRST STATĖ BANK 
lO’ S*LCM ST.

BOSTON MASS

Iš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse

I

Ii 
L

Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą Įvairiau- > 
siu SKILVIO LIGŲ, loji forniuia susideda iš sekančių 
trijų ypatybių:

1) Ji gydo skilvio neveiklumą;
2) Ji priverčia pilvą dirbti;

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.

T r VINUM CINCHONAE T C
* • V. KARTUSIS 'VYNAS I • V.

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

Reikalauk Karčiojo Vyno jusu aptiekoje. Jeigu jus jo 
negautumėte pas jus antiekoriu. rašykite pas

-

»

; > 
’>

TERRACE CITY PHARNACEUTICAL CO.
2HUDSONST. YONKERS, N. Y. :

i i

UŽTIKRINK SAU ATEITĮ
Patarpininkaujant

The Texas Oil Fields”
kurie duoda pilnų progą smulkiems akcijonieriams 
Jie Išplėtė didelius turtus ir daug žmonių per juos 
jau praturtėjo.
•SPUA OIL” PASIŪLO AKCIJAS PO

DU DOLERIUS
už kiekvieną akcija, kurios už kiek laiko išsivystys į 
didelius pinigus. Knygutės paniškinin ui duodamos.

5

SPEAR OIL CO.
40 Court St. Boston, Mass

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
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, 
onuose ir strėnose. Niekur aš nega

vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
•.".da aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Rcgulatria dėl 
iioteru. pradėjau gerai jausties, gerai 
atgyti ir dirbti, pasidarė smairu vis

os. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
:ebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 

G.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
-e. o kur negalima gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS CHF.MICAL INST. 
Žolės nuo visokią blogumų.

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

Šita apgarsinimą turčių perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

■■ — ——— i

Extra Dovanai!

Senovė Lietuviu Zinyfy

i

/

Pats knygos vardas nušviečia jos turinį. Ypatingai dabartinis 
krikščionvbčs gadynėje kiekvienas turėtų perskaityt, nes tik tada 
galės aiškiai suprasti Dievo būtinumą.

Knyga didelio formato, turi 271 puslapį. Kaina — SL00* audi 
mo viršeliais*— 61.25. Pinigui galima liūsti popierinį doleri arba -Money Orderį.” Adresą užrašyt sekančiai: n arba
"KELEIVIS” 255 Broriny, , SO. BOSTON. MASS.

Kiekvienam išsiųsime pakeli teatri
nių pinijrų. iš kurių gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi 
iliustruota katahogą geriausių laik
rodžių ir įvairių naujų išradimų, kas 
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašysite tuojaus; (8) 

PR ACTIC AL SALES CO.
1219 North Irvine Avė.. Dept 15.

Jeigu 
rėmė šautu- 

šaukdami 
”pie—niądze” arba 
Nuo kojų traukė 

Žinoma, išėjo žmo-

žmonės kačergemis vijo 
bermontininkus.

Kužiai, (šaiulių apskr.) — 
24 d. lapkričio mėnesio at
plūdo ginkluota gauja vo- 

- kiečių — bermontininkų ka
reivių ir pradėjo žmonelius 
plėšti ir vogti ką tik rado: 
arklius, karves, kiaules, viš
tas, drabužius, pinigus ir tt. 
Vilko drabužius nuo kūno, 
kišenes kratė jieškodami 
pinigų ir laikrodėlių, 
to nerasdavo,
vus prie kaktos 
"gelt.” 
•’rubel.” 
”štibel.” ______ _____
nės iš kantrybės ir pradėjo 
ginkluotis. Keliolika tokių 
ponąięįų. sušaudė ir kelias 
dešimtis sužeidė. Dakanių 
sodą du kart buvo bermon
tininkų užpulta, bet sodie- 

•čiai juos ginklais išvaikė.
Buvo nemažai juokų, kada 
Tyrelkų kaimo užpultas 6 
bermotimnku ūkininkas 
Kušleika ant greitųjų, kito
kio ginklo nesugriebęs, pa-

♦........— —

v

if J
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Gerkles skaudėjimas, diegliai krati
nėje, iiifluetize*. pasiredimo ženklai.

Ištrink gerkle ir krutinę su

PAIN EXPELLERIU 
ir prideugk kratinę vilnonę materijo. 
Nrapsile.sk taip, kad tavo p»gautas 4*1- 
ris išsivystytu i pleurisę, pueuaionij*. 
ir.t)uenz.i ir i kitokias pavojingai1 ligas.

Nusipirk Šiandieną sau parankiausi 
oje aptiekoje I’ain-Espellrriii. 35c. ir 
85<-. butelis.

Tikrieji turi musu vaizbaženkli

4, IKARA 4»
Nepriimk kliokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu.
r. AD. RICHTER & CO.

326-330 Broadway

TELEPHONE:

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OEFICES

3 22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE
IS BOSTON, M ASS.

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

Pirmų egzaminacijų ir Kraujo išbandymų, jeigu yra reika
linga, padarome DYK Alkas atsineš si kuponų.

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
Kalbame lenkiškai ir rusiškai.

Nrapsile.sk


5’*2“" Vietines Žinios
nusižudė.

ĮMliil-

Char- 
atsiti-

Draugija gyvybei ginti, 
kurios centras randasi Xe\vj 
Yorke, paskelbė raportą, 
kad per 1919 metus Suvie
nytose Valstijose iš viso nu
sižudė 5.121 žmogus.

Iš profesionalų daugiau
sia nusižudė advokatų,
išviso 43. tų- tarpe 12 teisė
jų: paskui seka: 36 dakta- 
rai.2? mokytojai, ir 12 kuni
gu. Dėl šeimyniškų nesuti
kimų buvo 350 savžudysčių. 
Tarp kitų nusižudžiusių yra 
20 dideliu kompanjų pirmi
ninkų ir daugiau kaip 50 mi- 
lionierių ir šiaip ištvirkusių 
turčių vym ir moterų.

Likusieji žmonės atėmė 
sau gyvasti daugiausia dėl 
skurdo ir rūpesčių, kokių 
pridarė jiems karė. Vyru 
nusižudė 1,330 daugiau ne
gu moterų.

‘ Ant baliaus nušovė 
maną.

Praėjusi ketvergą 
lestowne buvo šitoks 

• kimas. Roughano salėj, kur
visokie padaužos susirenka 

I naktimis šokti, vienas smar- 
įkuoiis apsikabinęs merginą 
[pradėjo suktis su cigaretu 
dantise. Kadangi salėj rū
kyt uždrausta, tai policma
nas liepė tam narsuoliui ci- 
garietą numesti. Kilo gin
čas. Poliemaną apsupo bū
rys padaužų ir prispyrė prie 

Negana to. vienas 
matomai tas pats,

Kas aukavo Lietuvos sočiai* j 
demokratams.

Pereitam “Keleivio nunie-1 
ry je buvo paskelbta, kad d. 
Grigaičiu praaklbose, So.! 
Bostone aukų Lietuvos so
cialdemokratams surinkta 

$35 su centais. Dabar pas
kelbiame ir vardus tų. kurie 
aukavo nemažiau 50 centų. 
Aukavo šie draugai: J. Jan- 
Icauskas $10, C. Marke $3, T. 
Greviškis $2: po $1 dėjo: 
draugė E. Ulčinskaitė, P. 
Vaigauskas 
L. Stasiulis 
J. Lapaitis: 
Sabulienė. 
Grigaitis. 
Bitleris

Didelis Koncertas i Dr. A. J. Karalius
[j!RENGIA BIRUTĖS KANKLlt CHORAS

Subatoje, 31 Sausio-Jan., 1920 m.

j H
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BAISUS LAIVO 
LIKIMAS.

Baisus likimas patiko lai
vą ”Powhatan.” kuris vežė 
iš Europos paskutinius A- 
merikos kareivius. Be karei
vių ant laivo buvo 270 ir ci
vilių keliauninkų. Už kelių 
šimtu mylių nuo Amerikos 
pakraščio pagedo jo mašine
rija. Negana to, ant jūrių i 
pakilo baisi audra. Bangos 
pradėjo blaškyti ji i visas 
puses. Laivas visas apšalo; 
ledais. Kiti laivai norėjo nu
imti nuo jo pasažierius, bet 
negalėjo jokiu budu prieiti. 
Buvo bandoma užkabinti 
kaip nors lyną ir parvilkti 
pagadintą garlaivi Į arti- 
imausi uostą, bet ir tas ne
pasisekė. Per sąvaitę . jis 
buvo blaškomas audros, 
kaip koks ledų kalnas, kurio 
viduryje buvo keli šimtai 
žmonių. Galų gale jūrės kiek 
aprimo ir jiavyko šiaip-taip 
pasažierius nuimti. Jie buvo 
susodinti ant kito laivo ir 
pereitoj subatoj jiervežti i 
Hobokėną. N. J. Gi pagadin
tas ”Powhatan” su savo ju
rininkais ir dabar randasi ' 
ant jūrių. Kanados laivai 
buvo jau užkabinę už jo lyną 
ir norėjo parvilkti i Halifa- 
xą. bet lyną nutruko ir aud- ; 
ra vėl nunešė nelaimingą 
laiva atgal i jūres. Į ji jau 
pradėjo bėgti vanduo ir 
koma, kad veikiausiai 
nueis jūrių dugnan.

i senos, 
šokikų.
kuriam buvo uždrausta rū
kyt. išsitraukė revolveri ii 
šovė policmanui tiesiog krū
tinėn. Salėje buvo ir kitas 
policmanas. civiliuose dra
bužiuose, bet jis tuo tarpu 

Sėdėjo ant galerijos ir tes
pėjo piktadario sulaikyti. 
Jis aiškiai ji matęs ir jeigu 
butų turėjęs revolveri, sa
kosi, butų galėjęs nuo gale
rijos peršauti, bet taip pasi- 

i taikė, kad ginklo jis su sa
vim neturėjo ir žmogžudys 

; pabėgo. Pribuvus policija 
'likusius salėje žmones tuo- 
iaus uždarė ir laikė 10 va
landų. pakol visus išklausi
nėjo. Penkis suėmė, kitus 
ualeido. Fet manoma, kad 
suimtųjų tarpe paties pik 
tadario nėra, tik jo "fren
tai.”

Nušautas policmanas bu
vo 26 metu amžiaus vyras, 
tarnavęs Prancūzijoj ir te
nai apsivedęs. Dabar atva
žiuoja iš Anglijos jo pati su' 
mažu kūdikiu. Atvažiavus 
ji savo vyro jau neras.

Vienas bankierius pasky- 
ie $500 dovanų tam. kas nu-' 
rodys žmogžudį.

sa-
jis

J. Šukys nori, kad ji 
deportuotų.

Jonas Šukys, kuris gyve
na So. Bostone, užsimanė 
anądien, kad valdžia ji de
portuotų Lietuvon, todėl ji
sai prisikišo i kišenius ko
munistų literatūros, o kad 
su ta literatūra policija ji 
areštuotų, jis nuėjo ant 
Washington streeto ir pavo
gė krautuvėj už $5 daiktų. 
Ji areštavo. Praėjusi ket- 
vergą buvo teismas ir šitą 
istoriją Šukys pats taip tei
sėjui Murray papasakojo. 
Girdi, frentas man sakė, 
kad norint už dyką parva
žiuoti namo, reikia tik ka 
nors pavogti ir pasivadinti 
bolševiku.

Tečiaus miesto teisėjas 
negali žmogaus deportuoti, 
ypač už apsivogimą, todėl 
jis perdavė Joną šūki i fe- 
d era lės vyriausybės rankas. 
Ar federalė vyriausybė 
duos jam ”šifkortę,” da ne
žinia.

Policmano užmušėjas 
suimtas.

Žmogus, kuris C’narles- 
towno šokių salėj nušovė po- 
licmaną, jau suimtas. Pasi
rodo. kad tai yra jurininkas. 
Joseph Sammarco vardu. 
Suimtas jau prisipaižno. 
kad jis paleido šūvi, bet sa
kosi taikęs ji kitam policnta- 
nui. Tas. žinoma, jo neišgel
bės. kam jis netaikytų, jo 
tikslas visviena buvo žmog
žudystė. Piktadario laukia 
elektros kėdė.

Dabar paaiškėjo, kad ant 
nušautojo policmano galvos 
Crarlestovvno žulikai senai•
iau tykojo, nes jis kelis kar
tus buvo jų gengę areštavęs. 
Jie senai jau rengėsi jam at
keršyti ir dabar užmušė.

Moka $25 puskvorčiui 
kraujo.

Gal norit lengvai uždirbti 
$25?

Kreipkitės kuri nors rytą 
i įmesto ligonbuti, o už pain- 
te (puskvorti) gero kraujo 
chirurgai duos jums $25. 
Jie užtikrina, kad nuleidi
mas kraujo žmogaus svei
katai nieko nepakenks, ir jie 
ji nuleidžia taip, kad skaus
mo žmogus nejaučia.

Koks mėnuo atgal miesto 
ligon būtyje buvo Įsteigta 
taip vadinama kraujo labo
ratorija. kur tyrinėjamos 
Įvairios kraujo ligos.

Moteris varė degtinę.
Po numeriu 19 VVillard 

st., Bostone, policija užtiko 
pas Oną Rodzienę slaptą 
bravorėli. Buvo išvaryta 
jau galionas spirito ir užtai
syta apie 75 galionai brogos 
iš maliaso. razinkų ir mielių. 
Rodzienė yra našlė ir turi 
ketvertą vaikų. Dabar ji 
pastatyta po $500 akucijos.

V. Jankauskas. 
Smelstorius 

po 50c. davė: 
M. Manelis, 
V. Gegužis, 

.J. Sprainaitis. 
Graviškis ir J. Brazaitis 
sykiu $25.00. Smulkesnėmis 
aukomis surinkta $10.05. 
taip kad išviso paridarė 
$35.05.

Už salę iš to užmokėta 
$12 .už skelbimus $3.75. Atė
mus šitą sumą nuo $35.05. 
liko $19.75, kurie ir buvo 
atiduoti Fondui Lietuvos 
Socialdemokratams šelpti.

Prakalbų rengėjai.

ir 
A. 
-T. 
X 
Iz.

Užpuolimas.
Pereitos subatos rytą du 

■lėšikai buvo užpuolę South 
Bostone Grueby Faience 
kompanijos kasierių, kuris 
nešėsi $3,000 darbiningų al
goms. Užpuolimas Įvyko 
ant Kirst streeto, ties No. 
566. Plėšikai buvo parsimu- 
’-ę kasierių ant žemės, bet 
šis laikė suspaudęs krepšį i 
su pinigais ir šaukė kiek 
galėjo. Pasirodžius policijai, 

jolėšikai paliko savo auką ir 
išokę i automobilių, kuris 
‘ten pat jų laukė, pabėgo.

• I
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Lietuvių Salčje
KAMPAS E IR S1LVER STS. SO. BOSTON. MASS.

Prasidės 8 vai. »akare.
šiame koncerte dalyvaus vieni iš galiausių t'aini-ir.kų: M. Jabluns- 

kiulė-soprano. J. Žiūronas-1moras, H.Kingo-baritnaaa. Ed»ard J. Sugar 
grajins ant smuiko. "Banjo orchesta. Birutės Kanklių Choras ir daug 
kitų. " Visus kviečia KOMITETAS.

!!

ligas

air=Tm=llžJl
100 AUKSINŲ 

UŽ $5.00.
1000 AUKSINŲ 

UŽ $45.00.

Lietuvių Ukėsų Dr-stės 
narių ž>niai.

15 sausio buvo Dr-stės 
metinis susrinkimas, kuria
me užėmė vietas naujoji val
dyba. Buvo apkalbėta pra
vesti dr-stėje daug naujų gyvą 
pagerinimų ir nutarta per- 
klti susirinkimus iš ketver- 
go Į nedėldieni. Todėl sekan
tis draugystės susirinkimas 
bus 1 vasario, 2 vai. po pie- 
tų. Lietuvių salėje, So. Bos
tone.

O kadangi yra daug svar
bių reikalų pagerinime 
draugystės, tad kiekvienas 
narys malonėkite Į minėtą 
susirinkimą atsilankyti.

Zig. Klapatauskas. sekr.

MARCELLA J ASAS, pirmiau gy
venusi Cambridge. pa.-kjau Ix>well, 
Mass.. tuojaus atsišaukite į Middle- 
sex Superior Teismą Cambridge, 
Mass., nes ten yra užvesta Divorce 
bvla prieš ją per jos vyrą Juozapą 
Jašą, kurį, kaip jis tvirtina, ji apleido 

iSept. 27, 11111 ir nuo to laiko apie ją 
nieko negirdėjo. Jei kas žino apie ją, 

ar mirusią, praneškite
antrašu:

Adv. F. J. Bae-ičius
253 Broaibvav, So. Boston,

i

I

šiuomi
(5)

Mass.

ANNA SPRINDAITČ iKIREILIS, 
pirma gyvenusi South Bostone, pas
kui. rodos Chicagoj. tuojaus atsišau
kite i Suffolk Superior Teisiną. Bos
ton, Mass.. nes ten yra užvesta Di
vorce byla prieš ją p«rr jis vyra Pivilą 
Kireilį už neištikimybę Aug. 20, 1919, 
su nežinomomis ypatomis. Vienas ži
nomas kaipo Vlozurkevich azba Mo- 
tuienko. Jei kas žino apie ją. gyvą 
rr mirusi;, praneškite siuom^ antra
šu:

tdv. F. J. Bagočius.
253 Broadway. So. Boston, Mass.

(lydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo uzsenėjusias 
vyrų ii moterų; v patingai ly-
t iškas iųfa>. ff

Duoda patarimus sveika- A 
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. MORGAM ST. |
CHICAGO, ILL. t

TEL. BULEVARD 2160. *•

Tel. Brighton 781-R. 

f DR. I. R. JANKELSON 
T Gydo ligonius nuo visokių 
y Valandos: 
X Nuo 2—3 l>o pietų
T Nuo 7—8 vakare.
Y 1 FRANEL1L CHAMBERS 
3> BRIGHTON, MASS.

4 
' 4

4
4
4
4 

' 4
4
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D1MITE1 POTEMKIN. pirmiau 
gyvenęs Philadelphijoj, paskui Rox- 
bury, Mass., o dabar nežinia kur. tuo- Lietuviu kalbos ir rašybos jaus atsišaukite į Suffolk Surerior

Pranešimas.
I

ii •• v* i — I Teismą, Boston. Mass., nes ten yra >lekcijos OUna K3i^ nedeldie- j užvesta Djvorce byla prieš jį per jo S 
nis nuo 10 vai. iŠ ryto, po moterį Marija Potemkin, už apleidi- g
num. 376 W. Broadvvay, So. 
Bostone. Mokina J. B. Smel- 
storius.

Kurie norite išmokti lie
tuvių kalbos ir rašybos kvie
čiami atsilankyti.

P. Matauskas. pirm.
DABAR laikas pirkti automobilių. 

Turime visokių automobilių: naujų .r 
važinėtų, kaip tai Fordų. Studbėrsų 
Maxwell. Overland, Euyck ir Chevra- 
lett. Nauji Chevralett automobiliai 
parsiduoda už 825 dol. Vieną trečdalį 
galima įmokėti. Aš kaipo dirbdamas 
Roxburv Service tlaradge už parda
vėją norėčiau patarnauti lietuviams: 

i- 
ko. Kreipkitės laišku ar vpatiškai.

JOSEPH MORRIS (4)
511 Broad^ay. So. Boston. Mass.

GORALSKY’S employ- 
MENT OFFTCE.

Persikraustė nuy 52 Salėm sL į 
naują vieta

169 COURT ST.. BOSTONE
Užtektinai darbo vyrams ir mote

rims kiekvieną dienų (7)

PAJIEŠKAU KAMBARIO. norė
čiau (rauti su valgiu, aš ką tik atva
žiavau is kitur. Kas turėtų kamba
rį apie Brattle st. arba Rroadway,

> 
į adresu: 14)

Mass.

Laisvamanių atydai.
LLF. 30 kuojios susirinki

mas ivvks uėtnvčioj. 30 sau-
z V K,J<* -

io nuo 7:30 vakare. Lietu- parduoti katras geresnis ir ilgiau lai 
ių apatinėj salėj. Kuopos 

larius ir norinčius prisira- 
yti kviečiame atsilankyti.

Klaidos pataisymas.
Pereitam “Keleivio” nu- 

nervje, pranešime apie 
Moksleivių Ratelio susi-tvė- 
•im? per korektoriaus ne
apsižiūrėjimą pasiliko ne- 
naloni zec-eriaus klaida — 
įasakvta: bus pakviesta 'Cambridge. malonckite pranešti šiuo

e r. * > - > •• « i adresu: *1 *ipiehnkes smalavinų drau-[ a. armonavičia
<ai.” Turėjo bllti: ”mokslei-l 255 Brodvray, So. Boston, 
.ių draugai.” — Redakcija.

i

ligi-

1ELEFONAS

Dr.l C. Landžius Seymour
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Valandos:..
9—10 ryte.
1—3 diena.

6—9 vakare. 180 BROADM A Y
SO. BOSTON. MASS.
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ir kitais

savo ko- 
Berlyne,

Su nusiutintu 
kaštais.

Męs turime 
respondentus
Copenhagoje ir Kaune.

Kad pinigai tikrai nu
eis, gvarantuojame.

255 Broadway,
So. Boston. Mass.

][ 1EM

I

I

I

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tek: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERMEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

Didelės prakalbos.
Organizuojamas lietuvių 

benas, kuri mokins Longi
nas Buinis. Rengia prakal
bas, kurios Įvyks pėtnyčioj, 
30 sausio. 1920, nuo 7:30 va
kare. L. T. K. Baž. svetainė
je. 128 Brodvvay, So. Bos- 

i eone.
Kalbės kun. S. Geniotis ir 

kiti nauji kalbėtojai. Prie 
j to bus ir dailės šmotelių. Vi- 
<us vietos ir apielinkės lietu- 

į vius kviečiame atsilankyti, 
j vpatingai jaunuomenę, kuri 
turi palinkimą prie muzikos 

i ir norėtų prisirašyti prie be- 
'no.

L. T. K. Baž. Komitetas.

PIRMOS KLESOS GROSERNĖ IR 
MAISTU KRAUTUVĖ parsiduoda 
pigiai. Gera apielinkč ir gera biznio 
vieta.

PUBLIC CASH MARKET 
342 Dorchester St_ So. Boston.
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REIKALINGAS Vyras, kuris 
kalba lietuviškai ir turi parda
vėjo gabumą; vieno kuris butų 
buvęs Insurance biznyje arba 
pats savo biznį turėjęs. Kreip
kitės 120 Boylston st., suite 801, 
Boston. Mass.

M
■

Kosulys
yra Ui vienas »ytnptoma«. kura pa
prastai draugauja peršalimams, gri
pui ir tokiems neamacumama. kurie 
užgauna kvėpavimo trobeles. Toki
ame a t vėjyje reikalincas vaistas, kurs 
nevien apmalšina uždegimą- bet karta 
sulaiko iritacija ir kosulį Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

Severa’s 
Balsam 
for Lungs

(Severos Balsamo Plaučiams' kuri, yra 
gerai žinomas nuo 18t!l metu, kaipo 
viena, pasekmingtausia vaistu nuo 
peršalimo, užkimimo ir kosulio, ypa
tingai jeigu kosulys paeina nuo kvė
pavimo triubelin uždegimo, ii priežas
ties spezmodiško arnaugulio arba in- 
fluenzos. Kainos: SS et ir 1 et. taksu, 
arba 30 et. ir t et. taksu. Parsiduoda 
visur aptiekose.
Severe* Lietaviftkae Kaleetderine 
UBO nuirai taetamag devfetl Pe. 
prašykimeaave apllikerliai

W. F. SEVERĄ CO.
CEOAR RAPIOS, IOVVA

N
■
■ 
f
I

Reikalingos Merginos
4# * PRIE RAINCOČIV DARBO

VIRŠUTINIŲ DALU; IK PAMUŠALŲ.

TAIPGI
CEVERYKŲ SIUVĖJŲ.

Mokstis ir toms kurios mokinasi.

American Rubber Company
Netoli Kendall Square, CAMBRIDGE, MASS.
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(jį Tel.: Richmond 2957-M. ||

| Dr. David W. Rosen
I Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IK SLA
PTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

X 3 2 1 II A N O V E R S T. 
BOSTON. MASS. ®

iii*Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS., 

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

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

69 CHAMBER ST.. BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

I
į

_  __ __ -- I
tuojaus tegul atsišaukia į'

mą jos Jan. 24. 1915 metuose kaip Ž 
ji sako. Jei kas žino apie ji, gyvą į 
arba numirusį, tuojaus praneškite ¥ 
šiuomi antrašu: ;®

Adv. F. J. Bagočius. T
253 Broadvay, So. Boston, Mass. £

JOHN JIILALAŠIS pirmiau gyve
nęs So. Boston. Mass, apleidęs savo 
moterį apie 2 d. vasario, 1919, kaip, 
ii Sako. W. W Į j
Suffolk Superior Teismą. Boston,; 
Mass, nes ten yra užvestas prieš ji i 
Divorce byla per jo moterį Anną Mi- 
lasis už. iiiuiumą. per didelį vartoji
mą svaiginančių gėrimų ir neužlai- 
kymą. Jei kas žino apie jį, gyvą ar 
mirusį, praneškite šiuomi antrašu:

Adv. F. J. Bagočius. ... (5) 
253 Broad'vav, So. Boston, Mass. , 

--------------------------------------------------- 1 :
REIKALINGA MERGINA prie če 

verykų siuvimo; mokestis ir moki-: 
nanties. Ekspertai merginos ušdir- 
l-a nuo $18 iki 23 per sąvaitę- (4* 
A.MERICAN SHOE FINDiNGS CO.

123 Broad'vav. So. Boston, Mass.

PLAUKAI

>•>

Kas turi nušipusius plaukus, 
bei niežėjimą galvos odos, plei
skanas. puolimą ir žilumą y lau
kų; retus plaukus, taip-gi spuo
gus arba šašus, duokite savo 
antrašą ir 2c. štampą. (6)

The VVestern Chemical (>»., 
Bo\ J, Berca. Ohio.
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Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

JAU SIUNČIU PINIGUS I 
LIETUVĄ.

Taipgi siunčiu pinijfus į Vo
kietiją. Lenkiją ir kitas pasau
lio dalis. Ateikite pas mane, o 
padarysiu greitai ir pasekmin
gai. Perku Bondsus ir moku 
brangiau už visus kitus. Meldžiu. 
kreiptis po šiuo adresu :

P. BARTKEVICIA (4)
877 Cambridge St,

E. Cambridge, Mass.

Tel. So. Boston 506-W ♦
DAKTARAS •
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A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 1 iki * vak. 
Iki 1 t. po piotų.

NED RIJOMIS
Seredomis iki 12 dieną.

Ofisas "Keleivio name
251 Broad*ay. tarpe C ir D Ste. 

SO. BOSTON, MASS.
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HAVERHELLIO LIETU- i - 

VI V ŽINIAI.
Šiuomi pranešu vietos ir apielinkės ‘ A 

lietuviam.-, kad mes atidarėm KRAU-v 
TUVę, kur galite gauti_ geriausių 'ų 
Lietuvių Išdirbystės <" ~ .
Marškinių ir kitokių smulkių reikme- i Jč 
nių. Persitik rinkit, kad pas mus už d 
viską mokėsit 20 nuošimčių pigiau J4 
negu kitose krautuvėse. Todėl rei-.;l 
kale užeikite pas mus. Taipgi išsiun-; j! 
ėiame pinigus i Lietuvą ir kitas šalis, j P

PETRAS GARDUS IR -t
J. RUTKAUSKAS S

126 RIVER ST, p
HAVEKHILL. MASS. £

ČEVERYKV. £
t iii Viii ivilrnip. i*

Persitik rinkit, kad pas mus uš fi

! 4 Tel. So. Boston 1771

;Dr.J. Jonikaitis
i Chirurgas ir Gvdytoias
• Ofisas: 495 E. BROADMAY,
Į So. Boston, Mass.
t Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto J nuo 7 iki 9-tos vakare.

»

PINIGUS Į 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

Naujiena Visiems.
Pirmą si antinį vaistų iš Euro

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

Taipgi užlaikėm visokių iš- 
dirbysėių ir patentuotų prepa- 
ralų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių “ 
duoda m.
Kraujo Valytojas ... 
Nervų Ramintojas ... 
Nuo slinkimo plaukų 

pleiskanų .......................
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų ... 
Nuo saulės nudegimo 
Nuo Reumatizmo 
Bobro I-ašai .................
D-ro. Kempe Kapsulis 
Perfumas visokių

gėlių r* 
Muilai__

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir Lt. u

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženkleli atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass. '

čia pa-

... $1.50 

... $1.50 
ir

.. $1.25

$1.25 
75c.

$2.90
$1.00 
$2.00

50c, $1‘, $2, $3, $4, $5. 
...........&>c. 50c. ir 75c.

i♦
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Elihu D. Stone i
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS § 

Reprezentantas ir Bill Commmias.
66—67 Journal Building

262 VASH1NGTON STREET
BOSTON, MASS.

f.

H

NUSIUNČIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

People’s Exchange
INCORPORATED

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

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

........’

Linksmų ir pasekmingų 
Naujų Metų!

LINKIME VISIEMS SAVO ŠER1NINKAMS, LĖMĖ
JAMS IR DRAUGAMS.

Su gilia pagarba

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
Centras: 32-34 CROSS ST. Skyrius: 366 BROADWAY. 

BOSTON, MASS. S0. BOSTON. MASS.

Už padėtus pinigus mokame 5 nuoėimtį.
■»*»**
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$975 Ant SI 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dulieitavais vir
tais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkelid važiuojantiems žmonėms, 
| kuriems reikia visuomet tikras lai- 
| kas žinoti. Gvaranluotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes'iš- 

I siusime šį laikrodėli ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitifr. Puikus auksuo
tos lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, 1LL.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedėliomis nuo 1 iki 3
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Į LIETUVON!
Jūsų giminės ir draugai rei

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. H. Bemstein Co.
Bankieriai

101-105 Šalim St., [ 
BOSTON, MASS.


