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AUSTRIJOJ SUSTOJO
. TRAUKINIAI.

Dėl stokos anglies Austri- .----------- ■
joj sustojo visi pasažieriniai j •ių. Nuo to laiko ji da dau-l 
traukiniai vaikščioję. ‘giau paaugo.

Act of

• •• •

koncentrouja spėkas.

Dorpatas. — Tarp Estu-

• <✓

; /

Havana.

io. Po karės 
nusmuko.

Vokiečių chemikas Haber 
gavo Nobelio dovaną už 
nuodingų gazų išradimą; 
sąjungininkų chemikai pro
testuos.

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass. on Eebrua..'- 
š, 1920. a> required by the Act vi 
October 6, 1017.

True translation filed with the post 
mister at Boston. Mass. or. February 
4, l!i2v. as re<iuired l, .... 
October 6, 1917.

by the Act of 4. 1920. as reųuired by the 
Octooer G, 1917.

SUKILO LENKU 
DIVIZIJA.

Iistai. Nei viena partija tieki LE
«------------—i.---------------------------------4.^1 NOrLENų PKlEs

RUSIJĄ.

remia karališką valdžią ir .Lietuvos pasieniu bolševikai 
eina prieš socialistus.

Advokatų ir didžiūnų j 
skaičius naujam Italijos,

•t- Tinę translation filed \tith the post- i
ry <naster at Boston. Mass. on February :

I Fabrikantai nutarė s usti

parliamente labai sumažė- inO°s ir Sovietų Rusijos h- 
ponija visur ^os pasirašyta tvirta taika.

_______ _ o pakilo darbo Estonija gauna 15,000,000 
žmones. Pirma Italijos par- rublių auksu, kaipo dali bu- 
’iamente nebuvo nei vieno Rusios caro

-

SO. BOSTON, MASS. 4 VASARIO-FEBRUARY. 1920 M.
"Ent^red as Second Class Matter* February 23. 1905. at the Post Office at Boeton. Mass.. under the act of March 8. 1878

True translation filed with the post-:aaster at Boston, Mass. on February 
4. 15.20. as require<i by the Act of October G, 1917.

Revoliucijos tribunolas
Maskvoje teis adm. Kolčaką

ITALIJOS PARUAMEN-
TE SOCIALISTŲ PART1- jtStOIUJ8 gdlUlltdl SUSI" 

taikė su sovietą Rusija

PIKTADARIUI GRESIA 
MIRTIES BAUSMĖ.

JĮ išdavė Socialrevoiiucio- 
nieriams Čeko'Slovakai.

Londono laikraštis ”Dai- 
ly Mail” gavo iš Sibiro žinių, 
kad Kolčakui teisti Irkuts
ke esąs jau sudarytas Revo
liucijos Tribunolas. Tečiaus 
Tolimuose Rytuose esą ma
noma, kad Kolčakas bus iš
gabentas Maskvon ir tenai 
jį teis augštesnis teismas.

Sulyg ”Dailv Mail” žinių, 
Sibire apskelbtas karės sto
ris ir šalis dabar esanti ra
mi. Aukso kasyklos palei 
Lenos upę jau nacionalizuo
tos.

Kas dėl Kolčako suėmimo, 
tai dabar paaiškėjo labai 
įdomių dalykų. Pasirodo, 
kad čeko-slovakų vadas ge
nerolas Janin, kuriam są
jungininkai buvo pavedę 
Kolčako asmens apsaugą, 
liepė savo kareiviams ati
duoti jį tiesiog į revoliucio
nierių rankas, šita žinia są
jungininkams buvo perkū
no trenksmu . Rusų reakci
ninkai taipgi subiuro ant 
Janino. Kolčako generolai 
šaukia jį dvikovom Semio
novo oficieriai sutvėrė 
draugiją, kuri pasistatė sa
vo obalsiu "gauti Janino 
kraujo!’’

Sakoma, kad čeko-slova
kų padėjimas Irkutske bu
vęs toks, kad jie turėjo pa
sirinkti vieną iš dviejų: ar
ba išduoti revoliuconerams 
Kolčaką, arba patiems žūti. 
Generolas Janinas, kuris 
buvo tuomet Verchneudins- 
ke, gavęs nuo savo kariume
nės tokių žinių, nusprendė, 
kad geriau -išluoti vieną 
smogų, negu leistis su revo
liucionieriais į muši ir staty- 
t į sunaikinimo pavoju visą 
savo kariumenę. Ir taip če- 
ko-slovakai Kolčaką revo
liucionieriams išdavė.

Japonų kariškiai reikala
vo, kad čeko-slovakai ati
duotų Kolčaką jų globon, 
bet tas reikalavimas buvo 
atmestas. Paskui japonai 
kreipėsi i revoliucionierių 
komitetą ir prašė, kad šitie 
atiduotų jiems Kolčaką; re
voliucionieriai atsakė, kad 
Kolčakas turi būt atiduotas 
Revoliucijos Tribunolui, ši
tas atsitikimas labai sunkiai 
atsiliepia ant sąjungininkų, 
kurie remdami Kolčaką 
kaip į balą sukišo bilionų 
vertės turtų.

Kitą sensaciją padarė ži
nią, jog bolševikai užėmė 
geležinkelio stotį Nikolske, 
kur buvo 5.000 japonų ir 
1,000 kvniečių kariumenės. 
Nikolskas stovi tik už kokių 
50 mylių nuo Vladivostoko 
ir strategijos žvilgsniu yra 
labai svarbus punktas. Vla
divostokas jau suparaližiuo- 
tas, neveikia nei telegrafas, 
nei geležinkelis. Blagovie- 
čenskas 
rankose.
beveik visas Sibiras'.

JUDENIČAS AREŠTUO
TAS.

Bėgo su pavogtais pinigais.
Stokholme gauta iš Esto- 

nijos žinių, kad generolas 
• Judeničas tapo areštuotas. 
Jisai bėgo su didele suma 
pinigų. kurie prigulėjo 
šiaur-vakarių armijai. Ju
deničo sėbras norėjo ginti jį 
savo revolveriu, bet buvo 
nuginkluotas.

ODESOJ PAIMTA VISA 
. DENIKINO ARMIJA._

Sulyg Vienos žinių, Odesą 
paėmė Ukrainos kariumenė. 
kuri kariauja prieš Deniki- 
ną. Denikino armija Odesoj 
drūčiai laikėsi, tečiaus po 
atkaklaus mūšio likos apga
lėta ir beveik riša paimta 
nelaisvėn. Kurie jo karei
viai ištruko, tiems nebuvo 
kur dėtis, kaip tik bėgti Ru
munijon, ką jie ir padarė. 
Rumunijoj jie likos tuojaus. 
nuginkluoti.

ESTAI AREŠTAVO JU- 
DENIČO GENEROLĄ.
Iš Maskvos pranešama, 

kad estų valdžia areštavo 
buvusios šiaur-vakarių ar
mijos (Judeničo) generolą 
kuris buvo sugavęs ir suė
męs bėgantį su pinigais bu
vusi savo viršininką Jude- 
ničą.

Žinios iš Revelio sako, 
kad Prancūzijos ir Anglijos 
valdžioms griežtai reikalau
jant, Judeničas tapo paliuo- 
suotas.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
PEREKOPĄ.

Londone gautos bolševiku 
žinios sako: ”Mes paėmėm 
Perekopą (Tauridos guber
nijoj. netoli Judujų jūrių j 
ir išvijom priešą iš fortifi- 
kuotų jo pozicijų ant Šen- 
garsko pussalio. pridaryda
mi jam didelių nuostolių 
Kansko srityje mes paėmėm 
Nižncudinską. paimdami 
kartu 2-rajį slavų batalion? 
ir penkis šarvuotus trauki
nius." ‘

SOVIETAI GALI UŽVAL
GYT VOKIETIJĄ.

Žinios iš Bedlino sako 
kad Vokietija gali liuosu no
ru pasiduoti balševizmui 
dabartinė valdžia galinti 
pasitraukti, taip kaip Karo- 
lyĮ’o rėžimas padarė Veng
rijoj. pavesdamas valstybėj 
vairą komunistams su Bėk 
Kūnu priešakyje. Už pave
dimą Vokietijos sovietų val
džiai stoją daugiausia reak 
cininkai, kurie sako: "Rei
kia duoti žmonėms paragau
ti bolševikiškos tvarkos, ta' 
bus geriausis vaistas išgy
dyt juos nuo bolševizmo. Ša 
lis vistiek eina prie bankru- 
to, ir jeigu ji subankrutys 
tai kaltė kris ant bolševikų.”

revoliucionierių
PaJiusuotas jau j

Į' r I

True translation filed with the post-inaster ai Boston, Mass. on February 
4, 15-20. as required by the Act ofOctober G, 1917.
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JA STIPRIAUSIA.
Iš 508 atstovų Italijos j 

parliamente vra 156 sočia-Į J- . - VT - •-----------L-'-!- I
savo žmonių perliamente ■ 
neturi. Klerikalų partija < 
turi 101 atstovą. Klerikalai!

Išžudė savo viršininkus ir 
perėjo bolševikų, pusėn.
Žinios iš Maskvos sako, 

kad Sibire sukilo viena len
kų divizija, išžudė visus sa
vo oficierius ir perėjo bolše
vikų pusėn. Žinia priduria, 
kad generolo Semionovo ka
reiviai taipgi perėję soveitų 
pusėn. Galas ateina visiems 
juodašimčiams.

PERMOKĖTA $40,000,000 
TAKSŲ.

’iamente
kalniečio ir tik vienas uni- 
iistas: dabar-gi yra S kai
miečiai ir 13 unijistų.

Tarp kitų, šitam parlia
mente yra ir tris literatai: 
BeneTi, Baccelli ir Siciliani.

100,000 DARBININKŲ LO
KAUTAS ŠVEDIJOJ.

Švedijoj nuo nekurio lai
ko streikuoja geležies išdir- 
bystės darbininkai. Unijų 
■adai, matyt, buvo privers- 
i streiką atšaukti (taip 

kaip Amerikoj), nes jie iš
leido įsakymą, kad darbi
ninkai grįžtų darbari. Te- 
jiauts darbininkai šitą įsaky
mą atmetė ir nutarė ' tęsti 
streiką toliaus. Todėl šį pa- 
tedėlį darbdaviai apskelbė 
visiems geležies darbinin
kams lokautą, kas reiškia, 
’og jie uždaro savo dirbtu- 
■es ir streikuojančių darbi- 
linku nepriims. Lokautas 
paliečia 100,000 žmonių.

5AIKOVSK1S PASITRAU
KĖ.

Londone gauta iš Archan
gelsko žinių, kad buvęs Ru- 
ijos Šiaurės Krašto val- 
ižios galva Čaikovskis jau 
>asitraukė, o jo vietą užėmė 
ulas Žurovas (ar Zurovas). 
Pastarasis manąs, kad da
bar atėjęs jau laikas šiau
rės krašto valdžią perorga
nizuoti, apskelbti rinkimus, 
tad valdininkus.išrinktų pa
tįs žmonės. Kitaip valdžia 
legali būt stipri ir nepa
bėgs pastatyti kraštą ant 
kojų.

DAUGIAU "SOVIETO AR
KŲ” NEBES1ŲS.

Generalis komisionierius 
Taminetti pasakė Washing- 
".one, kad imigracijos biuras 
ketina deportuoti^ negeisti- 
ius čia žmones nedideilais 
tureliais, šitokių „sovietu 
’rkų,” kaip ”Buford,” ku- 
•itfo ant syk 'išgabenta keli 
įimtai politinių tremtinių, 
jaugiau valdžia jau nesių- 
ianti.

DENIKINAS PABĖGO
Paryžiaus laikraštis ”E- 

*ho de Paris” rašo, kad ge- 
terolas Denikinas su visu 
avo štabu" pabėgęs Kon- 
’tantinopolin, o tenai pasis- 
ėpęs ant Anglijos kariško 
aivo.

BOLšEVIKŲSUKILIMAS 
TIFLIZE IR KUTAIZE.
Iš Londono pranešama, 

kad Tiflizo ir Kutaizo mies
tuose, ant Kaukazo, įvyko 
bolševikų sukilimas. Abudu 
miestai esą jau jų kontrolė
je.

> valstybės iždo, 
tečiaus nuo tos valstybės 
skolų mokėjimo ji paliuo- 
suojama^

Ga'utinos taikos tarp Es
tonijos ir Sovietų Rusijos 
buvo laukiama jau nuo ke
lių sąvaičių.

Nauion Estonijon įneis 
Pernau ir Doępato ( Jurje- 
vo) miestai, o taipgi visas 
□lotas tarp Narvos ir Valko, 
"aip kad savo didumu Esto- 
nija bus maž-daug tokia.1 
kaip trečdalis Anglijos. Ji 
drės 1,000.000 gyventojų ir 
70,000 kareivių.

Pneita taipgi prie sutar
ties, kaslink-tiesimo naujo 
geležinkelio nuo Revelio iki 
Maskvos ir kaslink girių 
naudojimo. Estonija pati 
neturi* pajiegų nutiesimui 
geležinkelio linijos per savo 
žemę, todėl sovietų Rusija 
sutiko, kad Estonija turi 
teisę pavesti šitą darbą už
sieniui atlikti. Girių Estoni- 
‘os naudojimui pavedama 
-,700,000 akrų.

Bolševikų delegatai Dor
pate sako, kad Lenkija taip
gi išsižadėjusi savo karinių 
•Jenų prieš Rusiją. Pirma 
Lenkija rengėsi ant syk už
gulti Maskvą ir Petrodradą. 
bet dabar ji pamatė, kad 
negalės to padaryti, nes Es- 
onija su Rusija susitaikė ir 

’enkams pagalbos jau negali 
iuoti. Lenkai norėjo, kad 
estai sutrauktų savo kariu
menę prie’ Revelio ir pa
istų ją lenkams Petrogra
do užpuolimui.

Varšava. — Dauguvos 
Taurėje bolševikai pradėjo 
koncentruoti savo spėkas, 
bet lenkų kariumenė pradė
jo juos atakuoti.

Karės žinovai mano, jog 
bolševikų valdžia renka da
bar savo kariumenę Lietu
vos ir Baltgudijos pasieniais 
tuo tikslu, kad prisirengus 
žpuolimui ant Varšavos. 

Šitą užpuolimą bolševikai 
ketina pradėti ateinanti pa
vasari. Varšavos laikraščiai 
nusigandę jau rašo. kad 
ofenzyvas prieš Lenkiją gali 
orasidėti bile dieną.

LATVIAI DARYSIĄ TAI
KĄ SU RUSIJA.

Kopenhageno laikraštis 
•’Politiken” gavo iš Revelio 
žinių, sulyg kurių taika tarp 
Estonijos ir Sovietų Rusi
jos turėjo būt pasirašyta 29 
sausio.

”Berlinske Tidende" laik
raščio korespondentas iš 
Helsingforso praneša, kad 
tikimasi, jog už kelių dienų 
Latvija taip |>at susitaikys 
su So v lėtų Rusija.

RUMUNIJA NEATA
KUOS RUSIJOS.

RumunijosLondonas.
premjeras generolas Vai- 
toiano pataria sąjunginin
kams pirma padaryti su so
vietais taiką, o paskui pra
dėti su Rusija prekybą. Jis 
užreiškia, kad Rumunija 
Rusijos bolševikų neata
kuos, tik jeigu jie ją užpul
tų. ji gintųsi.

Airijoj areštuota 600 
Revoliucionierių.

Anglijos militaristai pra
dėjo daryti po visą Airiją 
kratas ir gaudyt sinn fei- 
nus. Pereitą sąvaitę areš
tuota išviso 600 žmonių. At> 
lavos pienai buvo taip sle
piami, kad net policijai iš 
kalno neduota apie tai ži
nios. Tečiaus nežiūrint visc 
slaptumo, iš 50 Dublino Ta
rybos narių areštuota vos 
tik 20. Išrinkti paskutiniuo
se irnkimuose sinn feinai 
valdininkai buvo areštuoja
mi po visą Airiją, šitie už- 
Duolimai ir areštai, tai Ang
lijos kerštas sinn feinams 
kam jie statė savo kandida
tus i valdininkus.

I Dublino uostą atėjo du 
kariški Anglijos laivai. Ma
noma. kad jie išgabens su
imtuosius airius į Anglijo- 
kalėjimus. Airijos darbinin
kai rengiasi apskelbti gene- 
ralį streiką prieš tuos areš
tus ir eiti išvien su sinn fei- 
nais.

(JELEžINKELą STREI
KAS ITALIJOJ PASI

BAIGĖ.
Iš Romos pranešama, kad 

geležinkelių streikas Italijoj 
jau pasibaigė ir šį panedėl: 
darbininkai jau grįžo dar
ban. Ar jie ką nors laimė
jo, nepasakyta.

Streikas buvo gana triuk- 
šmnigas ir valdžia buvo 
paskelbus karės stovį po vi
są šalies šiaurę ir vidurį 
Milane, Turine, Genoa ir ki
tuose dideliuose miestuose 
kariumenė buvo užėmur 
gatves kaip karės laukuose

Netoli Genoa streikieriai 
apšaudė traukinį, ant kurie 
dirbo streiklaužiai.

Daugiau kaip penkiems 
žmonėms buvo uždrausta 
susirinkti. Visi darbininkai 
kurie priguli prie katalikiš
kų unjų ir yra kunigų vado
vaujami, prie streiko nepri
sidėjo, streiklaužiavo.

savo misiją Rusijon
PRIPAŽJSTA SOVIETŲ 

ATSTOVĄ AMERIKOJE.

Ketina skųsti Valstybes De
partamentą. kuris varžo 

prekybą su rusų respublika.
— Už 19181 Amerikos pirklių draugi- 

yaldžia su- ją kėlimui prekybos su Ru- 
ž m o n j jį sija savo susirinkime 2 va- 

____ > New Yorke nutarė 
siųsti misiją Sovietų Rusi
jon komercijai pirmyn pas
tūmėti. Misijos sąstatas, iš
važiavimo laikas ir kitos 

! smulkmenos pavesta drau
gijos pildomajam komite
tui.

Tuo tarpu bus daromas 
'spaudimas ant valdžios, kad 
ii nuimtų suvaržymus, už
dėtus ant prekybos su ta 

• Rusijos dalimi, kurią kont
roliuoja bolševikai. Pildo
mam komitetui patarta pa
siteirauti, ar negalima pa
traukti Valstybės Departa
mentą į Vyriausį Šalies teis
mą už varžymą Amerikos 
firmų biznio su Rusija.

Lehigh Machine Co. pir
mininkas Jenninas iš Le- 
highton- Pa., paaiškino, kad 
smulkesnėms firmoms nėra 
reikalo siųsti savo atstovų 
Sovietų Rusijon biznio jieš- 
koti, nes sovietų valdžios ko
mercijos reikalų atstovas 
vra Amerikoje ir jos gali su 
iuo tartis. Tuo budu kapita
listai sovietu atstovą jau 
uripažįsta. Jennings pasakė, 
kad jo firma turinti didelį 
užsakymą nuo sovietų val
džios ant spausdinamųjų 
mašinų.
NUO INFLŪENŽOŠ AME

RIKOJ MIRĖ 417,467 
ŽMONĖS.

Washingtono vyriausybė 
paskelbė pranešimą, kad 
J 918 metais Suvienytos Val
stijose mirė išviso 1,471,367 
žmonės, kas reiškia 18 iš 
kiekvieno 1,000 gyventojų. 
Nuo influenzos iš to skai
čiaus mirė 177,467.

Valdininkai prisipažįsta, 
kad mokesčiai imami 

nelegališkai.
Washington. 

metus federalė 
kolektavo iš 
$12,000,000 taksų nelegališ-jsario 
kai. Tokį pranešimą padarė 
Pennsylvanijos atstovas 
VVateon. Dėl painios apmo- 
kesčiavimo sistemos,už 1919 
metus busią surinkta nele
galiu mokesčių tris syk dau
giau. 'Vatsono apskaitliavi- 
mu, per du metu valdžia pa- 
šmė iš viso apie $40,000,06'0 
mokesčių viršaus negu rei
kia. Ir sulyg valdžios tai
syklių, sako Watson. per
mokėtų mokesčių ji negrą
žins anksčiau, kaip už 3 me- 
ų nuo padarytos "klaidos.”

STUDENTAI PRIMUŠĖ 
PROFESORIŲ.

Annapolyje, Md., du šven- 
o Jono kolegijos studentai 
umušė savo profesorių Dr. 
Jlaytoną, užtai, kad jis ap- 
;kundė juodu mokyklos val- 
lybai ir ši juos pavarė. Abu
du buvo dideli ”beizbolnin- 
tai.”

PRANCŪZŲ VALDŽIA 
NORI PALIUOSUOTI 

KOLČAKĄ. 
Tas razbaininkas dabar so- 
ialrevoliucionierių rankose
Sulyg Paryžiaus žinių, 

"raneuzijos premjeras Mil- 
erand mušė čeko-slovakų 
generolui Janinui telegra
mą, reikalaudamas tuojaus 
'asiaiškinti, kodėl jis išdavė 

’.rmirolą Kolčaką Sibiro re- 
’oliucionieriams. Telegra- 
na reikalaujanti, kad Jani- 
įas pasirūpintų tuojaus 
Kolčaką paliuosuoti. ’Mat, 
tas kam rupi!

ANT KUBOS SUSPEN- 
DUOTA KONSTITUCIJA.

r
Valdžios or

ganas pereitą nedėldienį 
>askelbė prezidento Meno- 
calo nuosprendį, kad kons- 
itucija, kuri gvarantuoia 
•monėms laisvę, suspenduo- 
ama ant 60 dienų. Šitokį 
tingsnį prezidentas padarė 
Įeito, kad streikuojantis do- 
<ų darbininkai atsisakė pri- 
’inti pasiūlytą jo pieną strei- 
<ui baigti. Policija tuojaus 
^radėjo areštuoti darbinin- 
;ų vadus.

BOLŠEVIKAI PASIREN- 
GŲ PRIEŠ RUMUNIJĄ.
Žinios iš Bucheresto sako, 

kad bolševikai siūlo Rumu- 
įijai taiką ir laukia atsaky- 
no. Jeigu pasiūlymas bus 
itmestas, rauodnoji armija 
uojaus žengsianti ant Ru
munijos.

ANGLIJA TURI 37 BILIO- 
NUS SKOLOS.

Oficialės skaitlinės paro
do, kad Anglijos valstybės 
skola 1 balandžio, 1919 me
lu siekė 37,205,000.000 dole-

. CHICAGOJ MIRĖ. 1,668 
ŽMONĖS NUO INFLUEN- 

ZOS.
Nuo 15 sausio, kaip Chica- 

goj pasirodė influenza, iki 
pereitos subatos iš viso mirė 
nuo tos ligos 1,668 žmonės. 
Apsirgimų buvo išviso net 
26,888.

JŪRĖS IŠMETĖ 5 
LAVONUS.

Ant Jekyll salos, Suvie
nytų Valstijų pakraštyje, 
vanduo išnešė penkis žmo
nių lavonus. Kartu su lavo
nais vilnis išplovė sudaužy
to laivo daliu ir vieną apsau
gos juostą su vardu ”Fortu- 
n,” tečiaus tokio laivo jūrių 
žinybos surašuose nėra. Ma
noma. kad tai turėjo būt ko
kia nedidelė valtis.

RADO DU ŽMOGŲ ĮŠA
LUSIU SNIEGAN.

Netoli ConnelsviUės, Pa. 
žmonės rado du vyru įšalu
siu sniegam Kiekvienas tu
rėjo peršaltą galvą ir abudu 
buvo apiplėšti. Sėjama, 
kad tai plėšikų darbas.*
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MIL1TAR1ZMO ŪPAS 

LIETUVOJ.
Sprendiarrt sulyg Lietu

vos laikraščiais, Lietuvoje 
stebėtinai smarkiai auga 
militarizmo ūpas. Koki laik
rašti nepaimsi — karinis en
tuziazmas kuodidžiausis. Vi 
si džiaugiasi jauna Lietuvos 
kariumene, visi ją garbina 
ir tik joje mato savo šalies 
išganymą. Pavyzdžiui, "Dar 
bas" 14 gruodžio numeryje 
rašo:

"Jei Lietuva yra šiandien at 
vaduota nuo rusų bolševikų, 
jei pirmieji Lietuvos neprik
lausomybės pagrindai jau yra 
nutiesti.— tai uz visa tai rei- 

, kia pasakyti didelį ačiū musų 
jaunajai kariumenei. Ta jau
noji musų kariuomenė yra su
sidariusi tik šiais metais. Ta
riaus. nežiūrint i tai, Įstengta 
padaryti tiek, ko daugelis nei 
nesitikėjo."
Anot "Darbo” rašytojo, 

šiandien visi Lietuvos žmo
nės šaukia:

"Duokite mums ginklų, iš
mokykite jais vartoti, suorga
nizuokite mus. ir mes sukursi-Į 
me stiprią ir nepriklausoma 
L; y.vos respubliką!"
Žodžiu, visus apėmė užsi

degimas ginkluotis ir ka-j 
riaritl. Visa Lietuva kvė
puoja karės dvasia.

iltims toks apsireiskhnas 
nelabai patinka. Militariz
mas \ ra ta spėka, ant kurios 
visuomet remiasi despotiz-| 
mas. Negana to, 
iro palaikymas 
didelių lėšų, 
pi a geriausias 
spėkas. Kur i 
Įsivyravęs, 
nėms gyventi.

Dabartinė IJetuvos val
džia organizuoja armiją ir 
auklėja militarizmą sakyda
ma, kad to reikalauja pats 
gyvenimas. Lietuva esanti 
apsupta priešų, ir jeigu ji 
neturės stiprios armijos, tai 
svetimi ją pavergsią.

Žinoma, kuomet svetimi 
užpuola, tai kiekvienas su
tiks. jog gintis reikia. Bet 
iri dalykas toks, kad su tik
rais Lietuvos grobikais da- i 
bartinė Lietuvos valdžia ne- 

už-

militariz- 
reikalauja 

Jisai čiul- 
valstybės 

militarizmas 
tenai sunku žmo-

I l>a-

kariauja. Lenkai turi
grobę jau pusę Lietuvos, o 
Smetonos ' _ * _ ’ ‘ .
juos ne pirštu nepajudina. 
Ji tariasi su kitais Pabalti
jo? reakcininkais, kaip su
darius Baltijos sąjunga ka
rei su Sovietų Rusija, kuri 
Lietuvos netik . neužpuola 
bet senai jau nori taikytis. 
Tame pačiame "Darbo" nu
meryje rašoma, kad "Rusų 
sovietu valdžia pasižada pri
pažinti Baltijos žemių ne
priklausomybę ir nepalie-l 

čiamybę, nepulti jų jiega jr 
nevesti jose .valdžiai prie
šingos agitacijos." Pats 
"Darbas” pripažįsta, kad 
bolševikų sąlygos yra to
kios, "kaip paprastai daro 
sutartis ar taiką pilnai ne
priklausomos valstybės, kai
po lygus su lygiais.’’ O betgi 
nežiūrint to, Lietuvos val
džia tęsia kare, žudo žmo
nes, skandina šąli Į skolas, ir 
i-.; vien dėl to, kad to nori 
Anglijos ir Francijos reak-l 
cininkai.

Tai pasibjaurėtina politi- 
L-n ’

vyriausybė prieš

SMETONA Už DVARI
NINKUS.

tuvos klerikalų orga- 
Laisvė" 126-tam nurne- 
(1919 m.) rašo apie

Li
ras 
rvie 
d va i ininkų spekuliacijas že- 
iiėmis ir sako:

”A. Stulginskas, būdamas
7.. Ūkio ir V. T. Ministeriu, pa
tiekė Įstatymo projektą apie 
uždraudimą pardavinėti dva
rus ir Įdavė Sleževičiaus kabi- 
tetui. Tas gi tą projektą pakišo 
po staltiese. Ar ne laikas šitam

vos nepriklausomybę.
"Stengtis realizuoti šią vil

ti yra trečias ir svarbiausias 
Misijos tikslas.”

Prie šito rašto buvo pa
minėtas ir Įgaliojimas, ku
riuo Lietuvos užsienio rei
kalu ministerija paveda p. 
J. Vileišiui generalę Lietu
vos valstybės atstovybę Su
vienytose Valstijose. Jgalio- 
ijmas rašytas franeuzų kal
ba ir, išvertus lietuvių kal
bom skamba taip:

"Lietuvos vyriausybė šiuo- 
mi Įgalioja p. Joną Vileišį, Lie
tuvos Misijos Suvienytose 
Amerikos Valstijose Pirminin
ką. būti generaliu Lietuvos 
atstovu, pavesdama jam šiose 
Valstijose žiūrėti Lietuvos rei-Į 
kalu ii iuos vesti."

Po Įgaliojimu

kabinetui ji ištraukti ir 
skelbti?"
Vadinasi, klerikalų cr 

nas kaltina buvusi ministe-j 
rių pirmininką Šleževičių, 
kad tai del jo dvarininkai 
dabar savo dvarus pardavi
nėja ir pinigus išsiveža.

Bet "Darbas” 29-tam nu
meryje sako, kad "Laisvė" 
čia meluoja. Girdi:

"Įstatymas. draudžiantis 
pardavinėti ar užstatinėti dva
rus, lygiai kaip ir kitas Įstate-1 
mas. baudžiantis už tarnavimą 
Lietuvos priešininkams, jul 
tarpe ir lenkams, M. Sleževi-; 
čiaus kabineto buvo į 
(o ne pakištas po stalu), bet...j 
nebuvo lemu tiems Įstaty-'rerjc p 
mams susilaukti V. Prezidentei oficialiai šj įgaHoji-

be kūno .ne negalėjo I negalima buvo Suvieny- 
buti paskelbti. 1 ‘ - - ..........................
Reiškia, ponas Smetona 

gina dvarininkų reikalus. 
Jis atsisakė patvirtinti įsta
tymą, 
dž’ama pardavinėti dvarai 
Ir ačiū tam šiandien dvari
ninkai 
parduoti.

ga

___ a pasirašo
pruimas1-,njnistėiių pirmininkas Gal- 

"Ivanauskas ir užsienio minis-

kuriuo buvo drau

gali savo lobius is

JONAS VILEIŠIS PAS
KIRTAS LIETI VOS AM
BASADORIUM AMERI

KOJ.
Lietuvos misija buvo aną

dien nuvykus Į ashingta- 
ną ir Įteikė valstybės sekre
toriui Lanringui šit aki ras
ta

finansų 
žadeikis 
ir Jonas 
Lietuvos

prie taikos Kon- 
Paryžiuje. Pirmi

Lietuvos Laikinoji Valdžia 
atsiuntė i Suvienytas \ aisti- 
jas Specialę Misiją, kuri atvy
ko \Vashingtonan sausio 5 
1920 m. Misiją sudaro p. Jo
nas Vileišis. buvęs 
Ministeris, majoras 
buvęs karo Ministeris 
žilius, buvęs naryš 
Delegacijos 
ferencijos
ninku Misijos yra Jonas Vilei 
šis. kuriam Lietuvos valdžia 
davė specialį Įgaliojimą repre
zentuoti Lietuvos interesus 
Suvienytose Valstijose.

"Nors Suvienytos Valstijos 
dar nepripažino Lietuvos Ne
priklausomybės ir jos valdžios, 
Lietuvių tauta vienok jau pa
tyrė žymią pašalpą nuo Suvie
nytų Valstijų per Hooverni 
Maisto Komisiją ir Amerikos 
Raudonąjį Kryžių. Suvienytos 
Valstijos taipgi davė kredite 
Lietuvai užpirkimui įvairių 
prekių, ypač aprūpinimui Lie 
tuvos jaunutės kariumenės 
Už tat pirmas tikslas lietuvir 
tautos yra. išreikšti jos dėkin 
gumą už viską tą. ką Ameri
kos valdžia i tauta suteikė Lie
tuvai.

"Dar prieš karę Lietuva 
pirkdavo daug Įvairių produk
tų iš Suvienytų Valstijų, o da
bar. iš priežasties pagerėjusių 
aplinkybių, prasiplėtimui ko
mercijos ir industrijos. Lietu
va reikalauja daugybės prekių 
kurių negalima gauti iš Vokie
tijos ir artimesniųjų kaimy
nių tautų, ir todelei jų reikia 
jieškoti* Amerikoje. Tad nusta
tymas pastovių finansinių ir 
komercijalių ryšių su Suvieny
tomis Valstijomis yra antras? 
svarbus tikslas šios Misijos.

"Lietuva jau išdirbo savo 
Valstybei rimtą ir tvirtą kon
stituciją, sudarė savo valdžią 
ir sutvėrė kariumenę, kuri ne
tik ką pasekmingai atlaikė už
puolimus bolševiku, išvydama 
juos už savo rubežių. net už 
Dauguvos, liet taipgi pergalė
jo vokiečius, kurie laikė Lietu
vą okupacijoje keturis 
metus ir taipgi išvijo 
savo krašto. Lietuva 
yra pripažinta de facto 
klausoma Anglijos, 
jos ir kitų valstybių, 
turi vilties.
Valstijos,
750.000 Lietuvos išeivijos lau
kia pripažinimo Lietuvos ne
priklausom} bės, taip pat trum
pu laiku matys reikalingu ir 
naudingu išsireikšti už Lietu-

karės 
i uos i5 
dabar 
nepri-

Francuzi 
ir Misija 

kad ir Suvienytos 
kur daugiau kaip

dabar išsiplatinus po visą Lie
tuvą ir ji Jau. kad ir nesenai 
Įsikūrusį, suspėjo atlikti di- 
džiausį darbą kovose su vokie 
č»ų bei rusu kolėakininkn gau
jomis.”

Žade i kis nori ir Ameriko
je panamą Sąjungą sutverti, 
kurios pareiga turėtų būti— 
remti Lietuvos šaulius.

Lietuvos Atstovybės 
Pranešimas.

j tų Valstijų valdžiai Įteikti, 
įneš ši šalis Lietuvos valsty- 
į oės ir jos valdžios da nėra 
■ jripažinus, vis dėlto p. Vi
leišis dabar skaitosi Lie^u- 

! vos ambasadorium ir jis 
jraneša. kad nuo šio laiko— 

" Aš. Jonas Vileišis, sutin 
kant su Lietuvos Valstybė 
įgaliojimu. faktinai perinu 
Lietuvos valstybei atstovybės 
reikalus pilnon savo žinion ii 
atsakomybėn. Nuo šio laike 
NVashingtone bus isikurusi pir
moj' Lietuvos valstybės Įstai
ga. valstybės lėšomis užlaiko 
ma.’’
Pakol atstovybės biuras 

la nėra sudarytas, laikinas
I „ Vileišio adresas yra toks: j 

Fifteenth st., Washing 
on. D. C. . j
Kitoj vietoj šiame "Relei- j 

-jo" numeryje telpa 'Lietu 
vos Atstovybės Praneši
nąs." iš kurio skaitytojas 
rali patirti, ką ir kaip šit? 
atstovybė mano Amerikoje 
reikti.

KAS YRA LIETUVOS 
ŠAULIAI?

"Keleivio’’ skaitytojai, be 
ibejonės, yra jau girdėję 
tad Lietuvoje pradėjo veik 
i kokie tai Šauliai. Kas jie 

vra. koks jų tikslas ir kaiy 
ie atsirado, apie tai geriau 
ia galima suprasti iš maj 
'adeikio paaiškinimo. Save 
.tsišaukime i Amerikos lie
tuvius, Lietuvos misijos na- 
•vs apie šaulius rašo taip: 

"Rudeni. 1919 m. Lietuvoje 
susitvėrė organizacija vadina
ma "Lietuvos Liuosųjų šauliv 
Sąjunga." Ją pagimdė skau 
džios Lietuvos gyvenimo sąly
gos. kada iš vienos pusės vilio
jo liuosybės saulutė, iš kitos-g 
siautė vokiečių bei maskolių 
begaliniai šlykšti ir žiauri sau
valė. šaulių Sąjungą pagimdė 
tautos skausmas ir liaudies i 
kančios.

"Puolant priešininkui Lietu
va iš lauko. arba susitelkus | 
jam viduje ir pakėlus ginklus I 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bę. šaulių Sąjunga yra pasista
čius sau ‘tikslą 'ginti krašte 
nepriklausomybę visomis pa
lietomis." Todėl karės metu 
Šaulių Sąjunga užsiima karės 
darbu: rengia visą kraštą gin
tis, atlieka kariškas užduotis 
ir. jei gręsia turto plėšimas 
bei naikinimo pavojous, eina 
sargybos pareigas. i

"Ramiu laiku šauliai užsi
ima kūno manštinimu bei ri-Į 
kiuetės mokslu. •

"šaulių Sąjunga yra nepar
tinė savanorių brolija, reškia: 
liuosaisiais šauliais gali būt 
visų partijų žmonės. Sulyg tik 
tada nustoja būt šauliu ir pra-1 
randa visas šaulio teises, kai Į 
Įsimaišo i ginkluotą 
kova.

"šauliais gali būt 
rai, taip ir moteris, 
ni. taip ir seni, 
tarpe dalinasi j dvi grupi: Šau
liai rikiuotininkai ir nerikuo- 
tės šauliai, arba šaulių rėmė
jai, kurių pareiga yra parū
pinti lėšų, maisto, reikmenų.

’Tr tokia organizacija

TKTV?f TTF1M7A -Utid -'mise.” "Į Parisą atvv-J Kunigai ir tautininkai 
InilJvvnciA* ko ponas Yčas." tvirtina, buk Lietuvos val-

Tokia rašyba, anot tos pa-1 džios bonai esą taip geri, 
sako?, tai nei velnias, nei ge- kaip ir pinigai. Bet kuomet 

įgutė. Nei čia franeuzų kal- 
vėla gręsia ba. nei lietuvių. Pas francu- 

įzus tokia forma, kaip "Pari
šę" arba "Parisą” visai ne- 
v artoja. Linksniuojant gi su 
tokia galūne žodi sulyg lie
tuvių rašybos taisyklių,! 
vietininkas bus ne ”Pąri?e." 
bet "Paryje," o galininkas ' 
bus ne ”Į Parisą." bet "Į Pa-' 
rį? ' i

Taigi patartina tiems pa-įsodinami, tuo geriau išeina 
triotams i 
vienos kalbos gramatiką.

Prof. Gnaiba

——I-.Kaip ji apsireiškia ir kaip 
nuo jos saugotis.

šįmet mums 
influenzos epidemija. Liga 
nėra tokia smarki, kaip ji 
buvo 1918 metuose, bet visgi 
getai yra nuo jos apsisau-i 
goti.

i Iniluenzos ženklai yra to
kie: užgula noris, skauda 
gerklė, atsiranda kosulys, 
kaulų gėlimas ir • karštis, 
ženklai nesiskiria nuo paj>- 
rastos slogos ar vadinam > 
"šalčio,’’ tik sunkesni.

Influenza yra užkrečia
ma liga. Sveikas žmogus 
gauna ją nuo ligonio. Prie
žastis ligos yra bakterijos, 
mažyčiai gyvūnėliai, kurie 
veisiasi kvėpavimo trakte.

Bakterijos patenka iš no
sies ar burnos ant rankų, 
nuo rankų ant kito žmogaus 
tankų, nuo rankų Į nosį ar- 
baburną. Kartais ligos perai 
Įkvepiami su oru, kada ligo
nis kosti arba čiaudi kitam i 
veidą.

Tankiausias užsikrėtimo 
būdas yra per rankas. Užtai 
epidemijos metu reikia dabo 
ti rankas, kad butų švarios.

Nekišti pirštų i nosį, nes 
tokiu budu Įvedi i nosį ligą.

Nusiplauk rankas prieš 
valgi.

Nesisveikinti. Pasisveiki
nus. nusiplauti rankas. Ge
riausia sveikinanties užsi
dėti pi ištinęs.

Nesibučiuoti. Jeigu 
ro negalima iševigti, tai 
sibučiavus nusiprausti.

Daboti? namų, kur 
ligonis. I.ankanties nieko 
nedasilitėti: nesisveikinti;
išeinant nuplauti rankas:

vienas žmogelis Lietuvoje 
norėjo už toki boną užpirkti 
pas šakių kunigą mišias, 
tai kunigas nepriėmė. Reiš
kia, Lietuvos valdžios bonai 
nei "Dievui ant garbės" ne
tinka.

Sunku yra jau tuoj, 
bar, išdėstyti užduotis 
tuvos Atstovybės Suvieny
tose Valstijose, kuomet šių 
Valstijų dar nėra Lietuvos 
nepriklausomybė pripažin
ta. Tečiaus jau dabar gali
ma nurodyti jos pamatiniai 
dėsniai.

Lietuvos Atstovybė, kai- 
oo Valstybinė Įstaiga, pri
valo lygiai rūpintis reika- 
ais visų Lietuvos piliečių, 
neatsižiurėdama į jų parti- 
jinius ar tautinius skirtu
mus. Lietuvos Atstovybė tu
ri pasilikti neprigulminga 
ouo partijinių ar tautinių 
susivienijimu arba organi- 
.acijų, esančių Amerikoje 
r, žinoma, negali aktyviai 
iose dalyvauti. Už visus sa
vo darbus atstovybė neša 
atsakomybe tik prieš Lietu
vos vyriausybę, kuri pas
kirs, eidama Lietuvos kon
stitucijos dėsniais,.kaip pa
či atstovą, taip ir svarbiau
sius atstovybės valdininkus 
s tarpo Lietuvos piliečių.

Būdama visai neprigui- 
minga nuo vietos politinių 
organizacijų. Lietuvos At
stovybė privalo vienok būti 
kuoartimiausiame kontakte parėjus namo vėla nusip’au- 
r susižinojime su visomis -- — 
Amerikos I.ietuvių organi
zacijomis. Todėl juo tamp
iau, juo tvirčiau šios orga- 
įizacijos bus sudarytos, juo 
ous lengviau ir pačiai atsto
vybei atlikti jos užduotis, 
lalima tikėtis, jog visos lie- 
uvių organizacijos, visi 
Jetuvos piliečiai suN’g savo 
urto ir uždarbio sutiks Lie- 
,uvai mokėti kokį nors nut
iesti Lietuvos Valstybė? 
•eikalams. Iki šiol per įvai
rias organizacijas, o ypatin
gai ^£iu rūpesniui Amerikos 
ietuvių abiejų Tarybų ir 
?ondų, buvo atlikti milži- 
įiški darbai ir sukrautos 
iidelės aukos Lietuvtks ne
priklausomybės iškovoji
mui. Atsiras tos lėšos ir tos 
lepriklausomybės palaiky- 
nui, apie ką turės išsitarti 
firmoj eilėj pačios Tarybos. 
Šitaip nusimanydama, Lie- 

I uvos atstovybė yra atsi- 
creipus prie Lietuvių Egze- 
kutyvio Komiteto sekančiu 
’-aštu:

Liet. Egzek. Komitetui, 
į Washingtone.

Remdamiesi Lietuvos Vy- 
iausvbės Įgaliojimu nuo 
apkričio 2 dienos 1919 m. 
3-3829 ir duotomis man in
strukcijomis, šiuomi turiu 

i rarbės pranešti, jog nuo 
;ios dienos aš priimu savo 
žinion ir atsakomybėn Lie- 
mvos Valstybės reikalų at- 
:tovavima ir vedimą Suvie
nytose Amerikos Valstijose 
r prašau Į mėnesi laiko, bu- 
:ent iki vasario 15 dienos 
;. m. Įteikti man visus doku- 
nentus, pinigus ir kitus 
raštus, paliečiančius Lietu
vos atstovybės reikalus, ir 
drauge igalioju Egzekutyvį 
Komitetą, kaip buvo daro
ma iki šiol, vesti su mano 
žinia visus Lietuvos atsto- 

partijinęl vybės reikalus, ki galutinai 
aš patsai negalėsiu pilnai 

kaip vy- nerimti visus reikalus savo 
kaip jau- žinion ir atsakomybėn, 

šauliai savo; Sausi0 15 dieną. 1920.
Su tikra pagarba, 

Jonas Vileišis,
Generalis Lietuvos Atsto

vas Suvienytose Amerikos 
yra’Valstijose.

da- 
Lie-

jau 
pa-

yra

ti rankas.
Dabotis vietų, kur yra su

sigrūdę daug žmonių.
I darbą eiti geriau pėkš- 

čiam,’ jei tik nepertoli.
Daugiau atkreipti domo’ 

i pasilsi.
Jieškoti saulės spindulių, 

kaip išganymo.
Naktį pradaryti langą 

miegamam kambaryje.
Apsirgus — nesmarkauti, 

bet gylėti lovoj, ilsietis, pa
sišaukti gydytoją ir daryti 
kaip jis liepia.

Negalint prisišaukti gy
dytojo, paimti Epsom drus
kos šaukštą viduriams išva
lyti ir gulėti ramiai, ilsiėtis 
susilaikyti nuo mėsos. Iš gy
duolių tik viena yra leistina 
be gydytojo: Calomel de
šimta dalis gramo piliukės 
Imti po vieną kas valandą 
kol suimsi 12 piliukių.

Degtinė nėra gyduolė nuo 
influenzos.

Dr. F. Matulaitis.

“PARIS” IR
“PRANCIJA.”

i

/

Dešinieji lietuvių laikraš
čiai, tur būt norėdami paro
dyt savo "mandrumą," Pary 
žiu pradėjo rašyti "Paris," 
nes taip to miesto vardą ra
šo patįs franeuzai. Bet kaip 
juokingas tas jų "mandru- 
mas," kuomet šalia žodžio 
"Paris," jie rašo "Pranci- 
ja!" . w

Jie turbut nežino, kad 
patįs franeuzai savo šalies 
vardą rašo ne su "P," su "F" 
—"France."
Kitaip sunku butų supras

ti, kodėl jie miesto vardą ra-, 
šo originališkai, o šalies— 
žargoniškai.

Bet reikia da pasakyti, 
kad musų patriotai, kurie 
taip mėgsta pamėgdžiot 
francuzus rašant jų sostinės 
vardą, nepažįsta netik fran
euzų kalbos, bet ir savos ge
rai nemoka. Dalykas tame, 
kad franeuzai žodį "Paris" 
taria "nary,” kirtį dėdami 
ant "y”ir ”s” visai išleisda
mi. Musų gi patriotai net ir 
linksniuodami tą žodį "s” 
neišleidžia; rašo: "Delega-

Juo daičgiaa reakciją dūk
sta. juo daugiau darbininkai 
skriaudžiami ir Į kalėjimus
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pastudijuot » bent! darbininkams, sako Eimbo- 
Jukeliniai. Dėlto tur būt jie

• ir stengiasi kuotlaugiausia 
" darbininkų Į reakcijos kil

pas Įtraukti, Tai vis mat 
naujos mados "progresas.”Musų puseje viršus

ir teisybe. Kunigai net mažų vaikų
., , ~~ _ įklausinėia: "Kas tai vra
Nedaug laiko . Prabėgo,;Į)jeva§9” Well, jeigu jau 

Kaip rašiau Keleivyje, .i0;'pasenę kunigai to nežino, 
gei tie musų komunistai, tai laj kaipgi maži vaikai gaii 
kaip ame misteriški Nojausįįiems ntai Aiškinti? 
juodvarniai - pasiblaskys,į Lukši juOzas.
jaskrajos ir vėla pagrįs į ________
LSS. arką. Tai rašydamas,: 
turėjau toki Įsitikinimą, 
kad komunistai savo jiego- 
mis tikslo neatsieks, o minia 
iiems nepritars. Sakiau, 
kad jų komunizmas gali 
Nykti tiktai ant popieros, 
nes buvo aišku, kad su to
kiais pienais niekas jų nepa
kęs. Anot drg. Bergerio, ką 
anąsyk pasakiau, dabar tą 
jati galiu patvirtinti, nes • 
'aktai visiems matomi, kad į 
mt komunistu užėjo baisi 1 
rifluenzos epidemija: juos 
•anl-ioja ir gabena tenai, 
kur niekas negyvena — ant 
'alų. Nemalonu, kad taip de- 
iūsi. bet ka-gi dąrysi, kad 
aatis to norėjo. Jie šukavo: 
mums viskas, arba nieko. 
fr vieton visko, gavo nieką. 
Dabar jau nusiminė ir net 
savo vardo išsižada. Jų bu
vusios kuopos ir vėla ima 
vadintis LSS. kuopomis. 
Mum?, socialistams, smagu, 
kad mes jiermatome dalykus orlaiviu 
r mokinom darbininkus, tyripėti 
zad be reikalo neeikvotų jie- lanką šitokius ___ „___

Komunistams dab^r astronomai paprastai daro 
padaryti atgailą laike saulės užtemimo, bet 

kadangi saulės užtemimai 
retai pasitaiko, arba pasi
taiko prie apsiniaukusio 
dangaus, tai prisieina labai- 
ilgai laukti progos, kad bu
tų galima gerai nufotogra
fuoti liepsnuojantį saulės 
apikraštį. Neganu to, fotog
rafuojant saulės koroną nuo 
žemės, daug kliūčių daro 
oro vilnių drebėjimas. Pro
fesorius Todd mano visų tų 
kliūčių išvengsiąs pakilęs 
30,000 pėdų nuo žemės ir 
užtemdęs saule juodu baliu- 
nu.

I

Komunistams uždrausta 
^ naudoties LSS. vardu, o L. 

K. S. vardo, kuri jie taip 
triukšmingai priėmė, dabar 
jau nenori. Dabar jie lieka
si bevardžiai, nes, mat, visus 
vardus, kokius tik jų galva 
išmislyt galėjo, jie atidavė 
socialistams. Patarčiau pa
siprašyti vardo nuo "drau
gų vyčių,” tie mielu noru so
cialistų priešus savo apie- 
kon priims.

V. Gildė. .

Mokslo Žinios

r mokinom

?ų
prisieina i
>ž padarytas klaidas ir gri
eti nrie LSS. ir vėl išvien 
darbuotis, nes musų, socia- 
istų, pusėje nuosakumas ir 
teisybė. _

NUO ORLAIVIO TYRI
NĖS SAULĘ.

Astranomjos profesorius 
David Todd sumanė naują 
būda saulei tyrinėti. Jisai 
ketina paleisti oran dideli 
juodą balioną, kad uždeng
tų saulės vidurį, ir lekiant * 

paskui tą baliuną 
saulės spindulių 
’ ; tyrinėjimus

J. Pakarklis.

Skaitytojų pastabos.
J. Baltrušaitis užsimanė 

dar gyvo tebesančio Herma
no biografiją nupiešti. Bet 
ir negeriau’ butų, kad J. 
Baltrušaitis pamėgintų nu
nešti Stilsono biografiją, 
įes apie tą žmogų jau nieko 
įegirdėt — o gal jau ir gy- 
zo jo nėra.

"Jeigu nebūtų Dievo, tai 
zasgi butų pasauli šutvė- ___
•ęs?” mąsto sau ne vienas jas Marconi- sako, kad pas- 
jarapijonas. Bet kas patį taruoiu laiku Įvairiose be- 
Dievą sutvėrė, tai ir patįs vielio telegrafo stotįse gau- 
teologai nežino. narna kažin iš kur keistų ir

—~ L. į nesuprantamų pranešimų.
Kaip kas Įsikarščiavęs su- Jisai yra tos nuomonės, kad 

sunka: 
ristai iš porto kraustosi ’ į 
3et. ar neteisingiau butų sa-Įtf, 
syti: "Ar iš tų komunistų' 
orotas kraustosi?"

i

SAKO. NUO MARSO 
ATEINA TELEGRAMŲ.

Bevielio telegrafo išradė-

Ar jau tie komu- tos žinios ateina nuo kitų
■k-. .•* Ir * ■» />4" Z\r< 1 * ' __ 1 _ _ _ 2  • 1 • • _

Bimbo—Jukeliniai kasė 
duobe socialistams, bet pa
tįs jon subarbėjo. Dabar jie 
verkia ir kaltina už savotne- 
’aimo socialistus. Well, tai 
komunistų liogika!

Dabar inėjo madon staty- 
i kalbėtojams klausimą: 
"Ar galimas šiandien socia
lizmas Lietuvoje?" Rodos, 
kam čia ir klausti, juk jeigu 
butų galimas, tai ir egzis
tuotų!

Brooklvno pliuškė pyks
ta. kad "Keleivis" neparašė 
Kapsuko biografijos. Na, 

o jeigu butų parašęs, tai to- 
ii pliuškė vėl rėktų, kad 
Kansukas nieko su "Kelei
viu" neturėjo ir "Keleivis" 
neprivalėjo apie jį rašyti.

planetų, 
farso, 

turėdami 
techniką, 
su žemės

Tarpe mokslininkų dabar 
eina, didelės diskusijos šituo 
klausimu. Kitam "Keleivio” 
numeryje parašysime pla
čiau apie tai.

veikiausia nuo 
kurie gyventojai, 
augštai išvystytą 
bando susižinoti 

gyventojais.

IŠRADO NAUJĄ BEVIE
LĮ TELEGRAFĄ.

. • • • •
Bevielio telegrafo inžinie

rius Robert F. Gowan New 
Yorke išrado naują telefo
no aparatą, su kurio pagal
ba galima susikalbėti per 
kelis šimtus mylių be jokių 
vielų. Jau trisdešimts dienų 
jisai daro bandymus ir pa
sekmės esančios labai geros. 
Sėdėdamas New Yorke ji
sai susikalba su Chicaga, 
apie 900 mylių atstumo, ir 
žodžiai girdisi visai aiškiai.

«♦
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Kas nieko neveikia 
Te niekas nepeilda AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

Tinę translation filed with the post- nastet- ac Boston, Mass. on Februarv j 
4, lVit>. as miuireti by the Act ul'Octobei ♦>. U»17.

Amerikos Socialistų Partijos 
Atsišaukimas j visuomenę.

Liaudie, tu esi galutina Socialistų Partija niekuo- 
teisėja lygiai šioj šalyj, kaip met neskelbė kam nors prie- 
ir visose kitose. Autokratiš- vartos. Socialistai laikosi 
ki ir despotiški valdininkai tos nuomonės, kad geriausis 
gaH padaryti įvairių netei- ir praktingiausis savo tiks- 
svbių. Liaudies atstovai, ku- lui atsiekti būdas, tai švies- 
rie renkami visuomenės rei-ti liaudi ir gauti balsuotoją 
kalų gynimui ir liaudies tei-%didžiumos paramą. Rėžiu
sių saugojimui, gali virsti rint alsiausios opozicijos, 
pardavikais liaudies reikalų bėgiu keturiasdešimties me- 
spekuliatorių ir reakcininkų tų mes vedame švietimo 
labui. Piliečiams gali būti propagandą. -Mes laikomės 
atimtos teisės ir laisvė, gva-tos nuomonės, kad yra pa- 
rantuojamos šalies konsti- kankamai legalių būdų rei- 
tucijos. Reakcininkai-teisė- kalingoms permainoms 
jai gali tą neteisėtą Įstatv- kinti, 
mų laužymą remti. 6 pilie- todėl, 
čiams gali būt uždrausta ^įet niams 
savo protestą išreiškti. tuorni

Tečiaus 1------------ -------- _ ..... .
nuomonės teismas; tai nuos-l>nes revoliucionierius, bet 
prendis laisvę gerbiančių todėl, kad tai yra pamatas, 
Amerikos piliečių, kurių ant kurio šios saiies valdžia 
tarpe randasi tokių žmoniųj^05 pastatyta; todėl, kad 
kuriems republikos tradici- Amer. žmonėms laisvę žo- 
ios vra šventos; tai teismas džio. spaudos ir susirinkimų 
tų Amer. piliečių, kurie pri-vedimui politinės propagan- 
pažįsta musų pratėvių pa-dos gvarantuoja šios šalies 
reiškinius apie demokrat.v- konstitucija. ~ 
bę. politine laisvę, laisvę žo
džio, susirinkimų ir spau
dos; tai nuomonė Amerikos 
piliečių. kurie pripažįsta 
Nepriklausomybės Deklara- AIes .T’°. ..platfor:
ei ją ir Jungtinių Valstijų 
konstitucija: kurie pripažįs
ta, kad tie Deklaracijos pun-, r
ktai, kur kalbama apie pi-jraus- Musų kandidatai ėjo 
liečiu laisvę ir teises, vra Į^s nnkikus, aiškindami 
teisingi, ir kad konstituci-j ^ems socialistų platformos 
jos patvarkymai < 
punktų turi būt pildomi.

I tą tai visuomenė? viešos 
nuomonės teismą šioj kri
zio valandoj mes kreipia
mės. Mes atsišaukiame į 
jus, kurie pripažįstate de
mokratybę ir laisvę, Nepri
klausomybės Deklaraciją ir 
konstituciją. Jums mes nori
me išdėstyt sekamus fak-

• tas:
Federalė valdžia ir atski

rų valstijų įstaigos veda ar
šiausią persekiojimų, ;grą- 
sinimų ir terorizavimo kam
panija prieš taip vadinamus 
radikalus. Urminiai areštai, 
kratos namuose ir ofisuose, 
turto naikinimas ir ateivių 
deportavimas yra teisinama 
tuo, kad. girdi, tie radika
lai skelbia snėkos revoliuci
ją, kurios tikslas esąs ginklu 
versti Amerikos valdžią ir į 
jos Įstaigas. Tas savo nuož- j 
rnias ir žiaurias priemones! 
valdininkai teisina, tvirti
nimais, kad prieš tai nėra 
mažiausios 
testuoti.

Jie sako, 
teisingas 
būdas, pagalba kurio Ame
rikos piliečiai gali netik ati
taisyti visas neteisybes, bet; 
net iš pat pamatų, jei to no
rima. permainyt visus įsta
tymus ir pačią konstituciją. 
Toks būdas . jie sako, tai po
litinis veikimas, ramus ap
tarimas einamųjų reikalų.

Jie tvirtina, kad piliečiai

vy-
Mes taip tikėjome ne 

kad Įtikus reakci- 
elementams, kurie 
stengiasi pateisinti 

lieka dar viešos savo žiaurumus, kreipiamus

Sulvg šitų Socialistu Par
tijos Įsitikinimų mes daly
vavome dabar ir New Yor
ko valstijos rinkimuose.

mą. Mes nominavome savo 
kandidatus. Mes elgėmės 
pagal įstatymų reikalavi- 

kur kalbama apie pi-;mus- Musų kandidatai ėjo 
ir teises, yra

delei tu reikšme. Politinėj kampani- 
‘ijcj, kuri pasižymėjo di

džiausiu antagonizmu, mu
sų penki kandidatai likosi 
Jšrinkti Į Nevv Yorko valsti
jos legislaturą. Juos išrinko 

■* atatinkami apskričiai balsų 
i didžiuma, išklausę visų par
tijų platformų ir nusistaty
mų.

I Tie penki atstovai, atatin
kamų distriktų piliečių tei
sėtai išrinkti, nuvyko į vals
tijos kapitolių Albany, kad 
dalyvavus atstovų buto po
sėdžiuose. Jie vyko ten, kad 
remianties savo platforma 
ir principais, pripažintais tų 

! piliečių, kurie už juos balsa
vo ir pasiuntė savo atstovais 
valstijos įst atymdavystėnr 
daryti tenai įstatymų suma- 
Invmų. Jų tikslas buvo bal
suoti už tuos įstatymų su
manymus ir savo argumen- 
;tais apeliuoti į kitus atsto- 
! vus, kad ir jie už tuos įneši
mus balsuotų ir saugotų 
Nevv Yorko žmonių reika
lus.

Jei jiems pavyktų įtikinti 
atstovų didžiumą, kad jų 
įnešimai yra išmintingi ir 
geri, tai tie įnešimai galėtų 
virsti įstatymais. Jeigu gi 
ne, jie sekamais rinkimais 
butų vedę agitaciją, kad pi
liečiai pasiųstų įstatvmda- 
vystėn Socialistu Partijos 
principus pripažįstančių ir 
liaudies interesus ginančių 
daugiau žmonių.

_ _ ______ . ____ ______ Jie butų tai kartoję iš me-
turi teise viešai savo skriau-’tų į metus, kaip jie darė bė
das skelbti ir viešai aptarti 
visuomenės gvvenimo klau
simus; atsišaukti į žmones 
ir, jei gaus didžiumos para
ma. tai sulyg savo pažiūrų 
gali daryti reikalingas per
mainas. Toks veikimas esąs 
legalis.

Prie šitokių sąlygų, jie sa
ko, prievartos skelbimas ne
gali būti pakenčiamas, nes 
Įvairių frakcijų žmonės, ne
žiūrint įsitikinimų skirtu
mo, gali veikti, vadovauda
miesi Iegalėmis priemonė
mis. Todėl žmonės, kurie 
skelbia spėkos revoliuciją, 
paniekiną musų institucijas, 
ir todėl, jie sako, negali būt 
musų įstatymais apginami.

priežasties pro-

kad yra ramus, 
ir konstitucinis

giu praeitų dviejų dešimčių 
metų, kol ant galo piliečių 
diduma išrinktų toki atsto
vų butą, kuris socialistų siū
lomus pataisymus Įvykintų. 
Tąsyk jie Įvykintų tokius Įs
tatymus, kurie jų manymu 
yra geriausi.

Tas. kaip mes supranta- 
reiškia demokratybę.

Tai yra amerikonvbė. Tai 
vra tas, ką‘Amerikos liaudis 
ir New Yorko piliečiai sup
ranta. kalbėdami apie vyki- 
nimą socialių permainų 
ramiu budu. o ne spėka.

Tečiaus atstovų butas pir
moj savo sesijoj suspendavo 
socialistų atstovus ir pradė
jo bylą, kad juos visai iš bu-

me,

to prašalinus. Tas turi nuste 
kinti kiekvieną amerikieti, 
nežiūrint kokios partijos jis 
butų. Socialistų atstovų sus
pendavimas remiama ne as
meniniais jų kaltinimais. 
Vienintelė jų prašalinimo 
priežastis yra ta, kad jie 
priklauso Socialistų Parti
jai, nes i tą partiją atstovų 
buto didžiuma žiuri kaipo i 
"nepageidaujamą."

Šitas Ne'.v Yorko atstovų 
buto pasielgimas yra vie
nas aižagareiviškiausių ir 
uedemokratingiausių daly
kų. Asmens, kurių dėka ta
tai Įvyko, yra didžiausi A- 
merikos principų ir Jungti
nių Valstijų konstitucijos iš
davikai. Nei vienas anar- 
i histas taip biatiriai nenusi
dėjo prieš Amerikos princi
pus, kaip tie ponai. Nei vie
nas priešininko agentas ne
atstovavo labiau pavojingos 
Amerikos laisvei doktrinos. 
Aršiausi reakcininkai da 
niekuomet neparodė, taip 
menko demokratybės prin- 
t ipų supratimo — 
oų, kurie paveda valdžią di
džiumos valiai, ir tuo pačiu 
laiku duoda pilną teisę ma
žumai savo reikalus atsto
vauti ir savo nuomones reik? 
šti.

Jeigu tam nebus padėtas 
galas, tai Amerikos demok- 
» atybė yra tik tuščias žodis. 
Mažumai draudžiama imtis 
oolitinio veikimo, kad save 
tieses gynus. Ir toms parti- 
:oms. kurios stoja už pama
tines permainas, liks tik vie
na išeitis: skelbti ginkluotą 
''evoliuciją.

Socialistų Partija tų prie- 
no’niu nesistvers. Ji yra po- 
’itinė partija. Socialistai 
irinažista politini veikimą 
r jie varys tą-darbą pir
myn, nes Amerikos liaudis 
oarem? juos. New Yorke 
’alstijos atstovų buto užsi- 
•nojimas ant liaudies laisvės 
tėra didžiumos valia. Nėr? 
irasmės apeliuoti i tokią Įs
taigą. kaip New Yorko at
stovu butas, kurio naria-’ 
kriminaliai mindžioja po ko 
jomis demokratybės princi
pus. Socialistų Partija dėl 
to apeliuoja tiesiog i Nev 
Yorko, o kautu rr i visų Jun
gtinių Valstijų liaudį.

Ar jus pripažįstate politi
ni veikimą’ Ar jus pripažis 
tate demokratybę? Ar jųj 
pripažįstate Amerikos įstai
gas ir Jungtinių Valstijų 
konstituciją?

Jeigu taip, tai New Yor
ko piliečiai pasirūpins, kač 
ių at-tovų butas atitaisytų 
savo nedemokratingą pa
neigimą. Kitų valstijų pilie
čiai pasirūpins, kad ir jų 
itstovai nemindžiotų po ko- 
■omis mažumos teisių: tei
sių tos mažuhtos, kuri lega
tai skelbia permainas, ku
rios jos manynfiu yra nau
dingos Amerikos visuome
nei.

Visuomenei tas labiau tu
ri rūpėti, negu mums. Kiek- 
vienc piliečio teisės ir lais
vė pavojuje. Net musų ins
titucijų esmei gręsia pavo
jus. Konstitucija, piliečio 
teisės ir laisvė greit bus pa
mintos po kojomis nelemtu 
°.pk\ aišiusių reakcinių ele
mentų. Pirmą žingsnį toj 
’inkmėj jie jau padarė New 
Yorko valstijos įstatvmda- 
vystėj. 1

Atsišaukdami į jus, žmo
nes, šiuo krizio momentu, 
mes neprašome sau . jokiu 
malonių: mes nereikalauja
me iš jūsų privilegijų. Mes 
kreipiamės Į jumis tuo tiks
lu, kad jus pasirupintumet 
apginti savo teises ir laisvę; 
kad jus sutvarkytumėt rei
kalus taip, kad visi Ameri
kos visuomenės politiniai 
klausimai butų rišami teisė
tu keliu, o ne prievarta. Vi
sa to nebus, kol šimtai tuk-

tų princi-

LOH ELL, MASS.
Katalikų prakalbus ir 

suirutė.
Sausio 25 d. čionai buvo 

vietos lietuvių katalikų su
rengtos prakalbos. Kalbėto
jam buvo pakviestas iš Wa- 
terbury, Conn. kun. Sauru
saitis. Belaukiant to išgar
sinta kalbėt o jaus, žmonių 
prisirinko pilnas po-bažnyti- 
nis skiepas.

Po ilgo laukimo pagaliau? 
pasirodo salėje du kunigai: 
/ietinis jaunas, smarkiais 

‘žingsniais žengiantis, ir su
linkęs, vos betriapsiantis se
nis. Vyrai pradėjo juoktis. 
Vienas apysenis parapijo- 
nas, žiūrėdamas į laukiamą 
svečią, kuris turis būti "gar
siu kalbėtojam,” pusbalsiai 
uastebi: "Tikras Lietuvos 
kerdžius; kreivas, šleivas, 
tartum mučelninkas.“ Kitas 
jam pritaria, trečias pyksta 
iž "išnevožijimą dvasiškos 
asabos” ir pradeda ginčytis. 
Tuo tarpu parapijonas K. 
S. Kučas pakviečia bažnyti- 
iį ehorą dainuoti, vargoni
ninkas* užsišoka ant ėst ra-j 
dos ir aiškinąs, kad jo "cho- 
as mažas," bet mėginsiąs 

ką-nors padainuoti. Geriau 
butų buvę, kad butų nedai
navęs, tai bent žmonės neži- 
lotų, kaip jis "mažas ir sil)>- 
iutis." Iš to mažumo ir silp
numo net ir parapijonįs pra
dėjo juoktis. Tą nemalonu 
"chorui" įspūdį užtrynė vie
tinis kunigas. Kuris greitai 
eašokęs pradėjo pasakoti, 
kad "kalbėtojas," kuris "ap
lankė visą Lietuvą," papa
sakos kas dabar ten dedasi.

Kunigas Saurusaitis pra
deda kalbėti švento Jono ž - 
Ižiais: "Buvau ir mačiau, 
bet nieko neveikiau..?' žmo
na. šitokio kalbėtojaus kal
bą aprašinėti, tai tik berei
kalingai laiką ir laikrašči x 
jopierą darkyti. Indomiau- 
du jo pasakojimu bus bene 
šitas. "Mačiau Kauno kalė-: 
imą prigrūstą pilną lietuviu j 
oreiviu, kių'ie priešingi du- ■ 
ortinei valdžiai. Mačiau, 
aip juos kankina, nes kum. 

Ylišauskas man liepė mišias 
kalėjime laikyti... v ieną 
kartą man teko iš Virba- 
’iaus traukiniu važiuoti į 
Kauną, tai tuo traukiniu ve
žė 30 kareivių, kartu su gy
vuliais, nes tie kareiviai 
bunta kėlė prieš yąldžią. Jie 
r važiuodami dainavo Mar
selietę ir kitokias revoliuci- 
les dainas. Teko man pasik- 
austi pas lietuvi viršininką 
>pie tuos kareivius, tai jis 
nan pasakė, kad Kauno ka 
ėjime nėra vietos, tai gabe
na juos į Mariampolę, kur. 
girdi, bus teismas, o iki teis
mui, na. sako, žinosime, k.ir 
iuos dėti, nes dabar karės 
ztovis..." Tai šitokių dalykų 
kun. Saurusaitis papasako- 
io, nežinia kokiu tikslu. Pas
kui išgyrė kun. Ališauską, 
kad jis esąs geriausias pat
riotas ir veikliausias žmo
gus Lietuvoje. Ir ant gąlo 
ėmė agituoti, kad Amerikos 
lietuviai remtų dabartine 
Lietuvos valdžią, nes., girdi, 
ir popiežius laimina mu^u 
valdžią." Ir pradėta rinkti

i'J

stančių piliečių negalės tei
sėtai savo atstovus rinkti; 
kol bus sjiėkos pagalba ban
doma užimti burnas tiems, 
kurie kitaip samprotauja, 
negu didumai patinka.

Mes leidžiame šitą atsi
šaukimą ne tik dėlto, kad 
esame Įsitikinę, jog musų 
pozicija vra teisinga, bet ir 
dėlto.’ kad tikime i Ameri
kos žmonių demokratumą. 
Mes žinome, kad musų ats
tovai New Yorko atstovi] 
butan bus priimti ne todėl, 
kad mes to reikalaujame, 
bet todėl, kad jus, Ameriko- 
liaudis, reikalaujate to.

Socialistų Partijos Nacio- 
nalis Komitetas.

‘aukas, bet susirinkusioj 
.publikoj pasidarė tikras ja
una r kas. Daugelis pradėjo 
; protestuoti prieš rėmimą 
tokios valdžios, kuri kalėji
me pūdo ir šaudymui de- 

Lietu- 
kurie savo gv- 

aukauja 
laisvę ir 
Daugelis 

svetainės, 
kad 

žadėjo

sėtkais galiena tuos
vos sūnūs, 
vasti ir' sveikatą 
ko vii už Lietuvos 
nepriklausomybę, 
žmonių išėjo iš 
kiti pasiliko tik dėl to, 
kunigas Saurusaitis 
papasakoti da daugiau svar
bių dalykų.

Tie jo "svarbus" dalykai 
—tai sunkus Lietuvos kuni
gu gyvenimas. Nieko dau
giau jis nepasakė, kaip tik 
išgyrė kunigų darbus ir 
apraudojo jų sunkų padėji
mą. Apie darbininkus nei 
žodžio.

Pabaigęs prakalbą, kun. 
Saurusaitis leido statyt jam 
klausimų, bet nieks, mato
mai, nedrįso, o kada at kar
totinai paragino, tai tūlas 
drąsuolis užklausė: "Ger
biamas kalbėtojas išgyrė 
daugiausiai kun. Ališauską, 
tai ar tiesa. kad kunigas 
Ališauskas pavogė du vago
nu makaronų?" Saurusaitis 
susimaišė nežinojo ką atsa
kyti. tai jam i pagelba šoko 
vyčiai ir davatkos, šaukda-. 
mi. kad čia yra "bedievis, 
cicilikas ar bambizas —: 
mušt ji!...” Ir nežinia kas 
butų buvę, jei tąjį drąsuolį 
butų jie sučiupę. bet jų ne
laimei. klausikas suspėjo 
pirma išsprukti pro duris, 
ta’ tuo sujudimu ir užsibai
gė. Kunigas Saurusaitis po 
nusiraminimo atsakė, kad 
jis nežinąs, kokiu budu tas 
atsitiko. Kam, girdi, tasai, 
kuri- tokį klausimą padavė, 
pabėgo? Jei nebūtų pabė
gės. butų galėjęs šitą bjau
rų darba paaiškinti, o dabar 
nėra reikalo apie tai kalbėti.

Kji-gi bus reikalas kal
bėti apie biaurius kunigų 
darbus. Laisvamanis.

BROOKLYN, N. Y. 
Komunistai mirt.

Dalykai pas mus eina į ge
rąją pusę. Komunistų "dik
tatūra" baigia smukti; ko
munistėlių įtaka žmonėse 
visai nupuolus. Reikia pažy
mėti, kad po to. kaip J. Be
kampis "apsidirbo” 
kriaučių uniją, jie visai sus
muko ir kriaučių unija jau 
apsivalė nuo 
"diktatūros."

Priėmusieji 
krikštą 19-ta kuopa jau gra
be ir dabar graborius p. I.a- 
vanauskas pasirengęs vesti 
ją į kapus. Bet čia ne juo
kas, o tiesa. Susirinkimų ko
munistai jau nelaiko, vardo 
užsigina, mokesčių nemoka, 
žodžiu — nieko neveikia. 
Vadinasi, kitiems duobę be- 
kasdami, patįs į duobe Įpuo
lė. Taip ir.turi būt!

Lietuvių Socialistu Są
jungos 19-tai kuopai sekasi 
gerai. Drg. P. Grigaičio pra
kalbos padarė gerą ispudį i 
brookliniečius. visi tik kal
ba. tik giria ir sako, kad da 
daugiau ir da daugiau tokių 
prakalbų reikia. Jei taip 
tai aš sakysiu, kad tie visi, 
kuriems rupi darbininku 
klesos apšvieta ir vienybė, 
ateikite ir prisidėkite prie 
LSS. 19-tos kuopos.

K. Padarinis.

t
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komunistu

komunistu

BALT1MORE, MI). 
Baltimoriečiai remia Lietu

vos Socialdemokratus.
Sausio 10 d. LSS. 14 kp. 

••u rengė drg. P. Grigaičiui 
prakalbas, kame buvo ren
kamos Socialdemokratų pa
rėmimui aukos. Aukavo šie 
draugai po $1.0(1: J. Kani
šauskas. I. Lazauskas, V. 
Damkus, P. Čepulis, Z. Gap- 
šys. V. Lebeda, St. Butkus 
ir K. Matuliauskas. Po 50e. 
aukavo: O. Paulionienė, P.

Jozaitis ir K. Jasaitis. Smul
kių aukų surinkta $4.67, vi
so sykiu pasidarė $1-1.17. Vi
siems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū. Pinigai pa
siųsti I Jetuvos Socialde
mokratų Rėmimo Komite
tui. K. M.

Pinigus priėmiau ir var- 
’an Lietuvos draugų širdin

gai aukavusiems dėkoju.
S. Michelsonas.

L. S. R. K. iždininkas.

MONTELLO, MASS.
Ardytoju veikimo pasek

mės.
Bolševizmo sukelta dau- 

gelyj karštais jausmais žino 
.iii: iliuzija, kaip šiandien 
iau kiekvienas gali matyti, 
;eše musų judėjimui pra- 

2 a iš t i ugi a usi ų 'pasek m i ų.
Negana to. kad Lietuviu 

Socialistų Sąjungą likos su
ardyta ir jos veikimas taip 
svarbiu kaip dabartinis mo
mentas. likosi suparaližiuo- 
’as. bet tų kairiasparnių vei
kimo pasekmių yra da blo
gesnių už šitas, 
tems jų korius, 
kaip bematant juos susitai
sys. Lyginai ir žmonės. Ket 
kuomet paskleisi nuodingas 
lujas. užmušančias veikėjų 

dvasią, tai destrukcija pasi
rodys jau neacitaisytina.

Toki apsireškimą galima 
įstebėti ir musų judėjime. 
Kairiasparniai arba dabar
tiniai komunistai darbinin
kų minias svaigino savo iliu
zijomis. Tos minios puolėsi 
nie svaigintųjų ir kas. atsi
liko? Skaudžiai apsivylė. 
Žmonių dvasia apmirė. Li 
ko tik pagiežavimas ir kerš
io noras. Pašaliniai darbo 
žmonės dabar jau atšalo ir 
socializmui, kada komunis- 
ai juos užnuodiję paliko ap

viltus.
Montellos progresyvė sro

vė, kuri nesenai buvo taip 
veikli, dabar užmigo, o pa
tamsio jiegos darbuojasi, 
kad visas pozicijas užval
džius. Vadinasi, komunistų 
darbai atnešė naudos tik re
akcijai, tik atžagareiviams.

Sausio 19 d. čia buvo LSS. 
17 kopos surengtos drg. P. 
Grigaičiui prakalbos. Kalbė
tojas puikiai nušvietė mon- 
teliečiams komunistų darbo 
pragaištingumą ir išparodė 
jų klaidas, komunistams 
karšta, todėl jie mėgino su- 
aroyt tvarką, tik vargšams 
nepasisekė ir to tikslo at
siekti. Mėgino jie statyt 
klausimų, iš ko matėsi, kad 
tie nelaimingi elementai da 
vis priepuolio liga serga. 
Entuziazmo pas darbinin
kus visgi jau nėra.

Montelietis.

Išardvk bi
jos pulsis ii

PITTSBURGH. PA.
"Komunistų diktatūra" 

nuversta.
Soho lietuvių kooperaci

joj musų "komunistai" bu
vo Įvedę savo "diktatūrą." 
Bet.neilgai ji gyvavo. Žmo
nės ją nuvertė. Mat per 1918 
metus, kuomet "komunistų 
diktatūros" nebuvo, koope
racijos krautuvėj pelno bu
vo $1,-554.39, o per 1919 me
tus, kuomet "komunistai” 
užgriebė krautuvę Į savo 
rankas ir Įstatė savo valdy
ba. pelno buvo vos tiktai 
$706.

l odei i 1920 metų valdybą 
žmonės neišrinko nei vieno 
komunisto. Komunistų var
das ir Įtekmė kooperacijoj 
taip nusmuko, kad iš piktu
mo jie tariasi jau kooperaci
jos krautuvę boikotuoti. 
Mat, komunistų tokia jau 
taktika: jeigu jie negali k • 
kontroliuoti. tai griauja. 
Bet gyvenimas parodė, kad 
kontroliuodami jie taipgi 
nemoka pieko statyti. Išro
do. kad griovimas yra vie
natinis daiktas, ka komunis
tai moka. Soho Bedievis.

CAMBRIDGE. MASS. 
žmonės ima kunigą nagan.

Sausio 24 d. Sandaros 9 
kuopa surengė prakalbas ir 
koncertą. 
Noi kos, 
išdėstė dabartini Lietuvos 
'padėjimą. Išparode publikai 
x isas klerikalų šunybes — 
Gabrio, Bartuškos ir kitų; 
koks jų yra tikslas ir ką jie 
nori padaryti su Lietuva.

Kunigas ii- vėl prispirtas 
prie sienos. Komitetas rei
kalauja atskaitų už teatrą, 
kuri jis buvo surengęs Lie
tuvon naudai spalio 23, 1919.

Kunigas daro visokius iš- 
isiikinėjimus. Sako: "Aš 
•egaliu duoti atskaitos, ba 
nano klebonas airišis man 
neleidžia." Bet žmonės neti
ki tam ir sako, kad čia yra 
;ur nors šuva pakastas.

Kunigas tiek sueimaišęs, 
:ad net ir pažangesniems ka 
alikams žada svetainės du- 
•is uždaryti. Jis sako: "Aš 
»ranešiu savo airišiui klebe
tui, o tas luojaus duris už
darys.” (Reiškia, tuomet 
tiekas ųegalės reikalauti at

okaitos).
Da vienas juokingas daly

kas: musų kunigas priprato 
lalyvauti moterų mitmguo- 
e. Moteris ir merginos su
krenka ant milingo, kad ap
kalbėti savo ir savo ligonių 
•eikalus, o tenai kunigas 
•ėrco.

Jaunos moteris ir mergi
nos sarmatinasi net ligoniu 
'•sportus išduoti. Viena jau- 
la mergaitė pastebėjo: "As 
larmatinuos, čia kunigas sė
li," liet kita moteris storu 
lalsu prabilo: "Sakyk, sa
kyk! Musu kunigėlis apsji>- 
•atęs su tokiais dalykais.”

Ona.

Kalbėjo p. K. 
kuris aiškiai

SKAITYTOJŲ PASTABOS
"Laisvė" pyksta ant ’’Ke- 

eivio," kam jis komunistus 
žadina tikruoju jų vardu; 
?ako, tuorni juos valdžiai 
skundžia. Jau tik keistesnių 
utvėrimų už tuos anarcho- 

komunistus nėra visame pa- 
aulfje! Patįs šaukė, kad so
cialistų sąjungą palaidojo, 
<ad dabar jie vadinasi jau 
komunistais, o dabai vėl no
ri prisidengti savo komunis
tišką veidą socialistų vardu. 
Pasakykite, ar ne pilniausia 
maichija jų galvose?

"Laisvė” skelbia, kad val
džios agentai buvo atėję ir 
uorėje jos redaktorių V. 
Paukštį areštuoti, bet tasai • 
leprisipažino esąs nei anar
chistu. nei komunistu. Ir 
Paukštys išliko. Lai sau 
areštuoja ir vargina "Lais
tės" skaitytojus, bet ne re
daktorių. Prastas piemuo, 
kuris vilką pamatęs miškan 
auna, palikdamas savo ave- 
?s. šitokius generolus su- 
ilta kariumenė išdavikais 

vadina.

Brooklvno komunistai ne- 
Vai savo titulu gyrėsi ir 
didžiavosi, šiandien jie jau 
-kaito sau įžeidimu, jei kas 
; ;>s komunistais pavadina. 
Ypatingai mūsiškis daini
ninkas Jurgis stengiasi rek
lamuotis kataliku esąs. Net 
uaskutiniame "Laisvės" kon 
torte jis dainą "Laivelis" 
pakeitė į šitokią parafrazą: 

"Aš ne komunistas
"Nuo pat užgimimo;
"Esu katalikas
"Nuo apsikrikštijimo.” 
Džiaugkitės. vyčiai! Ko

munistai neveltui jus savo 
draugais vadina.

V. Gildė.
Vienas komunistas pasa

kė man. kad iš "Laisvės” 
administracijos policija iš
vežė visą gurbą raštų... Tie
sa. pritariau jam, ’T^aisvėj” 
tik ir telpa raštai, kuriems 
vieta gurbe.

Soho bedievis.
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True ..aiuiuUvu filed wxUi the post-nuuter at Boston. Muss. on February 
■J. 1&20. as teąuired by the Act of October 6. 1917.

Provokuoja Revoliucija
visuomet turi savo Įspraus
tas da šitoks sakinys:

”Texas valstijos žmonės 
pasižada ištikimai laikytis 
repuhlikinės valdžios for
mos. ir vien tiktai tokios.”

Šitaip papildytas, musų

Kadangi kiekvienai New 
Yorko istatymdavybės ša
kai valstijos konstitucija 
duoda pilną valią spręsti 
apie savo narių tinkamumą, 
tai Legislatura. suspenduo-; 
dama penkis socialistus, sa-; 
vo autoriteto ribų neperžen-■ konstitucijos nutarimas sto
ge. Tečiaus Legislatura pa
pildė politini prasižengimą, 
nes ji čia jau užsimojo ant 
sąžinės ir žodžio laisvės, ku
rią gvarantuoja Suvienytų 
Valstijų ir kiekvienos ats
kiros va’stijos konstituci
jos.

Šitas jos pasielgimas iš
šaukė protestii net iš repub- 
liknoų ir demokratų pusės. 
Charles Hughes, buvusis 
Nevv Yorko gubernatorius 
ir republikonų kandidatas 
1916 metais 
-ako. Uad ta? 
"absoliutiškai 
"^matiniams 
rinams.” Senatorius Tho- 

(demokratas) iš Colo- 
'"dos sako, kad socialistai 
b'1' priversti imtis revoliu
ciniu budu, jeigu .jiems bus 
^pi^džiama užimti vietą. 
Tdaho valstijos senatorius 
Borah (republikonas) sako:

"Atimti žmonėms teisę 
vvkinti savo sumanymus 
ba! ravimo keliu, tai reiškia 
siūlyti jiems imtis prievar
tos ir beteisės.”

Apie,’ Nevv Yorko inciden- 
lą nevertėtu daug kalbėti, 
jeigu tai nebūtų apsireiški
mas plačiai paplitusios da
bar ligos. Pakol ėjo kare, 
tai. norėdami ją laimėti, 
ne? pateisindavome val
džios sauvalę, pasiremdami j 
tuo. kad "su velniu * reikia' 
kovoti ugnimi." Daugelis; 
musų priprato vadinti žmo-i 
nes. su kuriais mes karės- 
klausimu nesutikome, "hu
nais” arba "pro-germa-j 
nais," ir dabar, karei pasi
baigus, mes laikomės tos pa- i 
čios dvasios ir praktikos ko
vodami su bolševizmu bei 
■prievartos revoliucija. Dau
gelis musų priprato smerk
ti jau viską, kas tik pirmci-Į 
viška. ir visus pirmeivius; 
vadinti vienu vardu "rau
donieji" arba bolševikai.

Šitokia mintis, pozicija ir į 
elgimasis yra diametrališ-: 
kai priešingi pamatiniams; 
musų valdžios principams.!___ _____ _______ _______
kaip juos reiškia konstituci- degtinės nei dirbti, nei par- 
ja. I)a daugiau negu tas. duoti, nei iš užsienio part- 
jie yra griežtai priešingi. raukti. nei---------  2’ *1
dabartinėms musų valdžios j užsienin 
pastangoms. I ‘ ____ ___  ___ _____
kuri tik ką priėmė Suvieny-j daiktas ir žmonės aštriai už 
l.Uaistijųi Senatas, drau- ia persekiojami. Nevalia net 
<ižia pritarti arba patarti kišeniun isidėjus bonkos 
griauti spėka sios salios vai-1 skersai gatvės pereiti, neva- 
džią, ai bent kokią valdžią. Ii? nunešti iš vieno namo i 
kair lygiai padaryti skriau- kitą.

Bet visi žino, kad daug 
degtinės liko dar neišpar- 

;duota. Milionai galionų spi- 
jrito, romo, degtinės ir kito
kių gėrimu, kurie buvo bra
vorų sandeliuose, likos pa

i prezidentus, 
žingsnis buvo 

priešingas 
valdžios prin-

•Įvi iki šiai dienai.
Sumanytojai šitų Įstatų 

■buvo Įsitikinę i esamos val
džios formą ir troško, kad 
Įjos butų laikomasi toiiaus. 
į Jie taipgi buvo Įsitikinę, jog 
klaida, iškelta aikštėn, tei
sybės akvvaizdoje visuo
met nupuls, liet paslėpta ir 
uždaryta ji eksplioduos. 
Minties ir žodžio laisvė, tai 
buvo jų antidotas prievar
tos revoliucijai.

Po musų konstitucija 
kiekvienas turi teisę reika
lauti musų valdžios pakeiti
mo ar panaikinimo balsavi
mo keliu: jis turi teisę sto
vėti už socializmą ar komu
nizmą. jeigu tik jis reika- 
kalauja jų vykinimo tokiais 
budais, kokius nurodo mu
sų konstitucija ir Įstatai. 
Bandyti šitokį reikalavimą 
užgniaužti, tai reiškia pro
vokuoti slaptus suokalbius 
ir revoliuciją, kaip sako pp. 
Thomas ir Hughes. Mums- 

.nereikia tiek bijotis atviro 
j skelbimo radikalių sumany
mų. kiek slaptos propagan- 

jdos. Tokie piliečiai, kaip 
New Yarko seimininkai, ku
rie nori užgniaužti laisve 

' nolitikos minties ir žodžio, 
.daugiau kursto žmones prie 
i revoliucijos, negu visi "rau- d» •.oniep.

Dalias Journal (Tex.).
f

Kas bus su liku= 
šia degtine?

jos yr da 69,000.000 galionų.
Nuo 16 sausio Suvienyto

se Valstijose Įnėjo galėn Įs
tatymas (priedas prie kon
stitucijos), kuriuo ant visa
dos likos panaikinta šioje 
salyje degtinės pramonė. 
Amerika buvo jau "sausa" 
ir prieš tai per šešis ir pusę 
mėnesių, bet tai buvo tktai 
laikinas svaigalų uždraudi
mas. išleistas karės metu, ir 
nelabai jis buvo pildomas. 
Dabartinis gi Įstatymas yra 
labai aštrus. Dabar nevalia

esamos čionai
-------- ---- išsiųsti. žodžiu,

Maišto bilius j degtinė likos nelegališkas

da žmogui arba jo turtui, 
šitas bilius yra atkreiptas 
vien tik prieš "spėkos” var
tosimą.

Tuo tarpu Suvienytų Vai
stini konstitucija sako:

"Kongresas neleis jokių 
Matymu, kurie steigtų ko
ki nors tikėjimą arba d raus- 
tu juc naudotis, arba siau- 
’ ’nt” laisvę žodžio ar spau
dos. arba žmonių teisę ra- 
’f’ai 
^žios 
d a*.”

O 
metu 
reiškimas' sako, kad:

"Visa politinė gale yra 
prigimta žmonėms, ir visos 
laisvos valdžios remiasi ant 
žmonių autoriteto ir steigia
mos jų pačių labui: jie vi
suomet turi neatimtiną tei
sę pakristi, pataisyti arba 
panaikinti savo valdžią to
kiu budu. koks jiems išrodys 
tinkamesnis.”

Šitas nutarimas buvo ga- 
lė.ic iki 1875 metų, kuomet 
tarp žodžių "labui” ir ”jie

rinkti ir Grasyti vai- 
atitaisyti jų skriau-

Midcouri...................364.239.5
\Vest Virginia .. ..224,738.8 
New Jersey............ 58,549.1
\Visconsin................... 46,682.0
South Carolina .... 18,910.8 
Alakana............
Virginia............
Connectickut . .
Michigan .. . 
Arkansas ...
Iš viso . . .

... 16.942.6 
. . . 5.837.6 

. . . 5,016.3
.. . 3,433.1
.... 1,676.6 

. . . 69,262.391.8

i, Nors visa šita degtinė da- Cmprlfin Militn* 
oar yra valdžios žinioje, bet OIlIvrKIcl Ivlllllcl
vistiek ji skaitosi bravoru 
savastis. Ką valdžia su ja 
darys, da nėra nutarta, bet 
komisionierius Roper pata
ria, kad jos pardavinėjimui 
kontroliuoti valdžia Į 
tų monopoli. Parelavinėti 
degtinę galima, žinoma, tik
tai vaistams.
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rizmo Biliu 1
i

Į Suvienytų Valstijų Se
natą dabar yra Įneštas mili-!

Lietuvos Valstiečių Sąjungą.
Kc ii reikalaus Steigiamam

Seime?

ėjimui j*“
isteig- tristų bilius, kuris reikalau-

’ "i ja perorganizavimo šios ša-1 
lies armijos ir Įvedimo pri-; 
verstino mokiniiuosi karei
vy stės. Senato mažuma ke
lia prieš tą bilių protestą, 
nurodinėdami, kad jo priė
mimas reikalautų iš žmonių 
daugiau kaip $1,000.000.000,

Industrijos augimas
-t J. KUČINSKAS. —

(dirbus už ganyklą ir mal- 
žingsniai dėl Kuosa v imu kas — užtai turi dirbti per

vergų. visa vasara Darbas pasi-
Napoleoniškų karių idė- baigė, kanš ir kiaulė mari- 

. jos nuslopinime dalyvavo ir tures. '*r zlen* .‘r.5*“ 
Oriškoji Rusija. Caras Ale- <lu0.n«? z“°?uį netun- £ada 

.’ ksandras I kartu su kitais I11? k|aule f
to laiko ciesoriais ir kara-' 
liais Paryžiuje rašė dekretą

"Keleivio" No. 2 mes bu
vom jierspausdinę iš "Lietu
vos Ūkininko” straipsni 
vardu "Ko Lietuvos Valstie
čių Sąjunga reikalaus Stei
giamam Seime?" Bet tai 
buvo nepilnas straipsnis tuo 
klausimu. Tenai buvo kalba
ma daugiausia apie tai, ko
kie rinkimai yra geriausi ir 
už kokius Valstiečių Sąjun
ga ketina stovėti. Amerikos 
lietuviams yra Įdomu žinoti, 
kaip Valstiečių Sąjunga 
žiūrės i kitus opius Lietuvos 
klausimus. Juk dabartinė 
Lietuvos va’džia yra laikiną 
valdžia.Įstatymai taipgi lai
kini. užsilikę da nuo caro 
valdžios. Steigiamas Seimas 
turės nutarti, ar visus tuos 
dalykus palikti taip kaip da
bar yra, 
ar visai 
sakant, 
turės 
tvarką, 
tvarką, 
sistemą 
Seime 
viena stioriausių ir itekmln- 
giausiu Lietuvos partijų da
bartiniu momentu? Čia" mes 
uaduodam iš "Lietuvos Ūki
ninko" antrą to paties Žem
dirbio straiDsni, kuris gana 
aiškiai i tą klausimą atsako, 
žemdirbys rašo:

Valstiečių Sąjunga 
Steig. Seime 
centralizuotą valdymo siste
ma. Ką tatai 
taip atsitikti. Sakysime, Vil
niuje sėdės ministeriai ir 
urezidentas: jie savo nuo
žiūra skirs apskričių virši
ninkus, šie skirs miestų ir 
valsčių viršininkus, ir’ tt 
Pasidarytų maždaug taip, 
kaip senovės Rusijoj kad 
buvo: eilė general-guberna- 
terių. gubern'ator'ū, visokiu 
‘načaininkų" ir kt.Kadangi 
juos ne žmonės renka, bet 
augštesnioji valdžia, jie n»* 
žmonėms stengiasi Įtikti, 
bet augštesniarai valdžiai ii 
rūpinasi kuo daugiau pasi
pelnyti. Tokia tvarką vadi
name centralistine. nes čia 
viskas pareina nuo centra- 
’ės valdžios. Ją Valstiečių 
Sąjunga griežtai smerkia, 
nes ji labai netikus ir žmo
nėms žalinga. Juk m i n ište
nki ir augštieji vaidininkai 
kirs dažnai ne tokius žmo

nes, kuriems liaudies reika- 
’ai rupi, bet savo pažįstamus 
kartais giminaičius ir k!. 
Valstiečių Sąjunga mano.

I

. ar juos pataisyti, 
panaikinti, žodžiu 
Steigiamas Seimas 

nustatyt Lietuvos 
Taigi, už kokią 

už kokią valdymosi 
stovės Steigiamam 
Valstiečių. Sąjunga,

gms
vadinsrma de-

reiškia? Gali

limt’ valdžios žinion. Taigi|kad visa valdžią tiek centre 
ikjįla klausimas, ką valdžia su 
j ta degtine darys? Ir kiek 
jos išviso yra?

šitokių 
pa tatyta 
apyvartos 

j Roperui.
'i vairiuose
bar randasi aipe 69,(MM),()()•.)

■ galionų svaiginamų gėrimų.
čia paduota lentelė parodo, 
kiek kurioj valstijoj tos ge
rybės yra:

Valstija: 
Kentucky, .. 
Pennsylvania 
Maryland ... 
Illinois............
Ohio ................
New York ... 
Califomia . .. 
Indiana...........
Massachusetts 
Louisiana ...

—

klausinių 
anądien 

komisionieriui 
Jis atsakė, kad 

sandeliuose da-

buvo 
vidaus

galionu:
. . 38,134,858.2 
. . 12.297.075.9 
... 6.001.726.0
. . . 4.462^29.7
.. 2,162.932.2

... 1.537.661.8 
... 1.502.112.2
.... 1.201.237.1 
.... 609.269.3 
..... 542.286.0

tiek vietose reikia atiduoti 
žmonių rinktiems atsto
vams. Kuo plačiausių teisių 
'uri gauti valsčių, miestu ir 
apskričių savivaldybės. Rin
kimai i jas turi būti lygus, 
riesus, slapti ir proporcingi. 
Apskričių, valsčių ir miestų 
savivaldybių organai (ko
mitetai) turi būti renkami 
neilgam laikui. 2-3 metam*), 
kad žmonės greičiau gautų 
netikusius pakeisti geres
niais. Toki valdymo būdą 
vadiname deccntralistiniu. 
Be to, Valstiečių Sąjunga i 
mano, kad visi valdininkai 
turi už nusikaltimus atsa
kyti prieš paprastą teismą. 
Seniau nas mus kiek kitaip 
buvo. Valdininką galima bu
vo skusti tik jo augštesniani 
viršininkui, o šis Įsidėdavo 
skundą Į kišenę ir tuo -vis-

kas baigdavosi. Gavęs skun
dą, teismas privalo ji išžiū
rėti, o skundikas gatma pro
gos pristatyti atatinkauAi 
liudininkų. Valstiečių Są
junga mano, kad tokiu badu! 
galima bus žymiai sumažin
ti valdininkų 
nua kurios ir dabar 
daug tenka žmonėms 
kentėti.

Valstiečių Sąjunga 
darbo žmonių organizacij

sauvalybė, 
labai 

nu-

yra 
. .. Ja,

todėl jos pirmasis uždavi
ny* paliuosuoti darbą nuo 
darbdavių naudojimo. Ji 
mano, kad miškai, durpynai 
l»ei didžiosios balos, paga
liais stambesnes pramonės 
sakos turi Imti tuojau pa
imtos iš pavieniu asmenų ir 
paske'btės veist i liūs, t. y. \ i- 
so krašte nusavybe. Niekas 
musų mišku nesedino. Misų 
’>■ abečiai. atėjo, jau juos ra
ki. Pati gamta juo^ paru- 
• ino, suprantama, ne kc- 
’iems išrinktiems l-ei viso 
krašte žmonėm-. Jei seniau 
keliems galingiems dvari

ukams pavyk į -av'j ran
tas sugri-J. lėlius miš
kų plotus dabar tą nek’sy- 
;»ę reikia tuojau atitais; ū 
uaėmus visim privatinius 
miškus. didelius durpynus 
vyriausybės žinion. O kaip 
igi šiol huv .. ’ Daug musų 
i':’ski< pri.šiūusc' svetir'.'*iii- 
’ianis. v.kiekiams ir I ’, .'ž 
■nedžius ir malkas kiek no- 
ėjo, tiek nuo žmonių lupo 
i dar priduodavo dideliems 
lirkliams. kurie bugdė mū
ra miškus i svetimus kraš- 
us. Suėmę didžiausias pi- 
įigu sumas, jie užsieniuose 
ėbavo, arba musų pinigais 
ramdė parsidavėlių gaujas, 
kurie stengėsi musų kraštą 
ravergli. Nemaža juk iš 
m.i.■’ surinkt i pinigų nuėjo 
enkų kariu menei bei viso
kiems "Strželcv Nadnie- 
renskie" (lenkų partizan
ėms Lietuvai užkariauti) 
teigti. Tokių reiškinių Val- 
'tiečiu Sąjungos numany
tu. būti neturėtų. Miškai 
uri būti viso krašto ir tar
ianti žmonėms. Žmonės 
kuopigiausiomis kainomis 
uri iš jų .rauti malkų bei 
Tūboms statyti rąstų nusi- 
lirkti. Jei medžių atliktų 
galima ir svetur parduoti 
’>ct turėtų būti žiūrima, kad 
tusi miškai nenyktų, nes 
ai brangiausias musų kraš

to turtas.
Kičą kartą papasakosiu, 

kaip Valstiečių Sąjunga ma
na žemės klausimą išrišti.
. J. žemdirbys.

SENEROLAS HAIG PA
SITRAUKIA.
Iš Londono pranešama, 

kad buvęs vyriausis anglų 
karurrcnės vadas Prancūzi
joj, feldmaršalas Haig, nuo 
1 vasario pasitraukiąs nuo 
ravo vietos. -Jo urėdas vi
rai panaikinamas ir anglijus 
armijos vadovybė bus pave- 
-ta Armijos Tarybai,., taip 
kaip buvo pirm karės.

mokesėiu kas metai ir reikš- Napoleonui. Tiesa, Napoleo< 
tu nepažeista militarizma. n*s buvo nugalėtas, bet de-| 

"Ištikrųjų tas bilius reik-'mokratybės idėjos pasirodė, 
štu nepažabota militarizma,'' nepergalimos.- -• • ’ ..m™.,.

tu nepažebotą militarizmą.

militarizma aršiausios vo
kiečių rūšies, militai'izmą. 
apie koki musu protėviai ne
kilome* nesvajojo, militariz- 
mą visai nereikalingą, mili- 
tarizmą. kuris panaikintų 
visas demokratines musų Įs
taigas. militarizmą, kurio 
negalima jokiu budu patei- 
inti,” sako senatorių mažu

mos raportas.
"Tas 

didelę 
štabo 
vienas 
doras štabo viršininkas ne
norės turėti, o nedoras pre
zidentas ir nedoras štabo 
viršininkas tokios galės nie
kados neprivalėtų turėti," 
sako raportas toiiaus, •"Ši
ta ga e yra tokia, kokią gali 
turėti diktatoriai, kuomet 
šalis randasi dideliame pa- 
.vojuje."

——•
POPIEŽIUS IŠKEIKĖ 

KU KUNIGUS.
i .. r>Is Rymo pranešama.

bilius suteikia tokią 
galę prezidentui ir 

viršininkui, kad nei 
doras prezidentas ir

, Visose vals
tybė e viešpačių sauvalė ir 
autokratizmas buvo susiau
rinti,. kai-kur net sunaikin
ti. Liaudis iškovojo sau žmo 
niškų teisių. Baudžiavos bu
vo panaikintos. Užsiliko tik 
Rusijoj, tečiaus ir čia ėjo a- 
gitacija už baudžiavos pa
naikinimą. Cariškoji val
džia atkakliai grūmėsi su 
tuo judėjimu, bet visgi jau 
caras Aleksandras I pama
tė, kad neišlaikys ]x>zicijos 
ii buvo jau besirengiąs savo 
manifestu baudžiavą panai
kinti. Jam staiga 1825 me
tais mirus, jo vietą užėmė 
despotiškesnis jo brolis Ni-

Ikalojus I. Tasai griebėsi ge- ““įyį

iti. kad nusipirkus sau duo
nos. Gautus už gyvulius 
pinigus prapirko ant mais
to; atėjo pavasaris, neturi 
nė karvės, ne kiaulės, nė pi
nigu. Dabar turi bėgti pas 
Iponą, kad gauti darbą, nes 
namie moteris ir vaikai mir
šta badu.

Kada buvo vergijoj, už- 
veizda plakė, kad greičiau 
dirbtų, dabar liuosas vergas 
dirba plakamas bai
gmės, kad ix>nas nuo’darbo 
jneuavarytų.

Tokiu budu vergai pakė- 
dą dvarų ukes, išdirbo ge- 
jgiaus žemę, daugiau užau- 
Igino javų, ponas turėjo di- 
jdėsni )>elna. Taigi paliuosa- 
jvimas baudžiavos, ponui at- 
Inešė nauda, o vergui pražu- 

įe‘ t i. Jeigu tie vergai butų 
gavę lygias teises politikoje, 
butu galėję iškovoti geresni 

: be to jų gyveni
mas pasidarė blogesnis.

Industrijos revoliucija 
Rusijoje.

Kaip kitose šalyse, taip ir 
Rusijoje, keli šimtai metų 
atgal kožnoj vergo stuboj 
buvo dirbtuvė: audė, mezgė 
ir siuvo savo namuose.

1765 metuose buvo 262 
dirbtuvės, jose dirbo 37,862 
darbininkai. Dirbtuvės buvo

ležine savo ranka gniaužti 
liaudie? judėjimą, vadovau
jamą inteligentijos. Jam 
1855m. mirus, užėmė sostą 
caras Aleksandras II. Tuo 
laiku Rusijos valdžia atsidū
rė sunkiame padėjime delei: 

, ura laimėtos 1854-5 metų 
: Sevastojx)lio • karės. Revoliu- 
'vinis judėjimas stiprėjo ir; 
grėsė sostui. Tuo laiku Ru
sijoj buvo 47, 000, 000 bau- . .................. .......
džiauninkų žmonių. Iš tos valdžios ir privatikšų asme- 
.kaitlines apie -0 nnlionų :nu rankose. Audė lininius ir 

buvo vergais caro dvaruose, i ūkinius audeklus, dirbo 
Baronai ir kunigai laikė sa-, gįnj-jus jr amuniciją.
\o ^audziavoj _.l,000,000i Padžioi devyniolikto šim- 
\ ergu. Likusieji vergai susi- tmečio Lenki joje pradėjo 
dejo^ iš namuose tarnaujam i budavOti dirbtuves. Dirbtu
vių žmonių. X ienų žodžiu,, vėse dirbo Įvairias mašinas, 
valdžia būdam? apsilpninta. jgso metu industrija sto- 

išimos bijojo. Vėjo ant labai žemo laipsnio.
Bijojo tuo labiau, kad mte-j žmonės prispausti, politiš- 
ligentnos nei katorgomis, j teisių nuterėjo, mokyklų 
nei kalėjimų torturomis. nei(‘nebuvo, valdžia didžiausių 
Iartuvėmiš negalėjo atgrą-įsuRčių ir kunigų rankose.- 
sinti nuo agitacijos už bau-, Kitose šalvse industrija ki- 
dziavos panaikmima. Taigi............. ’ ■ ~ '
caras Aleksandras II nriver 
stas buvo 3 d. kovo 1861 me
tais paskelbti savo manifes
tą panaikinanti Rusijos 
valstybėje baudžiavos tvar
ką.
Padėjimas vergų po paliuo- 

savimui.
Milionai vergų liuosi. Ko- 

Aia tai buvo linksmybė! 
Klausimas kila, ką su jais 
daryti. Atiduoti žemę, ant 
eurios vergas turėjo štube- 

lę ir aplink stubą daržą, po
nas nenorėjo. Vergai liuosi, 
įesiduoda ponui kankinti. 
Bet jeigu neduosi žemės, 
kils badaujančių revoliuci- 
:a, bus da blogiau. Ant pono 
smės gyveno vergų tevų- 

tėvai, tai vergai reikalau
ja. kad ta žemė butų jiems 
atiduota. Atimt žemę ir po
nų. didelė ponui "skriauda, ’ 
taip sako ponu kontroliuo
dama valdžia. Ant galo val
džia "pagelbsti" vergams 
nusipirkti žemės, skolina pi
nigus šeštu procentu, 49 me
tų laikui. Vergai gavę po ke- 
’is margus prasčiausias že
mės. negali išsimokėti nuo
šimčių. nė maisto užsiaugin- 
ri, turi bankrutyt. Suban- 
krutiję eina pas poną dirb
ti už ' aitrą — alga maža, ne- 
visada dorbo vra ant ūkės. 
Vergas yra liuosas. plakt 
negauna. bet gyvenimas 
daug sunkesnis. Kada ver
gas buvo pono vergu, galėjo 
ravo kai-ve ir kiaulę ganvti 
nono ganykloje dvkai. Mal
kas gavo iš girios dykai. 
Dabar, būdamas liuesu, to 
viso negauna. Turi Donui už
mokėti už ganyklą ir už 
malkas, o pinigų nėra. Da
bar liuosas vergas eina pas 
poną prašyti darbo, kad ati-

I

ČE-

kad 
I popiežius iškeikęs ir eksko- 
munikavęs visus Čekijos ku
nigus. kurie sutvėrė tautinę 
Čeko-Slovakų Bažnyčią’ iš
metė iš pamaldų lotinų akl- 
bą ir nutarė, kad kunigai 
gal’ vesti pačias.

Buvo laikai, kada popie
žiaus iškeikinias labai daug 
reikšadvo. bet šiandien pro
tingi žmonės tik juokiasi iš 
to. Nes ištikiu jų, kuom-gi 
popiežiaus iškeikimas gali 
kirtis nuo tamsios kaimo 

bobelės keikimo? aKda tam
si kaimietė negali kitaip sa
vo priešo nuveikti, tai iš pik
tumo pradeda keikti. Lygiai 
taip daro ir katalikų bažny
čios galva 
\ e >. 

nybę ir tamsumą.

"šventas tė-
Tas tik parodo jo silp-

MINISTERIAI PERDAUG 
VALGO.

Kongresan dabar yra 
:n?štas bilius, reikalaujantis 
paskirimo 810,000 užlaiky
mui ir pataikymams valsty
bės departamento automo
biliu. Kongresmanas Ru- 
cker (demokratas) tą suma
nymą anądien aštriai kriti
kavo, sakydamas, kad ponai 
ministeriai perdaug važinė
jasi ir valgo. Girdi: "Šitie 
valdininkai,ir vyriausi jų 
raštininkai visuomet valgo. 
Nueikit jus pas juo? U va
landa ryto, jie išvažiavę val
gyt. Nueikit 3 vai. po*pietų, 
jie vis dar valgo. Aš jums 
pasakysiu, kad tie jionai 
■ erdaug valgo."

i

NE 10 MILIONŲ, BET 
10 MILIARDV-

"Keleivio" N3, straipsny
je "Naujas Dievo Trustas,” 
yr?. pasakyta, kad dešimts 
milionų tas trustas nori su
rinkti kovai prieš laisvama- 
nybę ir socializmą. Turi būt
dešimts miliardų. Tas trus
tas sako, jog Amerikoje yra 
500 kolegijų ir kiekvienai 
kolegijai duos po vieną mi- 
lioną dolerių, kad padėtų 
kovoti prieš bedievybę. O už 
kitus pinigus bus varoma 
agitacija per bažnyčia ir

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
VVashingtono valstijoj ir 

Kanadoj apie Vancouverą 
pereitoj pėtnvčioj buvo jau
čiamas žemės drebėjimas. 
BeJlinghame, Wash., išbirė- 
io daug langu ir sutruko Spaudą Amerikoje ir kitose 
muro sienos. Seattle mieste [šalyse, idant "išgelbėt” žmo- 
drebėjirr.ąs taipgi buvo jau- niją nuo "pražūties.” 
čia mas. T. J. Kučinskas.

lo dideliu greitumu, Rusijoj 
stovėjo ant vietos

į 1893 metais grafas De 
Wittė buvo pastatytas fi
nansų komercijos ministe- 
riu, pradėjo organizuot in
dustrija. Bet dėl industri
jos pakėlimo reikia pinigu. 
-Dvarponiai yra bemoksliai, 
nesupranta industrijos ver
tės; jie nesistengia budavoti 
dirbtuvių. -Tie pasidaro daug 
pinigų iš žemės ūkio. Val
džios iždas tuščias — išvog
tas visokių ministeriu. Wit- 
tė užkvietė kitų šalių kapita 
listus. kad taisytų industri- 
ia Rusijoje. Belgijos ir 
Francuzijos kapitalistai nuo 
pirmiau buvo Įdėję daug pi
nigų i Rusijos industriją, 
dabar, matydami didesnią 
progą, vėl dėjo milionus 
rublių dėl budavojimo dirb
tuvių. įsteigė geležinkeliams 
irankių dirbtuves, chemijos 
laboratorijas ir medžio iš- 
dirbvstės mašinas. Didžiau
si centrai dirbtuvių buvo 
•Vladivostoko ir Donetso 
apielinkėse, ten taipgi ran
dasi daug geležies ir anglių 
kasyklų. Tarp 1887 ir 1893 
metų darbininkų skaitlius 
pasidaugino ant 264,856 
darbininkų. Padarė pro
duktų už 400,000,000 rublių. 
O tarp 1893 ir 1899 metų 
skaitlius pasidaugino ant 
515.358 darbininkų. Padare 
produktu už 1.104.000.000 
rublių. Nuo 1899 metų dirb
tuvių augimas apsistojo, 
nes kitos šalis turėjo geres
nes industrijas, tuo laiku 
buvo dideli kriziai visose 
šalyse, kas labiausiai atsih'e- 
pė ant Rusiios. Tarp 1905 ir 
1914 metų Rusijos industri
ja mažai pakilo.

(Toliau bus<) • •

* y



“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Ameriką je:
Metams ...................
Pusei metų ...............

Kanadoj ir Užrubežiuose
Melams ........................ $2.75
Pusei metų ..................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakciją, rašykit šituKį 
adresą:

$2-00 
$1.25. .

Delei Helsinkų
Konferencijos.

LIETI VOS ATSTOVYBĖS 
PRASĖSIMAS.

! Nors apie įvykusį Lietu
vos, Latvijos, Estonijos, 
Suomijos ir Lenkijos atsto
vų pasitarimą Helsinkuose, 
nuo Lietuvos valdžios nėra 
gauta tiesioginių praneši- 

įmų, tečiaus paduodamos že
miau keturios telegramos, 
gautos Suomių Atstovybės, 

j tikimasi nušviečia dalykus.
Petrogrado rusas’ Helsingfors, 21 sausio. — 
apskundė Lynn’o ;jg( 

Kompaniją.

"KELEIVIS"
255 Broad»av. So. Bosimi. .Mass.

Visokios žinios
Konferencija tarpe Finlian- 
,-..jos, Lenkijos, Lietuvon, 
Latvijos ir Estonijos atsto- 

|Vi» šiandien svarstė klausi- 
pas- ir.ą, kokią poziciją užimti 
Jie prieš Sovietų Rusiją. Vien-

Bostono dienraščiai 
kelbė didelę sensaciją, 
praneša, kad tūlas ilartka balsiai nutarta priimti prog

ramas bendram veikimui 
ekonominiuose ir susisieki
mo klausimuose.

Finų atstovai įnešė apkal
bėjimui klausimą apie neut
ralizavimą Finų Užlajos ir 
’:itu vandenų. Klausimas 
atiduota komitetui.

Prie tikrų pasekmių šios

Senator, netikėtai atvykęs 
dabar iš Petrogrado, užvedė 
prieš Lynno odų kompaniją 
bylą, reikalaudamas $300 
tūkstančių atlyginimo už 
kontrakto sulaužymą. Sako
ma. kad 1917 metais, da prie 
Kerenskio valdžios, M. Se- 
natorio agentas Bogasky 
užsakęs pas minėtą kompa- dienos konferencijoj prieita 
niją už S93,000 odų rusų ar- keliuose svarbiuose klausi- 
mijos avalinėms, bet kom- muose dėl rubežių ir apsigy- 
panija tų odų neplistačiusi. nime nuo pa'’ojaus iš Rytų. 
Kompanija gi aiškinasi, kari' --------------------
ji odų pristatyt negalėjusi, Sausio 24. — Finų, lenkų, 
nes tuojaus do to kaip užsa- estų, latvių ir lietuvių kon- 
kymas buvo pirimtas. Ke- iėiencija paskutiniame sa- 
renskio valdžia puolė ir Ru- vo posėdyje priėmė rezoliu- 
siją užėmė bolševikai. Ne- ciią dėl neutralizavimo Bal- 
gana to. msų pinigai nupuo-,rijos -Turiu ir dėl ateities ap
ie, gi odų kaina pakilo. Pet-; sigynimo programo princi- 
rogrado pirklys buvo pade-pų.

Konferencija taipgi priė
mė bendrų principų rezoliu
ciją dėl nepriklausomybės 
palaikymo ir padarė sutartį, 
pagal kurią visi ginčai dėl 
teritorijos tarp minėtų val
stybių, o taipgi tarp jų ir 
Rusijos, turi būt rišami re- 
mianties tautų apsisprendi
mo pamatais. Konferenci
ja išreiškė vilti, kad Baltijos 
va’stybių nepriklausomybė 
ir jų valdžios greitu laiku 
bus pripažintos de jure 
(kaipo teisėtos). Konferen
cija nutarė imti bendrų 
priemonių apsigynimui nuo 
Rytų (Rusijos. — Red.), ir 
kad jų santikiai su Rusija 
butų nustatomi sulvg sąjun
gininkų norais, tiek kiek tie 
norai sutinka su Baltijos 

j tautų reikalais. Priimta taip 
gi rezoliucija, reikalaujanti 
susisiekimo tarp Baltijos 
kraštų ekonominiais reika
lais ir sudarymo centralio 
ir vietos komitetų ekonomi
niams reikalams tvarkyti.

Lenkija sutiko, kad gin
čas dėl rubežiaus tarp Len- 
Ikijos ir Lietuvos butų paves
tas specialiam komitetui ap- 

j tarti. Konferencija nutarė 
1 ištirti, kokiu budu butų ga
lima neutralizuoti Finų Už- 

jiaią ir kitus vandenis, sie
kiančius tų šalių. Ištyrimo 
pasekmę turėtų svarstyti 
sekanti konferencija, šita 
konferencija išsiskirstė pėt
nyčios rytą.

jęs tuos §93,000 rusiškais; 
rubliais Ne'.v Yorko baųkan,! 
bet pakol Lynno kompanija, 
juos gavusi, jų vertė buvusi 
nupuolus jau iki $82.000. 
Tuo tarpu gi Amerika išėjo 
karėn ir Lynno kompanija 
pardavė tas odas šios šalies 
valdžiai už §150,000. Bet 
Marka Senator sako, jog tai 
ne jo dalykas, kad pinigų 
vertė vėliaus nupuolė ar 
kad- kompanija rado sau ki
ta ”kostumeri.” kuris bran
giai! už odas jai užmokėjo: 
ii padarė kontraktą ir turė
jo ii išpildyti. Advokatai la
bai įdomaują, kuo ta byia 
pasibaigs.

SALILNE AREŠTAVO 50 į 
ŽMONIŲ. I

Hartforde pereitą nedėl- 
dienį jaunas lenkas nuėjo 
nolicijon ir pranešė, Kad ant 
Front streeto vienas saliu- 
nas parduoda degtinę, ir iš
sitraukęs iš kišeniaus paro
dė paintę šnapsa, kurį jis 
tenai nusipirkę*. Policija 
tuojaus saiiuną apsupo ir 
suėmė išviso 50 žmonių, pa
ti salienininką, jo darbinin
kus ir visus io ”kostume- 
rius.” Degtinė buvo Dardu □- 
dama po 50c. stiklelis, §14 
kvorta.

FARMER1AI VAŽIUOJA 
KANADON.

Kanados valdžia paskel
bė ra|)ortą, kad per 1919 me
tus iš Suvienytų Va’stiju i 
persikėlė Kanadon gyventi į 
25,000 farmerių. Jie nusi-‘ 
vežė tenai su savim §18 
lionų vertės turtų.

mi-

BAISŲS ŠALČIAI 
KANADOJ.

Ontario ir Quebec provin
cijose, Kanadoj, greitą sa
vaitę buvo neapsakomi šal- 
.iai, vietomis iki 80 laipsnių 
žemiau žero. Montreale bu
vo 2S laipsniai.

reporteriai sustrei
kavo.

Miiwaukee mieste sustrei- 
akvo laikraščio ”Wi=consin 
News” reporteriai ir žinių 
rašytojai. Jie reikaaluja 
daugiau algos. Dabai jiems 
Buvo mokama, apskritai 
imant, $28 savaitei. Tą laik
rašti ekli mėnesiai atgal nu
pirko Hearstas.

Franeuzai kursto Baltijos 
tautas prieš Rusiją.

Be to, nuo Lietuvos atsto- 
vo Prancūzijoj, p. Milošo, 
v ra Įgauta žinia, kuri apibu
dina musų dabarties santi- 
kius su Lenkija. Jis rašo: 
"Jau kelios savaitės kaip 
franeuzai didžiai nerimas- 
cauja delei bolševikų pasise
kimo. Jie spėja, kad pavasa
ry Rusų Tarybos pradės ka
rę prieš Lenkus. Jie (fran- 
riizai) norėtu iš visų kaimy
nių tautų sudaryti tvirtą at
ramą prieš bolševikus. Te
čiaus Lietuvos prisidėjimas 
prie šios atramos gali būti 
galimas tiktai tuomet, kuo
met Lenkija pripažins Lie
tuvos nepriklausomybę, sug
rąžins Lietuvos sostinę Vil
nių ir susitaikins delei rube- 
žių tarp Lietuvos ir Lenki
jos. Be išpildymo šių sąlygų 
negalima kalbėti su Įlenki ja

apie bendrą darbą prieš boM 
sevikus.” •

Reikia spėti, jog panašus 
reikalavimas buvo lietuvių 
atstovo pakartotas ir Hely 
sinkų Konferencijoj. Delei 
tos tat priežasties kai-ku- 
riuose anglų dienraščiuose 
patilpo žinios ir neva apie 
išsiskyrimą Lietuvos nuo ki
tų susirinkusių valstijų ii’ 
žinoma apie neva Lietuvos 
simpatiją prie Vokietijos.

Lenkai reikalauja Vilniaus 
ir Gardino.

Atėjusi per Kopenhagą 
teiegiama dabar sako:

”Lenkija atsisako pripa
žinti Lietuvos nepriklauso
mybę, jeigu Kauno valdžia 
neišsižadės visu pretensiju 
prie lenkų apgyventų teri
torijų, ypatingai Vilniaus ir 
Gardino.
”Lietuva protestuoja prieš 

tokius reikalavimus ir skun
džiai, kad lenkų kariumenė 
nepaiso Vyriausios Tarybos 
Paryžiuje nustatytus 
žiaus linijos ir kad 
žus lietuves žemėn 
mė jau Aluntą.”

rube- 
jsiver- 
ji paė-

vėlŠlezvigo provincija 
ori jungta prie Dapijos. Vo
kiečiu valdininkai, išbuvę 
"enai 50 metų, kraustosi lau
kan.

Maskvoj sukilo kariume
nė prieš aštrią bolševiku 
discipliną.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Juozapo Grigio 

Stakių parapijos, Kibartų kaimo. Gy
veno Saginaiv, Mich. Meldžiu atsi
šaukti.

Ona Juzervenč
193 James st., VVaterbiU’y, Conn.

Paji(ši;au Adelės Masikonienės :r 
I/udvikos Aimbuliutės, Linkuvos mies 
lėlio. Meldžiu atsišaukti, ar jas žinan 
iis praneškite.

Kazys Remeika
Stale s-nd Baker si., Hiilside

'lavnskys, N. Y.

(o)

Ona.Matusevičiute. pajieškau dėdės 
Mateušo Matusevičiaus, jis rašosi 
Sevage. Buvo išvažiavęs į Miestus, 
buriu svarbu reikalą. Suvalkų gub. 
Klebiškiu val.s. • (5)

Anna Matusevičiūtė
49 School st., So. iladlcy Falls Mass

Pajieškau Silvestro Rukštalio, Vil
niaus gub., Butrimonių valsčiaus ri- 
runų sodžiaus. Nuo jūsų moters ir 
lukterės iš Lietuvos yra atėję laiš
kai. Atsišaukite.

A’iktoria Cipkutė (5)
225 E. Market st, Scranton. Pa.

Aš Ona Teveliukė. pajieškau Jur
gio Gvildžio ir Angnieškos Gvildėiu- 
'•ės. šakįų apskr., Vilgalupių paso
dės. gyveno Melrose Park. Ilk Mel
džiu atsišaukti, ar juos žinantis pra
nešti. Yra svarbus reikalas.

Ona Teveliutė
Gabartų kaimas. Sintautų 

šakių apskr., Suvalkų gub.
L'thuania.

(6)

pav.

Pajieškau švogerio Izidoro Dručiii- 
10 gyveno Paterson, N. J. Meldžiu 
atsišaukti, ar jį žinantis pranešti.

Ant Kastantinavičius (6)
972 E. 25-th St.. Paterson. N. J.
Pajieškau savo brolio Alberto Jau- 

tiškio. Seniau gyveno Red Wing, 
Minn. Jeigu kas žinote, praneškite jo 
ntrasa. arba jis pats malonės atsi

šaukti. Sesuo
Mrs. A. Stroll (7)

351 AValnut st.. Ne.vark, N. .1.

Pajieškau pusbrolio Kazio Vilimo. 
Kauno gub.. Zarasų pavieto, Panede- 
io parapijos Bugipškių vienasedži->. 

Kas apie jį žino, teiksis man pranešti 
Paulina Kapisauskicnė

32 Lansdavvn st., Montello. Mass.

Pajieškau brolio Franciškaus, gi 
nir.ių ir pažįstamą iš Svėdasą apie 
inkus.

Juozapas Zove
Box 158. Staugnton, Mass.

Paiieškau Juozo latvio, kuris pra- 
-isplino važiuojant iš Kenosba, Mis. 
: Cleveland. Ohio. Kas jį žinote, pra
neškite. Taipgi pažįstami iš Tirkšlių 
ar Mažeikių parapijų atsišaukite

T. Kontenis (6)
67 IfoBis st., Worcester, Mass.

I’ajieškau broiiu Adonio, Juozo ir 
duk ters Maksvičiutės, 
reikalą. .Atsišaukite

Ona Maksvitienė
66 N. Hancock St..

Wilkes Earre. Pa.

Turiu svarbų
(6>

T

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimus iš ko- 
k'u vietų paeina, pirkimus, parda
vimus, pajmskojimus giminių arba 
draugų. Keleivio" skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodi pirmą sykį 
ir no 1 *įc. už sekančius sykius. 
Neskaitvtojams skaitome pu 3c. už 
žodi. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3«. už žodį.

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

"KELEIVIO" ADM. 
255«BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

I

I

COLOOTE’S RĮBBON DENT6L CRLAM

Vaikai Sako 
DuokitįMums 

Colgate’s”
IR DELEI R0? Dėlto, 

kad malonus skonis 
ir turiningas sudėti- 
numas tam tikrų da
lykų šiame Colgate’s 
sutaisyme verste ver

čia kiekvieną 
naudoti jį dėl 
valymo savo 
dantų nuoatos; 
tokis paprotis 
yra labai pro
tingas palaiky
mui geram sto
vyje savo svei-' 
katos.

i'ajieskau ap įvedimui merginos 
ai br našlės be vaikų nuu 20 iki 40m. 
be skirtumo tikėjusio. Esu vidutiniu 
ilgio, 33 metų, moku skaityti ir rašyt. 
Merginos malonės prisiųsti paveikslą 
ir susipažinti arčiau.

Charles Austrą ( 7 J
Box 431, Osecola Mills, Pi.

Pajieškau apsivedimui merginus 
nuo 17 iki 23 metų. As esu 22 metų. 
Merginos mylinčios gražų gyveninei, 
atsišaukite.

J. Kuklan . * * *
319 Rivei st., Paterson, N. J.

I’ajieškau apsivedimui niei ginus, 
tarp 19—22 Turi buli laisvų pa
jūry ir tnaž-daug prasilavinusi, svei
ko proto, aiy liuli šeimynišką gyveni
mą. Atsišaukite, ptisiųsdainos pa- 
veislėlį.

P. J. L.
l-ll Franklin St..

Philadclphia, l’a.e

Pajiškau apsivedimui laisvos ir 
•rotini-.us merginos, arba našlės kuri 
lorėtų gyventi ant ūkės. Tarp 2i>- - 
tu m. Aš esu sugrįžęs is kariuomenės 
Turiu didelę l’arnią. Platesnias žinias 
■uteiksiu per lytišką. Afsisaukite.

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

San Francisco, -Cal.

Vardas “COLGATE” ant 
toiktiniu dalvku tai kaip 
‘STERLiNG’ ant sidabro

Pajieškau Jono Sabeckio. 
apskričio. Gyveno Chicagoj. 
atsišaukti, 
Yra svarbus

25 Spruce

Jus privalote mokinti vaikus ge
rai prižiūrėti dantis valant juos kas 

rytas ir kas vakaras su atgaivinančiai ska-'

Pajieškau apsivedimui 
u» 20 iki 30 metų. As es 

.aikinas, mylintis dorą ir 
■enimą. Atsišaukite.

.1. Mikulskis
2oi So. Hamlock Su, 

Iron VVood, Mich.

• GERI DANTIS” COLGATE & CO. “GERA SVEIKATA” •

Kauno 
Meldžiu 

pranešti.
(5)

ar jį žintntis 
reikalas.
M. Sabeck’s
St., Hartford, Conn.

Pajieškau Antano Ungurąičio, g 
vyno Canado. Meldžiu atsišaukti. 

A. J. Daveson
102 Endicott St..

. U’orcester. Mass. I

i Pajieškau brolio Kastanto Zinevi- 
Iliaus 12 metų kaip Amerikoje, gy- 
iveno Chicagoje. Kauno red.. Bledijos , 
viensėdžio. Meldžiu atsišaukti. (G> 

Stalla Zineviciutė
8408 I’ulasky avė., Cleveland. Ohio.

i
!

Paj'eškau pusbrolių A'incento, A.i- 
_ano ir Stanislovo Nausėdų. Kauno 
gub_Raseinių apskr. Valiūkių sodos; 
gyveno Chicagoj. Turiu svarbų rei
kalą, atsišaukite. (6)

Juozapas Sakalauskas
310 Sėli avė., McKees Rocks. Pa.

Pajieškau pusbrolių Franciško Abu 
kauskio ir Bronislovo Visockio. Kau
no gub. Raseinių apskriejo, Ramga- 
lių kaimo, atsišaukite.

Antanas Jucius (5)
i25 Gak st., Laivrence. Mass.

Pajieškau brolių Jono, Kazimiero 
ir Rožės Drazdauskių ir Juozo Reko. 
Turiu svarbų reikalą, atsišaukite 

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

Pajieškau Prano A'alantir.o ir Juu- 
o Endrukaiėių, Suvalkų gub.. G ■!- 

gaudiŠKių valsčiaus. Atsišaukite.
S. Valantinas

20 Judge st.. Brooklyn. N. Y.

I’ajieškau brolio Alekso Vaitkaus 
Kauno gub. Telšių apskričio. Triškiu 
par. Pabalvės dvaro. Pirmiau gyven- 
Montello. atsišaukite. (G)

Barbora Kazniftuskienė 
37.Cross st., Boston, Mass.

Pajieškau brolių Mikolo ir A'incoi 
Barccviėių. Pikelonų kaimo. Trakų; 
:pskr. Jis pats ar žinantis malonėki-: 
te panešti. (6)

Karalius Barcevičius
609 South avė. Pitt-nurgh. Pa.

Pajieškau sesers Uršulės Lekavi
čiūtės, Telšių apskričio. Užvenčio 
oarap. Domeikiu kaimo. Turiu svar
bu reikalą, atsišaukite.

Jonas Lekavičius
Denver. C Jo.

Pajieškau Petro Nedz.ekos, A'ilniau* 
gub.. Kenevos valse.. Naciuos parap.' 
Kašietų kaimo. Taipgi ir kitų draugi; 
meldžiu atsišaukti. As trumpame lai
ke išvažiuosiu į Lietuvą. Paeinu iš 
’.įnazavo kaimo, Kanevos valsčiaus 

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

Pajieškau vyro Bronislovo Vanago, 
girdėjau buvo Phiiadelpliia. Pa, Jis 
pasivadinęs kita pravardę. 35 m. A iį- 
niaus gub. Aš su mažais kud. šiais 
esu palikusi varge ir be pinigų, i 

Elzbieta Vangienė
205 Grand St.. Brooklyn. N

i

Y.

Pajieškau broliu Bronio, S. ir Pia
no Kazlaus1 -j. anie du metai gyveno 
Superior. AVyo. Jie patįs ar kas žino
te praneškite. Turiu su jais reikalu

Mrs M. K»zlow (81
76 Margin St.. Haverhill, Mass.

Pajieškau ousseserės Malsiskait' 
r pusbrolio Malaiskio. Paeina 

Stumbriškės. gyveno Bostone. 
Ižiu atsišaukti ar juos zinant's 
lesti. 1 1

'no'“ Zakaravičiutė 
3354 So. Halsted st Chicago. UI.

l is
Mel- 
p»-a- 
(5 >

Ona Pikturnai tč-Stepon a v ičiCH ?. 
•saiieškau švogerio Vinco Kibarto. 
Kauno gub.. Rase’niu apskr. Turiu 
-•vartai reikalą, todėl jis pats lai at
sišaukia arba kas apie Jį žino malo
nėkite pranešti. ’ (•»)

Ona Pikturnaitė
19 School st.. So. Handley Kalis Ma^s

Paiieškau brolio .Jono Martino. 
Kauno gub.. Aleksandrovo apskričiu. 
Tauragniu parapijos. Taipgi ir 
giminių. Meldžiu atsišaukti.

T.. Martinas
Camp 1 .IIeadquartcrs B. C.

Canada.

kit" 
i6)

Pajieškau pusseserės Katrės Ini- 
‘taičiutč.s iš Garlevo< parapijos. Su
valkų rėdytais. Girdėjau, kad vedusi 
už Kazakevičiaus. ^Taipgi dėdės 
zo Karkazo. Meldžiu atsišaukti.

Gco. Budas
67 A Garrien st.. Netvark. N.

Juo-

J.

Paiješkau Juozo Gaizauskio. Su
valkų rėdybos. Gaizėnų kaimo. Turi j 
svarbu reikalą, atsišaukite.

Motėjus .Jakubauskas
804 Bank St. Waterbury, Conn. i

Pajieškau brolių Zigmo ir Antanr 
Aieksornų. Antanas buvo paimtas ka- 

umenėn ir nuo to laiko apie jj nieke 
nežinau. Jis pats, ar kas žinote pra 
neškite.

Ona Navarackienė (5)
Box 36, Castie Shannon, Pa.

Pajieškau Petronėlės Mockevičie 
r.ėzs, iš Dargatėlių dva.o, Jurbarke 
na"apitas: gyveno Cnicogoj. Meldžit 
atsišaukti. , (G)

Monika šneidarier.ė
877 Cambridge st., Carnbridge, Mas

Pajieškau dėdės Antano Masaičio 
šakių par.. Kauno gub. 6 metai kaij 
apie jį nieko negirdėti. Jis pats ai 
jį žinantis praneškite (5

Stanley Sutkait.-s
103 .James st.. Watetbury, Conn.

Pajieškau brolio Simono Kančių 
gyveno Mistic. Conn. Bukite malo 
nūs atsišaukti, nes jums siunčiam 
laiškai ^sugrįžta. (6;

Marcelia Kam lutė
Sta. 12 Box 426. Lavvrence. Mass.

Pajieškau brolio Aleksandrą Mar
cinkevičių. Kauno rčdvbos, Šiaulių 
ąpsk.-.. Aukstelkių kaimo. Brolis Juo
zas yra miręs. t,>de! meldžiu jo atsi
šaukti ai kas žino pranešti. (5;

F. Marcinkevičius
20 So. Greene St., Baltimore, Aid.

Pajieškau brolio Petro Adomaičio. 
Seinų apskr.. Kazanių kaimo. Kačių 
nu valsči aus. Gyveno Ariington. Mich 
• 'elh'lii atsišaukti, nes turju laiškų 
is Lietuvos. (5i

Jobą
B<>x 356.

Adcinaviėia
Pawr.ee, III.

I’ajieškau šve-gerio Aleksandro 
Dronsei’ o. gyveno Kudson, N. Y." 
Kauno rėdybos, Fkmergės apskr., 
scplifs'io miestelio. Turiu laiškų iš 
Lietuvos. Atrišau! ite. C>l

Jonas Rajunčlus
16 AV. 2-nd st.. St. Charles, III.

fai.< >k.”i draugo K. čenaičio. ang
liškai na.-ivadinęs C. J. ( happcr. gy 
venų Eri. . Fa. Bučiau dėkingas kad 
atsiš-ioktumet ar kas žinote j) pra
neštumėt. (•'>.»

J. A. Atatu’i •
1733 AVcv.atta St. Denver, Colo.

Pajieškau brolio Stcnono Ūselio. 
Ta u ra'ros apskričio. Svieksnos m’es- 
telio. Nit-elių sodžiaus. Gyveno Da
rnesne, Pa. Atsišaukite, ar praneš
ate.

Magdalena I^ ’rinaitienė
Box 587 Thomas, AV. Va.

Pajieškau sesers Onos Piščikaitė.-,, 
Kauno rėdvbns. Šiaulių apskr.. Kur
šėnų valė. Ker.icrsių kaimo. Apie 7 
metai kmorikoje. Ji pati, ar kas ki 
tas malonėk'te panešti

Povilas I'isčikas
G West Cheshiro Brass Co.

VVest Cheshire, Conn.

Pajieškau vyro Petro Kasilo. kuns 
<ausyj, 1920 m. apleido mane su kūdi
kiais. Vaikai sertra ir esame vargin
game nadeiime. Jeigu turite 
dį nasigailėkit nors, kūdikio. 
Pataisysime visas gyvenimo 

V. Kasdienė
2'i Holbrook avė..

Montello.

da šir- 
surrišk. 
klaidas.

'6)

Mass.

Pajieškau tetos Noskauskienės. no 
tėvais Sli’žiuKės. ir Juozo Služio. A’il- 
niaus gub., litelio naram. Kairiškių 
sod. Malonėkite a>-i<au-;ti. (o)

K Karpaičiotė-Naskauskienė
560 Belmont st.. liamtramek. Mir t.

Aš 
pavieto, 

i l ai' brolio 
Malonėkite

I

Jonas Augustis. 
Anykščių miestelio, 

'Peno ri kitų, 
atsišaukti.

J. Ąligustis 
Saganiore.Box 217.

Pajješkau pusbrolio Adomo Sližio 
draugų Faoio. Stepono, Justino ir 

■Antano Adomonių. Visi Ukmergės 
•p.-kričio, Skmoiuų parapijos, Vil- 
i’.škių sodžiaus. Meldžiu atsišaukti. 

VI. Kazėnas (5)
Portą Laplata, Berisso 

alle Nuova Yorke 1709.
Kep. Argentina.

MEDIS IR DUONA.
Tik ka išleistas is korių, šviesiai 

reltonas labifi skanus, supiltas į vied- 
ukus po 5 svarus $1.85. Didesni or- 
leriai daug pigiau. Siunčiu per pačią 
r expresą į visas A’alstijas;norėtume 
šparduot per gavėnę. Siųskit pinigus 
>er pačią ar expresą; Banko čekiai 
lepageidaujami. Geriausio čysto val
io svaras 60c, meilaus blėkinė nuo 5 
rorčių $16. Miltai pikievoti ruginiai 
ir kvietiniai, bačka $12.50. Miltai 
Ruginiai, Rupus dvi Lietuviškos Duo
tos, Bačka $9.25. FARMOS geriau- 
-iai pirkti per Ūkininko ledėją. Laik- 
aštis "Amerikos Ūkininkas” kainuo- 
a metams tik $1.00. Į Lietuvą $1.25. 
Adresuokite įdėdami markę:

M. tVaienčius
P. O. Box 96. Hari. Mich.

APSIV ĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arp 18—22 metų. Turi būti laisvų pi 
iuru, maž- daug prasilavinusi ir mv- 
inti šeimynišką gyvenimą. Aš esu 2* 
netų. Atsišaukite prisiusdamos pa- 
•eikslelį.

Parsiduoda Indian motorcycle ir Ši
le Car 1919 Pawer Plūs. Gerame pr
iėjime. viskas stiprus ir mažai 
ėta. Nauja prekiuoja $325. Norintįs 
datesnių žinių kreipkitės.

J. Tamašauskas
1111 Green st., Philadclphia. Pa.

3ox 122
J. Gerve . (t>J

Laconia, N. 1!

Pajieškau apsivedimui merginos 
rba naslės. oe vaiku, aš esu 29 m 

Merginos, atsišaukite. Vaikinai te ne
rašo, nes aš jieskau tikru apsivedi- 
no tikslu. (5)

J. K. I)
3.6 Cor.cord avė., Detroit, Mich.

Pajieškau
uri butų protinga ir mylėtų 

.-yvenimą. Aš esu 26 metų.
ite prisiusdamos paveikslėlį, 
neldžiu rėrašvti.

G. C. S.
t. R. 5 Cannon st..

apsivedimui lietuvaitės 
gražų 

Atsišau- 
Vįyn;

(7)
Rockford, iii

Pajieškau apsivedimui - merginos 
’esenesnė.-, 2s’m. As esu 28 metų, tu 
j 1 apitalo. Merginos, atsišaukite 
v pinigais nereikalauju.

J. Vaitkus (6i
lox i37 Port Jefferson, N. Y'

Pajieškau apsivedimui merginos 
uri norėtą apsivesti ir santaikoj gy 
enti. Aš esu 35 metų. Jau 25 meta 
aip Amerikoje. Platesniai klauskite 
aišku.

J. Sanora.
Cleveland. Ohio'•en. Dėl.

—- -.......
Pajieškau apsivedimui 

•rba našlės, be skirtumo 
\š esu laisvų pažiūrų, 36 
ių pat metų norėčiau ir 

Atsišaukite prisiusdamos 
'aikinai tegul nerašinėja.

J. A. Rūkas
Bcx 47, Divernon, III.

merginos 
tikėjimo 

metų, to
me rginos 

paveikslėlį 
16)

I’aji.-škapsivedimui lietuvaitės, 
>a skirtumo tikėjimo, tarp 30—35 m 
"uri būti linksmaus budo. Aš esu 
inksmaus ir meilaus budo. Platesnia- 
inias per laišką suteiksiu. Atsišau- 
ite. (5)

Prenkis B
126 Thon.pson St., BufTalo, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
:r našlės, nuo 25 iki 30 metu, mokan- 
ios rašyti. Aš esu 36 m. batu dirbt
as. Meldžiu atsišaukti, prisiunčiant 
aveik-lėlį. Atsakymą duosiu kiek- 
einai.

Mr. Adams A. Grigaliūnas
61 North Pleasant St.,

Kenosha. Wis.

I’ajieškau apsivedimui 
irba našlės nuo 18 iki 3 
12 m. vaikinas. Atsišaukite 
nos paveikslėli. Platesnias 
eiksiu laišku.

A. Bulatus
Itax oOO, Kcmpton. W. Va.

merginos.
5 m. Aš esu 

prisiųsda- 
žinias su-

(6)

I'aji-skau apsivedimui merginos. 
:uo 18 iki 22 m<-tų, be skirtumo tiks
imo. As osu 25 metu, 
nes nrisiųskite paveikslėlį.

B- G'ertas
i2 Roostvelt St..

Oregon City, Ore.

Atsišaukda-
(6»

Paiieškau apsivedimui merginos, 
“azios ir protingos. Aš esu 29 metų. 

Atsišaukit''. Platesnias žinias suteik
siu per laišką. (6'

Jot Ruckis
911 Kertton st.. Springfiela, Ohio.

. Paj'eškau ansivedimui merginos 
•rbą nsšl'-s. nuo ’20 —27 m. Aš esu 
'6 m. linksmaus budo. Merginos no
rinčios apsivesti atsišaukite. Atsa
kymo Juostu toms, kurios prisius na- 
veikalėlį. <6,

F. J. Colos
67 Holiis st.. Worcester, Mass.

DARBININKU GYVENIMAS
Vienintelis pačių Lietuvos darbi- 

linkų leidžiamas laikraštis. Lietuvos 
trofesinių sąjungų laikraštis. "Dar
bininkų Gyvenimas” rašinėja (tau
riausia žinių iš Lietuvos darbininkų 
judėjimo. "Darbininkų Gyvenimu ne- 
•vetimi ir visi kiti Lietuvos yeika- 
ai ir jie jame spindi darbininkų dva
sioje šviečami.

"Darbininkų Gyvenime” spiečiasi 
gabiausios Lietuvos darbininkų, (lai
dų, literatų. "Darbininkų Gyveni- 
nas” vedamas nuosakiausiųjų socia- 
istų dvasioje ir budriai stovi dar- 
lininkų reikalų sargyboje.

Jei nori surasti Lietuvoje savo gi
ltines ar pažįstamus, siusk į "Dar- 
lininkų Gyvenimą” skelbimus ir vi
suomet tavo reikalai bus patenkinti, 
skelbimų, kaina 1 doleris.

Jeinori savo draugams Lietuvoje 
>adaryti dovaną, tai užsakyk "Dar- 
>ininku Gyvenimą.” Kaina metams 6 
taleriai, pusei metų 3 doleriai.
Ir pats užsisakęs "Darbininkų Gy

rimą” daug įdomių dalykų iš Lietu
os darbininkų gyvenimo patirsi.
"DARBININKU GYNIMO" adre

sas:
Lithuania. KAUNAS 

gatvė No. 12a.
Profesinių 

Si u ras.
"Darbininkų 

Prašome ir 
s<.................
lėti.

Ugnagėsių

Sąjungų Centralinis

redakcijai.
Amerikos

Gynimo 
visų kitų 

.ocialistų laikraščių šitą skelbimą in-

REIKALINGi AGENTAI
BinkiMui apgarsinimų ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 
iuoti paliudijimą kur dirbo už agen- 
_ą. Kitokiems nėr atsakvnio. (?) 

STROPAS AND CO.
92 AVarvick st., Newark. N. J.

NAUJOS KNYGOS?
Kas tai yra religija? Knyga, nu- 

odanti religijos atsiradimą ir jos 
.’eikimą nuo pat pirmpradinio žmo
gaus iki musų dienų. Labai svarbi 
knyga. Kaina $1.50 audimo kietais 
ipdarais $2.00.

Inkvizicija su paveikslais $1.00. 
Audimo kietais apdarais $1.25.
Lietuvos ašaros. Kariškų dainų 

rinkinys 35c.
Išmintingas 

drama 35c.
Pardavikams 

ant visų mano ___
knygų kataliogo.

• A. ŽVINGILAS
26 Broad»ay. So. Boston, Mass.

Nataras. 5. veismu

duodu didelį uždarbį 
knygų. Reikalaukite 

<7)

PATERMES 
MERGINOMS.

Apie lyties dalykus parašė M. IT. 
Sanger, vertė iš anglų bailios J. Kro
pus ir išleido gana skaitlingai. Bet 
pirma laida jau išsibaigė. Taigi ant
rą laida kad atspausdinti ir pridėti 
■-peciališkai moterims patarimų, ko
kių pirmoj laidoj nebuvo, F. Stropie- 

, nė parūpins minėtus patarimus, kad 
| kiekviena moteris žinotų, ką daryti 
I ir kaip daryti, kad būti svei- 
i ka ir laiminga ir kad nereikėtų daug 
. oinigų išleisti
Knygos turinį neminėsiu,

: žinoma, pirma laida buvo 120 pusla
pių. su paveikslais, prie antros lai- 

I dos bus ^peciališki virš minėti pata
rimai pridėti, tai knyga bus da di
desnė. 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, 
moteris, užsisakykite dabar, nes vė
liau negausite nei už kelis dolerius, 
ką dabar už dolerį gaunat

Siunčiant užsakymą siųskite monev 
orderius ar popierinį dolerį su jūsų 
vardu, aiškiai parašvtu. ant jiardo: 

MRS. F. J. STROPUS
8 tairing SI.. So. Boston, Mass.

visokiam gydimuisi. 
nes kaip

Paiieškau apsivedimui merginos 
t uo 2** —30 met i. Aš esu -Mm. Su pir
mu laišku meldžiu paveikslėlio. Atsa-

iš Ukmergės
naii __ _____________

giminių, kima duosiu kiekvienai ir paveiksle 
(«)

Pi.

’S'
I

Kus reikalaujant grąžinsiu.
George Straus (lOl

2'i< Market St.. Norfolk, Va.|

Pawr.ee


L S. Sąjungos Reikalai
PROTOKOLAS LSS. LAI 

KINIO P. KOMITETO.
' komandierius. ' 

Rimtesni socialistai sakė.
kad tie poneliai tik apgaudi- 

LSS. Laikinojo Pild. Ko- nėja darbininkus ir jų ne- 
miteto suvažiavimas Įvyko reikia klausyti: .liet socia- 
sausio 18 d.. 1920, Brookly- lis t ai tuomet buvo ant joti
ne. Suvažiavime dalyvavo ko statomi ir niekinami, ir 
šeši Pild. Komiteto nariai: i visaip biauruojami. Netru- 
draugė M. M. Račiutė-Her- kus išėjo aikštėn ir visi pa- 
man.* M. Baltuškienė. K.'matė, kad socialistai teisybę 
Liutkus, P. Matas, I. S. Pru1 >akė.

ir P. Paškevičius.Į Dabar, kuomet pradėjo 
komunistų ’ablavą.” 

iifiusų veikimą dar labiau 
K. Liut- sukrikdė, nes tūli ir socia- 

ilistai ėmė bijotis tos reakci- 
X-to' ios ir nė i susirinkimus neri- 

p. - lanko.
leisti! Socialistams nėra ko bijo- 
refe- nes socialistų organiza-

K.'t 
s 

salaitis ir P. Paškevičius.• 
Tvarkos vedėju buvo išrink- ant 
tas drg. J. 
raštininku — 
kus.

Peržiūrėjęs 
Suvažiavimo 
Kom. rado reikalingu 
sekančius parafrafus -------------- - >—.
rendumui: Paragrafai 59. vija yra legaliska organiza- 
75, 107 ir III. Taip-pat rezo- vija. Socialistai nė susirinki- 
liūcija ’TMusu pozicija I.ie- muose. nė šiaip nesako, kad 
tuvos klausimu.” j urmu reikia sukelti revoliti-

Raportas drg. C. A. Her- vija ir ginklu nuversti bile 
mano, apie vedimą bvlos su ’^okią valdžią, kad ir renka- 
kemunistais, kaip ir Sąjun- kąria ir be ginklų ga
gos reikalais, priimta vien- !inia kaisti, 
balsiai. Į dal?a1’'

Nutarta atsišaukti i kuo
pas, kad stengtųsi kiek galė
damos didinti Sąjungos tur
tą. nes pinigai labai reika
lingi sutvarkymui ir užlai
kymui Sąjungos. I*1

Taip-pat pinigai labai rei
kalingi umu laiku bylai su 
komunistais dėl LSS. turto.

Nutarta, kad drg. Herma
nui LSS. užmokėtų už jo su
gaištą laiką ir išlaidas dėl 
les bylos.

Nutarta nusamdyti tinka
ma LSS. Sekr.-vertėjui pa- 
g-elbininką. kuris nuolatos 
dirbtų tą darbą ir tvarkytų 
Sąjungos visus reikalus.

Įnešta, kad tuomi sekre- 
toriaus-vertėjo pagelbinin- 
ku butų draugė M’arė -Junge-’ 
lionis. Jeigu ji neapsiimtų.' 
tai stengtis gauti kitą, ku
ris butu kompetentiškas už
imti tą vietą. Algą mokėti 
tokią, kokia bus reikalinga.

Pildomasis Komitetas iš 
tavo tarno 
globėju: 
Baltuškienę.

Nutarta, kad sekretorius- 
vertėjas tuojaus i 
Sąjungos Komitetų nomintf- 
cijas ant šių metu.

LSS. I.aik. P. K. Sekr.:
Kazys Liutkus.

S. Prusalaitis, 
drg.

lss. :
protokolą.

lituti iiuh.įU cčuifrių. Su i.. 
S. S. antspaudomis ir kitai? 

■dalykais, ką komunistai bu-' 
vo pasisavinę, galima parei-j 
kalanti pagal tam tikrus is-‘ 
tatymus, arba kaip paran
kiau.

Nekuriose vietose kaip! 
antspaudas ir kitus dalykus, 
kuriais komunistai negalėjo 
naudotis, bet ir socialistams 
nedavė, dabar kapitalistų 
agentai pasiėmė darant kra
tas. Tai bent puikus pasi- 
tamavimas!

Nesnauskime, draugai!
LSS. A’I rajono org.:

A. Liutkus. ..
UIS Washington st.. 

Norwood. Mass.

i
l

t

f

I

I

ATSIŠAUKIMAS I LSS 
VII RAJONO KUOPAS.

, konlerenciją ir svarstysim, 
kas toliau daryti. Draugai, 
prie darbo! Kiekvienas mo
mentas yra mums brangus 
ir negalima gaišuoti.

LSS 33 kuopos valdyba:
P. Adomaitis, org.
B. Songaila, prot. rast.

A. Jackevičius, fin. rast. 
B. Puceta, iždininkas.

P.S. Kreipianties
niuoju reikalu rašykite 
kančių antrašu:

2G1 Clinton st., 
Binghaniton. X.

taria-
se-

i
GALIT PADARYT ilMDELlAS 

STUK AS.

Iš keturių bolių padarysi gerą šfa-' 
ą. Tarpe pirštų pasirodo bolė. pas-1 

xt:i bolės vėl pradedą pranykti; lie
ką trys, dvi. vieną ir paskui prapuo
la paskutine, šitą štoką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ią padaryti, 
lei turėsit sekretą ir tas bules. Kai- 
-a •'51.75 ir $2.00.

N'UM. 2. Galit padaryt kad viskas 
nuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
pats pašoka augštyn. Yra stebėtina 
štuka, visi pradeda bijotis. Kaina 
•1.00 ir $1.50.

51 AGI JOS ( ?)
O. Bo\ 772. Waterbury, Conn.

LSS 33 kuopa savo sust
inkime 25 d. sausio nu

tarė atsišaukti i visus socia
listus, gyvenančius LSS VII 
Rajono ribose, ir pakviesti 
juos darban dėl sutvarkymo 
rajone reikalų.

Draugai ir draugės! I jSS. 
jau atsistojo ant tvirtų kojų 
uergyvenus suirutės laiko
tarpi.

Musų dezorganizatoriai 
jau buvo apšaukę Lietuvių 
Socialistų Sąjungą mirusia 
esant. Bet nežiūrint to melo 
ir visų skriaudų, kokių tie 
žmonės musų 

■madare, visgi 
kioj imtvnė.j 

i t oja. -Ji visus 
kė ir savo priešus šiandien 
mato nuleistomis galvomis, j 
nedrįstančius jai i veidą pa

niūrėti. Visa tai rodo, kad 
'socializmo idėja nėra perga
ilima nei iš lauko, nei iš vi- 
|dat:s.

Tiesa, musų organizacija 
i likosi apardyta ir aprilpnin- 
■ta. bet. djaugai ir draugės, 
[kurie tik branginame socia
lizmo mokslą, stokime peris 

i; peri darban, kad padarytas 
musu organizacijai žaizdas 

p.ižgydžius, kad naujos spė-J; 
kos ir gyvybės jai pridavus;jf 
kad ii da sparčiau ir galin-: 

Dabartinis Stare sekreto-1 siau vestų darbininkų judė- 
ijimą prie pergalės. * 
i Taigi LSS VII rajono na-; 
i iai. kurie pasilikot ištikimi į 

i socializmo idėjai ir Ameri-į 
kos Socialistų Partijai, suk-; 

■ luskime! Musų pareiga per- ; 
•organizuoti buvusias LSS.į

Kuri kuopa bei‘organiza- kuopas. Pradžią padarė. rašyti. 
LSS 33 kuopa. Visi draugai 
socialistai, kurie tik esate 

f_____ j „J. ’ j šiuo reikalu užinteresuoti,
Kadangi LSS. jau oficia- j atsišaukite žemiau paduotu!

kad mes uoliau i liai priklauso prie Socialistu antrašu, c paskui pamėgin-j 
veiktume ir daugiau dirbtu-į Partijos, tai galima reika- sime šaukt LSS. VII rajono' 
me dėl socializmo labo, dėl L--------------------------------------------------------------------------- -------

, kuomet ko
munizmo dienos jau baigia
si, tiems vienybės ardyto
jams ir darbininkų klaidin
tojams nuo veido kaukė n-i- 
krito. mums proga atisgau- 

t. y. gaivinti pakrikusias 
L. S. Sąjungos kuopas: kur 
tik randasi būrelis lietuvių, 

■reikia kuogreičiausiai tverti 
socialistų kuopą: kviesti 

: kalbėtojus, kurie išaiškintų 
tikslą organizacijos ir tt. 
;iki šiol mes peršaltai žiurėjo 

is, davėme pro-!me i dalyl
,<ros komunistams viešpatau 
ti.
kuriose kolonijose, kur 
/tąsi nemažai lietuvių.
nėra reorganizuotos 
jlistų kuopas'
draugai. lau 
kaip dirbti. Duokite ge
rų sumanymų rajono rei
kaluose. gal neužilgo bus rei 
kalinga sušaukti VI raiono 
kor.fe renciją. apkalbėjimui 
bėgančiu reikalų, tas nuo 
jūsų priklauso, draugai.

Tas matosi iš to. kad n e
ran
da r 

socia- 
Ko-gi jus. 

kiat? Dirbkite, 
Duokite 
rajono

K

i

organizacijai
LSS toj sun-i 

likosi pedgalė-’ 
smūgius atlai-i

DAR I'ARaS NaMUOSK.

nauja kny- 
Kny gul< je 

vai.-ti.-kos žole-, 
lapai ir 11., nuo ko- 

kaip vartoja- 
u žvardijiniais, 

gali juos gauti 
tile aptiekoje. Be lo yra daugybė 
gezų pamokinimų slaptybių ir re cep- 

re (kalinga 
<12)

Tik ką išėjo iš spau<i*M 
ga: Daktaras Naniuu-i-. 
aųra^-'iiia vix»k;o 
šaKnįs, žiedai, 
kių ligų yra vai.'-iai ir 
mu. Su lotyniškai* 
taip kad kiekv ienas

tų. Tokia knygute yra 
kiekvienam. Kaina šl.'Kt.

M. Zl K AITUS
451 Hudnon' Avė. Kachester, N. Y.

SEKRETU KNYGA.
LabtH yra naudinga ir reikalinga 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai ve
dusioms. vaikinams ir merginoms. 
Knyga laimės ir sveikatos. Prisius- 
site dvi po 2 centus pašto štampas, 

•mes pi'isiųsime. Rašvk pas:
S. M. GA1.V1 N, P. O. Bvx «5, 

Bedlvrd, Ohio.
Ši knyga tik ką tapo išleista per 

patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, nes kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
turime daug užsakymų. tilt

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum C®. Prieš eisiant guli 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu 
Toji mestis išima plėtmus raudonus 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina <lėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųs’ 
ir itampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36. Uolbrook. Maas

------------- IR -------------

Straight Adams
RANKŲ DARBO l’NUOS 

CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir i ki* 
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Jeiffu norite* peni Cigarų. tad 
užsisakykite pas mus, 

IŠDIRBeJIS

ADAM SABULIS

233 Broadway.

SO. BOSTON. MASS.

MEILĖIR 
DAILĖ

Smagiausia 
ir įdomiausia 
knygą skaity
ti. 210 pusla
piu 20 parei- 
ksi)|. Kaina 
$100. Reika
laukite pas :

A Markeris,

2023 tt. Fui 1»«. 
Ctocųi, 1IL

Pinigas siųs
is ite: dolerį 
laiške. ar rao- 
ney order i.

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $1.75.

i

t

titą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono ?umo, 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. Tari
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. ( ?)

FISHLEIGH * CO.. Dept. M4, 
CHICAGO, ILL.

Už Suv. Valst. rubežiu kaina $2., pi
nigai turi būt nrisiųst' >š<.aluc.

I

VIENATIMS LAVVKENCE

Kriaučius
kuris pabaigęs KŪTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius KUBUS 
VYRVMS ir MOTERIMS iš gerą 
audeklų ir t>>xe»ne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per
sitikrinki!, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis; (?)

P. Valiulis
42'/į HAV ERHILL ST. 

LAVVRENCE. MASS.

279

I

Nuga-Tone

LIETUVIŠKA 
BANKA 

HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ ATYDAI!
J visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

pasiekti paštas, MES NUŠIVN’ČlA- 
.dE PINIGUS, gvarantuojam už jų 
pristatymą.

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

Rubliai HM) — $5.06
Lenkiškos Mark. — 100 — $3.M 
Vokškos .Mark. 100 — $180
Kainos mainosi, bet priduodam 

urtymiausią kursą.
Įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500,0w. (71
V AL. BACHEVIČIA .

279 Hanover Street,
Boston, Masa.

Pasekate p« 21 tiem 
arba grąžiname (ui 
pinigus.

išrinko du iždo '
K. Lituku ir 31.i . , T, 7, „ .nūs drg. h. h. Kendall, 43 

Tremom st.. Boston, Mass., 
is yra išdavęs 

.4 naujus čarterius ir prane
ša. kad jam drg. Valeika sa
kęs, jogei ir Stoughtone or

ganizuojasi
I
cija norėtų anglų kalbėto 
Jaus, tai drg. Kendall apsi-J 
ima patarnauti.

Draugai! Man jau nusibo-Į ] 
do raginti, I

paskelbtų Praneša kad ji

LSS. VI rajono draugų 
domai.

darbininkų naudos. Jei* 
gu mes, draugai ir draugės, į 
suprantame, kas yra sočia-1 
lizmas, ką jis neša darbo j 
žmonių klesai ir iš persitik
rinimo žinome. kaip yra! 
brangi socializmo idėja ir ta 

-vienintelė musu organizaci
ja, kuri rengia kelią išsiliuo- 
savimui iš dabartinės algi- 
nės vergijos ir atsiekime 
mums pageidaujamo tikslo; 
jeigu suprantame socializ
mo principus ir ką mums or- 
ga niza ei j a reiškia,—organ i- 
zuckimės! Spieskimės i krū
va neatdėlioj'ant nė vienos 
dienos, nė valandos!

Buvo laikai, kuomet mes 
daugiau dirbome ir daugiau 
pasekmių turėjome, tuomet 
buvo linksma ir malonu; ro
dėsi, kad greit atsieksime 
daugiau pageidaujamo tik
slo, bet ant nelaimės puikiai 
bujuojančioi musų organi
zacijoj atsirado negeistinų 
elementu, kurie delei kokiu 
ten savotiškų išrokavimų 
suardė musų organizaciją— 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gą. Tie elementai sutvėrė 
anarcho-komunistų partiją 
ir patraukė daugv'be nepro
taujančių ir karštais jaus
mais darbininku, kurie pa
gal tų poneliu komandą at
sižadėti socializmo idėjos ir 
nusekė j pelkes paskui savo I

LSS. kuopa.

i
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos b«v<>Dėbar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. GRĄ2ĮS1ME JUMS PINIGUS

Nėra geresnio budo už ši kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityt: ir 
Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 

anglu kalbą namie. Kekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip -Juprancuiai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. IjL' J ‘ “ ...... .....
singumas kiekvienos eilutės, kiekveno žodžio spaudžiasi į mokinio mintį su : 
1 ‘ ' 
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškor. kalbon taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susirikta iš 28 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
cijų F'

‘ puslapių.
t

i

I

I 
Į 

vuesgZ T.utjt J-Ito šlitfi JI jfU UMUilMtlU.4U KZUtSU, rveiM ujvrcmja mk £,«•*«, - i
viską atminti. Jos perstatė dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- J 
singtunas kiekvienos eilutės, kiekveno žodžio spaudžiasi į mokinio mintį su : 
te kia spėka, kad jis nekelia akio nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta- i 

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintų ant geras popieros lėk-! 

Pirmu lekcija susideda iš 3 didelių puslapiu — visos kitos iš 4 didelių

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai: 
"Gerbiamieji:- 

už jūsų atsakantį .. ------ —■ ,—- ------------ --- ,
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsulia- į 
siją (paturimus). Jūsų metodo? kursas, stebėtinai yra pigus. Su augšta 
pagarba, JOSEPH KUAŪSKAS, Norristoan, Pa., Juiy 11. 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję po 
$10.00 už kursą yra taip užganėdinti — busi užganėdintas ir tamista. mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą pati kursą. Bet užsirašyk tuojaus — dabar. 
Vėliaus gali būt pervėlu. 
kiekvienas. Po to ir vėl bus pu $10.00 kiekvienas Kursas. Taigi, buk pir
mas. Siusk Š3ŽMJ šiandien. Įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiusk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kuTsas yra vertas $30.00. Musų kaina tik 510.00. bet tamista dabar turi 
progą gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiusk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite, pinigus siųsk ”Money Orde- 
įiu” šiuo adresu: f8)

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture- _ 

damas neaiškų miute ir nusilpnėtą kūną: nasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nura-Tcne ir persitikrik kai? jrreitu laiku jau
sli visai nauju žmwu! Devynes iš detoinates visu žmoguu< Ipru.L 
tokiu kaip Mo/as apetitas, ne-zruomuiav imas viUaria. jaazai ir v 
išpūtimai, uiketėjima. skilves. tulžiui*. anemia, kankinimai reu- j 
DaatižBio. skausmai s:at>*O4<. neuralvia. stekas vnervijos, nu>ilpne- 
jimas nervu ir negalėjimas snieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajie$ro>, s kis to vandeniuoto kraujo ir ncuitektinios cirkulacijos 
kraujo. *’•

Kožna dalis* kūno ir kežna jo veikmę remiame ant nervu najiegos. 
kurios daužia m sei užlailui. geram stoviuje pilvą. jal.nas. inkštus ir 
jrrobus, širdęs plakimo. kraujo cirkuli, v mio. Nu va-Tonc yra labai 
protinjra.s gydymai nuo nusilpnėtu nervu ir a be Ino sunaikir.uno 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu '"brangiu, 
sveikata duadr.nciv sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per trarsinjrus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistinei į Geležę ir | 
Fosfor^-imu-tus dvi Kraujo ir Nervu. .

Nura-Tone priduoda tryvybę jaknoms. pastij.rin vrobus t«np. 
jvjr je “tuštiname re-zulariškai. Atzai\ »n inkštus, išvara laukui 
oiiodinie* atmatas. Niera dauginus jrazu ir soputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto bežu'io! Nuim-Tone duos Jums stebuklingu 
aj-etiLa. yruomuLavimą. tvirtus ^nervus ir kietą pastiprintą mieyą.
Nuga-Tone susth>.i> kraujo ir pajrenn.- cirkulavimo jo. priduos raudo
numo v-idoi ir žibu m ą akiems! Niura-Tone padara tvirtas. rūstus 
vyrus kr ,-veike»nes ir puikesnes moteres. Nuira-Tone netalpin .-avyj jokiu mitruamu ar 
daromu ?»a?rotę vaistu. Sudėti jie yra riarar.kiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti edema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava ptetelems. _ .

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra viena* ($1.00) 4»!ena 
už b*M**b»i$* Kožaa bonkute talpina devynios dešimtys (90) p ii i ui u, arba vieno įpėaaai 
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutes. arba šešių* menesius gydymo už penkiua ($5.00> 
deleriua. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdinta* pa- 
sekmru. sugrąžink bonkute ir pilsus. o mes‘ūmai sugrąžisime jusu pinigu*. Negalite 
ąrapuMy-ti vieną centą. Mes imame rizika.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
s’ationaJ Labora' iry. L. 21—537 South Dearborn St.. Chicago, III.

Gerbiamieji: Id*du čionais $................... ir meldžiu prisiųsti man..................... bonkut
Nuga-Tone.

Vardas ir pavardę

Gatve »r numeri:

Įtiektas................ Vaistu*

Dykai Rašomoji Mašinuke.
t-__ ..___ • ____ i.__ i____ r*—

I
I

- Mtldžiu priimti euo mąiies širdingiausią iums padėka : 
mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jusi;'

TZ1 ' ~ " i
Jūsų m*todos kursas, stebėtinai yra pigus.

paįąCba, JOSEPH KUAUSKAS, Norristovp, Pa., Juiy 11. 191•- _ - y _ ... ... .....
$10.00 už kursą yra* t^ip uįjcanėdinti — busi užganėdintas ir tamista. mo-

Atminkit, mes turime tik 100 šių kursų p<> *3.00

Siusk Š3-00 šiandien. Įdėk markių už 15c. dėl 
Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, 

‘ . T . f
Musų kaina tik *10.00.

K. BEN. WAITCHES
4456 SO. HERMITAGE AVĖ. CHICAGO. ILL

I

“ Siutus, Overkotus I 
ir kitokius Rubus |

Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY- 
F \I gali turėti gera brukuojamą mašinėlę 
(Typpevvriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su pluksna. Ant tos mašinėlės 
gati kiekvienas teisingai ir greitai rašyu 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems 
Kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai., tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 
turėtų turėt' kiekvienas. Ji parsiduoda po 

$4.00 ir brangiau, męs ją duodame kiekvienam D^ KAI, kas pirks r»ušų lai
krodėli.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK .>6.2..
Jeigu norite turėti gražu ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir paras} k 
tuojaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies srstemos "Roskopo Patentas.' kuris vra 
žinomas geriausis iš rišo. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laika laiso iki 
minutes, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ger
tas $9.00. męs tik per. trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduosime ix> $6»25. r priedų * kitkvie- 
nams duosime DYKAI rašoma mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingų laikrodėlį ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, tik prisiusk 25c. sidabrini arba štampo- 
mis rankpinigių, o likusius $k0O užmokėsit paimdami 
laikrodėli ir mašinukę. Rašykit tuojaus ir adresuokit:

PRACTTCAI. SALES COMPANY
1219 N’ORTH IRVING AVĖ., Dept 62. CHICAGO. ILL.

DUOKIT PASIŪT MUMS. i

Men nštikrinaa, kad Jna tačėdysit pinigu 
tr turėsite GRAMUS RUBUS. Kadangi 
■»•• imam materiją i* gerųjų firma ir pri- 
miemnjam rūbą pagal imagų, todėl maag 
pa>ivti Pintai ar overketai nepudarko žmo
gau* idvaizdo* ir tona
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUTAM
TAIPGI MVALOM

tvirtesni.
SIUTUS It OVER- 
P1GIAI IR GERAI.
IR UPROSINAM

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darba* taras ir užtūrint a*. Kalas 

prieina ai a.
Tikras Jas« Betarto

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

Telefonas: 8o. Boston—eit 1<

< I

«1 I'

ŠIFKORTES Į KRAJŲ
Su džiaugsmu jums pranešame, kad mes galime jau siųst

PASAŽ1ERIUS
Į LIETUVA. LENKIJĄ GALICIJĄ, BUKOVINĄ- 
Rl'MCNIJĄ ir ČEKOSLAVTJĄ.
Rašykit* arba ateikite tuojaus užsisakyti vietą, kad 
nepasivėlintumėt ant laivo.

N. H. BERNSTEIN Ine.
STEAMSHIP AGENCY

10%-105 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

ie.-.



Kas girdėti Lietuvoj?
♦

•linis -bermotininką -būrelis. į (IAPAT,
Tom {»i hntfn trvs karinin-! BET NENUSIGĄSKIT.
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Lenkų suokalbio byla.
Kaip žinoma, rugp. pa

baigoje Kaune buvo susekta 
suokalbis lenkų kariškosios 
organizacijos, kurios buvo 
manyta nuversti lietuvių val
džią ^statyti len
kų. Suokalbis jsėjo aikštėn, 
kaltininkai“ suimti. Dabar 
fc«fchttnmrvrą^,’byia užves
ta 91 sulyg 126 § Baudž. 
Kodekso (kaltininkams gra
sia katorga). Liudininkų 
saukiama apie 300. Tardy
mas vedamas skyrium kiek
vieno asmens. Darant kratą 
rugp. mėn Nekrašo namuo
se Kaune, rasta sąrašas F'. 
O. W. (lenkų kariškosios or- 
kanizacijos) ir raportai, 
siunčiami iš Kauno anon pu
sėn demarkacijos linijos. Pa 
vardžių sąrašuose yra pami
nėta apie 300, jos visos pa
žymėtos slapyvardėmis ir 
rašytos šifru, t. y. slapyraš- 
čiu, tečiaus raktas slapyraš- 
čio rasta ten pat. Ša rašė bu
vo pažymėti visi buvusieji 
Kauno ir jo apygardos len
kų valdininkai, pradedant 
nuo Kauno Komendanto, 
baigiant kareiviais ir poli- 
cistais. Pranešimuose, ku
rie buvo iš Katino daromi 
kąs 2-3 dienos, buvo smul
kiai aprašoma lietuvių ka
riškųjų ir valdiškųjų įstai
gų veikimas, aptariami lie
tuvių valdininkai, katras iš 
jų tiktų lenkams, katras 
yra aršus lietuvys tautinin
ką s.ir tt. Buvo pakviesti ži
novai speęialistai, kurie pa
gal rankos rašto atspėja, 
kas tuos raštus buvo rašęs.

Susekta 95 kaltininkai, 
svarbesnieji kaltininkai, vei
kusieji suokalbyje. Kitų pa
vardės tiktai užrašytos, bet 
neparašyta ką jie veikė. Ka
lėjime dabar tebesėdi 6 pa
tys svarbieji kaltininkai, ki-. 
ti kaltinamieji paleisti tao- 
tar.pu uždėjus nuo 20,000 iki 
50,000 auksinų kaucijos. Kai 
kurie paleista, nes nebuvo 
kaičios prirodymų. Tečiaus 
svarbesnieji kaltininkai Ne- 
krasz, Eimont ir Kudzevič 
pabėgo ir kariškos gauptva- 
chtos. Tardymas užima 
daug laiko. Bylos pradžioje 
buvo padaryta daug klaidų, 
nebuvo kaip reikiant susta
tyti kratų protokolai, suim
ti dokumentą i sumaišyti. 
Tuo tarpu ’šrišta 50 doku
mentų, dar 100 lieka. Byla 
bus galutinai prirengta už 
kokiu 6 savaičių.

Suokalbis buvo labai gud
riai organizuotas. Doku
mentai buvo suslapstyti Ne
krašo namuose 
bent 5—6 vietose, 
mėje užkasti kiti 
je, kiti po grindų, 
dengs daug indomių smulk
menų iš Kauno kulvartų gy
veninio. Esama nurodymų, 
kad Kauno suokalbis veikė 
su žinia lenkų gen. štabo 
Vilniuje. ("Vienybė.”)

ir sodne 
Kiti že- 
pastogė- 
Byla ati-

Lenku reikalai Lietuvoje 
eina blogyn.

Lenkų reikalai pasviro 
blogesnio n pusėn. Siena su 
Lietuva jau pažymėta. Len
kų didieji užmanymai neį
vyko. Lenkai buvo prašę 
duot jiems ginklų ir aprū
pint kariumenę, o jie 
paimsią Maskvą, numalšin
sią bolševikus ir-nuraminsią 
Rurfją. Siltdb fikslu Pade- 
revvskis buvo net Londone, 
bet jojo pastangos neturėjo 
pasisekimo.

Lenkų pagalba greit bus 
nebereikalinga "ginti Euro
pos nuo bolševikų,” padarius 
su bolševikais sutartį. Tuo
kart lenkai nebegaus iš San
tarvės nei tos pagalbos pini
gais, ginklais ir kitokia karo 
medega. kurią lig šiol gau
davo. Girdėtis lenkai sutik
tų atkelti atgal demarkaci
jos liniją Lietuvoje, bile tik

jiems kas užmokėtų už tai, 
ikad gynė Lietuvos kraštus 
nuo bolševikų. Bet norinčių 

įmokėti lenkams už jų nep
rašytą gerumą nėra, tode 
lenkams prisieis be nieko 
kraustytis iš Lietuvos. Fran 
euzų gen. štabo šefas buvo 
atsilankęs pas min. Volde
marą klausinėdamas apie 
’ietuvių reikalavimus ir ar 
Seinai labai lietuviams rei
kalingi, tainri tas pats šė
las buvęs pas estų ir latviu 
atstovus. Taigi Lietuvoj 
tarptautinė Dadėtis eina ge
ryn. Gal dar pereis ir kele- 
ri metai, kol Lietuva taps vi
sų pripažinta nepriklauso
ma, bet tas netrukdo jai sa- 

o vidų tvarkyti, stiprinti 
savo ekonominius ir socia
lius pamatus, o nuo musų 
sugebėjimo viduje tvarkytis 
prigulės ir musų užsienių 
ei kalų pasisekimas. Dabar 

tvarkoma Lietuvos pasiun
tinybės, jos jau yra Įsteig
tos Skandinavų šalyje, Fran
ci joje, Vokietijoje, Anglijo- 
e ir Šveicarijoje.

”Vienybė.”

Lietuvos delegacija Pary
žiuje panaikinta.

Kauniškė ” Vienybė” pra
neša, kad nuo 1 gruodžio 
Lietuvos delegacija Pary
žiuje jau panaikinta. Lieka 
(ik komisijos kąi-kurių už- 
> ienio užsakymų.

Vokiečių plėšimai.
Pašiaušė (Šiaulių apskr.) 

Vokiečių plėšikų gauja už
puolė ant Pašiaušės dvaro, 
išdaužė langus, vieni sušoko 
butan, šaukdami: ”kur po
nas?” — Užklupę jį miega
majame kambaryje, paliepė 
rankas pakelti aukštyn, — 
atėmė kišenini laikrodėlį ir 
100 rublių. O kiti tuo tarpu 
paėmė visus (7) arklius ir 
išvijo vieškeliu ant Šiaulių.

Ta pati vokiečių gauja 
pakelyje, Tribuikų kaime, 
pas gyventoją Jokūbą Šim
kų išlaužusi kūtės duris iš
vedė paskutinę kumelę, ir 
Vileikių kaime nuo ūkininko 
Kazio Žilinskio irgi paėmė 
kumelę.

Sujudus jieškoti arkliai 
buvo surasti jau net Kuršė
nuose. Ir už suradimą vokie
čių žandarai išreikalavo net 
2 tūkstančių rublių. O plė
šikai lieka nesugauti.

I

Vužudė 3 žmones ir apiplė
šė daug kaimų.

Skaudvilė. Bermontininkai 
’š čia išėjo. Paskutinė jų da- 
is pasižymėjo dar ligi šiol 

negirdėtais žvėriškumais ir 
plėšimais. Iš aplinkinių kai
mų apie Nemakščius ir 
Skaudvile atimta daug ark
lų, karvių, penėtų kiaulių, 
grudų, pašaro ir pinigų. Ap
skritai tik viename Nemak
ščių valsčiuje nuostolių pa
daryta daugiau kaip už 
200,000 auksinų. Pabudžių, 
Sauslaukių, Butėnų, Ged- 
gaudiškių, Kavaduonių kai
mai yra labai apiplėšti. Žmo
nės labai Įbauginti, nes vo
kiečiai sako vėl grižtn. Kal
niškių kaime Adomo Dulbio 
žmoną vienas vokiečių ka
rininkas žvėriškai nužudė. 
Leberto Juozo sudegino tro
ba. atėmė visus javus apie 
750 pūdų, dvi penėti kiauli 
ir tris karves. Šilių Petrą 
nušovė.

Kavaduonių kaime Petro
ne, Ona ir Adomų Jakučius. 
Tona ir Adomų Bertašius 
vokiečiai smarkiai sumušė.

Vaidatonių kaime įvaikio 
Steno sudegino visas trobas 
ir degant nieko neleido iš
nešti.

Pašuvikščio vienkemyj 
Rimkų Aleksų prie jo namu 
nušovė ir jo lavonų apiplėšė. 
Tš jo namų atimta turto už 
28,000 auksinų. Minėtų Rim
kų nužudė ir apiplėšė pasku-

BET NENUSIGĄSKIT, 
į Buk ramus! Atsiminkit! 
jgai-sų Comodore Peny pa- 

Plėšė svetimi, plėšia ir savi, reiškimą po mušiui ant Erie 
Svedesai (Rokiškio afiskr.) 
iia žmonės dideliai nukert
ėjo nuo bolševikų. Plėšė 
uos vokiečiai, bet bolševi
kai dar skaudžiau. N uo vo
kiečių buvo pripratę par
ėpti, o nuo bolševikų, kadan 
ii jų komisarais buvo vieti- 
tiai, nepasislėpsi, ne atsi- 
>raš.vsi: kame tik suskubo, 
špylė aruodus, išplėšė skry- 
les, suėmė didžiausias kont- 
ibucijas. Daugelis pamatė 
įaisią šaltąją, kiti Dvinską, 
z ra nuo mušimo ir gąlą ga
vusių.

Taip elgėsi svetimi. Bet 
įegeriau elgiasi ir sava val- 
’.žia. Štai pavyzdys: Šis ne- 
lerdidelis valsčius susideda 
š 400 mažažemių (nuo 2 iki 
•dešimtinių) ir 250 augš- 
•iaus 9 dešimtinių žemės tu- 
•inčių ūkininkų. Nuo jų rei
kalaujama 7,500 pūdų gre
tų, nuo turtingesnių valsčių 
uo,tarpu reikalaujama ma
naus. Atsimenant, kad čia 
įkiš ir taip suvargintas, to
li rekvizicija ji dar didžiau s 
jrislėgtų. Važinėjo Įgalioti- 
iiai su protestu Kaunan, bet 
įe ką padėjo.

Tarp jų buvo trys karinin 
kai.

GERIAUSIAS BUDAS SIUN
TIMUI PAŠALPOS Į LIETUVĄ

Slavonian Trading Corpora- 
ion. Lietuviškai — Tarptauti
nė Pirklvbos ir Pramonės Ben- 
Irovt, užvardinta ”Slavonian 
frading Corporation” dėlto, 
tad atsidarius rubežiams ma
nome Įsteigti didelę apyvartą 

■’irklybo.ie. Pramonėje ir In- 
iustrijoje tarp Slaviškų šalių.

Musų Bendrovė užsiima išve- 
:imu ir Įvežimu Įvairių prekių 
(tavorų), persamdymu laivų ir 
»beina pirklyba, pramone ir in- 
lustrija Amerikoje ir kitose ša- 
yse, kaip ve: Lietuvoje, Ukrai
noje, Lenkijoje, Rusijoje jr tt.

Musų bendrovė inkorporuota 
uit $200,000.00 sumos ir Bend- 
•ovės tvarką veda inžinieriai, 
varmonininkai ir vertelgos, spe- 
iališkai išsilavinę Įvairiose A- 

mrikoniškuose Universitetuose.
Musų Bendrovė užsiima per

siuntimu paašlpos ir siuntinių 
; Lietuvą ir turi Representato- 
rius Europoje, kurie priima lai
vus ir išsiuntinėja siuntinius j 
visas dalis, Į arčiausią geležinke- 
io stotį Lietuvoje, kur atsiėmė- 
ias gyvena.

Mes apdraudžiame (inšiurina- 
ne) siuntinius nuo musų skla- 
!o, 470 Greenvvich Street, Ne’.v 
York. iki paskutiniai geležinke
lio stočiai, kur atėmėjas gyve
na. Apdraudžiame nuo ugnies 
sugedimo tavoro, pavogimo, 
paskandinimo laivo ir karišku 
periškadų.

Taigi, jūsų siuntiniai būtinai 
bus priduoti jusu broliams ir 
gentims; bet jeigu kas atsitik-*x‘

tų su siuntiniais, tai gausite 
pinigus atgal.

Dabar rengiame trečią laivą 
i Lietuvą, kuris išplauks trum
pame laike, taip greitai, kaip 
’aiva? liksis pripildytas. Po iš
plaukimui šio laivo, rengiame 
kitą laivą į Lietuvą.

Taigi, neatidėliokite paašlpos 
siuntimo savo broliams Lietu
voje. nes jie jusu pašalpos di
džiu balsu šaukiasi ir su didžiau
siu nekantrumu laukia; siųskite 
.tiems pagalba ir apginkite juos 
nuo bado ir šalčio. (6)

Dėl platesnių informacijų ra
šykite į generalj biurą:

SLAVONIAN TRADING 
CORPORATION. Ine.

13-21 Park Row.
New York, N. Y.

FIRST STATĖ 
BANK

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

ežero 1813 metais: “Mes su
sitikome priešininką ir jis 
yra mus.” Lengva yra susi
tikti epidemiškų Influenza 
ir garbingai nugalėti ja var
tojant paprastą protą, t. y. 
rupinties užlaikyti savo vi
durius tvarkoje pagalba 
Trinerio Amerikoniško Kar 
taus Vyno Elixerio. Trine
rio vaistai netik išvalo vidu
rius, bet taipgi sudaro Runoj 
jiegas apsigynimui. Kiti 
puikus vaisiai delei siau-j 
čanėios epidemijos šiandien 1 
yra: Trinerio Augelica Kar-. 
tus Tonikas, sustiprinantis j 
energiją, Trinerio Sedaty-į 
vaš kosuliui prašalinti, ii 
Trinerio Antiputrinas ger
klei bei nosiai plauti. (No
siai plauti reikia paimti da
li antiputrino ir sumaišyti I 
su keturiomis dalimis šilto! 
vandens). Viso e aptiekose Į 
Trinerio vaistus galite gau
ti. — Joseph Triner Co., 
1333-43 So. Ashiand avė.. 
Chicago, III.

I

107 SALEN ST
BOSTON, MASS.

Lietuvoje
Lenkijoje

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ

MUS BANKŲ

I LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

Nusiunčiame pinigus ir 
pasiūlome geriausį užtik* 
rinimą, sekančioms musų 
kainoms:

Lenkiškos Markės
1,000—už $21.50.

Atlieka vuau*
OFFICE:
735-736 OM South B'.dg.
294 Washington st,

Boston. .Mass. 
T«l.: Fort Hill 3424-1972.

Gyvenimo vietos telephone:

leumUkut reikalu* visur.

OFFICE:
332

Td.:

Broa<lwav, 
Su. BuHton. Mbm.

So. Boston 481-M. 
Itoxbury 4238-M.

GERAUSIA PROGA, NAUDOKITĖS!

turi turėti vieną savo namuose, šis namo

4
4

4

4

4

u

Vokiškos Markės
1,000—už $28.00.

Rubliai
1,000—už $48.00.

RST STATĖ BANK 
į- Z ; JO’’ SAUCM- ST.

^BOSTON • MASS

Aš, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse

Extra Dovanai!

Kiekvienam išsiųsime pakelį teatri
nių pinigų, iš kurių gali turėti daug * 
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi 
iliustruotą kataliogą geriausių laik
rodžių ir Įvairių r.aujų išradimu, kas 
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašysite tuojaus: (S;

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Avė.. Lept 15.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čiu ligų ? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyvą. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos, .dažai tegalėdavau valgyt
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
šiaurių. Diegliai suimdavo po kratine, 
u ruošė ir strėnose. Niekur aš nega

vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria de) 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per G mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažir.t ir palikau laiminga 
raudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
>1.23. Galima gaut geresnėse aptieko
se. o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALI TAKAS CHEMICAL INST.
žolės nuo visokių blogumų. 

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

šitą apgarsinimą turėtu perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.
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!> _ -je Rl EI LES prade* mažinti
■ ici žymės netiksi l’a-kui tik retkar- 
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RL’J'I LE"- lu-nk'.ilę ap:iviojc. Isašttio- tik 
ka<! i’-s vert->s dm:g daugiau. Paaiškinimai 
bo>'-. '.iei n< ’.isilc jn-ų aptiekoje, tai 

čto n arkė: .;s. ar money order šiokiu adresu:

panaikir:
trynimo:
pleiskana
č'.:is st-vrlgm:

> Nns’pirkie
6;c., bet jti- šaky 
pridėti prie if. k . 
atsiųskite mums 7.

F. AD. RICHTER 6 CO.. 325-330 Broadway. New York

NAUJA IR L\BAI PRAKTIŠKA

Su ta yla jus galit suUisvt debatus 
deknis, maišos, etc. JĮ ,hrva drutai ir 
gerai, greitai kaip magina; prekiuoją 
▼įsa su 20 jardų šiaučių dratos ir a- 
datoms s-u nurodymais, tik $1.00. 7
ylos už $5.00. Utsųanodinimas gva- 
ra n tuntas. Pridėk $1.00 prie to apgar
sinimo. šiandien, ir pasiusk pas- iiiNOVELTY SALES CO: Dept A M
Ma tfL Bav 134 . NEW YO<K, W. y.

Gerklės skaudėjimas, diegliai krati
nėje, inflaenzos. pasiredym* ženklai.

Ištrink gerkle ir kratinę su

PAINEXPELLERIU 
i- pridengk krutinę vilnonę materija. 
N-apsileisk taip. ka<l tavo pagautas šal
tis išsivystyta i pleurite, puentuonij*, 
lurtueuz ' ir i kitokias pavojingas ligas.

Mgsipirk Šiandiena sau parankiausi 
oje aptiekoje Pain-Elpellerio. 35e. ir 

T,e. Kutelis. »
Tikrieji turi musu vaizbaževkli

IKARĄ Ą,
Nepriimk kitokiu vutuainyutu arba 

pa tnfgdž lojimu-
r. AD. R1CHTER C> CO. * 

326-330 Rroadway Nęw JTork

No. 1 VARGONAS yra 18 
colių ilgio, 14% colių platus, 
ir 12% colių augsta-S yra 
gražiai pagražintas ir išduo
da skambų ir priiinn > balsi,, 
taip kad yra aiškus didelėje 
svetainėje. Jis yra apsaugo
tas r.uo dulkių ir <i>jr_ų. stik
lo durimis. Preke $18.75.

No. 2 VARGONAS yra 14% 
colių ilgio, 12 colių platus, :r 

■ »% augštas; yra gražiausio 
padirbimo. žodžiu sakant, 
yra puikus namo linksminto
jas. Prekė tik $11 j*.

Mylėtojai geros muzikos
\argonas yra labai gražiai padarytas ir jo rhašincrija niekados negali su
gesti.

Jeigu mylit muzikų, tai būtinai nusipirkit vieną iš šių musu puikių 
vargonų. Su juo palinksminsi save ir savo draugu.-. Galėsi giajinti vi
sokius šmotus ir ne taip, kaip zirzina kas nors šiek-tiek pramokęs, bet 
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai. Jsidėsi role kokią norėsi ir tik suk
si, o vargonas grajins. Gali būti tikras atsakam lai.

Dabar, kolei dar garsiname, pardticdame juos labai pigiai. Taigi nu
sipirk vieną nelauk koliai pabrangs. Jums reikia šio nanioimksmintojaus.

Tuojaus prisiusk pinigus, visus arba pusę, o mes tuojaus jums išsiųsi
me namų linksmintoją. 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.

Didelį surašą muzikos rolių siunčiame drauge su vargonais. (8) 
MASHKEN SFEC1ALTY CO.

4456 SO. HERMITAGE AVĖ., CHICAGO. ILL.

...........

Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą įvairiau
siu SKILVIO LIGŲ. Toji formula susideda iš sekančiu * 
trijų ypatybių:

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

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.

T C VINUM CINCHONAE T C
I • V. • KARTUSIS VYNAS < • V.

Jis suteikia palengvinimą ir nuraminimą, padaro veik
lesniais ir sutvirtina vidurius. Toji formukt užtvirtinta 
chemijos departamento VVashingtone, D. C.

Reikalauk Karčiojo Vyno justi aptiekoje. Jeigu jus jo 
negautumėte pas jus aptiekorių, rašykite pas

>

>

-
i
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TERRACE CITY PHARNACEDTICAL CO.
2 HUDSON ST. YONKERS, N. Y.

UŽTIKRINK SAU ATEITĮ
Patarpininkaujant

“The Texas Oil Fieldsn

kuri* duoda pilną pro-ą smulkiems akcijonieriams 
JI* išplėtė didelius tartus ir dau^ žmonių per juos 
jaa praturtėjo.
-SPEA OIL” PASIŪLO AKCIJAS PO

DU DOLERIUS
už kiekvieną akciją, kurios už kiek laiko išsivystys į 
didelius pinigus. Knygutės paaiškinimui duodam’-.-.

SPEAR OIL CO.
40 Court St. Boston, Mass.

1

TELEPHONE: Havmarket ISS1

DAKTARU OFISAI 
» MEDICAL OFFICES 

22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE 
BOSTON, MASS.

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

Firmą egsaminaciią ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika
linga. padarome DYKAI kas atsineš si kuponą.

VALANDOS nvo 9 ii ryto iki 9 vakare. .KalbaT.e lenkiškai ir rusiškai.
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KELEIVIU

Vietinės Žinios
|I 

Abla\a ant plėšikų South 1 
Bostone.

Kumunislų redaktorius pi i-j 
sipažinu prie kaltes.

Bostono komunistų są-! 
vaitraščio redaktorius John 
Baliam prisipažino prie ap-J 
kaltinimo, kad jis agitavęs t

Protestas prieš “Dar Ori Puikus Balius!
Rengia Kriaučių Unijos 

149 Lietuvių Skyrius A. C. 
Iw. of America, Ketverge 
arba-Lincolno gimimo die
noje. 12 vasario, 1920, Lietu
vių Salėje. Kampas E ir Sil
ver Sts., So. Bostone. Pra
džia 7 vai. vakare ir tęsis iki

irai.—a=lF
100 AUKSINŲ

Už $5.00.
1000 AUKSINŲ 

Už M5.00.

► ir laugiau negei- 
dalykų, jvykęs per nu- 

bininko” šmeižtus. nopolizavimą/^ *
x. . ———’ .. ! Bereikalo ”D-kas” iškrai-
Nuterivtos Lietuvos Drau-tpo prakilnų darbą dirbančiu 

Z’ų Komitetas, kuris suside-j komiteto va ertą ri pasirodo 
. .. . .. . —. neišmanėliu, sakv-

• "■ sla-ip hetuvlų .kad ”nuterioti drau
gai misiją monopolizavo.” 

Mes. reikalaujame. I 
paskelbtų visus 

’’neteisingus dalykus,” jo 
nnuomone Įvykusius Bosto
ne. Ir jei ”D-ko” rašytojas 
turi nors krilelj pilietiškos 
sąžinės, tat lai teikiasi at
šaukti savo išsvajotas ir* 
paskelbtas žemos rūšies in
sinuacijas, kokias gali skel
bti tik niekšjški gaivalai. 
Jeigu ”D-kas” savo paleistų 
šmeižtų neatšauks, tuomet 
lai pati visuomenė spen
džia kas rupi tani kry žiaus 
ženklu ir darbininko vardu, 
prisidengusiam laikraščiui.
Nut. Liet. Drg. Komitetas.

Dr. A. J. Karalius

Pereitoj subatoj So. Bos- naikinti turtus ir prievarta da iš Įvairių draugijų įgą-1 visišku 
no policija, apsirengus ei- versti valdža. Baiismė ja.n dorinių ir šiaip lietuvių vei- damas, 
lėmis drapanomis, itaisė tli> nepaskirta. Išgirdęs, kad - ėjų. prsiuntė mums ilgą'gai mis

I I
tono policija, apsirengu 
vilėmis drapanomis. -
ablavą ant p.ešikų. Kelintas .U kaltina ir trauks 
nužiūrimų vaikėzų suimta. ,

Pastaruoju laiku So. Bos
tone pasidėjo drąsus užpuo
limai ir plėšimai. Gyvento
jai likos taip Įbauginti, kad 
vėlu laiku bijojosi jau vaik
ščioti. Pereitos seredos va
karą ant Broad\vay plėšikas 
buvo užpuolęs jauną mergi
ną, kuri gyvena ant B gat
vės ir pėsčia grižo iš Broad- 
wav tunelio namo. Pradė
jus jai spiegti, užpuolikas 
nusigandęs pabėgo.

PėtnyČios vakarą 
Dorchester gatvės buvo už 
pultas krautuvninkas Sears 
kuris uždaręs savo krautu 
vę grižo 10 valandą 
gaiš namo. Sears 
ku-- atmušė.

Subatos vakarą 
užpuolė mėsos krautuvę ant 
Cambridge gatvės Bostone. 
Sumušę savininką, uždarė ji 
aisbaksin ir joasiėmę $300 
pabėgo.

s atsako
mybėn. Baliam buvo iviPs- 
gęs i Ne\v Orleans ir paėmęs 
iš tenai laivą plaukė jau 
Meksikon. bet valdžios 
agentai jį sugavo ir atgabe
no Bostonan.

Užtiko slaptą bravarą.
Beverly miestely je, netoli 

Bostono, valdžios agentai 
susekė slaptą bravarą. kuri 
buv<> Įtaisęs girioje malka- 
kirtis Devost. Ji iskendė 
kaimynai. Jis areštuotas.

ant

su pini 
užpuoli

banditai

gazti

Mokytoja nusižudė.
Pereitos pėtnyčios r.akti 

po No. 44 W. Newton st. n .i- 
sir uody jo žibinamu o ju 
mokytoja p-iė Augusta Dril.
Ji ?irgo nervu liga ir pa>t?.- 
ruoju laiku buvo pa it ra . .- 

į kus .jau nuo vietos. -Ji baimė 
oasidaryti sau galą jau per 
Naujus Metus, bot kaimy
nai ją tuomet išgelbėjo.

Dantimis apsigynė nuo 
plėšiko.

P-lė Endina Kendrik. ku
ri dirba prie telefonų, sako, 
jog apsigynimui nuo plėšiko 
nereikia nei revolverio, nei 
špilkos, reikia tiktai aštrių 
dantų ir geros gerklės. Ji sa-i 
kosi gerai tą žinanti, nes pa- burną, 
ti buvo užpulta. Pereinant l iš i 
jai aną vakarą iš darbo na
mo, vienas banditas pastojo i 
jai kelią ir viena ranka grie-' 
bė už jos krepšio su pini-! 
gaiš, o antra užėmė jai bur
ną. kad nerėktų. Mergina 
suleido dantis i plėšiko ran
ką ir pradėjo garsiai spieg
ti. Iš skausmo ir baimės plė
šikas paleido krepšį ir norė
jo bėgti, bet tuomet iau 
mergina ji nusitvėrė ir lai- 
kvdama pradėjo da daugiau 
rėkti. Plėšikas tečiaus par
mušė ia ant žemės ir ištru
kęs pabėgo.

Ligonis nusišovė.
Somerrillėj pereitos 

jbatos vakarą nusišovė tūla? 
Philips Durand, -52 metų vy
ras. Jis jau nuo kelių mėne
sių sirgo ir nusišaudamas 
paliko laišką, kuriame aiški

nta. kad nusibodo jau kentė- 
jti. Jis Daleido šūvi sau Į 

. Pati parėjus vakare 
miesto rado ji jau negĄ'vą.

U

Sušalo sena moteris.
Charlotte Bekelman. 

metu amžiaus moteris, i 
gyveno viena po No. 112 Tu- 
dor st., So. Bostone, jiereitos 

I subatos vakarą buvo kaimy
nu atrasta negyvai sušalusi, 

į Miesto daktaras pripažino, 
ikad ji buvo negy\a jau nuo 
[dviejų dienų. Nelaimingos 
j er.e ė- namuose, nebuve nei 
| trupinėlio maisto, nei kuro.

O-J 
kuri

Sudegė trįs arkliai.
Ant School gatvės Cam- 

, ...... . .įbridgeuje pereitą sąvaitę
1,088 influenzos atitikimai 1Į .-nertinėse arklydėse kilo gai- 

dieną. sras ir tris arkliai sudegė
Influenzos epidemija Bos- negyvai, o ketvirtas taip ap- 

tone ir visos Massachusetts degt, kad reikėjo nušauti, 
valstijoj smarkiai plėtojasi. Arkliai prigulėjo atskiriems 
Kas dieną būna vis daugia i 
atsitikimų. T 
dėli apsirgo 
ufarninką 482.

i žmonėms, kurie laikė juos 
Praėjusi pane- :enai ant mitalo.

> 361 žmogus, j ------------------
seredo.i 770. Streikas ant geležinkeliu, 

ketverge 813. pėtnyčioi 9-55,Į Ant Boston-Albany ir 
o subatoj jau 1,088. Iš .viso i Boston-Maine geležinkelio 
per sąvaitę apsirgo 4,469. į <u-treikavo prekių krovė- 

' :ai, reikalaudami trumpes
nių darbo valandų ir aau- 

l riau algos. Dabar jie gauna 
į tiktai $16 su centais i savai
te.

Lynne streikuoja 
statytojai.

Pasirodė raupai.
Bėgiu dviejų savaičių 

Bostone jau antras žmogus 
apsirgo raupais. ŠĮ syki 
serga italas. Miesto dakta
rai ii tuojaus išgabeno ant 
Penikese salos, kad neuž
krėstų čia daugiau žmonių. 
Raupai Amerikoje, tai ne
paprastas atsitikimas. Šita 
liga paprastai siaučia tiktai 
necivilizuotose šaljse.

namų

Brocktone ir ?*Iontelloje 
rengiasi streikuoti 1-5,000 
šiaučių.

Gavo $20.000 už sužeidimą.
Boston and Maine gele

žinkelio darbininkas Timo- 
thy Dwsmoud buvo apskun
dęs geležinkelio kompaniją, 
reikalaudamas $50.000 atly
ginimo už sužeidimą. Tris 
metai atgal jis dirbdamas 
ant geležinkelio pumpavo 
gazoliną, tuo tarpu inžinas 
šovė atgal ir metė jį per vi
są ruimą, nuo ko jis likos iš 
dalies suparaližiuotas. Pri- 
saikintujų suolas pripažino, 
kad kompanija turi užmo
kėti nukentėjusiam darbi
ninkui $20,000.

VISU ŽINIAI.
Cambridge, Mass. sukato

je, 7 vasario nuo 7:30 vaka
re, Orenge salėje, 20 Cent
rai Sq. 71 kp. rengia gražią 
vaakrienę. Bus Įvairių pa- 
marginimų ir šokiai. Tikie- 
tus reikia turėti iš anksto, 
kuinuos galima gauti pas 
kuopos narius.

Nedėlioję. 8 vasario. 1920, 
nuo 10 iš ryto, svetainėje 7 
Burleigh st. ESS. 71 kuopos 
bus mėnesinis susirinkimas. 
Yra daug reikalų apkalbėji
mui, malonėkite visi nariai 
ir simpatizuojanti darbinin
kai atsilankyti.

J. A. Valeika. rašt.

Socialistų susirinkimas i- 
vyks nedėlioj, 8 vasario nuo 
JI iš ryto Lietuviu salėje. 
Norinčius prisirašyti kvie
čiame atsilankyti.

GORALSKY’S EMPLOY- 
MENT OFFICE.

Persikraustė nuo 52 Salėm st į 
nauja vieta

169 COURT ST.. e BOSTON!-; 
Užtektinai darbo vyram, ir mote

rims kiekviena dieną

jmotėstą prieš "Darbinin
ką," kuris primelavo nebū
tų dalykų apie Lietuvos Mi- 
• i.ja.

Neturėdami "Keleivyje” 
dane vietos, viso to protesto 
nedėsime, bet paduosime tik 
. varbesnes vietas. ’’Darbi- 
aatkas“ buvo pripasakojęs 
apie’ Lietuvos Misiją, buk 
>> nieko neveikianti, tik lė
baujanti ir per tai pasivėli
nusi pribūti sutartu laiku Į 
Shavcmut Banką, o paskui, 
•as tūlas moteris arbatą be- 

•reriant." ar "ką kitą beda- 
ant." pasivėlinusi i Monte

rio nuvažiuoti. Taigi N. L. 
k Komitetas, kuriam vado

vaujant Lietuvos Misija 
:?o.-tono apielinkėj darbavo
si. protestuodamas 
tuos "aDrbininko” 
tus. rašo:

...yar didžiausis 
melas apie pasimatymą 
Shavmut banko direkto- 
•iais. "D-kas" skelbia, buk 
ni?ija pietavusi pas "vieną 
nuteriota draugą” ir pavė

davusi i banką.
Faktiškai, misija valgė 

lietus pas N. L. D. K-to pir
mininką A. Ivaškevičių, kur 
buvo Dr. Jakimavičius, kom. 
Petrauskas nr daugiau k-to 
•tariu ir svečių, o do pietų 

* misija nuvyko i Shawmut 
banką ir matėsi su visais di
ktoriais, su kuriais buvo 
nusitarta matyties.

Trečias chamiškas ”D-ko” 
! oa rašvmas tiesiog taikomas 
užkenkimui misijos darbo 
,vr? šis:

"Keli laisvieji ’nuterioti 
draugai* nusivedė misiją 
»as tūlos rūšies šmones. ku
rių moterys nešioja trum
pus plaukus ir trumpus si- 
■onus. o vyras plačias keli
nes ir ilgus plaukus. Ten ar
batą begeriant ar ką kitą 

i bedarant, traukinys be misi
jos nupvškėjo.”

Bjauru, kuomet kryžiaus 
ženklu ir darbininko vardu 
orisidengęs laikraštis rašo 
tokius neteisingus dalykus.

Faktiškai, tie ”tulos įni
rtęs žmonės" buvo susirinkę 
i inteligentiškiausių ameri
konu rezidencįj.ą, milionie- 
’’ė« Miss Ro^a De.xter name, 
100 Bacon St.. Boston. kuri 
apart Lietuvos misiją už- 
kvietusios ir sykiu dalyvavo 
to namo savininkės, dalyva
vo N. L. D. K-to pirm. A. 
Ivaškevičius, sekr. K. Nor
kus. adv. Bagočius, stud, 
Denbin. aptiekorius Šidlau
skas. presos komisijos narys 
V. J. Jankauskas ir kiti lie
tuviai. Kompozitorius M. 
Petrauskas paskambino ir 
padainavo keletą dainelių.

kad vėlybos nakties.
Grajins puiki Montellos 

Unios orchestra iš 8 ypatų.
Visus maloniai kviečia

* Komitetas.
_____________________________ _——«

MARCEliA J ASAS, pirmiau gy- 
,* emi.-i Cam' ridge, paskiau Lowell, 
Ma.-s., tuojaus atsišaukite į Mįddle- 
sex Superi<vr Te'smą Cambridge, 
Mass.. nes ten yra užvesta Pivorce 
byla pri^š ją per jos vyrą Juozapų 
Jašą, kurį, kaip jis tvirtina, ji apleido 
Sept. 27. Ibi 1 ir nuo to laiko apie ją 
nieko negirdėjo. Jei kas žino apie ją, 
gyvą ar mirusią, praneškite 
antrašu;

Adv. F. J Bag ičius
253 Broaduay. So. Boston,

šiuomi
(5)

Mass.

►

I

prieš
šmeiž-

"D-ko 
su

EXTRA PRAKALBOS!
Vasario 8. nedėlioję, nuo 

7:30 vakare. Teisina salėje. 
So. Bostone. Nuteriotos Lie
tuvos Draugų Kom. rengia 
žymias prakalbas paminėji
mui 2 metų Lietuvos Nepri- 

i gulmybės Sukaktuvių. Vi
siems aukavusiems Lietu
vos reikalams bus išdalinti 

j paliudymai. Kalbės žymus 
'kalbėtojai ir bus vi okių pa- 
amrginimų. Visi So: Bosto- 

’ no ir apielinkės lietuviai ma
lonėkit atsilankyti.

Komitetas.*

I
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Burnos švarumas,
kaip ir nosie,, yra botlaA.i norint apsi- 
MUSVtl nuo tokiu i iru. kaip gripą* ar
ba 0uc4s. kurio, gali būti parojinsiau- 
aios ii visu žietno. nesmagumu, bei 11- 
C”. Taigi, prisirencktte ii kalno ir 
U,k;kita po ranka arba parankioje 
vietoj*

Severą’s
Antisepsol
(Severos Anfisepsplhi). Vartokite ji 
kasdiena gargaliavimui ir i uosi i< 
mirkitimii. .Hs taipgi vartojamas, 
kaipo antiseptikus plovimas Vaiz
dams, nusidrėbk i mama ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgauta* vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kaina 35 et. ir 2c 
taksu. Parsiduoda visose aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA

■
■

I
Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo uzsenėjusias 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. MORGAN ST.
CDCAGO, ILL

TEL. BULEVAKD2160.

I
f

I

l

ir kitais

savu ku-
Berlyne,

Su nusiutimu 
kaštais.

Męs turime 
respondentus
Copenhagoje ir Kaune.

Kad pinigai tikrai nu
eis, gvarantuojame.

KELEIVIO AGENTŪRA

I

I

A N N A SPR1N DAITf:. KIR E1 LIS,
pirma gyvenusi South Bostone, pas
kui. rodos Chieagoj, tuojaus atsišau
kite i Suffolk Superior Teisiną. Bos
ton. Mass.. nes ten yra užvesta Di- 
vorc“ byla prieš ją per jis vyra Pivilą 
Kireilį už neištikimybę Aug. 30, 1919, 
su nežinomomis ypatomis. Vienas ži
nomas kaipo Mozuikevieh aioą Mo- 
tuienko. Jei kas .žino anie ją. ‘ 
ar mirusią, praneškite šiuomj 
šu:

Adv. E. J. Bagočius.
~>3 Broadevav, So. Boston,o

- Tel. Brighton 781-R. Ž

Į DR. I. R. JANKELSON |
T Gydo ligonius nuo visokių ligų-
-f Valandos; ®

Nuo 2—3 po pietų
Nuo 7—8 vakare.

PRANEI IL CHAMBERS
BRIGHTON, MASS. F

3
T

i
i

i

gyvą 
antra-1 

Mass.
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I»
»
i 
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I 
• 
i 
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'1 ELE EONAS }

Or.J. C. Landžius Ssymouf:
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS •

Valandos:.. (
9—10 ryte. 1
1—3 diena. 1

6—9 vakare. 489 BROADVV AY }
SO. BOSTON. MASS. •

255 Broadway,
So. Boston. Mass.

]E=E——IE
o

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Camoridge 6098.

DR. AL FIDERKOICZ,
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.

D1MITKI POTEMKIN, pirmiau 
svveiięs Philadelphijoj, paskui Rox-

■ būry, Mass., o dabar nežinia kur. tuo
jaus atsišaukite į Suffolk Surerior 
Teismą, Boston. Mass., nes ten yra 
užvesta Ihjvorce byla prieš jį per jo 
moterį Mariją Potcmkin, už apleidi
mą jos Jan. 24, 1915 metuose kaip 
ji sako. Jei kas žino apie jį, gyvą 
arba numirusį, tuojaus praneškite

j šiuomi antrašu: (5)
Adv. F. J. Bagočius,

253 Broadvav, So. Boston, Mass.

JOHN MILALA&IS pirmiau gyve
nęs So. Boston. Mass.. apleidęs savo 
moterį apie 2 d. vasario, 1919, kaip 
Ji sako, tuojaus tegul atsišaukia į 

! Suffolk Superior Teismą, Boston,
■ Mass., nes ten yra užvestas prieš .ii 
I Divorce byla per jo moterį Anną Mi- 
i lašis už žiaurumą, per didelį vartoji- 
' mą svaiginančių gėrimų ir neužlai-
kymą. Jei kas žino apie jį. gyvą ar 
mirusį, praneškite šiuomi antrašu: 

Adv. F. J. Bajočius. ... (5) 
253 Broad-vay, So. Boston, Mass.

i

*
: Dr. J. Jonikaitis į*♦i♦**

Tel. So. Boston 1771 į

{
___ r.. Bnv-tv” .»■, Į

So. Boston, Mass, « 
IUV •/ ... J
nuo 7 iki 9-to s vakare. {
......... ...

Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 E. BROADWAY,

L______ .
Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 

i x 1

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIES V ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building 2

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Kostiumų Balius
• RENGIA L. M. P. S. 13 KUOPA GRAŽŲ BALIU, SUBATOJE,’

<

|Dr. L. J. Podder|
Iš Petrogrado. x

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. y

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

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

69 CHAMBER ST.. BOSTON. | 
Telephone: Haymarket 3390 ’į?

1I
iI
ii

' •Siraį” i si—w f L T.

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir '

Rusiškai. Į Į
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- d

PI AS LIGAS. į s
VALANDOS: Į J

Nuo 8 iki 10 ryto. į j
Nuo 2 iki 3 dieną. ?
Nuo 7 iki 8 vakare. '■

321 HANOVER S T. i
BOSTON. MASS.

-
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February, 1920
Prasidės nuo 7:30 vakare.

Lietuvių Saleje
KAMPAS E IR SILVER STS. SO. BOSTON, MASS.

Kadangi progresistės yra atsižymėjusios parengimuose Įvairių ir puikių 
balių, todėl ir šis bus vienas puikiausia iš visų; kokie tik yra buvę surengti. 
Už juokingus ir įdomius kostiumus bus skiriamos dovanos. Nepraleiskite 
nei vienas ir nei viena!

širdingai kviečia RENGĖJOS.

Iš amerikiečių buvo Missjgį^
Aincld. Simmons Collegijos 
prezidentė. Miss Camohell, 
Mass. Valst. bibliotekorė, 
M r. Chandler, 20-th Centu- 
ry kliubo sekretorius, Judge 
Laivton. teisėjas Superior 
teismo, ir pora desėtku ki
tų: profesoriai, teisėjai, li
teratai ir ypatos iš prakil
niausios Bostono draugijos.

"D-kas” akltina N. L. D. 
K-tą ir del to, kad misija i 
Montello nuvažiavo ne trau
kiniu. bet automobiliumi ir 

:tiesiog prie salės. Bet juk 
misija nuvažiavo Liet. Pre- 
kyb. B-vės automobiliuje, 
ant kurio viršininku buvo 
p. Romanas. pasivadinęs, 
misijos ”adjutantu.’’ (Tas 
Roman-Ramanauskutis yra 

.paties "aDrbininko” žmo
gus. — Red.). Tad ir jis, o 
ne kas kitas kaltas del nepa- 

i informavimo, kaip važiuoti 
i ir kada važiuoti. Tik jis su p.1 
Abrainsku iš Montellos te-' 
žino apie laukimą ant sto-' 

■ ties.

Reikalingos Moters
MOKANČIOS SIUT IR PATAISYT 
(Experienced Stitchers & Menders) 

Rankoms užbaigė jos dirbti f aktorėje ir darbas iš
duodamas namon parsinešti. Patyrimas nerei" 
kalingas. Atsišaukit tuojaus.

NEW SUEATER & BATHING SUIT FACT. 
119—127 NORTH ST.. BOSTON, MASS.

X.

MOTERIS IR MERGINOS
Neeik voki t laiko pasirinkimui darbo vietos 

Ateikite pirmiausiai į geriausią vietą. Jus rei
kalaujat mus, o męs reikalaujam jus. Męs lauk
sime Jūsų ryto ryte.

(*>
Pabaigoje "D-kas” sakoj ■

American Rubber Company /
Netoli Kendall Square. 
CAMBRIDGE, MASS.

*

PLAUKAI.
Kaa turi nušipusius plaukus, 

bei niežėjimų galvos odos, plei
skanas. puolimą ir žilumą ylati- 
kų; retus plaukus, taip-gi spuo
gus arba šašus, duokite savo 
antrašą ir 2c. štampą. (6)

The U'estern Chemical Co., 
Boy J.. Berea, Ohio.
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Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

............. ,
» TeL So. Eoston 506-W J
! DAKTARAS ;

1A.L. KAPOČIUS!
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• L1ETLVYS DENTISTAS.
Į VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nao 1 iki • vak. 
iH 1 ▼. *0 pietų.

NKDtLIOMIS
t Seredomis iki 12 dieną.
• Ofisas "Keleivio name
| 251 Broadway, tarpe C ir D Sta.
• ’ *------------ -----------

I

Ofisas "Keleivio name

80. BOSTON. MA88.

PINIGUS Į

ii
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LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

NUSIUNČIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

Peopie’s Exchange
INCORPORATED

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

$975
I

t

1

r

Ant 21 
akmens

Gelzkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

gelžkcliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime 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 kitur. Puikus auksuo- 
i tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
'906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL.

■
1

Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistų ii Euro

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

Taipgi užlaikom visokių iš- 
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duoda m.
Kraujo Valytojas ..............§1.50
Nervų Ramintojas ..............$1.50
Nuo slinkimo plaukų ir

pleiskanų ........................ $1^5
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų...........$1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ........... $2.00
Bobro Lašai ........................ $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas visokių

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

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

Klausdami ko nors atsiųskit^ 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.
T

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 BR0ADWAY, SO. BOSTON
Tel. So Boston 87

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedėliomis nuo 1 iki 3

PININGOS
LIETUVON!

Jūsų giminės ir draugai rei
kalauja pagalbos. Jums terei
kia išbandyti. MUįįŲ 40METŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo musų- spe- 
ciališkumas.

N. H. Bernstein Co.
Bankieriai

101-105 Šalim St 
BOSTON, MASS.
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