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"Entered as Second CIass Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass.. tmder the act of March 8, 1878.
True translation filed vzith the post master at Boston, Mass. on November
12, 1919, as reouired by the Act of October 6, 1917.

Lietuva, Latvija ir Estonija
DERYBOS PRASIDĖJO
DORPATO MIESTE.

should

VOKIETIJA ATMETA
RUSIJOS BLOKADĄ.

Berlino "Kreuz-Zeitungf’
Turi taikytis su bolševikais,
nes kitaip bus sunaikintos. praneša, kad kaip valdžia,

LIETUVOS VALSTYBĖS ; True
ID DD A

d a

TV ir A c?
_____

translation filed with the post- i True translation filed with the post į True translation filed with the post maste r at Boston, Mass. on November
rnaster at Bostop, Mass. on November 12, 1919, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.
12, 1919, as required by the Act of
October 6, 1917.
October 6, 1917.

a' B*3Ston- ?Iass‘ on November
at
I ™12,aster
1919, as iequired by the Act of

Rusija siūlo Aliantams pastatyt daug didesnę, negu Pradėjo
šiandien.’’
pradėt taikos derybas. Darbininkų organas ”He- KONGRESAS

Kaune, Laisvės Alėjoj vei-!
kia Lietuvos Valstybės ir j
Pramonės bankas; jisai pa
didinęs mokestį (nuošimtį)
už padėtus pinigus: Kiek
vienam pareikalavimui 3%, BOLŠEVIKAI SUTINKA
1 metams 5%, 2 metams 7%. UŽMOKĖTI CARO SKO
LAS. '

AUDIMO DIRBTUVĖ
VIEKŠNIUOSE.

tai taikos kainą

jie galės

gaudyti Komunistus.

ATMETĖ
BERGERĮ.

rald” rašo: "Darbininkų
pasiryžimas pabaigti inter
venciją Rusijoj pagalios iš Washington. — Kongre
mokino premjerą, kad dau sas 309 balsais prieš 1 nuta
giau reikia skaitytis su dar rė neįsileisti Viktoro Berge
bininkais, negu su atžaga rio, kurį Wisconsino žmo
reivių spauda." Toliaus šitas nės išrinko į kongresą savo
laikraštis ragina darbiniiT- atstovu. Mat Bergeris yra
kus spausti valdžia, kad ji socialistas ir nuteistas kalėjiman už priešinimąsi karei,
darytų su Rusija taiką.
tai kongreso ponams rupi,
kad
jis eitų kalėjiman.
VOKIETIJOS ŽMONĖS

AREŠTUOTA TŪKSTAN
ČIAI ŽMONIŲ.

Daug suimta lietuvių, tų
tarpe ir Šukys su Stilsonu.

Pereitą savaitę Suvieny
tų Valstijų valdžia pradėjo
po visą šalį daryt ablavą ant
”Estonijai
komunistų ir areštavo jau.
ne taika su bolševikais, bet balsiai sutiko atmesti są dyklą. Audžiamos visokios
London.
—
'
Darbininkų
tūkstančius žmonių. Vie
baigimas karės, kad išgelbė jungininkų reikalavimą, kad rųšies medžiagos suknės, ki
laikraštis
"Daily
Herald
”
nam
tik New Yorke suimta
jus save gyvastį,” pasakė Vokietija prisidėtų prie Ru limai (divonai) ir tt. Viekš
čia
paskelbė
visas
sąlygas,
daugiau
kaip 1,000. Detroite
Associated Press korespon sijos blokados.
niai yra Kauno gub.
kokiomis
Rusijos
sovietai
areštuota 300. Chicagoj 200,
dentui Estonijos ministerių Vokietija nusiuntė savo
KALBA APIE REVO
sutinka
daryti
su
sąjungi

Hartforde apie 200. Buvo
pirmininkas Strandman.
AREŠTAVO 12 MOTERŲ.
LIUCIJĄ.
atsakymą sąjungininkams čekų Kunigai veda ninkais taiką. Šitas išlygas
taipgi
daug areštų Pittsbur”Mes negalime kariauti į Versaliu. Jos nota užreišpačias.
Pereitą
nedėldienį
Vokie

parvežė
Londonan
Anglijos
Youngstown, Ohio. — Pe ge, Philadelphijoj, Baltimoamžinai,” tęsė jisai. ”To kia, kad Vokietija atsisako Tūlas laikas atgal Čeko
tijoj
buvo
apvaikščiojimas
parliamento
narys
pulkinin

reitą sąvaitę policija
čia rėj, Waterbury, New Brimums neleidžia finansinis duoti Rusijai kokios nors slovakijos katalikų kunigai
metinės
vokiečių
revoliuci

kas
Malone,
kuris
šiomis
areštavo 12 moterų, kurios taine, Clevelande, Newarke,
ir ekonominis musų padėji paramos, bet ji taip-pat padavė popiežiui prašymą,
jos
sukaktuvės.
Kaip
di

dienomis
sugrįžo
iš
Rusijos.
vaikščiodamos gatvėmis at Trentone ir kitur.
mas. Karinės musų reikme esanti priversta smarkiai kad jis leistų jiems vesti pa
džiumos
socialistai,
taip
ir
Sovietų
valdžia
pataria
kalbinėjo einančius darban Ir Valdžia sakosi nesudėnis išsibaigė, iš Anglijos priešintis Rusijos blokadai čias, išmesti iš pamaldų lo
nepriklausomieji
kalbėjo
sąjungininkams
pertraukti
skebus. Vienoj vietoj strei- sianti ranti rankų pakol ne
nebeateina, ir Estonija, kaip ir niekuomet prie jos nepri- tinų kalbą, kurios niekas
daugiausia
apie
kovą
su
de

visuose
frontuose
karę
ir
kieriai buvo apstoję karą, bus išgaudyti ir deportuoti
lygiai ir kitos Rusijos pak sidėsianti, nes Vokietijos nesupranta, ir daug kitų
šiniaisiais.
sušaukti
kur
nors
neutralėj
kuriuo skebai važiavo į plie visi ateiviai, kurie agituoja
raščių šalįs, nemato jokio liaudis, kuri taip baisiai ken reikalavimų pastatė. Bet
Scheidemanas
kalbėda

valstybėj
taikos
konferenci

no fabriką. Žmonės ėmė už revoluciją Amerikoje.
reikalo tęsti' karę toliaus.” tėjo nuo sąjungininkų blor išvisų tų reikalavimų, kuni ją.
mas Steglitze karštai agita mėtyt į karą akmenimis. Daugiausia savo pastangų
Telegramos iš Helsingfor- kados, negali papildyti "to gams daugiausia rūpėjo moz'
vo savo pasekėjus už vieni Skebai pradėjo per langus valdžia kreipia prieš Rusų
so sako, kad septyni Estoni kios baisios piktadarystės” terįs. Traukimas prie mote Derybų pamatan sovietai jimąsi
su nepriklausomais šaudyt. Pakol policija pri Darbininkų Sąjungą, kuri
deda šitokias sąlygas:
jos atstovai išvažiavo perei prieš kitą tautą.
rų buvo toks didelis, kad ku Nuėmimas blokados ir ati socialistais, užreikšdamas, buvo, streikieriai išsiskirstė. yra anarchistiškai-komunistą subatą Dorpato miestan,
nigai pradėjo pačiuotis ne
kad iš kairės visgi nėra to
tiška organizacija.
kur bus pradinės derybos OMSKO GYVENTOJAI laukdami popiežiaus leidi darymas visų buvusios Ru kio pavojaus, kaip iš dešinės.
sijos
valstybės
uostų
ir
gele

Suimta jau ir lietuvių ko- ,
NORI
UŽDRAUSTI
RAU

dėl sudarymo
Pabaltijos
SUJUDĘ.
mo. Iš Ženevos dabar pra žinkelių.
►
Bet kairysis Ledebour,.
DONĄ VĖLIAVĄ.“ ---- Lmunistų nemaža.. Waterbukraštų lygos ir podraug bus Omskas. — Paėmus bolše nešama, kad Pragos apielinkalbėdamas nepriklausomų
Pripažinimas
sovietų
val

ryje areštuota komunistas
svarstoma taika su bolševi vikams Petropavlovską ir kėj apsivedė 51 kunigas. At
jų socialdemokratų mitinge, Daugelyje atskirų valsti Kemėšis ir keliatas kitų.
džiai
teisės
siųsti
savo
at

kais. Šitoj konferencijoj da p.radėjus jiems besiartinti važiavęs dabar Pragon po stovus į visas sąjungininkų baisiai smerkė Scheidema- jų raudona vėliava jau už
Tarp kitų areštuotų laikraš
lyvaus taipgi Lietuvos ir prie Išimo upės, čia susida piežius arcivyskupas Ikornną, prezidentą Ębertą ir drausta. Dabar kapitalistų čiai paduoda J. Šukio ir J. V.
valstybes.
Reikalaujama
Latvijos oficialiai atstovai. rė labai rimtas padėjimas. dak daug tų kunigų atskyrė
taipgi paliuosuoti visus Ru spaudos ministerį Landsber- tarnai nori uždrausti ją ir Stilsuno vardus.
Lenkai, finai ir ukrainiečiai Tarpe gyventojų galima pa nuo bažnyčios.
sijos karės ir politikos be gą. Baigdamas savo pra visoj šalyj. Kongresmanas
taipgi dalyvaus, bet neofi stebėti didelį sujudimą. Vė
laisvius; atšaukti iš Rusijos kalbą Ledebour paprašė sa Smith įnešė sumanymą, kad TEISMAS LIEPĖ BAIGTI
cialiai. ________ ___
I liausios žinios parodo, kad
žemės visus sąjungininkų vo klausytojų pakelti deši už vartojimą parodose rau
STREIKĄ.
raudonoji armija randasi
kareivius ir sustabdyti kari nes rankas ir prisiekti kovo donos vėliavos darbininkai
KOLČAKAS KRAUSTOSI jau tik 40 mylių nuo Išimo
nę sąjungininkų pašalpą ti, pakol Vokietijoj ir kitur butų baudžiavi $10,000 pini Federalis teismas IndiaIš OMSKO.
miesto ir kad jos frontas ei
Rusijos kontr-revoliucionie- revoliucija nebus privesta gais arba metais kalėjimo. napolyje, įsakė angliakasių
Tiems ponams rodosi, kad unijos viršininkams atšauk
Artinanties bolševikų spė- na nuo Išimo Įstrižai per Kaiki pilniausio laimėjimo.
riams.
uždraudus raudoną vėliavą ti 400,000 mainerių streiką,
_ koms prie Omsko, admirolas zakovą iki Petropavlovsko, Pereitą nedėldienį New Sovietų valdžia iš savo pu
darbininkai nestreikuos ir nes jis esąs ”nelegališkas.”
’ Kolčakas įsakė jau iškelti iš čia yra toks įsitikinimas, Yorke susirinko į Madison sės prižada užmokėti sąjun
nereikalaus daugiau algų. Jeigu iki utarninko streikas
to miesto Amerikos Raudo kad prie Išimo upės Sibiro Sųuare Garden daugiau gininkams visas senosios
nebus atšauktas, unijos va
nojo Kryžiaus ligonbutį ir kariumenė bolševikams jau kaip 10,000 žmonių reikalau- valdžios skolas.
dams grąsinama kalėjimu.
kai-kurias savo valdžios įs nesipriešins, bet trauksis iki ti, kad sąjungininkų bloka- Sovietų valdžia pageidau
TRUMPOS TELEGRA
Bet Amerikos Darbo Fe
taigas. Gali būti, kad ir vi pat Omsko ir čia dės visas da prieš Rusiją butų nuimta, ja šiais pamatais konferen
MOS.
deracija
streiką užgyrė ir
Pittsburgh
’
e
didžiausių
sa Kolčako valdžios sėdyba savo spėkas, kad apgynus Mitingą
buvo
sušaukus cijos, jeigu sąjungininkai
tuojaus kraustysis toliau į miestą. Taigi ties Omsku Žmonių Laisvės Sąjunga. duos atsakymą iki 15 lapkri ietuviškų kolonijų, Soho ir Berlinas. — Užpuolimas žada jį remti. Gompersas
eina prieš Wilsoną.
Side,
rytus. Greitieji traukiniai laukiama didelio ir galutino Salėj buvo keli šimtai polic- čio.
iiSouth
-------------- ----------- ’ ;lietuviai
------------ -------- sudarė
7—..
ant
Petrogrado
nepavyko.
ant Sibiro geležinkelio tapo mūšio.
manų ir detektyvų, bet su Baigdama sovietų valdžia • bendrą komitetą iš įvairių Judeničas likos išmuštas iš Išrodo, kad unijos teismo
jau sulaikyti ir visi vagonai
sako: "Męs tikimės, kad ne {kliubų ir pašalpinių draugi Gatčinos ir pasitraukė į įsakymo neklausys ir tarp
sirinkimo nekliudė.
VIENOJE BAISUS
sutraukti į Omską, kad kiek
Illinojaus valstijos kong- reikės šitą pasiūlymą per jų atstovi!, šelpimui strei- Jamburgą, 68 mylios nuo darbo ir kapitalo prasidės
tikra karė._____________ ♦
VARGAS.
vienoj valandoj butų galima
resmonas W. Mason atsiun duoti su reikalingais •pakei kuojaučių plieno darbinin Petrogrado.
kų.
bėgti.
Penkios dienos lietaus ir tė telegramą, kad jis pats ne timais centralėms valsty
Keletas draugijų jau pas Londonas. — Pietų Rusi TEISMAS PRIEŠ ŽODŽIO
Amerikiečių ligoninės ir sniego pagimdė vargą. Dėl galėjo į šitą mitingą pribū bėms.”
LAISVĘ.
kyrė net po kelis šimtus do jos fronte bolševikai paėmė
valdžios įstaigos, kurios jau sostinėje baisų vargą. Dėl ti, bet užreiškė, kad "lai
lerių
Į
tą
fondą.
Mes
pra

pradėjo iš Omsko krausty stokos kuro mieste nėra ne kvmas Sibire Amerikos ka- RUSIJOS KLAUSIMAS
Dmitrovką ir K romus. Ka Pittsburgo plieno darbi
šome visų lietuvių draugijų zokų mieste Ust-Medviedit- ninkai buvo apskundė mies
tis, keliasi į Irkutską, kuris tik šilumos, bet nėra nei riumenės, kuomet Kongre
ANGLIJOS PERL1Apakelti šį klausimą savo su skoj prie Dono bolševikai to galvą, kad jis uždraudė
stovi prie pietinio Baikalo šviesos, nei gatvekariai ne sas nėra apskelbęs Rusijai
MENTE.
sirinkimuose
ir prisidėti sa paėmė daug belaisvių. Ry jiems laikyti susirinkimus
ežero galo 1,000 mylių į ry gali vaikščioti. Daug žmo jokios karės, yra laužymas Londonas. — Valdžios va
tus nuo Omsko.
nių miršta nuo peršalimo. šios šalies konstitucijos.” das Bonar Law pasakė: vo aukoms prie parėmimo tų fronte jie varo Kolčako ir tartis apie savo reikalus.
Toliaus jis savo telegramoj "Anglija nemano pradėti su strekuojančių plieno darbi spėkos iš visų fortifikuotų Teismas pasakė, kad "kon
DENIKINAS BĖGA.
KUNIGAIKŠTIS MIKALO sako: "Blokada. nuo kurios Leninu ir Trockiu taikos de ninkų.
stitucija duoda miesto virši
pozicijų.
Mes
atsišaukiame
į
visus
JUS ITALIJOJ.
šią žiemą Rusijoj turės mir rybų. pakol šito klausimo
ninkams pilną teisę uždrau
Ukrainiečių spaudos biu
Amerikos
lietuvius
darbi

Londonas.
—
Sulyg
Mas

ti
badu
moteris
ir
vaikai,
sti
susirinkimus ir prakal
ras Kopenhagoje gavo iš Iš Italijos pranešama, kad
neišdiskusuos
parliamen- ninkus, prašydami jūsų kvos žinių, Baltijos jūrėse
yra
prasižengimas
prieš
bas.” Še jums "demokrati
‘ Kamenec-Podolsko žinių, tenai atvažiavęs buvęs vytas.”
draugiškos
paramos
toj
mu

yra
65
kariški
anglų
laivai
ja!
”
‘
.<<
žmoniją.
”
Mason
baigia
sa

riausis
rusų
kariumenės
va

kad ukrainiečių generolas
Atžagareiviškas
"Daiiy sų sunkioj kovoj su galin ir jie nuolatos užpuldinėja
vo
telegramą
sakydamas,
Petliura pradėjęs prieš De- das didis kunigaikštis Mika
Mail” pasmerkia mintį apie
nikiną visu frontu ofensyvą lojus. Italijos karalius su kad Kongrese jis kovosiąs taiką su sovietų Rusija, sa gais plieno karaliais. Drau Kronštatą, nežiūrint, kad UKRAINIEČIAI LUPA
Laimėjimas plieno Anglijos jūrių žinyba tas
DENIKINĄ.
ir Denikinas su visomis savo karaliene atvažiavę į Genoą už blokados nuėmimą viso kydamas, kad tai butų "pa gai !
spėkomis traukiasi atgal. uosta tą juodašimtį.pasitik mis jiegomis. Perskaičius davimas rankos žmogžu streiko reiškia šviesesnę žinias užginčija.
šitą telegramą, audijencija džiui.” Kiti atžagareivių or ateitį visiems šios šalies dar Varšava. — Lietuvoj nu- Washington. — Ukrainie
*
Ukrainiečiai paėmė geležin ti. *
čių misija čia gavo iš Ukrai
bininkams. Todėl padėda
ilgai plojo.
kelio stotį Kodimą.
ganai, kaip "Telegraph” ir mi mums laimėti, ir patys sileido didelis vokiečių or- nos žinių, kad po trumpos
Mitingas priėmė rezoliuKAZOKAI SUNAIKINO
aivis. kuris lėkė iš Berlino į mušiu pertraukos, Ukrainos
tuoiausl”M.orni.nF. Post,” .taipgi baiJUDENIČO ARMIJA SU BOLŠEVIKŲ DIVIZIJĄ. ciją, reikalaujančią Ameri- siai Priesm£1 tai^ai su Ru- laimėsite.
Siunčiant aukas, monev Maskvą. Jame1 buvo 4 vo liaudies armija išnaujo pra
iš Rusijos
NAIKINTA.
sija.
Generolas Denikinas pra atšaukti
nuimti Bet ”Daily News,” kuris orderi arba čekį rašykite iž kiečiai, 2 bolševikų komisa dėjo didelį užpuolimą ant
kos
kariumenę
ir
Iš Helsoinforso praneša neša, kad Chopro rytuose
dininko vardu, J. Petraitis, rai ir 2 turkai. Orlaivis da generolo Denikino kariumepriešingas Lloyd George po 1313 Carson St, S. S. Pitt bar ranaasi Kaune.
nės. Jo spėkos buvo užpul
ma, kad generolui Judeničui kazokai sunaikino sovieto blokadą.
pasisekė dalį savo kareivių diviziją ir paėmė 3,300 be APKALTINO 14 DARBI litikai, reikalauja baigti su sburgh, Pa., o siųskite sek
tos 4 lapkričio ir pervary
Rusija
karę
ir
smerkia
Ang

išgelbėti, nors labai daug jų laisvių.
retoriui: J. P. Rasinskas, Londonas. — iš Maskvos tos kiton Bugo upės pusėn.
NINKŲ.
lijos premjerą, kad jis nesą- 2123 Watson St., Pittsburgh, pranešama, kad Sibire žmo Bėgdama baltoji Denikino
buvo išmušta, tečiaus GatPortsmouth, N. H. — Pri- žiningai elgiasi su Rusija, Pa.
nės sukilo prieš japonų ka gvardija paliko daug grobio,
činos ię Lugos apielinkėse AIRIAI UŽMUŠĖ SAVO
saikintujų
suolas slaptam Laikraštis nurodo, kad sąriumenę.
Užbaikalėje ir visokios karinės medžiagos
KUNIGĄ.
visa jo armija buvo bolševi
14
sovieposėdyje
čia
apkaltino
lygos,
kuriomis
dabar
Londonas.
—
Bevielė
tele

Amūro
apielinkėse
eina di ir ginklų, kuriuos paėmė uk
kų raitelių atkirsta. Bolševi Airijoj, netoli Armagh . posėdvje
J_ u*—
miestelio,
uždengtais
veidais
darbininkų
už
kėlimą
riautai
sutinka
taikyties,
y
“
, yra grama iš Maskvos sako, kad deli mūšiai. Trečioji japo rainiečiai. Be t-o da ukrai
kų telegramos sako, jog dėl
to tik Judeničas ir buvo su žmonės užmušė kunigą FoyJpiV Raymondo miestelyje, prieinamos, bet jeigu "bolše- būrelis tarptautinių bankie- nų divizija likos taip sunai niečiai paėmė daug belaisvių
muštas, kad jiems pasisekė kurio du sunu įrašė Angli-I^ur dabar streikuoja batsiu- vikams pasiseks padaryti di- rių paskolinęs Kolčakui kinta, kad ją pakeitė penk ir dabar traukia ant Chris_
1 viai.
dėsnių karinių laimėjimų, $50,000,000.
toji divizija.
tianivkos ir Umano.
šitą jo armijos dalį atkirsti. jos kariumenėn.
Aliantai turi atsakyti iki 15
Pagrįžusi iš Rusijos au lapkričio. Anglijos parliataip
ir
Steigiamas
Seimas
ir
šiandien rupi visos vokiečių partijos vien dyklos vedėja atidariusi au mentas svarsto pasiūlymą.

New Yorko žmones rei
kalauja nuimt blokadą

Atsišaukimas i Lietu
vių visuomenę.

>
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KELEIVIS
linus iš muiiį tarpo tais da
lykais užsiėmusius narius,
jau vietos nebus.
Draugai, darbo turime
!
daug,
užtai prie darbo!
I tije, nevierikite jujiu, jie suvis
i Lietuvių Socialistų Sąjun
nėra atsakanti arba be suprati- I
LIETUVOS SOCIALDE Tą kelią atmetę, rusų komunis mo linkuy ateities, jie ira jius KODĖL MES NEFRISIDEJOM tie keturi ar penki žmonės reiškia tą pati, ką reiškia gos 19-tos kuopos vardu.
turės nuspręsti visus Sąjun tas klaidingas Įsitikinimas,
Drg., K. Liutkus,
MOKRATŲ ORGANAS. tai mėgino socializmą vykinti iszdavikai sikiu ir pardaviky,
kad
kuo
didesnis
skurdas,
PRIE
KOMDNIsTĮJ?
gos
reikalus,
paskirti
vy

Seki ., A. J. Sandrow,
durtuvo jėga, ir už tuos mėgini
Lietuvos socialdemokra mus dabar labiai brangiai turij jie ira verti teismo ir sunkios
tuo greičiau revoliucija isriausybę
ir
uždėti
ant
narių
Ižd., M. Baltuškienė.
tai pradėjo leisti savo orga atsimokėti Lietuvos darbininkai. koros.
Mes, Norwoodo LSS. 133 tokią discipliną, kokia tik liuosuos žmones iš to skur
"Daug laimingu darbiniku
ną Kaune. Pirmutinis nu Bolševikai laikinai išsklaidė mu
kuopa, laikytame 12 spalių jiems patiks. Nariai nega do. Suprantama, nepaken L SOCIALISTŲ SJUUNGOSJ
randasi szio.v kontrev ka pasi
meris pasirodė 11 rugsėjo. sų eiles, apardė organizacijas.
mėnesiniame susirinkime iš lės nieko prieš tai padaryti, čiamas skurdas ir nepanešarodo suprantanszeis szendieniJo vardas — "Socialdemok Skriaudos padarę musų kraštui,
klausėme delegato raportą nes jie neturi balso. Protes ma priespauda gali priversti KUOfOMSKNARIAMS
ni padėjimą jie nesirašo ir ne
ratas.”
iš
LSS. X Suvažiavimo ir tų Į organą redaktorius gali žmones sukilti, bet tokie su
jie davė progos visiems darbi
Iki šiol apie Lietuvos so ninkų priešams Lietuvoje pri plūstoje tokiu uszmanimu ei- apsvarstę komunistų parti netalpinti, o Į kitus laikraš kilimai. nors laikinai ir jgy- Lietuviai socialistai ėmė
cialdemokratus mes Ameri mesti bolševizmą kiekvienam nair dirba kozna diena, Bet ant jos Įstatus, nutarėm (išsky čius rašyti uždrausta. Tai tų pergalę, negali galutinai vėl tvarkyti savo organiza
koje labai mažai turėjome darbininkų reikalų kovotojui ir nelaimes atsirado ir tokiu ka rus kelis karštagalvius) prie juk aršesnis despotizmas, laimėti, nes tokių sukilimų ciją — Lietuvių Socialistų
žinių. Mes dagi nežinojo jį žlugdyti. Visas reakcijos ma iszejo ant straiku nežinodami komunistų nesidėti. Savo negu kolčakinės valdžios! visuomeninės spėkos nėra Sąjungą, kurią buvo bemaž
me, kokią poziciją jie užima lūnas Lietuvoje sukosi pastaruo ir nesuprasdami jog Preziden nutarimą motyvuojame se Socialistai netik negali to užtektinai nei organizuotos, visai nesuardę užmršusieji
Lietuvos valstybės kūrimo ju laiku bolševiku varomu van tas VVilsonas buvo meldes vi kančiais pamatais:
kios valdymo formos užgir- nei sisipratusios, kad vieton savo pareigas josios virši
sus darbinikus jog stovėtu ir
klausime. "Socialdemokra deniu.”
ti,
bet turi kovoti prieš ją! sugriautos tvarkos galėtų ninkai.
1. Pirmame paragrafe, 6tas” mums šitą poziciją da Tas reiškia, kad vardan dirbtu ant vietos iki atsibus cam skyriuje komunistų Yra jr daugiau panašių pastatyt naują draugijos rū Ištikimieji socializmo prin
konferencije darbinikiszkos pu
bar nušvies. Rašydamas
mą. Rengimas sukilimo, cipams sąjungiečiai sukruto
kovos
su
bolševikais,
IJetuses 6ta diena Octoberio, 1919.” konstitucija sako: ’’Joks as punktų, su kuriais jokiu buapie kolčakinius ir lenkus,
muo, kuris yra kitų politinių du susipratęs darbininkas kuriam yra lemta nepasi gaivinti LSS. kuopas, apva
socialdemokratų laikraštis vos reakcininkai dabar slo Bet šita konferencija Įvy organizacijų nariu ar remč negali sutikti, bet visų jų sekti (prie to veda Komu lydami jas nuo sukomunistėpina kiekvieną pažangesni ko, ir kas gi iš jos išėjo?
sako:
iu, nebus priimtas Į komu čia neminėsime, nes tas už nistų Partija savo išsižadė jusiųjų elementų, ir vėl at
darbininkų
judėjimą.
"Turime gintis nuo jų,' kaipo
Burbulas! Tie darbininkų nistų partijos narius.”
imtų perdaug brangios vie jimu minimum programoj, naujinti ryšius su Socialistų
"pikčiausių savo pavergėjų ir
"geradėjai,
”
kurie
platina
yra darbas ne klesiniai susi Partija.
ŽADA ATIDUOT LIETU
O kadangi Brooklyno su tos laikraštyje.
išnaudotojų. Turime juos iš
šitokią
propagandą,
atsisa

VĄ KOLčAKUl.
dabar pripažino, Kad komunistų vadai nori pratusių darbininkų, bet tik Chicagos VIII Rajono ri
vyti‘iš Lietuvos, kad liuosai
kė su darbininkais visai kal važiavimas
tai be jokios visuomenės at bose jau tapo atgaivinta ar
Lietuvos socialistų liau bėtis ir išvažiavo. Darbinin kad ir SLA., ir LDLD., ir vi būti Kolčako rųšies diktato sakomybės avantiūristų dar ba perorganizuota 10 LSS.
galėtume imti darbo tvarkyti
si kliubai, ir pašalpinės riais, tai matosi jau ir iš to,
Lietuvoje naują
gyvenimą. dininkų demokratų organas kai irgi apleido konferenci
<
kuopų. Girdime, kad jau
draugijos yra Apolitinės or kad suvažiavę vos iš 47-nių bas.
Mes turime sudaryti iš Lietu "Darbas” 7-tam numeryje ją. Pasiliko tik viena pono
Persiorganizavimo
darbr/
persiorganizavo keletas kuo
vos laisvą demokratinę, darbo rašo:
Wilsono "publika,” kuri su ganizacijos” ar bent turi ar LSS. kuopų Brooklyne jie turėjome tuojaus atlikti. pų ir Massachusetts valsti
”Andai valdžios atstovas Lie sideda iš kelių nieko neat simų ryšių su politika ir pri drįso kalbėti apie likvidavi
žmonių valdomą respubliką.
gulėti prie jų komunistams mą Lietuvos Šelpimo Fondo, Laukti ilgiau nebeliko ištei joje, o taip-pat ir New Yor
"Jeigu dėlto toje kovoje Lie tuvai, p. Ward’as, pasikalbėji stovaujančių dženteįmonų.
sinimo. Iki suvažiavimas ko valstijoje, PennsylvanijoIraudžiama, tai prisidėdami
tuvos darbininkams tenka de me su Lietuvos Spaudos Biuro
Ant galo plieno trusto po orie komunistų partijos dar su kuriuo jie nieko bendra nebuvo Įvykęs, tai buvo ma je, Indianoje ir Wisconsine.
neturi. Šitą fondą Įsteigė
rinti savo žygius su kitomis atstovu pasakė, kad lietuviams nai baigia savo atsišaukimą
bininkai
turėtų
išsižadėti
ir
visuotinas
lietuvių draugijų nyta, kad po suvažiavimui, Tos kuopos tečiaus randa
reikia
daugiau
turėti
kantry

musų visuomenės
klasėmis,
Į streikuojančius savo ver SLA. ir kitų pašalpinių
suvažiavimas vien Lietuvos kuomet jo tarimai bus leista si dabar keblame padėjime,
būtent buržuazijos, tai mes ne bės... Tai nieko, girdi, kad san gus šitokiais žodžiais:
referendumui, bus galima neturėdamos centro, per ku"Pereituose laikuose ateivyy iraugijų, ir palikti savo šei- šelpimo reikalams, tečiaus
galime nė valandėliai užmiršti tarvė (sąjungininkai) da nepri
per
organizacijos spaudą* rį jos galėtų susižinoti tarp
labay
isztikamais nvnas be jokios pašalpos li komunistų vadai turi drą
savo uždavinio — kurti valsty pažino Lietuvos nepriklausomy pasirodė
nurodyti
komunistų prota savęs ir susinešti su partija.
goje ir mirties atsitikime. sos reikalauti, kad šita pa
bę, nepriklausomą demokrati bės — reikia kantrybės, nes... szov žeme amerikonams be jo
Komunistų partija, draus- žangios visuomenės Įstaiga vimo klaidingumą. Bet da Reikia todėl, kad kas nors
nę Lietuvos respubliką, kaipo kolčakininkai ir kalėdininkai da kio uszmeytinijimo, tav ir ti
iama darbininkams prie pa butų uždaryta, o jos pinigai bartiniams L. komunistų laikinai patarnautų joms, ši
pamatinę sąlygą revoliucijos negana stiprus, kad bolševikus kimės ateitije nebus prieszin
talpinių organizacijų prigu- atiduoti komunistų partijai. Sąjungos valdonams neuž tame reikale, iki pavyks atlaimėjimams gelbėti. Tokios galėtų apgalėti ir visą senąją gaiš szey kontrey kure pamilę
ėti, pati pašalnos nemoka. Šitokia drąsa turi pasipik- teko jų tvronavimo užgniau steigti sugriautąją organi
respublikos kovotojais šian Rusiją senais pamatais atstaty jo O labjause szoje valandoje
žmogus, žimu S-gos spaudoje balso zacijos viršūnę.
paliksianti
ka pavojus biedniems gresie Prie tokios partijos mes ne tinti kiekvienas
dien dedasi ir tie klerikaliniai ti: tada santarvė
jiems priešingų nuomonių; Numanydami tatai, atgai
galime prigulėti.
kiekviena draugija.
buržuaziniai gaivalai, kurie pu Lietuvos nepriklausomybės rei tay ira neklausikite tu ka jus
2. Skyrius 8-tas komunis- Panašiai komunistai pa neužteko jiems Įvairių juo vintųjų Chicagos LSS. kuo
isz kelio veda, ir griskite prie
sė metų atgal kvietė Lietuvon kalą nuspręsti Rusijai.”
dinimų ir provokavimų ne
Še tau, bobute, ir devinti darbo O tik tuom Iszgrajisite.’ ų konstitucijoj sako: ”Joks sielgė ir su LSS. Namo pini ištinkamų jiems asmenų; pų atstovai nutarė paskirti
važiuoti Urachus, buvo aiškus
iš trijų žmbnių komitetą mi
Visuomenė aukavo
priešai demokratinių rinkimų nis! Kaip Kolčakas su DeniIr taip nesigėdi kalbėt? ^smuo, Įstojęs i šalies, val gais.
neužteko
jiems
terorizavimo
nėtajam
reikalui. Męs, ta
stijos
ar
miesto
valdžios
tar

tuos pinigus socialistų na visų organizacijos narių,
Į Steigiamąjį Lietuvos Seimą kinu bolševikų valdžią nug tie žmonės, kurie yra pasi
sai
komitetas,
šiuo ir krei
nystę (čia išskiriama lega- mui, o komunistai paglemžė
ir bolševikų okupacijos metu riaus,- tada sąjungininkai ryžę sumalti savo mašinose
kad
skirtumas
nuomonių
piamės i Jus draugai sąjun
iška prievarta ir egzami juos savo partijai. Dauge
visomis savo pajiegomis buvo atiduos Lietuvą Rusijai, c kiekvieną darbininką, kac
nuo
oficialių
bosų
apreiški

giečiai.
pranešdami, jogei
nais
Įgytos
tarnystės),
negalis žmonių jau reikalauja sa-> mų yra "juodašimtiškas,"
užgriuvę
ant demokratijos. teisingiau pasakius — Kol- padarius daugiau dividen
esame pasiryžę išpildyti už
i būti komunistų partijos vo pinigų atgal.
Mes to neužmirštame. Bet mes čakui ir Denikinui. O kad Su! Grįžkit, girdi, prie dar
'darbininkų klesą parduo- dėtąją ant musų pareigą.
nariu.
”
N
Taigi akvvaizdoje tokios
negalime atmesti ir to, kad ta greičiau to susilaukus, Lie bo, o tuomet išgrajisit!
dantįs" arba panašus dar Svarbiausi)! savo uždavi
Čia
išeina,
kad
policmanu
slvkščios
komunistu politi- bas.
Tai jau netik begėdiška
pati buržuazija, spiriama revo tuva turi padėti Kolčakui
Jiems visų
nedarbi>
„
4/X:„
įi,
vats. diwi*>
visų tų
ui ireuuiui. a^
>
• ±Jtl“k,U—
r žandaru komunistas gali 1L°4AL
™ "inkišku darbų neužteko. nį męs šioje valandoje mato
liucinio liaudies judėjimo, gal mušti bolševikus. Ir ji pa bet tiesiog šlykštu!
mti, nes policmanas Įgyja Įstatymų, kurie atima na
me tame, kad padėjus reor
ir prieš savo norą,
bet eina deda. Ji padada vyti virvę
Jie
suvažiavę
sulaužė
L
S.
tavo
tarnystę
per
egzaminą
;
ganizuotoms
kuopoms išrin
"GYVENAME
BEPROČIU
riams visas teises ir ant ga S-gos Konstituciją, nors Su
šiandien prie tos respublikos. kad Kolčakas galėtų grei
>et
dirbti
prie
vancįens
Įtai

kti
naują
LSS.
valdybą ir
PASAULYJE ” SAKO *
lo da uždaro burną, mes, sivažiavimas ne tam tikslui
Mes žinome, kad jinai bus bur čiau ją Įkinkyti savo jungų,
prie
gatvių
taisymo,
ofi

SHAW.
Norwoodo, Mass., LSS. 133, buvo* šaukiamas, neigi dele- padaryti tokius nutarimus
_______
žuazinė. Bet žinome taip pat. gan!
suose
ir
kitokiuose
darbuo

kuopa, atsisakom prie ko-’-jgatai tokiam žingsniui Įga (LSS. konstitucijoje nuro
kad ji bus ir demokratinė. Šiuo
George
Bernard
Shaw
te,
kur
egzaminų
nereikia,
dytuoju referendumo keliu),
munistų partijos dėtis.
tarpu ji da gali telkti ir darbi ŠLYKŠTI PROPAGANDA. pagarsėjęs airvs rašytojai
lioti. Kad palaikius savo kurie yra būtinai reikalingi
prigulėdamas prie komu LSS. 133 kp. komisija:
ninkus ir valstiečius
ir tuos
Vienas draugas prisiuntė Anglijoj, buvo paklausta: nistų partijos žmogus neganeteisėtą konstitucijos lau sutvarkymui Sąjungos.
. A. Liutkus,
buržuazijos sluogsnius, kurie mums iškirpęs iš Pennsylva- anądien, kodėl užmuštųjį
žymo darbą, tai suvažiavimo Toliaus, gyvendami arti
i.
A. Pratašius,
supranta bendrą šio momento nijos kapitalistiškų organų karėje vyrų našlėms ir naš
nutarimai,
pakeičiantis pati Soc. Partijos Nacionalio ofi
Skyrius 9-tas komunisV. K. Grinkevičius.
straipsni, kuris buvo susta laičiams valdžia moka algą ų 3.konstitucijoje
valstybės uždavinį.
organizacijos
tikslą, taktiką so, mes apsiimame gauti ir
sako: ”Joks P. S. Musų kuopa nutarė,
"Todėl eidami kovon už de tytas "lietuvių” kalba ir ski o pramonėje užmuštų šei
<omunistų partijos narys kad šitą paaiškinimą pasiųs’ i ir riša tvarką, sulyg bosų pristatyti partijos mokesčių
mokratinę Lietuvos respubliką riamas lietuviams darbinin mynoms neduoda jokios pa
nuosprendžiu visai nebus ženklelius (due stamps)
negali rašyti jokių politinio tume Į "Keleivį,”
mes darysime viską, kad ji bu kams. Jo tikslas — sulau šaipos?
.
+
„/L(duodami
patiems nariams toms kuopoms, kurios nori
nr ekonominio turinio strai nas” ir "Laisvę,”
tų demokratinga ne iš žodžio, žyti plieno fabrikų streiką.
°’į apkalbėti ir nubalsuoti. Ši užsimokėti Į partiją, kad ne
Shaw atsakė:
psnių i kitus laikraščius, iš rėdami atskirai kiekvienam
Viso to "dokumento” męs
bet ir iš pamato,
kad nauja
"As nežinau, kodėl valdžio.skyrus komunistų partijos laikraščiui ji siuntinėti, mel-' tas faktas aiškiai liudija, nustojus narių teisių Parti
tvarka Lietuvoje duotų darbi nespaudmsime, nes jis pu moka algą karės našlėms, o n<
eldinius, ir partijų prisi džiame "Naujienų" ir "Lais_ kad buvęs tarp 27 rugpiučio joje. Kiek galėdami, męs
ramybės našlėms. Ir aš neži
ninkams kuodaugiausia sąlygų sėtinai ilgas, tik paduosime
jungusių prie komunistų in vės” perspausdinti jį iš "Ke-■j( ir 1 spalių Brooklyne suva- taip-pat neatsisakysime su
aprūpinti savo klasės reikalus keliatą ištraukų. Jis prasi nau, kodėl į karę jie varo kiek
’jtžiarimas
visai .nebuvo L S. teikti informacijų sąjungieternacionalo... Rašyti atsa leirio.”
o
viena žmogų, nežiūrint kai}
ir netrukdomiems eiti prie to deda taip:
A.
Liutkus,
A.
Pratašius,!S-f
0
®,JJkymą Į užmetimus komunis
Čiams apie partijos dalykus.
turtingas jis butų, bet dirbt
lesnių jos siekimų.”
"GRIESZ ATGAL PRIE S A
t?
v
me
mažiausios
domos
neattų
partijai
buržuazinėj
V. K. GnnkevKius..
Grinkevičius..
| krejpta . Lsg
Baigdami, raginame vi
Šitą "Socialdemokrato” VO DARBA ATEINANTI PA- jo nevaro.
spaudoj galima tik gavus
sus lietuvius socialistus, ku
"Kodėl vienas žmogus, ku
užreiškimą mes cituojame NEDELY.
CAT
CAC 1U kITAMIC l)as^e^a ^p,
kaip bile rie neišsižadėjo savo princi
Centro
Pildomojo
Komiteto
□VU. jĄ-UUo iv AuuivO žmonės susirinkę sau reikaiš 8-to numerio "Darbo.'
”Ar pameni Wukar buvo lai riam sąžinė neleidžia užmušt eidimą.”
kitą
žmpgų,
yra
žiauriausi;
Mes matome iš jo, kad Lie sve prusenizmas. O Szendfe
Hngą naują organizaciją pų ir nesidavė suklaidinti
Šitą skyrių mes €taip sup
PAREIŠKIMAS.
_______ ■
tverti pasielgtų. Daliai 19- komunistiškiems dezorganituvos socialdemokratai rei jau redikalizmas. Kuris szais- persekiojamas, o žmogus, kuri: rantame. kad ant komunistų
sukrusti ir imties
kalauja varyti lenkus ir kol- tisi tarpe jus darbininkay Pc be jokios sąžinės atsisako pa partijos narių uždedama aš Persiorganizavusi L. S. tos kuopos narių nuėjus zatoriams,
čakininkus iš Lietuvos lau apdangalu ( America an Fede- dėti visuomenei gyventi i; tri cenzūra ir draudžiama S-gos 19-ta kuopa, savo su-'prie tos naujai sutvertos L. darbo. Tu kuopų draugai,
kurias, užvaldė komunistai,
kan, ko Smetonos valdžia ration of Labor) Tai ira Po už traukti valstybės laisve save savo protu vaduotis. Mes sirinkime, laikytame 26 spa- 'K. S-gos, mums niekas neli- tegul
neatidėliodami susior
nenori daryti.
dangalu Didzausios Unios Ka paties sunkumą, tuo pačiu lai ri trokštame kuoplačiausios liųš. m.,
Brooklyn, N. Y.,'ko, kaip tuojaus persiorga- ganizuoja skyrium nuo jų
Toliaus mes matom, kad ira Ameriko. ,Cze randasi kele ku yra gerbiamas, tai aš visa rodžio ir sąžinės laisvės, kad randa reikalingu užreikšti nizuoti ir imtis prie darbo,
ir pareikalauja Partijos pa
Lietuvos socialdemokratai tą redikalu kurie protauje in- negaliu suprasti.
štai ką:_________________ ji Męs, socialistai, pradėda- gelbos, kad atgavus senąjį
kiekvienas
galėtų
rašyt
ir
"Juo ilgiau aš gyvenu. tu<
stovi ant Lietuvos neprik gitie dide gale. Jie tikisi igaut
uškinti socializmo idėją kur Mums, pasilikusiems išti-jmi savo darbą tolyn varyti, LSS. kuopos čarterĮ ir kitas
lausomybės pamato ir visų kontrolavima dedziuju indust daugiau aš pradedu linkti pri; tiktai galima.
kimais socializmo princi-j turime užreikšti, kad visi josios teises.
pirma reikalauja demokra rijų arb a dirbtuvių O potam tos nuomonės, kad musų žemė?
4. Antro paragrafo pir pams ir jais paremtai so-j tie, kurie sutiko su L. K. S. Visų reorganizuotųjų kuo
kamuolys
yra
kitų
planetų
be
apverstie
anas
sikiu
su
sze
szatinės respublikos. Apie so
mam skyriuj sakoma: "Vir cialistų taktikai, prisiėjo tvėrimu, nebesiskaito musų pų sekretorių prašome tuo
•>
cializmo vykiniirtą Lietuvo le arba amerika ing (Reds) ar- protnamis.
šiausia komunistų partijos perorganizuoti kuopą, ku kuopos nariais. Prie musų
pranešti mums savo ad
je šiuomi momentu jie visai be po ruliu tai ira vartojimu ♦Kaip sau norit, gerai pa idministratvvė Įstaiga yra rios didžiuma nutarė atsi kuopos lieka tiktai tie drau jaus
resus.
Rašydami mums, ad
sakyta.
Sihdikalizmo.
nekalba.
partijos suvažiavimas.” O mesti nuo socialistų princi gai, kurie ant toliaus pasi resuokite laiškus šitaip:
"Kas ira sindikalizmas, Tay
mes norime, kad viršiausia pų ir jų taktikos. Komunis lieka ištikimi socializmo
Mrs. M. Jurgelionis,
SOCIALDEMOKRATAI
MIESTŲ AUGIMAS.
ira atsakomas arba iszaisz kiprincipams.
tų
partija,
atmesdama
mini

staiga
partijoje
butų
pačių
3133 So. Emerald Avė.
APIE KOMUNIZMĄ.
nimas jusu Organizatoriaus
Philadelphijos
”Publi< iarbininkų balsas — refe mum programą, tai yra tą Atskyrę nuo savęs tuos,
Chicago, III.
Lietuvos socialdemokratų Eosterio. Fosteris tay ira tas Ledger” rašo, jog Detroite rendumas !
, dalį programo, kurioje rei kurie per tūlą laiką vieton
Laikinasis LSS. VIII Ra
organas "Socialdemokratas" pac autorius ka skelbiejumis miestas karės metu tiek pa 5. Dešimto paragrafo 2- kalaujama tuojautinių dar veikimo darbininkų klesos jono kuopų Komitetas:
1-mam savo numeryje rašo: savo aproszime ir tikray tvir augo, kad iki 1 spalių šių ram skyriuje sakoma: "At bininkų buvio pagerinimų, naudai, vien tik bereikalin
A. Liutkus,
"Rusų komunizmas žlugo Lie tina j ūmi nemataeze gerove, O metų tenai
pristatyta už stovai Į nacionalĮ suvažiavi liko nebesocialistinė partija. gais barniais ir triukšmiais
J. Yuknis,
tuvoje. žlugo ne tik dėl to, kad ta gerove apsiversing nieką ki $59,000,000 naujų
triobų mą bus siunčiami po vieną Ji pasiskyrė sau tokį kelią, užsiėmė musų kuopoje, męs
Marė
Jurgelionis.
raudonoji armija jį skandino sa ta kaip tik ing didzause nelai Gyvenamiems
kuriuomi eina ir kitos neso- turime tuojaus imties prie
namams h įuo 500 narių.V’
vo žiaurumu ir plėšimu, bet ir me darbiniko, tai ira ing redi- tos sumos išleista $29,000,Tas reiškia, kad nei viena cialistinės * organizacijos, musų, pastaruoju laiku taip
dėl to, kad visas musų gyveni kalizma ir revoliucije, tas ira 000, o įvairioms dirbtuvėms komunistų kuopa
negalės kaip kad anarchistai ir I apleisto, tikrojo veikimo, ATITAISYMAS KLAIDOS.
mas pasirodė dar nesubrendęs isz tirinetas niurni irjus ta su —$30,000,000.
mvažiaviman savo delegatų jiems panašus -utopiniai vi-“Musų aukščiausia pareiga
"Keleivio” N42 korespon
naujai socializmo tvarkai taip šuksit jeigu toki vada seksi
suomenės
"gelbėtojai.
”
Muyra
rūpintis
agitavimu,
orNew Yorko miesto augi nusiųsti, nes nei vienoj kuodencijoj iš Easton, Pa. Įsis
vykdyti, kaip to rusų komunis te.”
mas viršijęs ir Detroitą.
’>oj nėra ir niekad nebus 500 sų manymu, atsisakymas ganizavimu ir švietimu dar- kverbė klaida. Turėjo būti:
tai norėjo. Dangun įšokti nega
Augimas miestų reiškia narių. Visoj L. S. Sąjungoj nuo minimum programo br- bininkų, klesinio susiprati- už komunistus balsavo 21,
Toliaus "kritikuojamos”
lima. kad ir labai įsibėgėjus. unijos, šmeižiami darbinin augimą proletariato, t. y. prieš skilimą buvo 5, 763 na ginasi kovai prieš daTbinin- mo pamatais.
Barniams, prieš 9, o LSS. kuopoj yra
Dangus galima žemėn nukelti, kų organizatoriai ir sakoma tos klesos, kuri turės nuver riai. Taigi komunistų su kų buvio pagerinimą. Musų kolionėmis ir piktžiodžiavi- 52 nariai, gi pasakyta "prieš
einant patvarios ir nuosakios Į streikuojantį darbininką: sti-nuo sosto karalių Kapi važiavimas galės susidėti manymu, nereikalauti dar- mams. visiems tiems nekul- 90.”
visuomenės klasių kovos keliu.
* ”... tau priguli suprasti tas talą.
Ažitėnų pridotkas.
vos iš 4-5 lietuvių delegatų iri bininkų buvio pagerinimo turingumo ženklams, praša..♦v.
‘
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, usz vis labjause jog tie hderey.
' arba ka save vadinasi organi-'
. zatoreis jus tie kurie kalba ar
ba priczina j ūme gerove atei-j
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savo pozicijos. Klausiamas,
CHICAGO, ILL.
vadovaujančią rolę. Darbo ir paleidome važiuot iš kur SO. BOSTONO SOCIALIS
TAMS SEKASI.
įmonės jau pradeda pažinti atvažiavęs.
kiek socialistų partija pa
Proteste prakalbos.
"Komunistai” neleido laikyt
siuntė
savo
armijos
karėn
ir
.ikrus
savo
draugus
ir
veidsocialistams susirinkimo.
Keli žodžiai F. Mačėnui.
Spalių 26 dieną So. Bosto
kiek pinigų karei aukavo, Spalių 21 d. Melinausko nainius. kurie dėl savo asno
lietuvių Salėj buvo vie
Laikraščiuose buvo pagar
Bimba nežinojo ką atsakyti. svetainėj buvo parengtos neniško labo mainikauja įsi- Buvusis LSS. 133 kuopos tos LSS. 60 kuopos susirin
organizatorius giriasi, kad
pramoniečių prakalbos, kad
sinta, kad 19 d. spalių
Klausiamas, kodėl komu užprotestavus prieš Gary, zikinimus.
kimas.
Žmonių susirinko
įvyks socialistų 19 kp. susi
šapos darbininkas. daug komunistų išperėjęs. daug ir ūpas buvo geras. Ta
nistai suskilo į dvi frakcijas, Ind. plieno fabrikų savinin
Pasakysiu tau brolau: išperinkimas Tautiškame Name.
pasivadinusias "partijomis,” kus ir jiems tarnaujančią
rėt
gal ir išperėjai, bet išpe- po išrinkta nauja valdyba ir
Į tą susirinkimą buvo kvie
NORHOOD, MASS.
Bimba atsakė, kad tas buvo valdžią už jų žiaurų ir nepanėt, tai neišpenėsi, nes nors nauja teatrams rengti komi
čiami tie draugai, kurie pa 1
Senas socialistas. reikalingu dėl vienybės. Va
Bimbos prakalba.
karščio jums netruko, bet sija. Naujų draugų prisira
silieka ištikimi socializmo
uinan,
mus /.niunrs
nu- itesinamą elgimąsi su streidinasi, p<xj>
pas tuos
žmones kriSpalių 24 d. čionai buvo protiškų spėkų pas jus nėra. šė per prakalbas 20, taip
‘i
darbininkais.
idėjai. Patėmiję tokį pra
CAMBRIDGE, MASS. kimas reiškia vienybę. Ar
rLi
/ietos komunistų surengtos Perstatydamas A. Bimbą kad pilnų narių kuopa dabar
•
nešimą, komunistai tuojaus
Bimbos šiupinys.
su tokiais galima rokuotis Kalbėjo Gelžėlė.
ų lyderiui A. Bimbai pra kalbėti tamista raudojai, turi 34.
griebėsi už darbo, kad už
Žmonių
susirinko
apie
tukaipo
su
protingais
žmonė

Vos tik kelios dienos kąip
kalbos.
kenkus socialistų susirinki Spalių 22 d. komunistų ly mis?.
kad "Keleivio” N43 tilpusi kuopa persiorganizavo, vos
žinąs. Mat publika jau Gele
A. Bimba baigęs "universi- iš Norwoodo korespondenci
mui;, jie laikė įvairius pasi deris A. Bimba čionai virė Bimba labai apgailesta-ĮŽėiės prakalbomis neįdo
kalbėjimus, darė visokius savo šiupinį su vištom, šuni vęs, kad "Keleivio" dabarjmauja, kada pažino to žmo- etą”—Rumfordo duonkepio ja, kuri skelbianti, kad buvo tik vienos buvo prakalbos,
sumanymus, kad tik nedalei- mis, cibuliais ir kitokiais jo negaiima nuoankrutyt, nes gaus nepastovumą. Djaugu- .•ežime (tai bent mokslas!, LSS. 133 kuopos susirinki vienas formalis susirinki
dus socialistams susirinkti. gražkalbystės prismokais. jis vien iš apskelbimų gali ma šios apygardos žmonių pasirodęs ant estrados apsi- mas iš 14 narių, "o musų mas — ir jau toks gražus
būrelis
draugų prisidėjo
lairė, jieškodamas salėje
da neužmiršo, kaip
kaio Geležėlė :monių, paskui pasakė: "Gal kuopa visa prisidėjo prie prie Socialistų! Tai labai lin
Ir štai 19 d. spalių apie Kadangi jis čia pirmu gyventi. Ypatingai jis be- dą
pasirodė, tai publikos galo piktinosi raudonu "Ke toj pačioj svetainėj nesenai
komunistų partijos. Aš ne
4 valandą vakare, susirenka kartu
jublika ant manęs pyksta, mačiau, kada kuopa skilo.” ksmas apsireiškimas! Ir rei
susirinko
gana
daug.
keletas draugų socialistų,
” namu, kuris likosi da niekino socialistus, smer cad tiek mažai susirinko.”
kia pažymėti, kad prie socia
Po keliatos komplimentų, leivio
kė jų laikraščius ir įkalbinė ?asaRvsiu, kad kiekvienas Kad nematei, tai nestebėti listų dedasi visos inteligen
kad sutvarkius kuopos rei juokdariškų
pastatytas
išnaudojant
žmo

pasitampymų, nes.
na, bet kad nežinai nei to,
jo darbininkams, kad socia irotaujantis
kalus. Pribuvę komunistai
darbininkas kad ne visa LSS. 133 kuopa tiškoj spėkos, visi daugiau
jis
ėmėsi
už
savo
nešvaraus
laikraščių
susirinkimą išardė — ėmė
Ar ir tame jo pasakyme,listinių
--------------- —neskaity-------- v privalėtų pykti ant tų, kurie
prasilavinę darbininkai.
kelti triukšmą, visaip zaunyt darbo — šmeižti ir plūsti so yra bent kiek senso, tai lai tų. Tuomet ant darbininkiš- larbininkiškas organizaci-* nuėjo Į jūsų komunistišką
Komunistai labai nusimiir daryt visokius ekcesus cialistus.
prendžia tie tūkstančiai dar- kos spaudos mūsiškiai kal as ardo ir silpnina darbi- abazą, tai ar nori nuduoti
Klausaisi
žmogus
ir
mąs

įę.
Jie patįs jaučia labai
nežinėliu ar per akis meluo
kurie "Keleivį" rieji da nebuvo uždėję savo įinkų spėkas.
taip, kad socialistai turėjo tai: kodėl tie darbininkų bininkų,
ji. . Ir LSS. 133 kuopa yra blogai padarę, kad atsimetė,
"dozvoleno
susirinkimą uždaryt- ir susi liuosuotdjai nekalba apie skaito ir žino, kad jokį kitą bolševikiškos
Bimba užreiškė, kad savo jau daug tvirtesnė ir dides nuo socialistų. Jie patįs sa
rinkti ten, kur komunistai tikrus darbininkų klesinius lietuvių laikraštį tokia pigia-cenzūroj,” Geležėlė pirmu- makalbai pasistato dvi to
kaina negalima gauti. Vadi- tinis to reikalavo. Dabar gi nas: "Ką reiškia komuniz- nė, negu kad manai ją susi- vęs dabar gėdijasi. Nei vie
. negalėtų kenkti. Vadinasi, priešus
ir
jų
laikraščius
—
komunistai pavaduoja vy kapitalistus ir klerikalus, naši, duodant skaitytojams tasai asmuo jau atakuoja h nas” ir "Lietuvos likimas.” dedant iš 14 narių, o nas susipratęs darbininkas
netrukus gal matysi, kad iš jiems nepritaria. Kada jie
kuodaugiausiai
dvasinės komunistus, jo vadinapiu^
čius.
bet vien niekina socialistus, naudos ir už tai imant ma- skymininkus. Jis pasakoja, Pečiaus iš tų dviejų temų perėti komunistai iškriks parengia prakalbas ar kon
pasidarė pas jį 99. Jis pasa kai žydo bitės.
Brooklyno komunistai be "Naujienas" ir "Keleivį?”
certą, tai salė būna tuščia.
galo bijosi socialistų. Jeigu Čia jau kiekvienas turi ne- žiausį atlyginimą, pas Bim- kad tie "revoliucionieriai” kė, kad komunistai nereikaišeina išnaudojimas žmo- kabėse visokiais prasimany- auja milioninių minių, tik Vyčiai prisidarė sau bėdos. Jie neturi nei kalbėtojų, nei
tik išgirsta, kad socialistai noroms pagalvoti, kad tiems bą
veikėjų. Pirma jie šaukė,
:mais, kolionėm, melagystėm nažos grupelės žmonių. Tas
ką-nors nori veikti, prakal ponams "proletariato dikta nių.
Kiek
laiko
atgal
čionai
bu

tad visus inteligentus reikia
Tai ve koks Bimbos pra- sudemoralizavo dalį organi- .urbut reiškia, kad ta maža
bas rengia ar kitką, tai ko tūros” apaštalams rupi at kalbų
co
surengtos
kunigui
M.
X.
braukti
laukan. Dabar jie
šiupinys, neminint jo zuotų darbininkų, mažiau grupele galėtų viešpatąuti
munistai įgauna didžiausį imti iš darbininkų teisybės gražiakalbvstės
Mockui
prakalbos.
Musu
vy

įamatė, kad be inteligentų
žodelių, ku- apsišvietusių socialistų. Jii uit milioninių darbininkiš
kinkų drebėiimą, o ypač jei žino jimą, kad paskui ant nečiai
su
davatkomis
susitarę
legali
nieko veikti. Jie jau
taipgi sako, kad tie klaidin kų minių, kaipo "proletaria
gu išgirsta, kad socialistai žinėlių užtupus galėtų pa rie spaudon netinka.
padarė
užpuolimą.
Policijos
norėtų
kviesti inteligentus
Uranas. tojai ir demaralizuotojai at to diktatoriai.” Kitaip negarengiasi pakviesti Grigaitį siskelbti diktatoriais. Tik
sižadėjo socializmo, nusekė ima šito jo pasakojimo iš- išvyti iš salės jie akmenais atgal prie savęs. Bet kas su
ar Michelsoną kalbėti, tai kaslink to, tai tie komunistai
ir kiaušiniais bombardavo jais dėsis! Juk kiekvieną
PATERSON, N. J.
paskui komunistiškus bose iiškinti.
< salės namą.
nežino kur dėtis. Mat jie ne labai, labai klysta iliuzijos
•imtesni ir mokytesni už sa
Girdi, tie frakcijinia
Paskui pradėjo piešti "Kenori, kad žmones žinotų, apimti. Darbininkai per LMPS. Agitacijos Sąvaitė. lius.
Kad
šitokiam
darbui
ne

ve
žmogų jie dergia šlykš
kivirčiai tarp sociaįstų, dar evio” namo naudingumą,
bet nori, kad jie tikėtų, ką daug žino, kad leidus sau Spalių 17 ir 18 čionai buvo bininkams
leidus
kartotis,
vietos
progčiausiu
budu. Niekinti dau
jokios naudos ne
"Laisvė” parašo.
ant sprando sėsti da ir po Ivietinės LMPS. kuopos su duos, priešingai, susilpnint vlichelsono negramotnumą. resyvės draugijos nuspren-’ giau išmanančius žmones,
Komunistai mano, kad jie nams "lyderiams."
rengta agitacijos sąvaitė ir socialistų organizaciją, sus ^melstoriaus tylėjimą, ne- dė patraukti kaltininkus at šmeižti rimtesnius laikraš
ilgai galės publiką bovyt Ju Bimba atsakydamas į tam darbui atlikti pakvies kaldant ją Į kelias dalis, pa nažai davė koplimentų ir sakomybėn. Tos bylos rei čius, ardyt pažangesnes orkelio "filozofija apie kunigų klausimą, kodėl kairiaspar- tas iš New Yorko kopiunistų sitamaus ne darbininkų po Grigaičiui, kad jis nesup- kalu buvo perengtos 26 spa <anizicijas ir demoralizuoti
niai atsimetė nuo Socialistų lyderis J. Jukelis. Nešvares ziciios sustiprinimui, bei •antąs komunistų manifesto lių prakalbos. Kalbėjo d. J. larbininkų judėjimą — tai
blauzdas.
r Markso mokslo.
B. Smelstorius, išparodyda- viskas, ką komunistai žino.
žodis Brooklyno laisvama partijos, išvadino socialistų nės agitacijos prieš socialis kaip tik atbulai. Dabar, gir
Bimba
kalbėjo
apie
Rusiveikėjus šunimis ir kitokiais tus turbut negalėtų nei kle di, kuomet Amerikoje einr
mas šitokio kaip tariamų vy Juk ir Lietuvių Socialistų
niams. •
epitetais. Socialistų partija, rikalų Račkus bei kunigas smarkiausias darbininkių su ą, Lietuvą, Vokietiją, Fran- čių ir davatkų pasielgimo Sąjungą jie suardė. Jie su
Pastaruoju laiku, pas mus girdi, tikisi išbalsuoti socia
•uziją, Austriją ir kitus pa pragaištingumą. Bylos rei naikino net savo organiza
Brooklyne rimtesnis veiki lizmą. "Gali balsuoti ir per Makauskas padaryti. Juke sirėmimas su Išnaudotojais, kulio kraštus ir visur rado kalams surinkta apie 50 do ciją ! Ir jie to nesigina. Jie
mas yra žymiai apmiręs. siplėšti, o socializmo neiš- lio plūdimais publika pasi kada eina mirtina kova tarp kaltais Grigaitį, Michelsoną. lerių aukų. Byla turėjo į- 'u pasididžiavimu pasakė:
Darbininkai iš visų pusių, balsuos, nes buržuazija to piktino. Kiek kartų tasai darbo ir kapitalo, pramo- r Smelstorių. Socialistams vvkti 27 spalių. Klerikalai ‘Sąjunga jau palaidota!”
liegalo klaidinami. Rimtų, ,neleistų. Amerikoj yra 64 "oratorius” čia kalbėjo, jis niečiai, socialistai ir komu taipgi davė garo, kad jie no- su pagalba savo dvasiško va- Taigi negalima ir stebėtis,
sveikų ir pamokinančių pra nuošimčiai ateivių, kurie ne vis tą pačią savo deklamaci nistai turėtų išvien stoti ko ’i iš kortiunistų atimti savo lovo išprašė teisėjo atidėti kad žmonės komunistais
ją deklamuoja. Motei’is agi
darbininkų pagal ■uitą.
kalbų bei kokių nors diskusi- gali
i
balsuoti, 15 nuošimčių tavo, kad jos komunistėmis vojančių
bylą ant toliaus, nes neturį taip pasipiktino! Mat, grabon,
bet
taip
nėra.
jų žmonės tiesiog pasiilgę, kurie
j
Bimbai tarsi nusamdyti da advokato. * Byla atidėta borių niekas nemyli.
nepastoviai gyvena — liktų.
nes jau ilgas laikas kaip ge-,negali balsuoti, o likusieji Rimtesnėm progresistėm Šventą teisybę sako čia įlojo Grybavičia ir Gryba- iki sekančio panedėlio, t. y.
Tuo tarpu pas socialistus
resnieji kalbėtojai neturi <socializmo negali išbalsuo
Geležėlė, tik jis nesako ko ričienė. Prie komunistų •> lapkričio.
komunistiškas
kromelis
ne

didžiausis entuziazmas! Per
progos mus aplankyti ir per- ]ti."
dėl šiandien Laip yra; kas nieks neprisirašė.
Bizunėlio moteris.
patinka
ir
jos
jau
rengiasi
jų prakalbas ir koncertus
statyti dalykus kaip jie yra Tas reiškia, kad tas žmo
suprovokavo darbininkus;
Po tai margių-margiauapsivalyti
nuo
tų
darbininkų
žmonės
nesutelpa salėn.
ir kaip ištikrujų turėtų būti. gus apie socializmą išmano
kas įnešė jų judėjiman šitą ūai prakalbai pasipylė klau PHILADELPHIA, PA.
organizacijų
draskytoįp
Publika jiems simpatizuoja
Komunistai.
Viskas dabar pas mus yra kaip jautis apie astronomi
pragaištingą savitarpinę ko simai. A Liutkus užklausė:
Paklausiau
vienos
progir
remia.
taip, sakant mali-malienė, ją. Bent kiek išmanantis
vą? Jei Geležėlė užmiršo, ‘Ar tie socialistai, kurie pri- Philadelphijoj, kaip jau
didžiausi savitarpiniai nesu negalėtų tokių nesąmonių resistės, kodėl jos kviečia tai galima jam priminti, kad aria buržuazijos apsigink- žinoma, yra net 4 LSS. kuo Ir pačių socialistų tarp^
tikimai; kas tik nori, apsis pasakot, nes žinotų, kad so tokius kalbėtojus, kaip Ju da nesenai jis Aušros svetai avimui, yra lygus buržuazi pos, kurios dabar pavadin dabar viešpatauja kuodikelbia save "lyderiu” ir pe cializmas yra mokslas eko kelis. Argi nėra gabių mo nėj su buvusiu L. S. Sąjun jai?" Bimba atsakė: "Ne, tos komunistų kuopomis. Į džiausis sutikimas ir drau
ria kailį tam, kas ant liežu nominiam šalies gyvenimui terų kalbėtojų? Jinai atsa gos sekretorium Stilsonu su jie nėra lygus, bet parsida visas jas pastruoju laiku giškumas. Malonu dabar ir
vio pasisuka.
tvarkyti ir socialistai eina kė, kad kuopa reikalavusi iš nėrę rankas padarė priža vėliai ir šunes!" Liutkus at daug naujų narių rašėsi, tai į susirinkimą nueiti, nes ei
Nesenai atsiradusieji "ko dabartinės visuomenės ir LMPS. centro moteries kal dus judošiškam darbui atlik sako: "Tai tamista tuo esi." maniau, kad dabar Philade< damas žinai, kad eini pas
munistai" skelbiasi "neklai valstybės įstaigosna, kad bėtojos, tečiaus centras pa ti. Ar ne tas pats Geležė ė Bimba pasipurto ir surinka: jhija yra didžiausia lietuviš tikrus draugus, su kuriais
miela pasidalyti mintimis ir
dingais,” o kuris nesutinka lengvinus darbininkams jų siuntė Jukelį, matomai, kai sykiu su Stilsonu, Jukeliu ir ’Noseri!” Liutkus atsisklei kų komunistų kolonija.
po
geriausį
komunistų
apaš

apkalbėti
dienos ' reikalus.
jų kompanija paskelbė mir džia "Laisvės" N9 ir skaito
su jų "neklaidingumu,” tas padėtį ir sykiu mokinus vi
Anąsyk
nueinu
į
pirmo

talą.
Čia vieši tikro draugiškumo
tiną kovą Darbininkų Tary to paties^ Bimbos raštą:
yra "buržujus,” "darbininkų suomenę socializmo mokslo.
sios
kuopos
susirinkimą.
Ei

Iš
pasikalbėjimo
su
taria

dvasia,
jauti tikrai socialisbai, "Naujienoms,” Grigai "...taisuprasdami, tą turė
reikalų išdavikas,” "šeidma- Lyginai ignorantu yra p.
na
valdybos
raportai
apie
ma
progresiste
paaiškėjo
da
tišką
atmosferą.
čiui, ”Keleviui” ir socialis dami mintyj ir delei to dirbninis socialpatriotas" it tt. Bimba ir balsuotojų klausi
ir
kiti
musų
komunistų
skytams? Arne Geležėlė su dami, mes ne vien kad netu narių stovį. Klausau. Užsi Taigi, draugai ir draugės,
Ir tokie žmonės, anot komu me, nes nežino nei to, kad
yra 150, tik iš tų kurie esat ištikimi didžiai
nistu, yra didžiausi "prie yra miestai ir net valstijų mai. Jinai sako, kad vietos savo sėbrais dabartiniais ko rime priešinties apsiginkla mokėjusių
vra
75
suspenduotų.
Netru Socializmo idėjai ir jos prin
____________
darė_______
skvmus,, pra vimui, liet su noru turime
šai" ir prieš juos atkreipta legislaturos, kur išrinkti so- LMPS. kuopoj yra kelios munistais
po to vėl patiriu, kad 67 cipams. * spieskitės po musų
visos spėkos, o tikrieji dar cialictai atstovai faktais pri- komunistės, jos stengiasi vi- simanymus, skelbė melus ir išsilavinti kareiviško mušt kus
leužsimokėję
savo mėnesi- vėliava ir rašvkitės musų orbininkų klesos priešai palik parodė darbininkams, koks šokiais budais nuvilkti kuo- ^j0 darbininkuose savitar ro ir paimti ginklus su
ganizacijon — ne triukšmo
ti nepaliečiamybėje. Toliau skirtumas tarp socialisto at pę į komunistų abazą. Kad pjnę kovą, kad darbininkų džiaugsmu, kuriuos buržua įių mokesčių.
Atvykus
man
į
Philadelkelti, ne rėkauti, bet organi
šitaip būti negali. Jeigu stovo ir demokrato bei re- tatai atsiekus, sisirmkiman poziciją susilpninus ir val- zija mums suteiks." Bimba
phiją
į
mano
paklausimą,
zuoti
darbininkų klesą ir
atsiveda
tokias
ypatas,
kudančios
klesos
poziciją
sus

suriko:
“
Tu
nemoki
skaityt,
tarpe darbininkų nesutiki publikono. Jei Bimba tai ži
kiek
1
kuopa
turi
narių,
at

nos
niekad
niekur
nėra
pnitiprinus?
Taip,
darbininkai
rengtis
prie galutino pasičia ne taip parašyta.” Kad
mai, tai tuomi pasinaudoja no, bet nuduoda nežinėliu,
sakyta
180.
Dabar
pasirodo,
liuosavimo!
visi patamsio apuokai ir sti daro tuo tikslu, kad komu gulėjusios prie LMPS., pa-jei neatsimena, tai veik at- negramatnai parašyta, tai
kad
komunistų
kuopoj
ran

reiškia,
.
kad
tos
pasahetės
giminę
savo
demoralizatofaktas, nes įvardis "ku
’ So. Bostono socialistų mi
prina savo pozicijas. Męs nistų siekiu yra padėti bur
galime patėmyti, kad šian žuazijai įstumti darbinin atvvkusios iš kitų miestų ir rįus, supras prie ko vedė riuos” pastatyta, ne po žo dasi užsimokėjusių vos 8 na tingai būna nedėldieniais,
nuo 11 valandos ryto, apati
dien klerikalų spėkos yra kus į didžiausį skurdą, pas turi teisę balsuoti LMPS. Geležėlės, Stilsonai, Juke- džio "ginklus." apie kuriuos riai.
reikaluose.
Bet
kada
kuopa
liai
Baltrušaičiai,
Šukiai,
norima kalbėti, bet po prie Jie turi Philadelphijoj na nėj lietuvių salėj, E ir Silver
daug stipresnės, negu tuo kui pasinaudot žmonių des
pareikalavo,
kad
tos
pašahePaukščiai,
Bimbos
ir
kitokie
veiksmio
"su džiaugsmu,” mą. kuri vadina Sovietu. gatvių kertėj.
peracija,
sukeleti
skerdynes,
met, kada pas mus tų dide
tės
parodytu
kur
ir
pne
ko,
bimbalai
Ir
tokiems,
kurie
P. Matauskas.
kas reiškia, jog buržuazija Ten musų komunistai«vakalių ginčų nebuvo, nes dabar apsiskelbti diktatoriais. Bet
jiems nereikia kovoti prieš toks siekis, tai žaidimas ug kios LMPS. kuooos katra jų šiandien aidobilistai, ryt bol- suteiksianti ne ginklus, bet rus praleidžia, tik nemany
NQRWOOD, MASS.
socialistus nė prieš laisva nis. tai piktadarystė, kurios pnguli, pasirodė, kad nei ševikai, po ryt anarchistai džiaugsmus. Aišku, kad tas kit, kad jie skaito, diskusuoviena
jų
negali
prirodyti.
ir kitokie, kurie savo įsitiki žmogus duonkepio vežime įaar apkalba kokius gyveni Drg. .1. Pakarklis apsivedė.
manius, nes jie patįs tarp sa baisumo nei neapsakysi.
Anaiptol.
nimus kas diena mainikauja nei lietuviškos gramatikos mo klausimus.
Klausiamas,
kodėl
komu

Klausiu,
ką
darysite,
jei

vęs kovoja. Žmonės, kurie
Vieni
susėdę
rūkydami
ir Spalių 26 dieną čia apsi
nistai priešingi nacionaliza- gu skymininkai komunistai kaip čigonas pypkes, — to neišmoko, o bet pataiko su
pirmiau pritarė progresy-jni
viskam judėjimui, šiandien cijai geležinkelių, anglių ka- sudarys savo pasekėjų di kiems ne vieta tarp darbi rast negramatnais net Gri spjaudydami snaudžia, kiti vedė drg. Juozas Pakarklis
pasipiktina zaunijimais apie | sykių ir gamtos turto šalti- džiuma? Ant to ji man at ninkiškų vadovų ir mokyto gaiti bei Michelsoną. Žino stumdosi. Ir tokie žmonės (našlys) su p-le Marijona
ma. ir Liutkus neprisipaži mano pasauli pagerinti, ka Bukšnaituke iš Lawrence’o.
kunigų gaspadines ir jų nių, Bimba atsako, kad tai sakė: "-Dėsime visas pastan jiblauzdas Žmonės reikalau- butų valstybinis kapitaliz- gas, kad neprileidus prie to, Socialistai nereikalauja, no. kad skaityt nemoka ir da nei savo silpno proto ne- Vestuvės buvo be didelių
ja ką-nors svarbesnio, nau- mas. Vadinasi, jis pripa- o jeigu matysime, kad nelai kad veidmainiai juos aprau antru kartu Bimbai uerskai- istengia patobulinti. Jiems ceremonijų. Susirinkę drau
dingesnio. Todėl aš sakau, žįsta privatinį kapitalizmą, mėsime, steigsime naują L. dotų. Apsivalę nuo tų ne tė paties Bimbos rašytus už- nei neužsimink apie skaity gai gražiai įsilinksmino ir
mą kitų laikraščių apart palinkėjo jaunaveidžiams
kad Brooklyne yra gana pla- Argi neaišku, neko pusėj M. P. Susivienijimą, bet prie geistinų elementų socialistai reiškimus.
"Laisvės,"
nors ir tos nes laimingo gyvenimo. Lai gy
darbininkiškų organizacijų veik sustiprės ir netrukus Kadangi daug klausimų*
ti dirva laisvamanybei ir stovi komunistai?
darbininkiškame judėjime pradėta duoti, o Bimba įsi- kaito. Tai tokie tie musų vuoja jie linksma?!
mes galėtume veikti, neužk- Jis pasmerkė Soc. Partiją, ardytojų nesidėsime."
Vienas svečių.
Bolševikas.
Petersono Reporteris. vėl užims jiems pritinkamą rodė nebegalįs atsakyti, tai komunistai.
liudant tų, kurie nori plūs- kad ji neišlaikė prieškarinės
BROOKLYN, N. Y.

tis tarp savęs. Mes turėtume sutverti laisvamanių
kuopą, kuri užsiimtų svar
besniu darbu. Matom, kad
kitų kolonijų lietuviai lais
vamaniai kovoja prieš kuni
gijos prietarus ir stengiasi
paliuosuoti žmonių mintis
iš romiškų retežių.
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yra antrasis maluninkas jis kaip rankos taip ir pirštų, j
paprastai dirba nakties lai- gali sulaikyti visai nuo ma--

luno darbų.
MALUNINKYSTE r
Vyrams, kurie nori malū tinti bombų

Kapitalizmo Augimo Istorija

Vyrai apkur
proginiais gali
dirbti
malūne.
Mažesni su
nuose dirbti, geriausiai pra(Tąsa)
*
'stovėjo, reikalavo daug vii- Kovo 12, 1854 m. FrancuPakuotojų prižiūrėtojas, dėti mažesniuose, kuriuose žeidimai, kaip netekimas I
PASTABA: Šis rašinys yra su !
piršto, ar veido sužeidimas Kuomet rinkos lieka pri-'n«’,‘aigi. dvarai pradėj° aU’ f.-lr.JSS'
T
,
,
.
.
sumalama
apie
300
ar
mataisytas pagal Karės Departamen
Jo darbas panašus Įį pa- zjau bačkų per dieną, ir dir- nesulaiko žmogaus nuo užė
kijai, kad jos eina j pagalbą
to išleistos knygutės ’ t'lour Milling,” nors it yra skiriamas ypa kuotojo darbą. Jis prižiūri bti juose nuo metų iki dvie- mimo darbo vietos malūne. pildytos prekėmis, kapitalis-.gintl avIS*
prieš Rusiją. Vėliaus Italija
tingai sužeistiems karininkams,
tai
uždaro
dirbtuves.
Išme-'
Pradėjus
budavoti
garu
pakuotojų
darbą,
kad
būtųjų,.
kad.gerai
apsipažinti
su
Gerai
išsilavinęs
maluninirgi prisidėjo Turkijos patečiaus gali būti su nauda perskai
tytas ir kitų jaunikaičių, kurie no teisingai atsverta, supakuo5įi:ir§min^tajs darbais. Pra- kystėje žmogus gali tapti ta gatvėn tūkstančius mote-' varomus laivus — laivai ga- a ,
ri išmoku gerai apmokamo ama ta ir supilta ) maišus, dėzesĮ-nos rapkos yra kliūtis tik
labai geru maluninku, nors f '■« ir kūdikių, badui į nas.^0' greičiau plaukt, ir pn- g
to.
qkPrdvniu Joie žuvo
ir bačkas. Tun būti papras^kaikuriuose darbuose, ypa- butų ir be vienos rankos. rus. Pinigų darbininkai ne-^eztl javų iš kitų sa ių.
turi;
tūkstančiai
miršta
baDau
S
kviečių
Anglijos
laiskerdyiuų. Joje žuvo
Antrasis maluninkas. Jis to tvirtumo, turėti pakuoto- tingai jei asmuo moka var- Vienas iš geriausių malueta
bė’
v^
kompanijos
priveždavo
p^ą U’M" kėhs
1
užstoja maluninko vietą, jaus prityrimą, mokėtiį kaip totikabliuką ar kitą kokį ninkų šioje šalyje yra vien- du. Darbininkai meta
iš Rusijos ir pigiau parduo- kapitalistų pelnų, uz ens
1teisingiai prietaisą. Sustingusi ranka tankis.
dą ant mašinų. 1Užnuola
suskathuoti, ir
prižiūri visą darbą prie va suskatliuoti
P
a
|davo,
negu Anglijos dvarai, šimtus milionų dolerių tur
dirbtuves, sunaikina maši-;
* *
‘ dar
_  arba nepajudinami nariai
(Toliaus bus.)
lymo, malimo ir sijojimo. Jis pranešt, kiek padaryta
čių
prasidėjo
kova
nas; jie mano, jeigu mašinų'
.
, tarpnlai- < 1° buvo sunaikinta.
planuoja darbą ir mokina bo, žinot kaip uždaryt ir pa !- ■
nebūtų, darbininkai turėtų VU kompanijų ir dvarų. Dva-į Rusija pralaimėjo’ karę,
naujus darbininkus. Jis turi taisyti mašinas. Reikalau Iį
1_
darbo. Atsiranda tarp dar-lr^^n^ai reikalauja, kad vai- šalis buvo ant bankruto kra
jama
pradinės
mokyklos
išskaitliuoti ir laikyti užra
nininkų vadift kurie nurodo, džia uždėtų- muitus ant Įve- (što.
šus, kiek sumala miltų ir tu-. mokslo.
žarnų
kviečių.
Laivų
kom-j
Nėra skirtumo, kuri šalis
iog
ne'mašinos
yra
kaltos,
_________
J Vežiotojas išvežioja trori užimti
maluninko vietą,!
panijos
gyvena
miestuose^
laimėjo,
darbininkai nieko
bet sistema, t. y. kapitalis
kuomet pastarasis nedirbai kais miltus ar kitus produk• ■ •
Dr. A. J. Karalius.
~ tai ir jų kontroliuojama val turi savo rankose valdžią, negali laimėti. Darbininkai
Antrasis maluninkas turi tus nuo pakuotojų Į sandėdžia. Agitatoriai - šaukia tokiu budu laimi savo kovą. kaip Rusijoj, Anglijoj ir
buti tvirtu plaučių, kad nesi- liūs, vagonus, arba iš sandėDvarininkai, negalėdami iš- Francizijoj, buvo apkrauti
bijoti dulkių. Kadangi jis lių į vagonus, kaip jam pri Musų gadynės gyvenimas! Karšta maudynė ir po tam darbininkus į vienybę, nuro-'
“ , turi didžiausiais mokesčiais, kad
Įvairių-ivairiausių dešimts minutų pagulėti — dydami, jog kapitalistai tu- laikyti konkurencijos,
rengiąs palikti tikruoju ma- sako sandėlio prižiūrėtojas, pilnas
kapitalistams
triukšmų: gatvekariai. gele- tai geriausias atgaivinimas rėdami vienybę gali išnau auginti avis ir galvijus vie išmokėjus
lininku, taigi turi turėti tas. Turi būti tvirtas vyras,
toj
kviečių.
nuostolius.
doti
kaip
tik
jie
nori
neorpačias ir ypatybes. Žmonės j Meistras. Jo darbas pa- žinkeliai, automobiliai ir nuvarginto kūno,
darbininkus. Anglijos dvarų ukininky- Anglija ir Francuzija ka
be kokio-nors nario, akies,' našus i trubu prižiūrėtojo amžino trenksmo pilnos dir-į proto pasiisis lygiai svar- ganizuotus
stė tuo budu puolė. Pradėjo
turintieji sausgėlą ir tt. turi; darbą. ’Jo priežiūroje gru- btuves iš vienos pusės, o kus Daugumas žmonių sug- Taigi ir darbininkams rei- visai mažai auginti javų. riavo prieš Rusiją dėl „liuodaug kliūčių būti malinin- dų trubos, mašinos ir kiti staigus keitimasis politinių rįžta vakarais iš darbo taip ikia vienytis, reikalauti ge Kapitalistui geriau savo ša savimo” Turkijos nuo Rusi
pripildo nujlse, kad negali protauti? resnio užmokesčio ir trum- lies ūkę nubankrutyt, negu jos jungo. Bet ką Anglija
kais, ypatingai besilavinant, prietaisai. Jis taiso, nau- santikių ir kitos
nesnės darbo dienos. Čia
ir Francuzija darė šioj ka
nes nebando tapti malinin- jas mašinas deda, išima se musų gyvenimą nuolatiniu
atsisakyt
nuo
pelno.
Męs
visi
vakare
jaučiamės
ir
prasideda
didelė
kova
rėj ?
ku. Reikalaujama pradinės nas pagal noro vyriausiojo budėjimu. Dabar būti ne- ---- naturatarp
darbo
ir
kapitalo.
Dar

įausliam,
tai
reiškia
nęgvnuvargę
Visi gerai žinom, kad ku Jeigu Rusija butų laimė
mokyklos arba geriau, aug- maluninko. Jis turi būti gareika

hška;
bet
nuovargis
daug
S bininkai streikuoja,
venti.
Kova
už
būvį
nuolatos
štesnės r-’
—
’
1
------1
•
•
•
nigai skelbė ir skelbia, jog jus karę, tai Anglijos laivų
mokyklos mokslo. Į bus medžio ir blėtos darbų
nekenkia,
jeigu
jis
neparei

lauja
paleisti
iš
dirbtuvių
smarkėja...
Ir,
kas
aršiau

neis mnhinmL-ag
jn žinovas
ponai yra turtingi dėlto, kad kapitalistai nebūtų galėję
Vyriausia
maluninkas. Jo
^žinovas ir turi žinoti abelnai
abe.nai
na rubežių. Nevienas jaunas moteris ir kūdikius, jų vie- dievas jiems efevė turtus. daugiau biznio varyt, koklį
sia,
vidutinis
žmogaus
net
_____
panašus Į antrojo!^ malimoprocesą. Jis tudarbas
smogus vakare ar nedėlios ' ton pastatyt vyrus. Kįla ma
malunlnko darba. Jis atsa-!1"?
Pr^Xr§s dailydė, iiuosuose nuo darbo valan- rylą paima knygą i rankas, žos revoliucijos Anglijoj. Taigi kunigijos ir dievo varė. Rusija butų užval
• malimą
’•
.„iltAskardininkas ir trubų pn- duose neturi pasilsio. Apart bando skaityti, bet pajunta, Darbininkai gauna tai vie pagalba Anglijos kapitalis džius Egiptą ir kitas Angli
ko už- visą
ir- miltų
olačiai žinomų vidurių suiri
tai nubankrutijo žemdirbys jąs, kolonijas. Italija, žino
gerumą, turi turėti pdną žiūrėtojas, ir turėti supratir
kad nesiseka. Kitas bando, ną, tai kitą pagerinimą.
mų,
dabar
pasaulis
kenčia
tės ūkę, kad darbininkai ma. butų buvus kitokia. Ta
su.pra mą apie malimą h-įnią kaip uždėti diržus ir tainieko nemąstyti, bet juk
nuo
nervų
suirimo.
Visur
stintų badu, pirktų iš kitur da butų buvus proga išaugti
kviečių gerumą. Jis turi pil-jSJ’ti masmas. Tun buu ge
n
žmogus to negali padaryti: Puolimas Anglijos ukinin- Įvežtą maistą brangesne Rusijoj kapitalizmui. Tas
pilna
„nerviškų
”
žmonių
nai suprasti apie visas mali-!nI plaučių ir turėti pradines
kystės.
vien t’k dėlto, kad jie save musų smegenis visada dir
gal butų išėjęs labui Rusijos
kaina.
mo mašinas ir malūno dar- mokyklos apšvietimą,
nervų
mechanizmą laike ia. Męs jų veikimo’ negali Kaip jau minėjau, jog ma Krymo — Sevastopoliaus darbininkų. Žinoma, kad
bus, turi būti dirbęs antroju Maišininkas laiko savo glo nuolatiniam įtempime. Kal me sustabdyti, bet galime ži ūkininkai buvo priversti
su industrijos augimu sykiu
kare 1854
1856 m.
malūninku bent kelis me boje visus tuščius maišus, bėti apie pasilsi todėl dabar iasukti Į kitas vėžes — pa- bankrutyt dėlto, kad stam
darbininkų susiprati
tus. Tai darbas, kuriame maišelius, dėžes ir bačkas. yra labai svarbu.
Lietuviams yra gerai ži auga
iaryli permainą mąstyme. bus žemės valdytojai galėjo
reikia labai daug prityrimo Jo priedermė pristatyti tuos
noma ta baisi karė; daug lie mas.
i
Įsitaisyt
mašinas
ir
tt.
Iš
>
Permaina
mąstymo
yra
ir žinojimo, mechaniškų ir dalykus pakuotojui, kuomet Nuo senai esame Įpratę
smulkių ūkininkų buvo ma tuvių dalyvavo joje; manau, Taisymas, ukirdnkystės Ang
ekzekutyvių gabumų. Turi jis jų reikalauja. Jis turi lyginti musų kūną prie ma protui pasilsys. Jei jus jau žai tokių, kurie buvo tikri kad ir dabar yra dar gyvų
lijoj.
būti tvirtų plaučių. Reika mokėti pranešti, kiek yra šinos. Vienok bent vienu čiatės nuvargę dėl ilgo svar j žemės savininkai.
tos
karės
lietuvių
veteranų.
Ponas
1790 metais Anglijos lorlaujama pradinės, arba ge ko gavęs ir išdavęs ir žnoti, žvilgsniu šitas prilyginimas stymo kokių nors problemų, duodavo savo vergui ne dau
Mums buvo Įkalbama Ru dai-dvarininkai išleido Įsta
riau augštesnės mokyklos kiek dalykų turi ant rankų. nėra tinkamas, žmogus yra iainikite kozyras arba šiaip giau, kaip keturis margus
jojv kad Rusija kariavo tymą De Donis, uždrausdaTuri būti protingas, teisin gyvas daiktas ir dėlto jam kokį nors lošimą, arba nuei žemės — vergas dirbdavo si
mokslo.
dėl ^apgynimo” krikščio mi lordams parduoti dvarus
kite i teatrą ar kur kitur, o
Trubų prižiūrėtojas pri gas ir būti nuolatos prie reikia to, be ko mašina gali
Į
savo
žemę
ir
eidavo
pas
po

nybės; dėl "liuosavimo” ir skaldyt i mažas ukes. Tai
»a jusite permainą: Nėra
žiūri, kad miltai eitų trubo- darbo. Reikalaujama pra apsieiti —. jam reikia fcasil- nieko
ną
dirbti.
Tai
buvo
taip
va

Turkijos prispaustų tautų.. gi tėvas negali savo dvarą
praga^štingesnio. kaip
sio. Mašina, nors iš geriau
mis be sustojimo, pripildyti dinės mokyklos mokslo.
ir amžinas susiru- dinama „liuosavimo” ver- i Męs tam tikėjom, nepažvel padalint tarp savo ' vaikų.
trubas ir žiūrėti, kad visos Maišų siuvėjas taiso ir lo- sios medžiagos ir trivčiausia sėdėjimas
jinimas. Aš mačiau žmo įgų sistema. Vergas gavęs’ gdami i tai, kad patįs lietu Jeigu lordas išdalins dvarą
užlaidos, skąstai ir tt butų ■ po maišus rankomis ar ma butų subudavota, visuomet nių,
kurių nervų mechaniz kelis margus žemės, buvo’ viai budavom Rusijos pris- savo vaikams, tie vėl savo
tinkamose vietose. J
Jis turi j šina. siuva taip-pat ir kitus laikui bėgant nusidėvi, gen mą nuolatiniai rūpesčiai bei ’liuosas,n” bet tikrenybėj gijpausti.
vaikams, tada lordai išnyks
pilnai suprasti vaikščiojimą dalykus pagal reikalo. Jis da, įra. Žmogaus, kūne yra nusiminimai tiek yra suar- —ne. Pirmiau dirbo pas; Rusija jau nuo Petro I lai- ir lordo „garbinga” kilmė
grudų mašinos ir greitai pa turi būti prie savo darbo ti nuolatinis medžiagos apsi- ię, kad prisiėjo ilgai-ilgai poną — gavo užlaikymą.; kų norėjo, kad Konstantino- taipgi turės žūti. Tėvas dva
mainymas, nuolatinis paga
taisyti kuomet kur apsisto kęs.
rą t iri pavesti vyriausiam
minimas
atmatų, kurios rei ;ydyties. Atsiminkite, kad j Dabar būdamas „kuosas” į polis tektų Rusiiai. Klausi- sunui.
ja, ar užsikemša. Turi tu Sandėlio prižiūrėtojas. Jo
. ėjo pas poną dirbti, ne dėl- mas kįlo, dėlto Rusiia neturėti supratimą ir mechaniš darbas panašus i pakuotojų kia prašalinti. Vienok ma nekartą kvailiausiai praleis- to kad ponas norėjo, bet dėl-Į ri gero išėjimo į jūres, kad Jeigu duoda žemės vergeli,
as vakaras linksmoj kom
kų gabumų ir turi būti dir prižiūrėtojo. Jis turi savo šina sugenda ir sustoja, e panijoj
nervus apsau to, kad pilvas vertė. Juk įgalėtu išvežti javus į sveti- Kaip pirmiau nurodžiau, že
bęs kituose malūno darbuo globoje sandėij ir prižiūri musų kūnas turi ypatybę goja nuojusų
didelės katastro- įant keturių margų žemės.mas šalis, ir kada industrija mė pasilieka vergo iki jis
se. Turi būt protingas, veik visus vežėjus ir pakuotojus. patsai save pasitaisyti; ir ’os.
žmogus su šeimyna negali j pakils, kad gagėtų produk- būna pas poną. Jeigu poną
lus. akylas ir gerų plaučių. Jis užveizi krovimą į vago tasai pasitaisymas nuolatos
Miegas, tai puikiausis pa išsimaitmti. Dabar ne po- tus vežti per Dardanelius be apleido — žemė liko ponui.
Reikalaujama pradinės mo nus, ir duoda Įsakymus pa veikia. Bet kad taip butų, silsys
kunui ir protui. Tas, nas verčia jį dirbti, bet pats’jokiu kliučiu iš Turkijos pukyklos mokslo.
kuotųjų prižiūrėtojui. Jis kunui reikia pasilsio.
turis nepaiso apie miegą, vergas turi eiti pas poną sča Bet ta vieta buvo valdo- Kacla industrija pakilo,
Pakuotojas dirba prie ma turi tikrai žinoti visus va Pasilsys mums reikalin anksčiau ar vėliau turi sun prašyti
orašyti darbo, kad užsidir- ma
ira ”„pagonų
turku ir tie
ti«> vergai subėgo i miestus; čia
pagonų” turkų
šinos, kuri pildo maišus, pa gonus, kurie stovi prie san gas netik pasilinksminimui, kiai atsimokėti, šimtmečių bus pragyvenimą. Taigi po- „pagonis” nedaleido Kuosai kilus bedarbei, darbininkai
kelius ir bačkas užbaigtais dėlio, kuriuose reikia krauti, bet taipgi atgaivinimui kūno patyrimai parode, kad žmo :nas palengvino sau, o pasun- pereiti Rusijos prekiniams vėl grįžta ant ūkių darbo
.•ieškoti. Ūkės, kaip pir
produktais. Vyrai dirba iškrauti ir turi mokėti iš- ir dvasios. Jei mes naudo gui reikalinga astuonios va- kino vergo padėjimą.
laivams per Dardanelius.
kur reikia pilti j maišus ir duoti Įvairius pranešimus tume savo raumenis be at- andcs miego kas diena, — | Da daugiau. Kada ponas į Rusijos caras Mikalojus miau kalbėjau, paverstos Į
ganyklas, vienas ar du vyrai
bačkas, o moterįs, kur pila-kas link krovimo, prekių eidimo, tai su laiku jie pra r tai naktį, nes tik tada yra
'rikė
vergus,
darbo
ant
ukės'I
paskelbė,
jog
jis
kariauja
gano šimtus avių ir galvijų.
mą Į mažus pakelius' ir dė-1 pristatymų ir kiek randasi dėtų nykti ir ant galo visai ailnai tinkamas miegui lai
buvo,
ar
nebuvo,
turėjo
būt
(
dei
Bulgarijos
ir
Serbijos
Jeigu
kuris išdirba žemę,
atsisakytų
tarnauti.
Jei
nau

žes. Jis turi mokėti greitai prekių sandėlyje. Jo dartas. Pasirodo, kad dieną ne vergas pavalgydintas, ap-gerovės,
—
—
nori
’
paliuosuoti
”
turi
mašinas,
tam irgi ne
ir teisingai sverti, pilant Įibas yra pilnai atsakomin- dotume savo protą be at galima tinkamai išsimiego rengtas ir prižiūrimas ligoj.
tas
tautas
iš
po
Turkijos
daug tereikia darbininkų.
maišus, turi mokėti siūti gas, taipgi jis turi turėti ek- mainos, tai smegenų nar- ti.
Dabar
jau
ponui
nerupi
ar
jungo.
Tik
sumušus
Turki

buti
I
vėliai
(celės)
tiek
nuvargtų,
maišus, kur jau vartoti mai-' zekutyvių gabumų ir
Turbut iš visų negalių ne
Kad išsisaugojus nuo be
dar-! kad paskui negalėtų atsigai- galėjimas miegoti yra blo jo darbininkas turi darbo, ją, Bulgarija ir Serbija ga darbių
šai uždaromi mašina. Jis Pr tyrusiu sandėlių
ir bado, darbininkai
ar ne. Ponas vergą pasi- lės būt po Rusijos "globa.”
tap-pat turi mokėti greitai buose. Turi būti protinges- vinti.
giausia liga, labiausia ar samdo kada jam reikia.. Ži Ir būtinai turi paimti Kon nori pirkti žemės ir gyvent
dedant dirbti dideliame'nis už kitus ir tvirto kūno.
‘žmo
- — *  ianti nervų aparatą. O vie
Yra žinoma, kadJ jei
nom, kad ant ūkės reikia stantinopoli, o tik tada krik ant jos. Bet lordai nepar
malūne labai mažai yra pro-' Reikalaujama pradinės mo gus perdaug ar persunkiai lok dažnai nemigą pagami- darbininkų
ilgiausiai šešis ščioniškos tautos bus „Kuo duoda, laikosi Įstatymo. Pagos susipažinti su Įvairiais kyklos arba geriau augštes- ilgą laiką be pasilsio dirba, ia paprastas nereguliariš- mėnesius. Taigi
sirandavojęs žemės žmogus
už šešis mė
darbais, nes kiekvienas jų nes mokyklos mokslo.
tai paskui palieka amžinu tumas gulime. Žmogus kar nesius darbo ir gavo „užmo sos. ”
Anglijos kapitalistai ma negali nusipirkti trasų nei
yra labiaus specializuotas. ' Iš visų tų darbų, iškrovė- paliegėliu.
ais eina gultų anksti, kar kestį.” kitus šešis mėnesius tė, kad jeigu Rusija paims mašinų.
jas, krovėjas, kelikas, šlavi- Pasilsys daugeliu žvilgs tais vėlai, o kartais ir visai turi būt be darbo.
Kūno trukumai
Konstantinopoli ir Dardane- . Tūkstančiai Auglijos dar
svarbiausias—vaistas,
nemiega. Su laiku jam aunVirš
paduotos žinios atsa-;^
atsa-'kas,_
virs pauuoios
0’ valytojas, mašinistas. nių
. -- yra
-------------------—
Jius,
tada Rusijos kapitalis bininkų, negalėdami gyventi
Šita
ponų
„geradėjistė
”
tu
užmigti,
o
vėliaus
kanki

ko
i
klausimus
apie
abelnas
1
vežėjas,
gali
būti
skaitomi
£amta
mums
paskyrė,
ko Į klausimus apie abel.nas! vežėjas, r ’
tai valdys rinkas netik Bul savo šalyj važiavo Į Suvieny
kvalifikacijas ir apšvietimą. už paprastus darbininkus,!Medicinos autoritetai ligų nasi per kiauras aktis. Kar privertė ūkių darbininkus garijoj ir Serbijoj, bet Gre- tas Valstijas ir Kanadą; čia
Ma’unu darbas yra ne lauko ir jie dirba po priežiūra savol ?ynime labai dažnai kartoja ais perdidelė vakarienė su i bėgti Į’miestus jieškoti dar kijoj, Italijoj, Egipte, ir Af galėjo nusipirkti žemės pa
darbas ir džiova sergantįs Pnžmrėtojų. Sekantieji gi | žodi pasilsys. Pasilsys tan- trukdo miegą. Gėrimas va I bo dirbtuvėse. Tūkstančiai rikoje. Rusija tada galės gal išgalę.
darbininkų susispietė mies
turėtų į jį neiti. LMalunin___ __ tap-pat yra skaitomi pap- kiai būna genausis vaistas, kare kavos, arbatos bei ko tuose. Čia irgi atrado ne pasibudavoti karės ir pirkly- Anglijos kapitalistai pa
koa
taipgi
atima
miegą.
K.unas
tada, kada
kas turi būti tvirtas ir kant rastais darbininkais, tik jau
pyragus. Pagerintais darbo bos laivyną. Anglijos kapi matė ir tame sau jiavojų —
rus. Daugumoje darbų _
rei- Jie/ra tokie, kurie gali ve^UI™įs vra 11^ kada Kieta lova, perminkšta lo įrankiai dirbama po 14 ir 16 talistai negalės iš Rusijos netenka darbininkų. Gi li
kia nemažai laipioti ir vaik- darbą pirmosios grupėsj^ip’ęgds guli lygiai ant kokio va, nešvarus baltiniai, stoka
■pigiai nirkti javus ir par kusieji darbininkai protes
ščioti, kas gali būti negali- darbininkų.
, "[noijslihnkšto*’ ftrk ne per tyro oro, stoka reikalingos vai. į dieną, pridaroma daug duot Grekijai, Italijai, Ang tuoja prieš valdžią, reika
produktų, kapitalistai pri
inu žmogui be kojos arba su Tepėjas, volų prižiūrėto-I1 minkšto) daikto, pav., ant tylos ir kiti dalykai daug pildo rinkas, greitai išpar lijai ir kitoms 'valstybėms, lauja, kad valdžia priverstų
parduoti
t
________žemės.
___ _
sausgėla.
maišytojas, malikas, lc ros. širdis tada lėčiau prisideda prie sukėlimo ne duoti negali, uždaro dirbtu bet pati Rusija atvež Į minė- dvarininkus
ta
r
šalis.
Į
Valdžia
noroms
nenoroms
migos.
v
Aplamai imant, žmonės trubų prižiūrėtojas ir meist- plaka. Atsiminus, kad nuo
ves. Tūkstančiai darbinin
su riena akimi, arba silpnai ras malūnuose,’ kuriuose pat užgimimo musų širdis Kartais kokia liga gali su kų jieško darbo, bet negau Turkija viena prieš Rusi- turi imties už darbo. 1882 m.
ją negali kariauti — persilp- Anglijos valdžia išleido įstagirdžiantjs jokių kliūčių ne malama nuo 500 iki 1000 nuolatos plaka, pasidaro aiš- kelti nemigą, ir tankiai su na.
na. Anglijos kapitalistai tymą, leidžiantį 'dvariningali turėti. Neturėjimas vie- bačkų, yra po priežiūra an- ku, kad šitas organas reika- kelia.
Kada
darbininkai
apleido
matydami pavojų savo inte- kams parduoti žemės, kiek
Atkartoju:
pasilsys
yra
trojo
maluninko.
Tečiaus
lauja
pasilsio.
Reikia
taipgi
uždėti bačkų dugnus, pada
ukes
dvarai
negalėjo
gauti
resams,, islapta
.
.
mums
taip-pat
reikalingas,;
prikalbina
žmogus norės pirkti.
kad paliuosavus
ryti mažesnius pataisymus, mažesniuose malūnuose dau atminti,
maistas,
darbininkų.
į pagal- Daug buvo prasigėrusių
laikyti užrašus ir apskait- gumą tų darbų atlieka pats raumenims, ir protas atsi- kaip • reikalingas
t •. • i
«v
: i• •
• Tada
_ "t dvarai Francuzija. kad eitų..........
oras
ir
kiti
daiktai.
Reikaderlingiausias
žemes
paverbą
Turkijai.
F
Francuzijos lordų ir dvarus pardavinėliuoti, kiek miltų supakuota. maluninkas. Malūnuose, ku- liuosuoja. Jus galite matyt,
galvojančio lingas jis sveikatoje, reika- t ė ganyklomis. Augino avis kapitalistai irgi mato pavo- jo darbininkams,
Tur. būti’ protingas ir sveiko riuose malama mažiau kaip kaip sunkiai
(Toliaus bus)
kūno. Reikalaujama pradi 500 bačkų per dieną, esti tik žmogaus veido raumenis yra lingas ir apsirgus — jau- ir galvijus. Nes Anglijoj jų ir todėl sutinka eiti i pa
raudimo industrija augštai galbą.
niems ir seniems.
vienas maluninkas. Kur Įtempti.
T. J. Kučinskas.
nės mokyklos mokslo.
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Užgriebimas L. S.
San) ugičių teisių.

• Liai-11
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.KELEIVIS
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/ Susivažiavimui
užsida sams) pasitikėt i, kad jie ko
rius, daug delegatų išreiškė vos už darbininkų gerbūvį u Ueturišta* išndeju”
savo neužsiganėdmimą dėl ir žmonių laisvę, kuomet jie
šituo vardu knygutė pa
narių teisių užgriebimo ir čion ant vietos, ve, varžo sa
pasipiktinimą del bosų poli vo narių teises ir išnaudoja rodys Jums ' kiek žmonės
tikavimo. Vieni iš jų sakė, organizaciją savo asmeni pelno padarė ir kiek dar
gali padaryti per išradi
"kuopos mums duos vėjo, niams tikslams?”
mus.
Kairysis Socialistas.
nes jos musų neįgaliojo kon
Tą
brangią
knygutę
stitucijos pakeisti, referen
siunčiame kiekvienam ant
dumą panaikinti be jų ži
pareikalavimo
V1ENATIN1S LAWRENCE
nios." Kiti teisingai karš
čiavosi: "Na, kaip parva
DYKAI
žiuosime namon, tai pasaky
Kaipo žinovai (expertai)
pabaigęs RUTES SISTE
sime kaip musų bosai cariš kuris
patentų bandome išradi
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
kai Įsteigė savo diktatūrą.” bai gražiai siuva visokius KEBUS
mus DYKAI. Rašykite rei
VYRAMS ir MOTERIMS iš gėry
Treti džiaugėsi: "Tai bent audeklų
kalaudami musų knygųir pigesne kaina negu ki
sykį musų kuopos supras, tur. Todėl reikale užeikite ir persitikrinkit, c visuomet busit užga
kad mums negalima eiti su nėdinti.
AM. E. PATENT OFFICE
Adresas sekantis:
(?į
tais komunistais, kurie Įstei
Ine.
P. Valiulis
gė savo partijoje bosizmą
718 MATHER BLDG (Ks)
42’/j HAVERHILL ST.
nei kiek ne blogesnį už esan
WASH1NGTON, D. C.
LAWRENCE, MASS.
ti bosizmą republikonų ir
demokratų partijose." Tū
las delegatas apsidairęs, ar
3E
3E
nėra arti kur-nors bosų ša
PINIGUS I LIETUVĄ
lininkų, pasakė: "Kaip gali
ma tiems
žmonėms
(bo-Į
SIUNČIAME TELEGRAFU IR PAČTA
*
______________________________________________ !
Lietuvoje eina lietuviškos (ne lenkiškos)
JUSŲ SENAS DRAUGAS
|
MARKES ir RUBLIAI.

Brooklyn’e atsibuvusiam Centralinis Komitetas, o na
Lietuvių Komunistų Suva riai tik mokės mokestis, už
žiavime įvyko tas, ko neku laikys bosus ir klausydami
rie Lietuvių Socialistų Są carizmo įkaltų įsakymų
jungos buvusieji vadovai ”molčat, nerazsuždat,” pil
senai norėjo, ir dabar, pasi dys bosų paliepimus.
taikius tam tikslui atšokan
čioms aplinkybėms, jie pra Kuomet suvažiavime pa
vedė tatai gyvenime — są- aiškėjo, kad protokolas ne
jungiecių tąisės tapo užgro bus leidžiamas narių nubalbtos per vadovus. Nekurie!! savimui, tuomet daugelis
dabartinių komunistų vado uolių komunizmo šalininkų,
vų senai kalbėjo, kad spren ir net nekurie bosų aklų padime organizacijos reikalų : sekėjų, pradėjo reikalauti
negalima pasitikėt nariams, ■ protokolo leidimo referennes jie nesą užtektinai išsi-jįdumui. Kilo lermas: "kuolavinę, nesuprantą reikalų, iipos musų neįgaliojo panai
o anot ”Laisvės” editorialų; kinti narių teises!” šaukia
rašytojaus (tik nekaltinki vienas delegatas. "Vyručiai,
te už tai Paukštį), tai "pa-, išstumsime iš savo tarpo
laidi barščiai” (žiur. dien daug narių, jei taip sauvališraščio N22). Mat, tie "neiš- kai pasielgsime,” nuogasmanėiiai” sąjungiečiai laiks tauja kitas. Prasidėjo visa
100 MARKIŲ—$6.
100 RUBLIŲ—$12.
DR. J. MARGUS
į
nuo laiko statydavo neku-' eilė pamokslų
.
. iš bosizmo ša- kuris gydo chroniškas ir slaptin- A
GVARANTUOJAME KIEKVIENĄ CEN
gas ligas ir praktikavęs per ii- ® *1
riems vadovams nepagei- lininkų pusės (jie save vadiTĄ!
gus metus po num. llParmenter y
daujamų klausimų ir kriti- nosi "proletariato diktatugatvės, dabar persikėlė i savo £
Į Lenkiją ir lenkais užimtuosius kraštus
namą 18 PARMENTER ST.,
W
kuodavo jų darbus: anot i ros” šalininkais). Įdomiausiunčiame 100 markių už $3.75.
BOSTON, MASS.
|
barzdotojo komunistų vado- sios buvo J. A. Bekampio ir
Gelbėkite gimines! Ateikite ar rašykite:
*
vo (nemanykite, kad tai Ju-jJ. Daubaro nuomonės. PirBANKERS Vladas Kairys Mgr.
kelis — jis ne vadovas, bet'masis užreiškė, kad ”mes
GOLDBERGER & GOODMAN
klapčiukas — ožio barzdelę• čion susivažiavą neturime
136 EAST 42-nd ST, NEW YORK. N. Y.
užsiželdė ir ilgus plaukusj nieko bijotis, męs esame
Arti Grand Centrai Stoties
užsiaugino, kad tik arčiau' smegenis organizacijos ir
-■įa
3=
prisitaikius, jei ne gabu- užtai turime pilną teisę paTelefonas: Richmond 668. ®
mais, tai bent išvaizda, prie sielgti taip, kaip mums išKiekvienas galite pašaukt mane y
pagalbai naktį ir dieną per ®
• tikrojo "boso”), tai tie na- puola geriausiai." 0 Dauba jūsų
telefoną arba atsilankyt į mano ®
riai "tikri maištininkai, ras (kol nebuvau matęs, tai
ofisą.
(52) ž
Antras ofisas:
®
klausnėja ko nereikia, kiša maniau, kad tas žmogus tu490 BLL'E
H1LL AVĖ.
g
Jeigu sergate Rheuniatizren o Jums jokios gyduolts ne gelbėjo parsitraukit UKSUS
INC.
ri bent paprastos kasdien inosį kur ne vieta.”
GYDUOLES NUO KHEUMAT1ZMO. (gert:). Prekė už bonk, ...................................$1 50
ROXBURY. ’
ž
BANKIERIA1
..♦1.00
UKSUS LINIMENTAS NUO RHEUMATiZMO.(tepti) Prėkė.......................
Roxburv 959-W. ®
'nės nuovokos; kad jis mažai i ŠIUOMITelef.:
PRANEŠAME, KAD
„StpO
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prekė......
Nors šitas narių
...$!. 50
SUBATOJE. 1.3 RUGSĖJO, 1919.
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. užaugina stiprius plauktu. Prekė.
senai
jau
™
K
’
ir
ne
j
uri
?
ile>
kišimas” bosams
..$1.00
BOSTONE po num 78 SALĖM ST.
URSUS SKILV1N1S BITERIS. reguliuoja ir pravalo vidurius. Prtkė ...
UKSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Moterų draugas nelaimėje. Prėkė......... $1.5G
nepatikdavo, bet visgi už niam mąstymui, tai as jau
ATIDARĖME mes NAUJĄ
Męs siunčiame kcžnani cnt pareikalavimo musų dideli Kataliogą Naminiu Gyduolių
BANKĄ
gniaužti nariams burną ne- ' senai
. patėmijau
• . - . iš jo straipkuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kūną’ sveikatą, je lygas ir pagelbą.
buvo galima.
Štai, karė,
su jam v1Sai nepntmVisokiuose reikaluose patarimus
URSUS REMEDY
čia
.galite gaut visiškai dykai.
užstojo reakcija ir atėjo bo-'!?amu autonteto , tona-savo
Musų Banka padaro visokias pi
160 N. WELLS ST.,
DEP. A
CHICAGO. ILL.
;——-”- -sams proga užviešpatauti.’.iargumentatimą . užbaigė nigines transakcijas. įišsiunčia
pi-nigus pigiausiomis kainomis, su-’
Visas veikimas pavesta p. ^aip: Referendumas ir ki- perka
ir parduoda "Kares Taupy
tos
demokratinės
taisyklės
nio Markes” ir "Liberty Bondus; •>
K-tui, Administratoriui ir į
padaro visokius Jerentavus patvir
Redakcijai. Viskas tarta ir •tai tik buržuazijos naudoja- tinimus
su Konsulato paliudyjiLietuviškai - Lenkiška Aptieka
Sutvarko apdraudos reikaveikta, bet nariams mažai ! mi dalykai; męs, revoliu mais.
Jeigu norite teisingą vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
pranešta. Nariams, reika cionieriai tikime į 'proleta- lūs ir palikimus.
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
DRAUGAI!
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo nžsMenėjuBio reu
laujantiems informacijų or iriato diktatūrą, tstfetlr pa
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, huo uždegimo plau
Jeigu norite kati Jums butų panaudokime
ją!
”
Po
tai
kal

ganizacijos reikaluose, pra
tarnauta teisingai ir saugiai, «r no i 5 čių, Mnuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų lirit kad -Jūsų uždirbti pinigai butų
CT ir■ geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir modėta atsakinėti, kad visko bai tuojaus tūlas delegatas padėti
saugiai, tad ateikite j musų V terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
atsiliepia,
”
lukaut,
kad
tik
negalima pasakoti neišstasime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefoną užBar.ką, Jus persitikrinsite, kad mes
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėayt pinigus, tad ;
tant "organizacijos pavo su ta diktatūra patis nelik- netiktai esame Bankieriai, bet ir
ateikite į APTIEKĄ po numeriu
(1)
jūsų prieteliai.
jum” Nariai išdrįsusieji pa tumete be proletariato!” teisingi
Su
draugiškais
pasveikinimais.
100 SALĖM ST
BOSTON, MASS.
kritikuoti bosus, buvo brau Bosizmo šalininkams iškal People’s Exchange Bank
bėjus,
įnešta
ir
uždaryta
dis

kiami laukan kaipo organi kusijos; narių teisių apgy
zacijos "priešai.”
Sąjun
apart Įnešėjo, leisti
gos bosai stačiai nusikopija nėjai,'
protokolą narių nubalsavivo buržuazijos metodą: pa mui,
visai neturėjo progos
sakei, kad "Suvienytų Vals kalbėti.
tijų administracija "negerai
elgiasi,” tai tuojaus kalėji- Bosizmo šalininkai šiame
man; pasakei, kad "L. S.' dalyke laimėjo. Bet tai bu
S-gos administracija nege vo vienas iš tų laimėjimų,
rai elgiasi,” tuojaus buvai kuomet pergalėtojas pralai
persekiojamas Įvairiais bu mi. Baigianties suvažiavi
dais: šmeižimu, insinuacijo mui, bosai su savo klapčiu
mis ir provokavimu. Dauge kais vėla labai daug kalbėjo
lis draugų nors ir matė da- apie reikalingumą narių
.lykus einant blogyn, visgi teisių panaikinimo. Petritylėjo, nes reakcijos metu kienė nurędinėjo, kad turi
Daug gerų valgo
ROTAL LUN-.H
nenorėjo savo tarpe ginčy būt paimtas ekspertas, ku
mų daigtų yra originatis. Bosai nusijauzdami, kad ris populiariai išguldytų na
iuota
Naujojoj Anglijoj
nekurie tokių reakcijos lai riams "teisingumą pamatų,
bet nėra nieko geresnio kaip
ku tylėjusių draugų vėliaus kuriais pasiremiant Suva
ROYAL
LUNCH Cukonai.
visgi pareikalaus apyskaitų žiavimo protokolas nelei
kurie
yra
tankiai
matomi ant Nau
iš bosų darbų, pradėjo prieš džiamas referendumui.” Ju
josios Anglijos stalu visur ir prie
juos varyti intrigas ir jieš- kelis ragino delegatus, idant
maistingumo
De.ei
kiekvieno valgio. Jie tur gelsvą spalvą,
stropumo, lygiai ir delei
koti priekabės, kad tik už jie parvažiavę namon, savo
stebėtinų miltų, valgyk
saldų skoni, taip sutaisyti- kad netrupa,
darius jiems burną: taip at kuopose, nariams nurodytu
N. B. C. GRAHAM
bet
burnoj pasileidžia. Vardas ROYAL
sitiko su drg. Račiute-Har- netinkamumą referendumų
CUKORIUS.
LUNCH yra ant kiekvieno cukoriaus
man ir kitais.
ir sušuko: ”Draugučiai, vi
Kontroliuojant centrali- somis Įmonėmis turime sten
Parduodami svarais gra
žiuose In-er-seal Vaizba
nes Įstaigas ir organizaci gtis pravesti kuopose užgiženklelio pakeliuose.
jos sjoaudą, bosams pavyko rimą šio Suvažiavimo dikta
laikinai suklaidinti narius turos! Neduokime musų so
NATIONAL BISCUIT
ir sušaukti suvažiavimą sa cial-buržijams musų na
COMPANY
vo fanatiškų pasekėjų. Klai riams galvas susukti!” Dau
dinga butų manyti, kad visi baras karštai kvietė delega
delegatai buvo bosų pasekė tus dirbti vienybėje. Girdi:
jai. Keletas delegatų buvo "Nariai nieko neišmano; jie
bosams labai nepageidauja taip padarys, kaip męs jiems
mi ir bosai kažin-ko butų iš pasakysime, reikia tik tarpt
sižadėję, jei tų "maištinin delegatų susitarimo ir vie
kų” nebūtų ten buvę. Bet nybės.” Tarpe delegatų pa
ir fanatikai nustebo, kuo sigirdo neužsiganėdinimas
met bosai be mažiausios gė Pirmininkas, J. Šukys (su
dos pradėjo laužyti organi barzda), pradėjo į stalą kuzacijos taisykles ir galop at ju mušti, mušti ir mušti iki
ėmė nariams visas teises. bemušant
susiriesdamas
Kaip vienas delegatas išsi pats neatsisėdo ant grindų
tarė, tai "bosai apskelbė ant Tvarka buvo įvesta ir bosų
sąjungiečšų
apsoliutizmą, diktatūra po prievarta, ar
panašų karės stoviui.” Jis ba, kaip tie gramothi žmo
neklydo: Viską dabar tars nės sako, su pagalba ”coup
ir spręs
Suvažiavimai ir d’etat” įsteigta.

Kria učius.

I

Feople’s Exchange

Adams Ten, 10c.
STRAIG IT ADAMS

AR SERGATE RHEUMATtZMUP

2 uz 25c.

Rankų darbo UnijosCigarai
Siunčiu po visą Ameriką ir
i kitas šalis iš kur tik gaunu
užsakymus per C.O.D.
Baksai prasideda nuo 25c.
iki tukstafičio cigarų
IŠDTRBĖJAS

ADAM SABULIS

233 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Nuža-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaiškų mint? ir nusilpnėtą kūną; pasibodis
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiffiaaaėius. bs'adyk Nuas-Tone ir parsitikrik toaip areitu laiku jaasesi visai- nauju imoRu! Devynes ii doėimtes visu imanus
tokiu kaip blogas apetitas, aearuomulavimas viduriu, tasai ir
iiputimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anrate. kankinimai reu
matizmo. skausmai Kalvos, nedraliria. stekas enereijos. basllpaejimas nervu ir negalėjimus mieiruoti. paeina nuo steką neitu
pajieitos. skisto vandeniuoto kraujo ir neuitektinios eirkulacijoa
kraujo.
•
Koina dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajMros.
kurios didtiausei užlaiką Keram štoviuje pilvą. jaknas. inkštus ir
grobus, Širdęs plakimo, kraujo etrkulavkno. Nuga-Tone yra labai
protiotras gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abeteo sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aėtoniu brangiu.
• aveikat* duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir neruodytu
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Getetę ir
Foaforvmaistus dėl Kraujo it Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoms. -pastlprin grobus tety.
jog je tultinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui
auodinies atmatas. Niera daugiau., trasu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebukling*
apetite, giara giuomulavimą. tvirtus nervus ir kieta pastiprintu mieguNuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padare tvirtus, rastus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu te
dlromu paproty vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra spvHRti eutram
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi
aavk pretelems.
__
_
_
_
MUSU ABSOLIUTfSKA GVARANCIJA: Prekė Naga-Tam yra virau
už brarirate. Kožna bonkute talpina devyntea deŪartys (M» .p*teka, ark
gydymo. Gulėte pirkti šeies bonkute*. arba šešias menesius gydymo už I
Sodrins. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (K) diena tr jeigu ne tatai
sėkmių, sugražink bonkute ir pilsus, o znes urnai sugrąžisime jusn pia
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizteą.
PRISIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, I.. 21—637 SoUth Dearborn St., Chicago, III.
Gerbiamieji: įdedu ėionais $.......................
Nuga-Tone.

Vardas

ir meldciu prisiųsti man ....

ir, pavardi

Gatvė ir numeris.
Mfeetes

Žinomu per 25 metu ir Vaidilos pritiurimas

'Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytą Valstijų Valdturi kaip pirma
taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA
Henry J. Schnitzer Statė Bank

*

KELEIVIS

KAS YRA KATALIKAS.

HAPTANO McKENZIE.
1 -

(Pabaiga.
Šiapus Westminister tilto,
musų automobilius pasuko Į
kairiųjų ir nuvežė mus lin
kui Waterloo stoties. Net
rukus atsiradome apytuš
čiame priemenyje, suvago
tame daugeliu siaurų gatve
lių. Piktadario automobi
lius staiga sustojo, piktadaris greit iš jo iššoko ir Įbėgo
vienan kertėj stovintin naman. Męs taipgi nustojome
ir ne be džiaugsmo matėme,
kaip piktadaris Įbėgo naman, ties kuriuo stovėjo policistas. Mano draugas pa
tarė man pajieškot da dvie
jų policistų pagalbon čia
esančiam.
—Aš paaiškinsiu šitam
policistui visa dalykų — tarė

Katalikų laikraštis "Dar
bininkas” 2 spalių numeryje
tikintį kataliką šitaip apibu
dina:

t
i

NUSIPIRK MOSTUS

TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba
Mentholatum Co. Prieš eisiant gult
ištepk vtidą mosčia per kelis vakarus,
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu
Toji mostis išima plėtmus raudonus,
juodus arba šlakus ir prašalina viso
"Bažnyčioje — penktuką, mus spuogus nuo veido. Kaina dėžu
karėiamoje. — doleriuką. o ap tės 50c. ir $1.00. Pinigus g^lit riąr
ir štampomis.
švietei — nieko. Tai tau ir
J RIMKUS.
P. O. BOK 36.
llolbrook, Mass.
katalikas.”

man draugas, kreipdamos
link policisto.
Aš pasitraukiau ir kada
})o kelių minučių sykiu su Well, "Darbininko” re
vedamais dviemis policistais daktoriai turbut žino ką ra
sugrįžau, tai jau nebuvo nei šo, nes jie patįs katalikai.
automobilių, nei policisto,
nei mano draugo. Visi pra Socialistų laikraščiai ir
kalbėtojai tvirtina, kad ko
gaišo lig žemėn sulindę.
Namas, į kurį buvo įbėgęs munistai visame klysta. O
musų sekamas piktadaris, aš sakysiu, kad ir pas komu
pasirodė visiškai neapgy nistus yra daug teisybės.
ventas. Didelis užpakalyje Štai, atskilę nuo Socialistų
kiemas buvo aptvertas iš Partijos jie suskilo savo tar
krypusią sena tvora, per ku pe, sutvėrė dvi komunistų
rią lengvai galima buvo per- partijas ir dabar vieni kitus
kritikuoja. Vieni sako: "Jus
silaužt užkambariuosna.
esat darbininkų klaidinto
Mane apėmė Įniršimas: jai,” kiti sako: ”Jųs esat
vietoj suimti piktadarį, aš darbininkų mulkintojai.”
pražudžiau savo draugą. Nomorms-nenoroms rei
Bet kas-gi galėjo tikėtis, kia pripažinti, kad šitam da
kad ir tasai policistas buvo lyke abiejų partijų komu
vienu iš piktadarių šaikos nistai sako šventų tiesų.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIR^ŠLĖ $1.75.
A PURE

SALAO
ANO

OOKIN6

Oll
šitą čirkšlę tūkstančiai moterų
pasitenkinimu rekomenduoja. _Padaryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkškia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir
prietaisu. Rašykit tuojaus.
(?)
FISHLEIGH" & CO., Dept. 924,
CHICAGO, ILL.
Už Suv. Vaisi. rubežių kaina $2., pi
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

KARĖ PASIBAIGĖ.

Mazola nesudegs, nei neišgaruos, kol nebus Įkaitina
ma daug augščiau už karštĮ reikalingų paprastam valgių
virimui. Jus kepate žuvĮ ar bulves ’ant daug mažesnio
karščio, todėl nei biskis Mazolos nesunaikina.

Prof. Gnaiba.

Laiškai iŠ Lietuvos

I

Utena,- Rugsėjo 22 d. 1919. jon. Paima ir užrašė į raiĮ telių pulkų Karo mokyklon.
Antanui Dyčui.
Išvesiu Į kareivijų 30 rugsė
Guodotinas Antanai:—
jo. Tai ir sudiev gimtini
Po ilgo laiko nežinės kas nameliai!
dedasi plačiame pasaulyje—i Taigi, Antanuk, nuoširkaip gyvena musų broliai ir džiai prašau pasirūpinti susesutės Amerikoje, šiandien žinoti per draugus, pažįstavis daugiau, vis plačiau gau- -nūs ar per laikraščius apie
name žinių apie Amerikos mano brolius. Jeigu turėiietūvių gyvenimą. Tų žinių čiau tikrą liudijimą, kad jų
feąrpan reikia priskaityti ir jau nebėra gyvų, mane iš
jūsų laišką, rašytą jau keli kariumenė? paliuosuotų na
rnėtai mirusiam jūsų broliui mams prižiūrėti. AtsipraJuozui Dyčui.
~ *. jNors rašote,-šau, rašau ant kelies pasidėkad esi vedęs ir turi o.™,
sūnų, - jgs — labai blogai. —
tečiaus sena pažintis verste
Juozas.
S
♦
♦
verčia mane parašyti jums
keletą žodžių. Žinoma, daug Meldžiu "Keleivio” redak
rašyti neturiu laiko, nes už cijos išspausdinti šį laišką,
imtas bėgamais dienos rei rašančiojo brolių žiniai.
kalais.
Jo broliai- apsišvietę vaiTarp tokių
reikalų,
skai- ’ v
kinai ir darbuojasi musu
darbininkiškame ir visuomekad šiandien esą Utenoj kai,7 niškame judėjime. Petras
po naujokas, gimusis 1897 Strolia gyveno Grand Rametais, šaukiamas Į kilusios pitfs; Mich., o Jonas Sioux
iš kapų musų brangios tėvy City, Iov.a. Paeina iš Velinės Lietuvos kareivijų. Ko- kunų sodžiaus, Ukmergės
misijon da nestojau, gal po apskričio.
pietų prisieis stoti, taigi čia
nežinau ar paims ar ne. Jei Jie patįs lai atsišaukia že
gu paims, tai todėl, kad miau paduotu antrašu, ar
"kartu" gimė ir du mano kas žino malonėkit pranešti.
Antanas Dyčius,
broliu Petras ir Jonas Stro25
Woodman
’ st.,
liai, apie kuriuos nežinau
W.
Lynn,
Mass.
ar jie Amerikoj .gyvi’, ar mi
rę.
Aš gi visai nesibijau už tė Teiraujasi apie mirusį tėvų.
vynės laisvę mirti, tik gaila! "Keleivio” adresu atėjo iš
namus be priežiūros palikti, Lietuvos šitoks laiškas:
t'rįs moteris be globos, taipgi , "Aš, Vincė Mendelienė, po
ir mergaitės gaila. Pats pa tėvų Žukauskaitė, atsišau
ėmimas man ne taip svarbu, kiu pas jūsų malonybę, ar
nes per karę jau gana gerai negalėtumėt man pranešti
supratau, kas tai yra gyve kokių nors žinių apie mano
nimas be naudos ir kas tai tėvų, Adoma Žukauskų. Jis
mirtis už tėvynės laisvę.
'išgyveno Amerikoj 24 me
Buvau rusų bolševiku na tus ir 1915 metais mirė. Jis
guose. Norėjo mane ir su j buvo gana turtingas, o jam
šaudyti ir ko kito teko pri dar likos sulaužyta koja, už
tirti, bet tas praėjo ir vėl gy ką jis taipgi gavo nemaža
venu kaip ir pirmiau, tik la pinigu. Gavom žinių, kad
biau suprantu patį gyveni Į jis mirė, bet kur dingo jo
mų.
turtai, nieko nežinom. Pas
Taigi mielas drauge Anta kutiniais laikais jis gyveno
nai, galbūt gyvendamas A- po šiuo adresu: 56 Market
merikoj, galbūt žinai kur st., Prighton, Mass. Jo drau
mano bent vienas brolis, ma gai buvo: K. Bernotas ir E;
lonėk pranešti jiems šitas Orlovskis. Labai melsčiau
naujienas, kurias čia jums; jūsų malonybės, kad pra
parašiau, ir praneškit, kad neštumėt, kur dingo jo tur
aš per karę išlaikiau namus, tai.
tikę ir viską tvarkoj. Mat j "Jo duktė,
mokėjau vokiečių kalbų, tai
Vincė Mendeliene,
lengviau buvo apsiginti, tik Truikinų kaimo,
tą arklį, kų pirkęs palikau,
Skuodu valsčiaus,»
pavogė, bet dabar prisiaugu
Kretingos apskričio,
nom gyvulių, laukai -apsėti'
Kauno apygardos.”
ir gera butu gyventi, kad: "Keleivio" redakcija apie
butų kam ūkis vesti. Mane1 Adomą Žukauskų ir jo tur
ir taip iau labiau traukia tą nieko nežino. Jeigu kas
prie mokslo. Žinau, kad ka- iš "Keleivio” skaitytojų kąreivijoj neprapulsiu, švieses nors apie tai žino, tai lai bū
nių žmonių ir ten pageidau- na toks geras, lai praneša jo
dukteriai paduotu augščiau
Su guodone.
adresu.
Jūsų Juozas Strolia.

P. S. Dar. garbus drauge, Londonas. — čia gauta ži
parašau ant atskiras popie- nių. kad Petrogrado pietuo
ros sklypelio,
kad mane, se bolševikų kariumenė pa
šiandien jau stato komisi-' ėmė Logos miestą.

Redakcijos Atsakymas
S. Pikeliui. — Jus pajudi-

Kaip ta pati Mazda gali tat vartojama daug
sykių kepimai be jokio susinaikinimo.

Ar nori matyti, kaip karės mūšiai

not gana gerų klausima. ėjo Francijoj, Rusijoj, Rumunijoj,
Belgijoj. Lenkijoj, Lietuvoj, Vengri
Musų bendradarbis Proleta joj,
Italijoj, Galicijoj ir Turkijoj?
ras dabar parašė kaip tik Ar nori matyti, kaip orlaiviai pa
dangėse kovojo? Kaip submarinai
tuo klausimu straipsnį "Ne juros
gelmėse veikė? Visa tai jus
revoliucija, bet provokaci galite matyt savo namuose, su labai
ekspensais. Męs gavome dau
ja.” Jisai tilps jeigu ne šia mažais
gybę naujų karės paveikslų stereskome, tai sekančiame "Kelei- pui. Kada pažiūri j juos per steres<opą, išrodo tarsi, pats esi ant karės
vio" numeryje. Perskaity- lauko.
Stereskopas, kurį čia matote,
kit ji atidžiai, o mums rodos, kaštuoja tik 1 doleris.
1, 200 skirtingų karės paveiks
kad iš jo galėsite suprasti, lų No.
už $3.00. Męs taipgi turime kito
kodėl socialistai nesutinka kių paveikslų stereskopui, kurių čio
nai listą paduodame. Kiekviena seri
su komunistais. Apie tai, ja
turi 25 paveikslus ir karštuoia 35c.
kodėl socialistai nesutinka Kada užsisakot parašykit tik numerį
su Rusijos bolševikais, męs serijos ir męs prisiusime.
pagaminsime atskirų straip
snį.
jonui Bagdžiunui, L.^ L.
Varpo Komisijos Pirminin
Serijos vardas.
Kaina
kui. — Politinė Amerikos
Istoriškos vietos Amerikoj
lietuvių srovė, prie kurios
Atlankvmas SVashingtono
Niagaros v&iidenpuolis__ _
priguli "Keleivis,” da nėra
Kelionė per Dixie žemę ....
nustačiusi aiškios pozicijos
Kelionė Vakaruose ..............
Kelionė Pasiliko krantais ..
linkui dabartinės Lietuvos
Kelionė po didmiesčius
valdžios, o kadangi apie tų
Amerikoje __ _
Philipinų salose ................... 35e.
valdžia eina labai negražių
Kristaus gyvenimas .......... 35r.
paskalų, būtent, kad ji tar
Kelionė po Palestiną .......... 35c.
Kelionė po Kiniją ir Japoniją •15c.
nauja sųjungininkų impe
Atlankymas Romos ir
rialistinei politikai, kad ji
Venecijos .... ..........................
nenori "pykinti lenkų,” kad 113 Kelionė Italijoj ir Šveicarijoj
Kelionė Anglijoj ir Francijoj
ji nenori šaukti Steigiamo 114
j 15 Norvegijoj ir Švedijoj
jo Seimo, kad nežiūrint Ru 116 Pasaulio stebuklai ..............
Vestuvių varpai (juokai) ..
sijos valdžios išreikšto noro 117
113 Gyvūnai (juokai) ...............
taikytis, ji vis tęsia žmonių 119 Vaikai vis bus vaikai..........
120 Automobiliu po Nevv Yorką
skerdynę, praktinai talki 121
Kelionė Panamos kanalu ..
ninkaudama Kolčakui, tai Į 122 Mergaitės vis mergaitės ....
Nesiųsk pinigu, vien tik $1, kitus
męs negalime tokios val užmokėsi
atsiėmęs daiktus. Neatidėdžios remti ir negalime pri ’iok, užsisakvk šiandien.
(49)
SALES CO. Dept (203)
sidėti prie rinkirfio aukų to NOVELTY
147 — 4-th Ave_ Room 318 .
kiai valdžiai.
NEW YORK, N. Y.
SPECIALIS PASIŪLYMAS PER 30 DIENŲ
Niekad pirmiau neatkreipė Jūsų atidos toks pasiūlymas.
Kodėl nepabandyti ? Męs turime tik 10.000 tokių laikradėlių ant tokio
speciįalip pasiūlymo. Prie kitokių aplinkybių Jus turėtumėt mokėti du
kaft brangiau už tą laikrodėli — ir męs duodam Jums visus kitus daiktus
DYKAI šalę jo. Kad būt užganėdintu tuom specialiu pasiulymu, paklaus
kit kur norit, persitikrinsit, kad tas laikrodėlis už 39.95 ištiesų stebuklingas.

įįĮUĮ!'.?'

Mazola nesugeria Į save kvapsnies, nei skonio net iš
žuvies, ar česnakų. Kuomet jus iškepate cibulius, ar
česnakus, tai galite tų pačių Mazolų vartot ir pyragai
čiams. Nebus jokio pėdsako iš cibulių, ar česnakų kvap
snies tuose pyragaičiuose.
Gardžiausi *prievalgiai gali būt daromi su Mazola,
vieton brangios alyvos. Mazolos skonis yra taip malo
nus, kad ji plačiai vartojama tarp mėgėjų itališkosies
alyvos.
CORN PRODUCTS REFINING CO.
17 BATTERY PLACE,

NEW YORK, CITY. -

Až, Alena Kostovska, paarė
to visai publikai akyse.

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva.
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt
ir suvalgytas maistas suteikdavo
daug man nesmagumo — atsiliepdavo
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę,
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą
nebegaliu pažint ir palikau laiminga
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina
$1.25. Galima gaut geresnėse aotiekose. o kur negalima gaut, kreipkis pas:
SALUTARAS CHEMICAL 1NST.
Žolės nuo visokių blogumų.
J. BALTRĖNAS, Prof.
1707 Halsted St..
CHICAGO. ILL.
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

Extra Dovanai!
Viską, ką turi padaryti, tai pamatyt tą laikrodį ir Jus persitikrinsite,
kad tai didžiausis r.upiginimas už tą kainą. Toks didžio, kaip paveikslėlis,
genialis 21 akmens viduriai, gražiausia gravitura PAAUKSUOTI viršai
su dviem antvožais. Gvarantuoti ant 25 metų. S50.00 laikrodis’ nebus pa
rankesnis. Užtikrinam, kad visi Jūsų draugai mylės. Jus mielai norėsit
turėti su savim jį Europoje. Kada persitikrinsit kaip gerai jis laiko laiką,
pripažinsit, kad tai tikras barganas.
Geras tik per 30 dienų.
Dovanas, kurias duosim per 30 die
Union Sales Co., Dept. (339)
nų sekančios: <1) Automatiška yla,
747 No. Lincoln St, Chicogo.
kuri siuva taip, kaip mašina. *2) Ma
šinėlė pinigams tikros skuros. (3)
KUPONAS.
Pagerintas Stereskopas, naujausios
Gentlcmen:—■
mados.
(4) Automatiškos plaukų
Enclcscd please find 35c.
žirklės. Kerpa plaukus taip lengvai,
shiping charges for
which
kaip kad šukuotum.
(5) Raktams
send me 21-jewel watch. You
žiedas. (6) ženklintas žiedas, pa
will also send
nie yuor preauksuotas ant 10 metų.
sents.
I will pay
postman
Nesiųsk pinigų, tik iškirpk kuponą
$9.95 when the goods are deliir įdėk su juo 35c. uždengti prisitinvered. I am sending you this
timą ir prisiųsk ŠIANDIEN. Už
or'er at once so that 1 should
mokėti gromatnešiui $9.95, kada at
got yuor free preserts. m try
neš laikrodėlį ir dovanas. Su užsa
vour watch 10 davs. If don’t
kymu siųsk tik 35c. už prisiuntimą.
likę it I w;)l return it with
Nepraleisk geros progos. Užsirašyk
your presents and you will refund mv money.
ŠIANDIEN.
Name .
Union Sales Co.,
Address
747 NO. LINCOLN ST„ Dept. 339.
CHICAGO, ILL.

Iflekvienam išsiųsime pakelį teatri
nių pinigų, iš kurių gali turėti daug
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi
iliustruotą kataliogą geriausių laik
rodžių ir įvairių naujų išradimų, kas
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašykit tuojaus:
(49)
PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Avė., Dept 15,
CHICAGO. ILL.

tlalama

Mokinkis Angliškai Namie
30 Lekcįjįi buv. w Dabar $3.00
LENGVA IŠMOKTI

JEIGU LEKCIJA NEPATIKS, GRĄŽ|S1ME JUMS PINIGUS
Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir
rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą
anglų kalbą namie. Kekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus
taip iu?ran^amai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi
viską atminti. Jos pėrstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad interesingumas kiekvienos eilutės, kiekveno žodžio spaudžiasi į mokinio mintį su
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.
Šis kursas susideda iš 30 gražiai atspausdintų ant geros popieros lek
cijų Pirma lekęija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių
puslapių.
Štai ką mu3ų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti ųuo manęs širdingiausią jums padėką
už jūsų atsakanti mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų nietodos. Jūsų
mokinimu esu užganėdintas vistffs žvilgsniais. Taipg, ačiū ir už konsuliatiją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta
pagalba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristovn, Pa., July 11, 1917.
Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie mokėję po
§10.00 už kursą yra taip uįganėdinti — busi užganėdintas ir tamista, mo
kėdamas dabar tik $3.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus — dabar.
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, męs turime tik 50 šių kursų po $3.00
kiekvienas. Po to ir vėl bus po 310.00 kiekvienas kursas. Taigi buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntuno
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis
k ui*jas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00, bet tamista dabar turi
progą gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Mojiey Orde
riu” šiuo adresu:
(47)

K. BEN. WAITCHES
4456 SO. HERMITAGE AVĖ.

CHICAGO. ILL.
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ATCAVIMAC M iniflp į terų balsavimą, nes tas jau '
AluAnlrlAu H* Jvn£i* beveik atsiekta. Ale įkur j
Nuo mfluenzos
Į iau! Gaunam dar ir ki$Į ta- j
Burnai plauti,
ar paprasto užsišaldy| rimų su pataisymaiaHr- Tą- J
mo reikia jjydvtis turt
dantims ir apskritai
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inus.
Imk vieną ar
i syk griežtai pasakiau.^1 kad i
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div Severa’s Cold and
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Sevesa
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s
antise„Laisvės*' N34 tilpo M. Ju liautųsi. Prašiau P. K. sek
Grip- Tabieis (Severas
psol. (Severos AntiPlotkelį nuo Peršali
kelienės neva straipsnis ”L.' retorės daugiau man jų tų
sepsolius , neturi sau ly
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mo ir
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gaus sulig kaina ir ko
M. P. S. narių domai.” Kal Įnešimų nesiųsti, nes aš ne
viduriai suliuosės. Paskybe. Reikalauk ŠWD
kui imk viena kas 3 ar
ba ji tenai, pati nežinodama prisidėsiu prię tokio nelegatikro, nuopelningo suNeleisk jam apsibūti ant visos žiemos. *Nusik1 valandos iki bus su
taisymo savo aptiekoką. Nors aš apleidau LSS. lio darbo. -*™. matyt, kon
ralyk jį tuojaus. Nuvaryk jį šalin, vartodanias
ta papeidajarros
pa
je. Kaina 35 centui ir
sėkmės. Nusipirk si tų
jau 6 metai, vienok Jukelie- stitucijos ImBytojoms labai
gerai-žinomų, ištikimą, priimnų, idėalį ir veik2 centai mokesčių.
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pasekmių.
P. S.? Kur ji išskaitė, kad nistės; o tos, kurios stovėjo
Kaina 25 centai ir 1
centas mokesčių.
Jusu inkstams.
tik komunistės gali LMPS. už demokratybės principą,
vadovauti ? Lai ji su sava kurios gynė narių teises —
Nervuotumas
prisieina atlikti tam
tikra aptils -iarbo kas
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dien. Jei jie siipni ar
temos stovis ir reika
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ligoti,
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lauja švelninančio, ra
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našumas
sumenkoja.
29 puslapio straipsnį L Štai reikia parodvt duris iš L. M.
minančio,
malšinan
Atitaisyk šitą kliūti,
ir šalčio r.uo 1881 m., kuomet jis pirmu kartu
čio ir podraug užten
kaip jis skamba: „Kiekvie P. S.
imdamas Severa’s Kidpasiūlytas visuomenei. Nuo to laiko jis
kamai akstinaneio toPasakykite, ar galima ką- K ney and Liver Remedy tapo
na moteris, kuri rūpinasi
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vardų
gydyme kosulio, slogų, sunkaus al
niko.
Imk Severa’s
Se
(Severos
Gyduolę,
Nervoton
(Severos
moterų pakėlimu kultūroje nors nešvaresnio įsivaizdin
savimo, ūžkimiiųo, skaudamos gerklės ir mėšlunnuo
Inkstų
ir Ke-'
Nervetoną) prirašytoti?
ginio
krupo.
Jis
yra
priimnus
gerti.
Vaikai
ir
penų). Nugaros skau
ir susipratime, kalbanti lie
Nervotoną
prirašyto
dėjimas apsistos i r lig;a
suaugę myli ji. Jame r.ėra opiatų. -JĮ parduoda
mis dozomis ir tuo
tuviškai, sutinkanti su L. M. Už drg. Puišiutė taipgi ne
pranyks.
Kainos :
75
jaus busi ant kelio į
apiiekininkai visur. Kaina 25 ir 50 centu su 1 ir
ir 81.25 su 3 ir 5j cenP. S. programa ir taktika, privalote balsuoti, šaukia
sveikatą.
Kaina $1.25
2
centais
taksų.
tais mokesčių.
ir 5 centai mokesčių.
gali būti LMPS. narė.” Ar Jukelienė, nes ji spaudos
čionai pasakyta, kokių poli darbus duoda „Keleiviui." O Gauk Severos vaistus aptiekose. Jeigu negali jų gauti, tai atsiųsk pripuolamą sumą drauge su
tinių pažiūrų narė turi būti ? Na, tai kurgi reikėtų duoti
mokesčiais ir užsakymu, o vaistai bus prisiųsti tuojaus.
Ar čia draudžiama fttsiduoti spaudos darbus? Musų kon
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.
socializmui su „dusia” ir ku stitucijoje tas nenurodyta.
e-sue
? įSr
|Q
PJ
liu?
Ne! Gali prigulėti vi- Tai gal Jukelienės reikėtų
. šokių pažiūrų ir idėjų lietu pasiklausti? LMPS. savo
viškai kalbančios moteris, spaustuvės neturi ir sekre
Bile jos rūpinasi pakėlimu torė drg. Puišiutė gali duoti
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo. pailsimo, sąnariu ir raumenų
sustingimo, skausmu strėnose, vra greitai prašalinamos, vartojant
LMPS, narių kultūroje. O į' atspausdinti darbus ten, kur
Jukelienė mano, kad LMPS. jai parankiau, o ne ten, kur
PAIN-EXPELLERI
'■ turi priklausyti tik komu Jukelienei norėtųsi. Atsa‘‘Draugą Reikale w
Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina.
nistams pritariančioms pro- ? kantesnės veikėjos, kaip d.
Yra tik vienas Pain-Expe!ieris ir dėl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas
męs --------neturime
gresvstėms, ir kad tik jos Puišiutė,
- ir
musu vaizbaženkliu
turi teisę vadovauti.. Reikia/ reikia džiaugtis, kad ji ap
ANCHOR (ĮKeltels)
turėti klek
kiek senso ir liogikos I siima. Jeskevičiute, už kuJeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio
. Ne apie ypatiškus įsitikini-J rią Jukelienė agituoja, nėra
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 65c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
apie kandidačių į niekuom pasižymėjusi ir vimus, bet
I
F. AD. R1CHTER & CO., 326-330 Broadvay, New York
turime sai nėra žinoma. Negalima
kompetentiškumą
Į jai tokį svarbų LMPS. urėkalbėti.
Toliaus M. Jukelienė kai-' dą, kaip centro sekretorės,
ba apie kokius ten darbus pavesti.
PINIGUS Į LIETUVĄ
INC.
”(lrg. Hermanenės ir M. Mi-[ Kadangi Jukelienė palietė
SIUNČIAME TELEGRAFU IR PACTA
BANKIERIAI
konstitucijos net tris ypatas, ir tai-iiė jų
chelsonienes
Lietuvoje eina lietuviškos (ne lenkiškos)
ŠIUOMI PRANEŠAME, KAD
"dirbime.” Jukelienė y oir to • kompetentiškumą,
bet poli- SUKATOJE, 13 RUGSĖJO. 1919.
•
•
•
MARKES
ir RUBLIAI.
nežino, kad konstituciją pa- Į tinius įsitikinimus, tai-ir aš BOSTONE po mint 78 SALĖM ST,
100 MARKIŲ—$6.
100 RUBLIŲ—$12.
rašo ir sutvarko tam tikra pasivėliju išreikšti savo . ATIDARĖME MES NAUJĄ
BANKĄ
GVARANTUOJAME KIEKVIENĄ CEN
llVUAAKMJM}
%*«4WV VA. nuomonę apie nekurias kankomisija, pataiso A*.
ir užtvirtiKK
Visokiuose reikaluose patarinės
TĄ!'
•
na referendumas, o padirba ’ didatuojančias nares. Visų čia galite gaut visiškai dykai.
Į Lenkiją ir lenkais užimtuosius kraštus'
Musų Banka padaro visokias pi
kokios nors spaustuvės dar-(pirma paimkime Šukienę, nigines
transakcijas. Išsiunčia pi
siunčiame 1U0 markių už $3.75.
binir.kai, bet ne drg. Het- kuri kandidatuoja Į rėdak- nigus pigiausiomis kainomis, su
Gelbėkite
gimines! Ateikite ar rašykite:
ir parduoda "Karės Taupy
manienė su Michelsoniene. torę-administratorę.
Apie i perka
mo Markes” ir "Libertv Bondus;"
BANKERS Vladas Kairys Mgr.
Kadangi apie konstituci jos nekompentiškumą nėra padaro visokius Jerentavus patvir
GOLDBERGER & GOODMAN
tinimus
su Konsulato paiiudyjijos „dirbimą” pradėjo kal ,kas nė kalbėti. Nepažįsta mais.
Sutvarko apdraudos reika !
136 EAST 42-nd ST., NEW YORK. N. Y.
bėti pikto noro draugės iš rašybos, nemoka minties iš- lus ir palikimus.
*
Arti Grand Centrai Stoties
Ii
P. K., kad atsiekus savo tik ' reikšti, netašyta grubijonė. ■i
’ DRAUGAI!
XĮ
slą nešvarioj, politikoj, tai jbereikalo Įžeidžia žmones,
£3
Jeigu norite kad Jums butų pa
£
teisingai ir saugiai, «r no
aš laikau reikalingu paaiš vietoj neįleisti šmeižimų Į tarnauta
rit kad Justi uždirbti pinigai butų
kinti LMPS. narėms, kaip „Moterų Balsą,” pati jais padėti
saugiai, tad ateikite i musų
(su ta konstitucija buvo ištik- užsiima. Nepildo referen- Bai.ką, Jus persitikrinsite, kad mes
esame Bankieriai, bet ir
rujų. Aš prie sutaisymo ; durno nutarimų ir nuolatos netiktai
teisingi jūsų prieteliai.
Su draugiškais pasveikinimais.
konstitucijos nesu prisidė , skundžiasi, kad negali apsi
Jeigu sergate PheumatizmH o Jums jokios gyduolės ne gelbėjo parsitrankit UKSUS
GYDUOLES ŠUO RHEUM ATIZ V.<J. (-ertj. H.ėkėužbon.į
............................ $150
jus nė vienu žodžiu. Kostitu- dirbti, nors gerai žinoma, People’s Exchan*ge Bank
UKSUS UNiMLNTAS NUO KIIEUMAYiZMO.(lept:) /riki........ ............. ....$1.00
... $1 50
cija buvo parašyta senai. kad tinkama ypata lengvai
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, msiiprioa nusilpnito kraują. Prekė ......
UKSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS. cžaugina stiprius plaukus. Prekė.. ... $1 50
Dabar ją pertaisė tam tik apsidirbtu dirbdama po ke TIKRIAUSIAS PAMATAS/ URSUS SKILV’NiS BUEKiS. reguliuoja ir pravs.o vidurius. Prekė .... ....$100
URSUS MOTERIMS REGULIATORIUS. Motoru draugas nelaimėje. Prekė......... $1.50
ra komisija, o referendumas lias valandas į dieną. Vie
Pe/ trisdešimts metų iš-i
Męs sinučiatne kožnam ant pareikalavimo musu didelį Katalsogą Naminių Gyduolių
užtvirtino. Bet senoji prog nok Jukelienė to nemato. bandytas. Trinerio Ameri
kuriame rasite daug naudingo skaitymo apie žmogaus kaną, sveikatą, jo lygasir pagelbų.
rama ir platforma nebuvo Šukienė su „dūšia” ir kunu koniškas Kartaus Vyno EliURSUS REMEDY
nė pertaisyta, nė referendu atsidavus komunizmui ir to xeris išstatytas marketanį 160 N. WELLS ST.,
DEP. A
CHICAGO. ILL.
mui paduota. Šitą patėmi- užtenka, o kad ji nemoka 1890 metais ir išlaikė bandy
jus, Karosiene Įneša Pild. savo darbo ir neturi jokio mus. Iki šiai dienai jis yra
Komitetui, kad jis paskirtų mandagumo, tai tas jai nes pripažinamas geriausiu vai
Šukienę parašymui naujos varbu.
stu. Jo išdirbėjai visuomet; į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka 1
programos ir platformos.
Dabar paimkime Petri- laikosi tos didžios taisyklės,
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite
eikit*
Aš prieš tai užprotestavau, kienę su Karosiene. Jodvi kuria suformulavo Andrevz *į?/ ant
100 Salėm
šaknų .nuo
vi-‘ H,
f .........
’ ‘------str.,, kur rasite
.r.- visokių naminių vaistų
;
------ren
nurodydama, kad męs netu labai mėgsta „slaptą diplo Carnegie: „Išstatyk visus )įS! šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-įį
inų, kraujo
maujv valimui,
salimu*, nuo
uuu uždegimo
u«.uvK>mv plau- fi,
ir
>, r.uo nusilpnėjimo strėnų,
rime teisės gaminti progra matiją” ir šmeižtus. Petri- produktus neatiaidesniam $$j matizrr.
Ii- «(
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių
* . slaptingų
’ .
”
__ __
ą-:i.
suteikiame,
nuo patrūkimo dėl vyrų ir t*AA_
mo- v
mą, kuri jau neis referen kienė ir pastovumo neturi. bandymui, negu pirkėjas i»? gų :■*ir geriausius patarimus
’ terų.. bulių iš Lietuvos
ir įvairių šaknų ir žolių. Mesjums
patarnau- įl
F"
......
.....
......................................................
.........................
dumu. ’Kas-gi tai girdėjo?! Ji Įneša ką nors, pati už tai reikalauja. Reputacija ge Į sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per
telefoną už- «
Viena Šukienė programą balsuoja, o vėliaus užsigina riausio gaminimo yrži tik Į dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad T
į AFllEKĄ poi numeriu
(l)Įj.
parašys, o visos Susivieniji ir ant kitų kaltę suverčia. riausias pamatas, ant kurio Ji ateikite 100
SALĖM ST„
BOSTON, MASS.
"
mo narės turės ją pildyti!
statosi
pasisekimas.
”
Tūks

Tai butų laužymas konstitu Kitų kandidačių surašo tančiai tų, kurie kenčia dė I
cijos, kuri sako, kad nieko nemačiau, todėl negaliu apie lei blogo apetito, vidurių ne
•
*
negalima mainyti nė pridėti jas nieko ir pasakyti.
j
veikimo, išpūtimo, galvos
be pritarimo dviejų trečda Nuo savęs patariu LMPS. skaudėjimo, nerviškumo ir
lių narių. Ta teisybė labai narėms vądo^ąutįą. savo tt. neprivolo užmiršti patar Ruptura užmuša 7000 kas metai
Septynis tūkstančius ypatų kas metai nuo patrūkimo (Rupturos),
nepatiko Petrikienei su Ka protu. Balsu te Įjž tas ti savo draugams minėtą'
tai priparodo laidotuvių paliudymai. Kodėl? Todėl, kad tokie ligoniai
tin
rosiene. Nors tas jų pienas kandidates,' k o's
neatkreipė greitos atydos ir nepradėjo laiku gydytis. Ką tu darai?
vaistą. Kiti gi žino, kad
Ar jus nepasitikit patįs savim nešdami tą naštą, skaudėjimą, arba
neįvyko ir Šukienė nebuvo kamiausios safV6‘ darbui, o Trinerio Augelica Kartusis
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs
ne
už
tas,
kurias
jums
bru

Įgaliota programą rašyti,
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną — paduodami jai ne
Tonikas yra puikiausiu atteisingą pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas
vienok jos pradėjo daryti ka LMPS. „politikierkos.” budavotoju energijos, kad
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios
M.
Michelsonienė.
^taisymus.” Kuopos rašo
priežiūros.
Trinerio Sedatyvas Kosuliui
protestus, reikalauja konsti P. S. Šitas straipsnis buvo yra nepalyginamas vaistas,
Bet kaip veikiai tik tapo išrastas būdas, ir kiekvienas, kuris kenčia
nuo tos naštos gali pasiliuosuot nuo to savo namuose DYKAI. Metodą,
tucijų, o jos trukdo darbą, nusiųstas „Laisvei,” kur til nuo peršalimo; kad Trinerio
kurią turi ELAPAO, be jokio klausimo, yra viena iš geriausių kokią
kad tik pridėjus savo dvyle po Jukelienės pliauškalai. Linimentas teikia ūmą pa
tik pasaulis žino ir su ja gali kiekvienas išsigydyU namieje.
I’LAPAO PA DUSK AITAS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno
kį. Aš, kartu ir drg. Baltuš Bet „Laisvė” atsisakė jį tal galba reumatizmui ar neu
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali
kienė, vėl balsavome prieš pinti. Ji bijosi, kad još* skai ralgijai atsitikus. Visus; trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių
tuos jų „taisymus,” paaiš- tytojai neišgirstų kitos nuo tuos vaistus gaunama aptie
diržų,
sagčių arba sprendžinų.
kindamos, kad viskas, ką monės. Tuomi „T^aisvė” pri kose.
Joseph Triner Co.J
Išmok-, uždarvt patrukusias vietas taip kaip reikiant <^>usi visa
męs turime teisę padaryti, sipažino, kad jos „komunis 1333-1343 So. Ashland avė., į dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO
COMPANY Block 3058, St.. Louie, Mo„ o jie Jums prisius Plapao ir
tai tik išmesti tą programos tiškas” abazėlis tiktai neži Chicago, III.
nurodymus DYKAI ant išbandymo.
(Copyright
191^
by
Jos.
Triner
Co.i
’
dalį, kur kalbama apie mo« nojimų laikosi.
M. M.

LIEKEI.

Sustabdyk tą
Kosulį

Smagumas ir Sveikata
Ligoniu kambarys reikalauja ty
re oro ir čystos šilumos. Varto*
• j imas Perfection Aliejaus Pe
čiaus suteikia abudu. Jis greitai
užšildo kambarį po išvėdinimo,
duoda tyrą, nesmirdančią šilumą
k ui ii kada tik jus norite.

t

Severo’s
Basamas
Plaučiams

Vartojant SoCOny Kerasiną, šildo 10
valandų su vienu galionu. Nėra suo
džių, ne pelenų. Gatavas kiekvienam
vartojimui. Paprašyk jūsų pardavėjo
kad parodytų jums Perfection.

STANDARD OIL
COMPANY
OF NEW YORK

KlROSENt

SrAMMKSllCtUFNY

OjJ Heaters

Ne viena šalis nepasiūlė
tokios geros medegos pvragaičiy
kokia yra naudojama LORNA DOONE
Cukoriuose. Jų galima valgy t daug todėl,
kad jie nėra per sunkus, o geri r įiltai iš ku- '
riu jie yra padaryti, pa
masina daugiau valgyt.
Vardas LORNA DOONE
yra ant kažno pyragaičio

•

•

-

AR SERGATE RHEUMATIZMUP

\

Uncctfa Biscutt

S

-

I
I

«

NATIONAL
BISCU1T
COMPANY

NATIONAI BISCUIT
COMPANY

People’s Exchange.

•A

perfection

ąr -k -k -K. -k -K
Nuga-Tone

Pasekme pe 2t tiem
arba grąžiname jums
pinigus.

PADARA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis

imant vaistu* dėl padidinama veiklumo ir, vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
kėsi visai nauju žmogų! Devyneš iš dešimtos visu žmogaus ligų,
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, stažai ir
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia. kankinimai reu
matizmo, skausmai galvoe?. neuralgia. stokas energijos. nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinioa cirkulacijos
kraujo.
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegog.
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir
grobus. širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu,
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir /j
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.
Nnga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teir,
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir- .
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums *tebuk1ingą
apetitą, giarą gruomolavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar
daromu paproię vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
sava preteloma.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARAN’CIJA: Prrkė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno menesi
gydymo. Golėte pirkti šešes bonkutos. arba šešius menesius gydymo už penktus ($5.00)
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas’pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus. o mes urnai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.
PRISIŲSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laborą* ory, L. 21—537 South Dearborn St., Chicago, III.
Gerbiamieji: įdedu čionais $.................... ir meldžiu ^įsiusti man........................... bonkut
Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė
Gatvė ir numeris

.

»

Miestą*..................

Valstija

*

fe

♦

»

KELEIVIS

8

iumM! vietinės
Lenkų darbai užimtoj
Lenkų Lietuvoj.
legijonai daugį

Žinios

žinia
norėjo atimti
..............
areštuotus.

PROTOKOLAS. .
Į
Reikalauja atitraukt rankas
Massachusetts
Lietuvių
kon-'
r.uo Rusijos.
Bostone susitvėrė Ame ferencijos, ivvkusios lapknrikos piliečių komitetas rei čio 2d. 1919, So. Bostone.

BALIUS

Elihu D. -------------Stone

Ti t
Lietuvos . Dukterų ir Sūnų
balių

• Gyvenimo Tel.: Cambridga 6098.

DL AL FIDEMOICZ,

ADVOKATAS ir 1TIESŲ ATSTOVAS
Reprezentantas ir Bill
Dili voinniBiis8.
Commm_
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS.
66—67 Joumal Building
2
Subatoj, 15 lapkričio, nuo 6*30
262 WASH1NGTON STREET
Specialistas Slaptų ligų.
kalavimui atšaukti nuo Ru Vietos
komiteto
nutenovakare> Hyde Park KIMU. AO
u’
BOSTON, MASS.
VALANDOS:
------------...
...
sijos rubežių sąjungininkų i tai Lietuvai gelbet pirminm- tral
Hyde Parrk
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30
Šventadieniais nuo 10 iki 1.
kariumenę.
Tą komitetą ' kui
— p. A.
A T,
-niL.pvw.iiin konkon- ’
bus
bbai ^
iu8
Ivaškevičiuu
burbtai
^Ttodel
|
• TeL So. Boston 1771 į
81 CANAL ST, BOSTON.
vadovauja Hardvardo uni ferenciją
erenciją atidarius ir paais- visi
Room 215 ir 216.
versiteto profesorius Felix kinus jos tikslą1, paties pu’- lonėkite atsilankyti. Bus gera
Frankfurter. Pereitą ne mininko buvo 'jpaduota
Chirurgas ir Gydytojas
ape
. orchestra.
Ofisas: 495 E. BROADWAY, j į}) Tel.: Richmond 2957-M.
dėldienį pasikalbėjime su svarstymui sekantis įneši-j
So. Boston, Mass. o
Kviečia Komitetas.
laikračių reporteriais pro mai:
Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto }
nuo 7 iki 9-tos vakare. į
fesorius Franfurter pareiš Reikalauti iš Mass. valsti-<
Montello, Mass.’
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
<
kė: "Leiskite Rusijai pačiai jos paskyrimo Lietuviams’
Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLAspręsti savo likimą.” Apie "Lietuvių Dienos’ aukoms i FĖRAI Lietuvių Tautiš
DAKTARAS
PTAS LIGAS.
ko Namo Dr-stės prasidės
savo vadovaujamo komiteto
VALANDOS:
panedėlyje,
17
lapkričio
ir
poziciją prof. Frankfurter
Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 dienų.
pasakė:
lenkus, rusą kolčakininkus eisme visus atsilankyti.
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte,
Nuo 7 iki 8 vakare.
"Musų komiteto pozicija ir vokiečius, teriojančius'
321 HANOVER ST.
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
Fėrų Komitetas.
vra tekia, kokią užėmė bri- Pabaltijos kraštą.
BOSTON, MASS.

.skriaudų padarė gyvento- Kaip jau žinoma, Camb1^1^
ma._
• jams. Taip antai liepos 29 d. ridge’aus ir Somervillės gyĮ Dr. J. Jonikaitisj
legioninkai atėjo iš Sko- vuliu skerdyklų darbininkai
diškiu į Jukonių kaimą Alun streikuoja. Peręitą nedėltos valsčiaus, į ūkininką d^nį policija nešima už ką
Justiną Kerį ir pareikalavo areštavo du streikieriu. Atsviesto. Tuoj buvo atnešta; vedus areštuotus prie telejiems 2 svarai sviesto, bet i fono, kad pašaukus iš nuolegijoninkai sužinoję, kaa vados patrolę, tuojaus policsviesto dar liko, reikalavo manus apsupo minia dau
atnešti visą. Kėrienei atsi giau, negu iš 1,000 žmonių
sakius, kad daugiau sviesto susidedanti, ir pareikalavo,
neturi, legijoninkai atstatė kad areštuotus paleistų.
į jos krutinę durtuvą ir gra Areštuoti buvo Teodoras :ų taikės komisijos narys
67 Chamber Street
PRAKALBOS.
BOSTON, MASS.
sino nužudysią, jei neati- Babokas ir Kostantinas Kos Paryžiuje, ir Afrikos res- Surinkti Bostone 8100,000
Kė- ■ tantopolas. Vienas jų, ro jublikos ministerių premje aukų Lietuvos pagalbai.
Lietuvių Mašinistų ir Mecha- Gydo abelnas ir veneriškas ligas
duosianti viso sviesto. ___
rienė, turėdama mažų vai- jdos, bus lietuvis, kitas grai- ras gen. Smuts: ’Palikite Konferencija'i pirmininku nikų Bendrovė rengia žymias
kų> griežtai atsisakė ir ne ’kas. Minia jau butų areš Rusiją ramybėj, atitikite išrinkta Z. Jankauskas 711 prakalbas nedėlioję, 16 lapkridavė. Po trijų dienų vėl le- tuotus atėmus, bet kitam po- įuo jos sienų blokadą, atsi- balsu prieš J. P. Tuinilos 25; čio. 2 vaL po pietų, Lietuvių Sa
gijoninkai, iškrėtė visus na licmanui pasisekė telefonu įeškite lygiai link visų sro ir J. Neviacko 21: raštinin-! lėj, Brightone. Bus geriausi
Iš Petrogrado.
mus, indaujas ir grasino nu pašaukti pagalbos. Atbėgu vių.’ Taive, ko męs reika- ku išrinktas A. Dembinas kalbėtojai ir rodys naujus išra
GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
57 balsais prieš F. J. Žurio] dimus ir patentus.
sių policmanų būrys buožė
žudysią.
MOTERŲ LIGAS.
’
aųjame,
”
sako
profesorius;
34 ir P. Pečiulio 18.
mis praskynė sau kelią prie
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.
Kviečia Komitetas.
. Žmonės sakė, kad geriau įsikibusių į areštuotus žmo ’iręs esam Įsitikinę, kad vis Pirmininkas
pakviečia
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto
iki 9 vai. vakare.
butų jau bolševikai, negu nes policmanų ir aresštuo- tas, ką męs galime Rusijai plačiau paaiškini i konferen PARSIDUODA bei išrandovojama
namas South Bostone. Namas gatvių
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
lenkai, kurie nežmoniškai tus sumetė vežiman, o minią pagelbėti, tai šelpti ją taip, cijos tikslą ir uždarinius. kertėj.
ruimais ir pečiumi su 2 at69 CHAMBER ST.,
BOSTON.
tai Hooveris šelpė Belgiją.” Kalba p. Venis, Ivaškevičius skirsis 5ruimais,
plėšia visus ir skriaudžia. tuoj iškrikdė.
Gera vieta gyveniTelephone:
Haymarket
3390
mui
ir
bizniui.
Geras
įtaisymas.
Tas komitetas darbuosis ir Jankauskas.
Rugpiučio 5 d. legijoninKreipkitės pas:
(46)
kai paėmė Aluntą, iš ten lie Sukonfiskavo 4,000 knygų Įsai jam gulimais budais, Aiškinama minėtų suma
E. A. U.
36
No.
Monroe
Terrace,
:ad
spvrus
Washingtono
tuvių milicija turėjo pasit apie Rusijos revoliuciją.
nymų reikalingumą vykinti
Dorchester, Mass. Tel Dor. 4252-V
Tek So. Boston 506-W
’.dministraciją kuoveikiau- gyvenimam
raukti į Balninkus ir Želą.
DAKTARAS
8 lenkų kareiviai puolė į Pereitą nedėldienį polici iai atšaukti iš Rusjos ka- Įnešta ir užgina išrinkti
ja
su
tiesos
departamente
iumenę
ir
padaryt
su
Rusi

Sviatogorų kaimą (Kiau
komisij’ą išreikaiavimui iš
klių par.) ir padarė kratą atstovais padarė kratą Mc- ja taiką..
valstijos "Lietuvių Dienos"
LIETUVYS DENTISTAS.
Prisiųskite savo adresą, o mes
ūkininko Povilo Standžio Namce knygų apdaryme
paskyrimo. Nutarta." kad
prisiusime jums
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.
dirbtuvėj
po
num.
32
Brattli
namuose. Darydami kratą,
Policija neleido komunis esantis komitetas tą darbą
MAGUOS KATAUOGA.
Nno 1 iki • vak.
Jame rasite visokių štukų ir
rado akinius ir juos pasiė st, Cambridge’uj, ir užgrie tams prakalbas laikyti. atliktų.
| a burtų.
NEDRLIOMIS
Galima jų išmokt ir gaut
mė; be to paėmė 15 kiauši bė 4,000 egzempliorių kny Dėl apvaikščiojimo antra Įnešta, kad kitos koloni-J gerų darbų
teatruose. Adresas:
Iki 1 V. po pietų"MAGUOS”
(42)
nių ir 3 galvijų odas.Standie gų, kurios buvo dirbtuvėn netinių sukaktuvių bolševi jos savo surinktus pinigus
Rnx
772.
WATERBURY.
CONN.
Se rėdo ra: s iki 12 dienų.
nė tris dienas vaikščiojo i paduotos aptasymui.
kiškos revoliucijos Rusijoj, siųstų atskirai ar sykiu su;
Ofisas "Keleivio name
Konfiskuota
knyga
užvaŠirvintų komendantą, kad
bostoniečiais, bet surinktų i
3ostono»
komunistai
užsisa251 Broadway, tarpe C ir D Sts.
grąžintų paimtuosius daik dinta "Proletariato Revoliu cė sau Grand Opera House, pinigų atskaitos, kad butų’ INFLITENZA
80. BOSTON, MA88.
tus, bet komendantas ir kal cija Rusijoj,” parašyta N. ’aine Memorial ir Lancas- priduotos centraliniam ko-' prasideda
Lenino ir L.Trockio, papil
bėti nenorėjo.
*/
mitetui. Įnešimas vienbai-; su šalčiu.
er
Teatre
salės,
matomai,
Prašalink šalti su
dyta L. C. Frainos, o at
pirmu nusičiaudėji
Darė kratą legijoninkai. spausdinta New Yorke ii Sanuodami, kad jei vienoj šiai užgirta.
Lietuviškas išradėjas”
ir pas ūkininką Joną -Jakš čia buvo paduota aptaisy- ų nebus leista susirinkti, jie Įnešta ir užgirta, kad ko-'
mix*s
tuojaus y praneštų;
tą, jieškodami ginklų ir deg mui ir išsiuntinėjimui pas Talės susirinkti kitoj. Te- lonijos
šituo vardu knygutė pa
centraliniam
komitetui, kiek:
tinės. Radę pas jį batvinių kirtais egzempliorių skai •iaus miesto valdžia salių
rodys Jums kiek žmonės
avininkams neleido salių kur reikalaujama dėžučių •
rūgšties statinę, patį šeimi čiais Į nurodytas vietas.
pelno padarė ir kiek dar
aukoms rinkti. L’ž dėžutės;
gali padaryti pbr išradi
ninką smarkiai sumušė ir Knygų apdąrytojas pa tidaryti.
Prie Lansaster teatro su- turi užsimokėti patįs užsisa-l
išvežė. Pakelyj Jakštą kan siteisino, kad jis nieke
mus.
Pavyzdingos šalčiui gyduolės
kino ir reikalavo 200 rublių bendra su tos literatūros irinko apie 500 žmonių, bet kvtojai (kolonijos).
Tą
brangią
knygutę
per 20 metų — pilių formo
je — saugios, tikros —
ir žadėjo už tai paleisti. platinimu neturįs, vien atlie ’eltui laukė salės atidaty- Įnešta, kad surinkti pini-j
siunčiame kiekvienam ant
prašalina šaltį į 24 va
no. Galų gale atpiškėjo po- gai butų pasiųsti Lietuvos;
Jakštas, matydamas jog nuo ka pavestą jam darbą.
pareikalavimo
landas — gripą i 3
valdžiai
su
pažymėjimu,
jog
i
dienas.
Geras
bakicija
ir
kariumenės
rinktilenkų valdžios teisybės ne Iš žmonių kol-kas niek,
DYKAI
vsukas turi raudo
sulauks, davė 200 rub. Jak dėl tos literatūros neareš įė su bagnietais ir susirin .tie pinigai turi būti sunau ną vyšų su Mr. Hill
’s peveikslu.
Kaipo žinovai (expertai)
doti tik butiniausiems reikusią minią iškrikdė.
Visuose Aptiekose.
što kaimynai sako, kad jis tuotas.
patentų
bandome išradi
I kalams.
I
visai degtinės nevaręs.
mus DYKAI. Rašykite rei
Nutarta, kad surinktos ir
Didelės prakalbos.
VIENATINIS LAWRENCE
Liepos 8 d. 4 legijoninkai Rado fabrikos kieme užmuš
kalaudami
musų knygu
Ateinantį nedėldienį, 7:30 pasiųstos Į Kauną drapanos
atvažiavo Į Sudakių kaimą,
tą lietuvį.
tėse
• butų išdalintos bėdinoms
Į ūkininką M. Vaiskelą jieš- Pereitą sąvaitę Boston valandą vakare, L. S. S-gos žmonėms dykai.
AM. E. PATENT OFFICE
koti ginklų. Vaiskela atne Waren House & Rubber Co. 50 kuopa (ne komunistų)
kuris pabaigęs RUTES SISTE
Ine.
Įnešta, kad Mass. valstiją MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
šė sudegusį revolveri, su ku fabrikos kieme atrasta už rengia dideles prakalbas padalinti i keturis distrik- bai
718 MATHER BLDG (Ks)
gražiai siuva visokius RUBUS
riuo žaidė jo broliukas, už muštas ^Valteris Čiapas, 34 viršutinėj Lietuvių Salėj. tus: Bostono, Worcesterio, VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų
WASHINGTON, D. C.
ir pigesne kaina negu ki
tai jį suėmė ir nusivežė i metų nevedęs lietuvis, kuris Kalbės "Keleivio” redakto- Lawrence’o ir P>rocktono, audeKlų
tur. Todėl reikale užeikite ir per■ius Michelsonas ir kiti. Be
Širvintus, iš kur turėjo vežti toj iarbrikoj dirbęs.
o visuomet busit užga
kur viena ir ta pačia diena sitikrinkit,
nėdinti.
Adresas
sekantis:
(?)
.o
da
bus
įvairių
pamargiį Vilniaus Lukiškio kalėji Apžiurėjus velionio kūną,
Ant 21
(turėtų
Įvykti
protesto
de

mą. Bet motinai atvežus atrasta perskeltą galvą, įimų. Šiomis dienomis atė monstracijos. Įnešimas užP. Valiulis
akmens
Širvintų lenkų komendan kruvinas alkūnes ir išmuštą jo iš Lietuvos naujų žinių; girtas vienbalsiai. (Demon
42*4 HAVERHILL ST.
Gelžkelio laikro
įteikite ant šių prakalbų,
tui 30 kiaušinių, 6 surius, 6 iš vietos vieną klubą.
dis sriubelių už
LAVRENCE, MASS.
stracijos
surengimo
reika

sukamas, vyriš
' svarus sviesto ir 6 svarus la- Velionio mirtis yra pas ai išgirsite įdomių dalykų. lais rupinties Įgaliota centko didumo, ant
šinių, komendantas paleido- lapčia. Tūli darbininkai sa Įžanga visiems dykai.
i
■ —
20 meto auksuo
ralinis komitetas).
tas su išrašytais
iš kalėjimo M. Vaiskelą. ko, kad matę jį per pietus
LIETUVIŠKA
Nutarta,
kad
demonstra■
dabeitavais vir:
Kad žmonės nekalbėtų, už einant fabrikus kiemu iš vie Netekęs darbo nusiskandino;cija
šais. Labai tei
butų surengta subatos*
singas, ypatingai
dėjo užmokėti vaiskelai 100 nos triobos kiton. Matyt, Anądien Salėm Willows .dieną,
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms,
rublių.
kuriems reikia visuomet tikras lai
kad jis buvo iš kiemo išėjęs, .oidroj atrasta prigėrusio i Įnešta, kad demonstraci- DRAUGAI, ATEIKIT PAS SE kas
žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
Liepos 9 d. į Gaivonių kai-1jnes marškinių rankovės bu žmogaus lavonas. Lavoni- jon pakviesti latvius, estus,
NOVĖS DRAUGĄ.
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
mą, Širvintų parap, atvažia-l vo atraitotos. Spėjama, kad .iėj pažino skenduolyje savo . baltrusius, ukrainiečius ir Louis ir Sydney Buckmanai, kurie siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo
vo lenkų žandaras ir du ka automobilius ji užmušė ir :ėvą-Ralph Leavitt iš Šate žydus. Įnešimas užgirta.
priims jus, kaip kad visados būda
kaštus, su teise jums viskį peržiūrėt.
vo, prielankiai ir teisingai.
reiviai. Juos kvietė p. Ja automobilistas, kad apsisau no. Sūnūs pasakoja, kad
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė
Nutarta atspausdinti agiMes siunčiame pinigus į seną ša cento. Atsiminkite, jus užmokėtusinskis, dvaro komisaras, go! atsakomybės, užmuštąjį jo tėvas turėjo papildyt sau- tatyviškų lapelių visoms ko lį už
pigiausią kainą ir gali prista met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00
apžiūrėti pas vieną ūkinin Įmetė į fabrikos kiemą.
'.udystę, nesą Naumkeag lonijoms. Darbas atlikti pa tyt greičiausiai kaip tik galima.
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su
Patarimą duodame saugų ir vi
ką medžių, kuriuos vežė iš
fabrikai užsidarius jis nete vesta centraliniam komite
kiekvienu
laikrodėliu.
siškai dykai.
Jasinskio dvaro.
MATŲ, SAIKŲ IR SVAR ko darbo ir buvo labai dėlto tui.
EXCELSIOR NVATCH CO.
Mes, kaipo lietuviai, be abejonės,
906 Athcnaeum Bdg. CH1CAGO, ILL.
STYKLIŲ RŪMAI.
nusiminęs, o paskui iš na
Neradę gyventojo namie
Konferencija užsidarė 6 kalbame ir rašome lietuviškai.
Ateikite ir persitikrinkite.
ir radę atrakintą seklyčią, Prekybos ir Pramonės Mi mų išėjo ir daugiau nebegrį vai. vakare.
Severos Gyduoles užlaiko
Jeigu jus gyvenate už Bostono,
žo.
pradėjo daryti reviziją. Ra- nisterija įsteigusi Kaune
A. Dembinas, rašt
jus galite prisiųsti savo užsakymus
šeimynos sveikata.
_______________________ c____
švarke p. Vaitkevičiaus Valstybinę įstaigą matų,
per pačtą ir mes pasistengsim kuogreičiausiai ir saugiai aprūpinti.
knygutę, išėmė 100 rub. ir saikų ir svarstyklių rūmą, Laisvamanių kuopos prakal Liberty Bondsus priima
1 Geras Linimentas. •
bos.
pilnus $50 dolerių.
sugrįžo atgal Į Širvintus.
kuri jau pradėjusi veikti.
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti
L. A. B-vės atstovas
Pereitą rtedėldienį buvo
Rytojaus dieną Vaitkevi Tos Įstaigos priedermė: sut Lietuvių
1 reikalingumą laikyti po ranka be n- ’
BANK1ERIAI
(51)
P.
BartRevičia,
(4.
salėj,
So.
Bostone,
i ką kokio — nors gero linimento pa- <
čius nuėjęs Į lenkų komen varkyti visoje Lietuvoje ma Lietuvių Laisvamanių Fede 877 Cambridge Str.,
viršutiniam vartojimui nuo visokių
tavimo,
saikavimo
ir
svars

85
Ltnrtttst.,
Busta,
Ma».
1 prietikių—ir rasi, kad tokiose atvi- •
dantą pasiskundė, dėl to jį
E. Cambridge, Mass.
racijos 30 kuopos prakalbos,
i jose nėra nieko geresnio už
<
tuojaus suėmė ir pasodino tymo reikalus teisingumo laaiškinimui apie kunigo
delei.
,
'/-•r
į kalėjimą. Tas labai daž
Mockaus bylą Maine’o vals
nai atsitinka, jei pasiskun
tijoj.
Kalbėjo advokatas F.
3,800 MOKYTOJŲ SUVA
džia lenkų kareiviais.
J. Bagočius ir J. B. Smelsto- TRIJŲ AKTŲ MISTERIšK M DRAM\TIšKAS TEATRALIS VEIKALAS
ŽIAVIMAS.
Okupuotose vietose lenkai
rius. Atikų Mockaus bylos
SCENON STATOMA SUBATOJE.
dvarininkai
daro "rinki Worcesteryje pereitą są- vedimui žmonės sumetė
Gothard Oil
mus.” Dvarininkai, dary-1 vaitę buvo Worcesterio pa 157.64. Aukavusiems taria 15 Lapkričio-November, 1919 m.
1 (Severas GothardiŠką Aliejų), kurs 1 ’
darni susirinkimus, ’kuriui-1viet0 ™oky‘°j« suvažjaA me nuoširdų ačiū. *
LIETUVIŲ SALEJE
I yra žinomas kaipo galingas skau- I •
se būna daugiausia lietuvių, maJ- Ji.ame dalyvavo 3,800
! dėjimams priešas. Jis rekomen- ( (
KAMPAS E IR SILVER STS,
SOUTH BOSTON. MASS.
duojamas nuo rheumatizmo, strėnPradžia
nuo
7:30
vakare.
kuriam
tikslui.>™*yt<W
______
Kam reikalingi rakandai?
nepraneša,
I dieglio, syatikos, tidimo, strėnų I I
VETKANčIOS YPATOS YRA:
, skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų , (
renka delegatus.
Musų prot.'vas Adomas, jo sunai Kainas su Abelių, pramotė Jleva .su
Atlantos miestu Georgi- Rakandai 3 kambariams, išro
sustingimo. Parsiduoda visur apAda ir Ciie, ir dvasios Angelas su Liticipierium. Visos šios
• tiekose. Kainos: S0 cL ir 2 et H
Jei kurioj nors parapijoj joj, sudegė aną naktį vieš- do kaip nauji, parsiduoda pigiai. dukterimis
rolės bus išpildytos
artistų. P*rstato A. I.. T. S. 7 kp Artintai.
! taksų, arba 60 cL ir 3 cL taksų.
Tai bus vienas žingeidžiausių lietuviškų perstatvmų, kokį kada tik
gerai gyvena vien lietuviai, būtis, kuriame nakvojo apie Matyt galima vakarais nuo 6 po
būti Bostone. Todėl kaip Bostono taip ir aplinkinių miestų lietu
ten siunčia valdininkus gry- 30 žmonių. Kiti išsigelbėjo, num. 470 E.^-th St.. So. Bosto galėjo
W F SEVERĄ CO
viams bus geriausi prora pasigerėti šiuo veikalu. Susirinkite visi.
ne, ant 3 lubu,
Kviečia KOMITETAS.
CEOAR RAPICS. IOWA
nai lenkus.
bet 3 sudegė.

I
i.

Dr. David W. Rraen h

S. M. Pearl

Dr. L. J. Podder

I

•*

DYKAI!

A.L.KAPOCIUS

Kriaučius

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.
Pirmų siuntini vaistų iš Euro
pos gavome ir dabar tarime
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje valiuojami.
l . .Jeigu negauni kitur, ateik pas
mus, męs turime. Receptui išpildotne visokios, Amerikos ir
Europos daktarų.
Taipgi užlaiko m visokių iidirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų
turime l^bai 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.
Muilai .. • ••••• 23c. 30c» ir 73c«
Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir Lt.
Klausdami ko nors atsiųskite
krasos ženklelį atsakymui.
Adresuoki t šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,
So. Boston, Mass.

DAKTARAS

A. F.Christiaip
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte.
Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki
5) vakare.
a (šventadieniais ir nedėliomis
tos pačios valandos).

Ligoniai, kurie serga sunkiai ir
reikalauja ligonbučio gydymo ir
priežiūros, užtikrinam, kad gaus
geriausią priežiūrą, gerą valgi
ir kambarį, ir gerus patyrusius
daktarus visą laiką. Mano privatiška Hospitalė yra aprūpinta
su Medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che
mikališkų analizacijų Kraujo,
šlapumų ir Pilvo ligų,
įsteigta 23 metai!

401 MaribinNgh Street
(Netoli Massachusetts Avė.)

BOSTON, MASS.

BANKA

BUCKNAM B FIUBERfi

“KAINAS”*

I
*

Severa’s

jį

LIETUVIS

DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)
425 BROADWAY, SO. BOSTON
Tel. So Boston 27
Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12
”1
”5
” 6:30 ” 9
Nedėliomis nuo 1 iki 3

PININGUS
LIETUVON!
Jūsų giminės ir draugai rei
kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ
PRAKTIKA, užtikrina Jums,
kad Jūsų pinigai pasiųsti per
mus pasieks siuntėjus greitai
ir be jokių kliūčių.
Pinigų siuntimo musų «pecialiskumas.

N. H. Bernstein Ce.
Bankieriai

101-105 Silnn St
BOSTM, MASS.
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