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BET AMERIKA SUTAR 
TIES DA NEPATVIRTI

NO.
Ginčas Suvienytų Valstijų 

su Vokietija skaitosi vis dar 
neužbaigtas.

Sausio 10 abiejų kariau
jančių pusių atstovai užtvir
tino savo parašais Versa- 
liaus sutartį ir karė tarp Vo
kietijos ir sąjungininkų li
kos jau formaliai pabaigta.

Taikos sutarties užtvirti
nimas vėl atnaujina tarp 
Vokeitijos ir 16 kariavusių 
prieš ją valstybių ramybės 
laikų santikius.. Stambes
nės jų yra: Anglija, Francu
zija. Italija, Japonija, Belgi
ja, Bolivija, Brazilija, Gua- 
temala. Panama, Peru, Sia
mas, Lenkija, Čeko-Slovaki- 
ja, Serbija. Uraguay.

šitas taikos sutarties gv- 
veniman vvkinimas vienok 
nepaliečia Suvenytų Valsti
jų. Nors prekyba tarp A- 
merikos ir Vokietijos prasi
dėjo jau keli mėnesiai atgal, 
tečiaus techniškai karė Am. 
su Vokietija skaitosi vis dar 
nepabaigta, nes šios šalies 
kongresas nesutiko patvir
tinti taikos sutarties taip, 
kaip Europos diplomatai ją 
parašė. Ir pakol šitas klau
simas nebus išrištas, Ameri
ka negalės dalyvauti nei jo
kiose komisijose, nei savo 
ambasadorių siųsti Vokieti
jon.

su de-
ko-

i SOVIETO ARKA" JAU 
HELSINGFORSE.

Laivas "Buford” 
portuotais iš Amerikos 
munistais turėjo būti šį pa-Į
nedėlį Jau Helsingforce, Fi-j 
nų sostinėj, netoli Petrog
rado.

Žinios iš Vokietijos sakė, 
kad pereitoj pėtnyčioj "Bu- 
tord” pribuvęs Kielio uos-i 
an ir išbusiąs tenai porą 

dienų, nes reikėję taisyti ka
tilus. Sakoma, kad iš pra
džios buvo manoma siųsti de 
kortuotus radikalus per Lat
viją. bet kadangi dabar te- 
nai eina karė, tai Amerikos 
valdžia kreipėsi su prašymu, 
kad Finliandija leistų juos 
nuvežti Rusijon per savo žp- 
mę. Finliandija sutiko, bet 
nareikalavo. kad Amerika 
radėtų tuo pačiu laiku sug
rįžti iš Rusijos finams.

KOLČAKAS AREŠTUO
TAS.

Preitoj pėmyčioj Londo- 
įe gauta_ iš 3Iaskvos berie
du telegrafu žinių, kad ”vi- 
>os Rusijos valdžios" galva 
Kolčakas Sibire jau areštuo- 
as. -Ji suėmė Irkutsko pulki

ninkas Papeliajev.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on January 
14, J 920, as reųuired by the Act c f 
October 5, 1917.

REZIGNAVO BULGARI
JOS MINISTERIJA.

Socialistai bando sudaryti 
naują valdžią.

Kopenhagos praneša- 
kad Bulgarijos valdžia

Iš
ma, 
rezignavusi ir kad socialis
tai bandą sudaryti naują ka
binetą su d-ru Danevu prie
šakyje. Pusiau oficialė ži
nia sako, kad būrys bolševi
kų (bulgarų) buvo užpuolęs 
premjerą Stambulinski, kuo
met jis .grižo iš konferenci
jos su rumunais.

AREŠTAVO Už PLATINI
MĄ LITERATŪROS.

Maynardo miestelyje, ne
toli Bostono, dirbtuvėj likos 
areštuotas darbininkas Oi- 
son už platinimą komunis
tiškos literatūros.

ANGLIJA CENZŪRUOJA 
AMERIKOS PAŠTĄ.

Anglija vėl įvedė cenzū
ra laikraščiams, kurie yra 
siunčiami iš Amerikos Airi- 
jon.

♦

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on January 
14, 192V, as reauired by the Act uf 
October 6, 1917.

Cariški įstatymai
• _ • •• i JAISpneš pirmeivius. Rusi) autov

’True translation filed \\ith the post-
master at Boston, Mass. on January 

114, 1920, as retjuired by the Act of 
iOctooer 6, 1917.

RUSAI SUSITAIKĖ SU 
ANGLAIS DĖL BE

LAISVIŲ.
/as Litvinovas 

ir Anglijos atstovas O’Gra-
Bergerio neįleidžia kongre- dv, kuriedu turėjo Kopenha-
san Penki darbininkų atsto- goję konferenciją dėl apsi- BAIKALO TUNELIAI JA- KRASNOJARSKAS, NO-

True translation filed witli the post-masBer at Boston, Mass. on January 
14, 1920, as reųuired by the Act of October t>, 1917.

ČEKO-SLOVAKAI GRĮŠ 
AMERIKOS LAIVAIS.

Lenkai ir jugo-slavai taipgi 
apleidžia Sibirą.

Valstybės departamentas 
Washingtone jiaskelbė. kad 
laivyno žinyba parūpino lai
vų grąžinimui iš Sibiro če- 
ko-slovakų, lenkų, jugoslavų 
ir rumunų kariumenės. Lai
vai "President Grant” ir 
"America" tuojaus išplauk
sią iš New Yorko į Vladivos
toką ir busią tenai apie 10 
vasario. 
ti apie 10.000 kareivių 
paskui veš 
nuo, pakol išveš visus.

REVOLIUCIONIERIAI 
APSl PO ODESĄ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad Ukrainos revoliucionie
riai apsupo Odesos miestą, 

t rau- 
linkui

Denikino kariumenė 
kiasi nuo Odesos 
Chersono.

PRAŠO SI50.000,000 
ROPOS MAITINIMUI.
Suvienytų Valstijų pini-

EU-

Jiedu galės paim-
J ’*r 

po tiek kas mė-
9

RUMUNAI AREŠTAVO 
SĄJUNGININKŲ MISIJĄ.

Iš Pragos gauta Paryžiu
je žinių, kad užimtoj Veng
rijoj rumunų oficierius 
areštavo keliatą sąjunginin
kų kariumenės atstovų. Su
imta sąjungininkų misija 
buvo nusiųsta Vengrijon aj>- 
žiurėti belaisvių stovyklas, 
kur rumunai papildę daug 
žvėriškumų su vengrais be
laisviais. Misija pradėjusi 
dalykų stovį tenai aštriai 
kritikuoti ir stovyklos virši
ninkai liępė ją už tai areš
tuoti.

RUSIJA NETEKO KARĖJ

vai išmesti iš Ne w'Yorko ‘mainymo kalinių, jau priėjo 
Jegislaturos. pr*e sutarties ir sakoma,

—’------ ’ kad anglai belaisviai Rusi-
Amerikoj oradeda siausti joj jau pradėta liuosuoti. 

žiauri reakcija. Prieš pir- Anglijos valdžia tuojaus pa- 
meivius leidžiami tokie įsta
tymai. kokie iki šiol buvo 
žinomi tiktai Rusijoj prie 
caro valdžios Senatas da
bar priėmė :aip vadinamą 
"maišto bilių,” kuris skiria 
*5,000 bausmės ir 5 metus 
kalėjimo už kurstymą griau
ti valdžią arba už platinimą 
kurstančios literatūros.

Dabar tas bilius perduota 
Atstovų butan. Bet genera- 
'iam prokurorui Palmeriui 
patariant, tenai likos ineš- _ .
tas naujas bilius. da aštrės- motinų krūtinių. Daug pa- 
nis, negu senato priimtas. bėffėlių iš Judeničo armijos 
Sulyg naujo biliaus, agitato-.La^P^ žuvo sniege.

■mosuosianti ir rusus be 
laisvius.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
SUŠALO MIRTIN.

Iš Rvelo pranešama, kad 
per Naujų Metų pūgą Esto- 
nijoi sušalo tūkstančiai 
žmonių. Tris šimtai lavonų 
buvo atrasta girioje tarp 
Revelio ir Narvos. Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai sako, kad daug 
kūdikių sušalo tiesiog prie

PONŲ RANKOSE.
Gautos Washingtone ži

nioj sako, kad iš Irkutsko 
išvažiavo jau visi svetimų 
valstybių atstovai ir kad 
Baikalo geležinkelio tune

lius dabar turi užėmę japo
nai.

Toliau šitos žinios parodo, 
kad Taigoje (Sibire) bolše
vikams niekas nesipriešina 
ir kad pietų Rusijoj jie taip 
pat žengia pirmyn. Estoni- 
įa su sovietų Rusija taipgi 
jau nebekariaujanti.

riai turi būt baudžiami mir
timi, jeigu jų agitacija veda 
orie gyvybės naikinimo.

MARTENSĄ DEPOR
TUOS.

VOčERKASKAS, BOCHA- 
RA IR ROSTOVAS JAU 

SOVIETŲ RANKOSE.
Raudonajai armijai teko 
daugybė Anglijos tankų 

ir amunicijos.
Iiondon. — Bevielio teleg

rafo žinios iš Maskvos sako, 
kad Sibire bolševikai paėmė 
Krasnojarsko miestą. "Li
kusieji 1-mos , 2-ros ir 3-čios 
priešo armijų kareiviai pasi
davė ir mes suskaitėm jau 
60,000 belaisvių," sako te
legrama.

Pietų Rusijoj tuo pačiu 
laiku bolševikai paėmė No- 
vocerkaską. Miestas buvo 
užimtas 7 sausio po smar
kaus mūšio su Denikino spė
komis.

Vidurinėj Azijoj bolševi
kų kariumenė paėmė svar
biausio chanato sostinę Bo- 
charą.

Denikino armija likos per- 
sklta pusiau ir prasilaužę 
per jos vidurį bolševikai pa
ėmė jau Taganrogą prie 
Azovo jūrių. Krasnovodskas 
prie Kaspijos jūrių taipgi 
perėjo į sovietų rankas. Vė
liausios žinios sako, kad 
bolševikai užėmė jau ir De
nikino sostinę Rostovą.

Maskvą praneša, kad tarp 
21 gruodžio ir 9 sausio pie
tų Rusijoj paimta iš viso 
25,400 belaisvių, kas su pa
imtais 60.000 Sibire kolčaki- 
ninkais padaro iš viso 75,400 
imtinių.

Be to da rauodnajai ar
mijai teko 650 kamuolių, -50 
mašinų bomboms svaidyt, 
11 tankų, 650 kulkasvaidžių, 
keliolika šarvuotų traukinių • 
ir daugybė visokios karinės 
medegos, kuri buvo prisiųs
ta iš Anglijos kontr-revoliu- 
ci-onieriams.

LATVIAI UŽPUOLĖ 
BOLŠEVIKUS.

Iš Rygos pranešama, kad 
latvių kariumenė užpuolė 
bolševikus Dvinsko fronte 
ir prasilaužus per jų .linijas 
paėmė daug belaisvių. Lat
viai jau persikėlę per Dau
guvą ir einą pirmyn. Mušis 
esąs labai atkaklus. Latviai 
nori atimti iš bolševikų 
Dvinską.

Pasiremiant tokiu jstaty- tuo tarpu jis randasi Sena-

viena agitacija veda prie gy
vybės naikinimo ir kiekvie-;

rių, kiekvieną streiko vadą 
tuomet galin a pakarti.

Reakcija tiesiog dūksta. 
Neganu cariškų įstatymų, 

negar 
bininkų streikus, r*------
lanaikinimo laisvės žodžio 
’r susirinkimų, reakcija pra- 
iėjo vyti laukan jau ir žmo-: 
rių atstovus iš valdžios, jei-i 
tu tik tie atstovai 1 "
larbininkų klesai. Štai kon'
Bergerj, kurį WiseonSinV1oks pat įsakymas sto.ti

nu, gali išaiškint, kad kiek

STREIKAVO 367,000 DAR
BIA INKŲ.

Kova už didesnę mokestį tu
rės eiti toliaus.

Plieno dirbtuvių ir liejik- 
lų streikas, kuris buvo ap
skelbtas 22 rugsėjo ir apė
męs 367,000 darbininkų, 
praėjusi ketvergą likos ofi
cialiai atšauktas, 
nutarė likviduoti 
komitetas.

Pranešimas apie 
išsiuntinėtas visiems virši

ninkams ir streiko vadams, 
kaip lygiai ir Amerikos

Streiką 
cėntralis

tai buvo

UUUCH V tu * CllOcl U U1U1 p, f T’l

gyno sekretorius prašo, kad! D^!>0 . c™tr0
kongresas užgirtų ttashingtone. Pi a-
000 nupirkimui maisto Len
kijai. Austrijai. Armėnijai, 
Italijai. Belgijai ir Vengri
jai.

LENINAS PATARIA NE
KELTI REVOLIUCIJOS.
Leninas nusiuntė per spe

ciali pasiuntinį jau antrą 
laišką Italijos socialistų par
tijos Pildomam Komitetui, 
kuriam jL ptaria "susilaiky
ti nuo revoliucinio judėjimo, 
nes prie dabartinių sąlygų 
revoliucija negalėtų nusi
sekti." Kiekvienas sukilimas 
Italijoj dabartiniu laiku, jis 
sako, butu didelis smūgis 
sovietų respublikai, nes už
kenktų taikos deryboms, 
kurias jo valdžia dabar veda 
su buržuazinėmis valstybė
mis. Dabartiniu laiku so
vietų valdžia nori išgauti 
sau oficiali kitų valdžių pri
pažinimą ir padaryti būtinai 
reikalingu prekybos sutar
čių. 0 jeigu dabar kiltų kur 
užsienyje revoliucija, sako 
Leninas, tai buržuazinės val
džios visur uždarytų bolše
vikų atstovams duris.

Jeigu tas atsitiktų, tai so
vietų valstybė, "kuri turi 
būt demokratinės valdžios 
pavyzdžiu ateičiai.” negalė-' 
tų vystytis.

nešimas sako:
Plieno trustas su spau

dos. teismų, kariumenės. po
licijos ir valdininkų pagal
ba atėmė darbininkams lais
vę žodžio, laisvę susirinki
mų ir laisvę organizuotis. 
Žiauriai ir savarankiškai 
vartodamas spėką, kapitalas 
sudarė tokias sąlygas, kad 
organizuotų plieno -ir gele
žies darbininkų centro ko
mitetas priverstas buvo 

nutarti streiką
mitetas 
šiandien 
baigti.

"Dabar prasidės didžiau- 
sis darbini kų švietimo ir 
reorganizavime darbas ir 
jis eis pa tol, pakol plieno 
pramonėj nebus atsiekta tei
sybės. Visi plieno darbi
ninkai dabar gali grįžti dar
ban ir ruoštis prie naujo di
delio organizuoto judėjimo.

Plieno kompanijų virši
ninkai sako, kad streiko pa
baigos jie jau tikėjosi, nes 
streikieriai senai jau pradė- 
io grižti darban ir daugelis 
fabrikų butų galėjusios jau 
senai pradėti dirbti pilną lai
ką. tik truko joms paprastų 
darbininkų, kurie geriausia 
per streiką laikėsi.

Streiko kasierivs Foster 
rezignavo. Jo vieta ketina 
užimti jo padėjėjas J. G. 
Brown iš Everett. Wash

to maršalkos globoje.
Pereitos sąvaitės pradžio

je sovietų valdžios ambasa
dorius Martens nuvyko vVa- 

Vshingtonan duoti senato ko
mitetui paliudymų apie Ru- 

, [sijos padėjimą. Justicijos Laua taiiOAU uiaivmu,ij . L x .departamentas tuojaus įsa- 11a in uctienų pnes dar- ' „ .. . * .
negana Rusijon.

kė jį areštuoti ir deportuoti 
. Martensas pasis

lėpė. Senato komutetui .te
čiaus parupo Martensą iš
klausyti. Jis išleido įsaky- 

Drie'u'i Martensui stoti šį pane- 
- - . dėlį ant tardymo ir pavedė

ii senato maršalkos globon. 
-■ -u Toks pat įsakymas sto.ti

įmonės iau an'tni kartu bu- pri^s seiiat0 komitet^ buvo. 
to išrinkę savo atstovu.

New Yorko legislatura 
rvalstijos seimas) ant tų pe
lų prašalino iš savo tarpo 
tenkis žmonių atstovus del- 
o, kad jie socialistai ir gina, 
larbininkų reikalus.

Taip teli nedrįso nueiti 
iet Vokietijos kaizeris, prieš ■ 
kurio autokratiją Amerikos 
valdžia vedė karę. Vokieti- 
os Reichstage buvo 110 so

cialistų ir kaizeris visus iuos 
toleravo. O Amerikos dar
bininkų klesos atstovai ne
geidžiami valdžion. Tai kur 
gi čia ta žmonių renkama 
-aidžia, kur ta demokratija, 
iž kurią męs kariavome?

Jeigu piliečiai nebegali iš- 
inkti savo atstovais tokių 

amonių, kokie jiems patin
ka, t^i kam tuomet dar lai
kyti rinkimus? Tegul plieno 
rustas paskiria savo agen

tu*. maisto trustas savo, 
’-Vall streetas savo — ir bus 
tokia valdžia, kokios plutok- 
atai nori. Socialisto tenai 
tebus nei vieno.

DEMKINAS TURĖSIĄS 
PASIDUOTI.

Bolševikų kavalerija pa
ėmė Berdiansko miestą, vy
riausi uostą prie Azovo jū
rių. Maskva sako, kad tas 
reiškia Denikinui galą, 
turėsiąs pasiduoti.

jis

IUDEMČO KARIUMENĖ 
DENIKINO PAGALBAI.
Stoholmo laikraštis "Tid- 

:ngen" gavo iš Helsingforso 
žinių, kadf Judeničui pra- 
:ąnt. Estoųtija sutiko leisti 
io kariunpenę pergabenti 
uietų Rusijon Denikinui į 
pagalbą. Sakomi, kad pati 
Estonija lĮadėsiahti tuos ka
reivius ir iierveztl.

išleistas ir Martenso padėjė
jui Veinšteinui, kuris perei
tą savaitę buvo areštuotas 
New Yorke.

Komiteto pirmininkas se
natorius Moses pasakė, jog 
šitie pašaukimai buvo išleis
ti dėlto, kad justicijos depar
tamentas negalėtų tų žmo
nių paimti, pakol jie neduos 

i senato komitetui reikalingų 
pialiudymų. Senato komite
tas tikisi gauti iš Martenso 
svarbių informacijų apie 
Kolčako agento Bachmatje- 
vo darbavimasi čionai ir 
apie jo santikius su pono 
Wilsono administracija, o 
justicijos departamentas, 
matyt, nenori, kad visuome
nė apie tuos dalvkus sužino- 
tu.

Nors išrodo, kad Martens 
atsieks savo tikslą, senato 
komitetui informacijų su
teiks, tečiaus justicijos de
partamentas paskui jį jau 
vistiek areštuos ir depor
tuos.

AREŠTAVO KATALIKŲ 
REDAKTORIŲ.

Londone areštuotas airių 
katalikų laikraščio ”London 
Catholic Herald” redakto
rius Diamond užtai, kad pa
rašė savo laikraštyje, jog 
užmušti Anglijos valdinin
ką Airijoj nėra žmogžudys
tė.

UŽPUOLĖ POLICIJOS 
KAZARMES.

Iš Dublino pranešama, 
kad netoli Tuamo airių re
voliucionieriai buvo užpuolę 
policijos kazarmes. Po dvie
jų valandų mūšio, apsuptai 
policijai pribuvo pagalba. 
Užpulti iš užpakalio, revo
liucionieriai leidosi bėgti, 
palikdami kelias neišdegu
sias bombas.

Limeriko apskrityje revo
liucionieriai buvo padarę du 
užpuolimu ant pašto.

' • >

EKSPLIOZIJA SUGRIOVĖ 
KRAUTUVĘ.

Worcester. Mass. — Ker
tėj Main ir Pleasant gatvių, 
F. A. Kaštono kompanijos 
krautuvėj pereitoj sąvaitėj 
sprogo šildomojo 
katilas ir sugriovė 
vę.

Augių misija vis daugiau 
ir daugiau daro i valdžią Įta
kos ir visus jos darbus su at
sidėjimu seka.

—
SINN FEINAI ŠAUKIASI 
PASAULIO PAGALBOS.

Airių revoliucionierių 
įSinn h einu komitetas Pary
žiuje išleido atsišaukimą į 
visą pasaulį, prašydamas 
pagalbos prieš Anglijos plė
šrumą. Atsišaukimas nuro
do. kad )>er 1919 metus Ang
lijos valdžia papildė Airijoj 
15,000 žvėriškumų.

Londone gauta iš .Japoni
jos žinių, kad Kolčako kariu
menę bolševikai visiškai su
naikino ir užėmė jau visą 
Sibirą, išskyrus tolimuosius 
rytus.

Ispanijos padėjimas labai 
rustus, visur siaučia milita- 
rizmas.

KRATA "LAISVĖS" RE
DAKCIJOJ.

"Laisvė" praneša, kad val
džios agentai darę jos spau
stuvėj ir redakcijoj kratą, 
paėmę administracijos kny
gas ir išsivedę administra
torių J. Valatką. Laikraš
čio tečiaus nesulaikė ir ”L.” 
eina sau paik ėjusi.

Mes girdėjome, kad admi
nistratorius jau paliuosuo- 
tas.

KRATA "VOLSZEITUNG" 
REDAKCIJOJ.

Nev Yorke vokiečių ko
munistų laikraščio "Volszei- 
tung" redakcijoj pereitą 
ketvergą valdžios agentai 
padarė kratą, paimdami 
daug knygelių, plakatų ir 
kitokios literatūros. Žmo
nių rreareštavo nei vieno.

NORI PARDAVINĖTI GĖ
RIMUS ANT LAIVŲ.

Pennsvlvanijos kongrės- 
manas Edmonds įnešė kon
gresan bilių, kad už 3 mylių 
nuo krašto ant visų laivų 
butų valia pardavinėti deg
tinė ir alus. Neišrodo, kad 
tas įnešimas pereitų.

pranešama, 
Kolčako 
Rusijos 
užmuš-

35.000,000 VYRŲ.
Iš Varsa vos 

kad surinktomis 
valdžios žiniomis, 
armijos nuostoliai
tais ir sužeistais per keturiu 
metų karę siekia 35,000,000 
vyru.

vandens 
krautu-
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JUODIEJI GALI UŽ

GRIEBTI STEIGIAMĄJĮ 
SEIMĄ.

Pirmeiviški Lietuvos laik
raščiai nedaug rodo entu
ziazmo dėl ateinančių rinki
mų Į Steigiamąjį Seimą. 
“Darbas” 27 numeryj (1919), 
rašo: Į

"Esant visai tai apatijai, ku
ri paskutiniu metu apėmė pa
žangiąją musų visuomenės da
li, sunku tikėtis, kad rinkimai 
j savivaldybės ir St. Seimą iš
eitų tų sluogsnių naudai. Ter
minas rinkimams Į savivaldy
bes beveik iau baigiasi, o dar 
nieko nėra daryta. kad juos 
tinkamai Įvertintų visuomenė 
ir kad kuo aktingiausiai juose 
dalyvautų. Nors sakysime, ir 
Kaune, kuriame, rodos, tas 
klausimas butų Įvertintas, dar 
•nieko nėra daroma; dar nebu
vo surengta nė vieno mitingo, 
neišleista nė vieno atsišauki
me.*’
Tuo tarpu juodieji veikia 

išsijuosę. Iš pradžių rinki
mų įstatuose buvo 
straipsnis, kuris draudė ku
nigams varyti agitaciją baž
nyčiose. Bet juodoji Vals-; 
lybės Taryba šitą straipsni! 
išbraukė ir Lietuvos bažny
čia dabar bus paversta kle
rikalų agitacijos muge, ši
taip aplinkybėms susidėjus.: 
iškalno jau galima numany-' 
ti, kad i Steigiamąjį Seimą) 
pateks daugiausia kunigų ir 
kitokių atžagareivių.

Įdėtas

DIDŽIŪNAI SKIRIAMI 
LIETUVOS AMBASA

DORIAIS.
Mes jau rašėme, kati savo 

atstovu Londone Smetonos 
valdžia paskyrė grafą Tiš
kevičių. stambiausi Lietuvos 
dvarininką.

Kauno "Darbas” dabar 
praneša, kad busiman atsto- 

- vybėn Lenkijoje esąs paskir
tas kitas Lietuvos magnatas 
—kunigaikštis Radzvila.

Kuomet visose demokra
tinėse šalĮse — Vokietijoj. 
Austrijoj, Čeko-Slovakijoj 
ir net Lenkijoj — visi titu
lai naikinami, tai Lietuvos 
valdžia skiria tituluotus 
aristokratus savo atstovais 
užsieniuose, tartum tyčia 
norėdama pasauliui parody
ti, kad jai šitie vergijos pa
laikai yra brangus ir gerb
tini.

LIETUVA GALI PA
TEKTI LENKAMS.

Kad sąjungininkų impe
rialistams rupi ne Lietuvos 
gelbėjimas, bet jos išnaudo
jimas, ir kad tuo tikslu tie 
grobikai doro tenai biaurių 
intrigų, tai pripažįsta jau ir 
Lietuves laikraščiai. "Dar
ba?” 3 gruodžio numeryje 
sako, ka'd tie Lietuvos "prie- 
teliai” parodę jau aiškų sa
vo veidą. Dabar jau paaiškė
jo. sako "Darbas”, kad vo
kiečių ir rusų monarchistų 
avantiūra, išsivysčiusi Lietu 
voj Į fcn-der-Golco-Avalovo 
skandalą, buvo niekas dau
giau. kaip tik sąjungininkų 
agentų intriga. Su. šitų mo- 
narcihstų pagelba sąjungi
ninkai norėjo nuversti Lie
tuvos valdžią ir padaryti 
Baltijos valstybėms galą. 
Ypatingai kvepia sąjungi
ninkų imperialistams Lietu
va ir Latvija, nes per šitas 
šalis eina kelias iš Baltijos 
jūrių i turtingą Rusijos že
mę. Todėl jiems rupi, kad 
tas kelias butų jų kontrolei. 
Geriavsiai-gi jiems butų tą 
kelią kontroliuoti, jei lenkai 
butų Lietuvos žandarais. 
Lenkai ir patįs Į tuos žanda
ms siūlosi. Todėl sąjungi
ninkai duoda jiems ginklų ir 
padeda veržtis Lietuvon. Sy
kį lenkai bandė jau ir Kauno 
valdžią nuversti. Suokalbis 
jiems nepavyko ir kai-kurie

jų pateko kalėjinųm. Tuo
met atvažiavo iš Paryžiaus 
Yčas su Voldemaru ir su 
Lietuves kunigų ir dvarinin
kų pagalba vistiek Šleževi
čiaus kabinetą nuvertė. 
"Darbas” (3 gruodžio, 1919) 
sako:

"Didžiausias ir stipriausias 
I argumentas prieš M. Sleževi

čiaus kabinetą buvo, kad esą 
jis neturi reikiamo santarvės 
pasitikėjimo. Ir naujasis E. 
Galvanauskio kabinetas buvo 
sudarytas būtinai norint san
tarvei Įtikti. Už tai buvo ža
dėta net pinigu ir ginklu. Bet 

1 nežiūrint i tai. • kad kabinetas 
Į buvo sudarvtas toksai, kokio 

santarve norėjo, dalyką stovi- 
nepalikėjo. Priešingai, "san- 
taivė” statė vis naujų ir nau
ju reikalavimų, kurių pildymas 
dažniausiai ne Lietuvos naudai 
ėio. Ir šiandien priėjo jau ligi 
to, kad santaivės misijų atsto
vai gina vokiečių dezertyrus, 
kišasi i musų komandos reika
lus ir tt. O kada musų valdžia, 
pamačius, kur link vedama, 
nenori aklai klausyti, tai san
tarvės spauda skelbia ir ją 
"pro-vokišką’’ ir atvirai kalba 
apie jos pakeitimą."
Pasitikėjimo Šleževičiaus 

kabinetas neturėjo pas są
jungininkus dėlto, kad jis 
tvirtai priešinosi lenkams. I 
Dėlto jis ir buvo nuverstas. 

iNors “Darbrs” sako, kad 
i dabartinė ministerija irgi 
i pradeda jau nebeklausyti są 
jungininkų, bet vis dėlto sa
vo ambasadoriais ji skiria 
i-tambiausius Lietuvos dva- 
l rininkus. kurie visuomet 
skaitė ir teUskaito save len
kais, o ne lietuviais.

Šiuomis dienomis telegra
mos pranešė, kad lenkai paė
mė jau ir Dvir.ską su visa jo 
tvirtove.

Taigi, sąjungininkams pa-j 
dedant, lenkų pozicija Lietuj 
voj vis štiorėjaTristiprėja.

Jeigu Lietuvos valdžia ir 
toliaus laikysis tokios pra
gaištingos pataikavimo sve
timiems imperialistams po
etikos, tai visa Lietuva ga
lės patekti lenkams.

O jeigu taip atsitiks, tai 
klausimas kįla. kas tuomet 
•atiduos musų žmonėms tuos 
pinigus, kuriuos jie dabar 
skolina Lietuvos valdžiai?

NARUšEVIčlUS UŽSI
GINA KOLČAKO. .

Keletas savaičių atgal kle
rikalų laikraščiai" Draugas“ 
r “Darbininkas“ paskelbė 
žinių, buk Naruševičius ir 
Yčas dalyvavęs rusų monar- 
.•histų susirinkime Paryžiu
je ir sutikę pavesti Lietuvą 
Kolčako globai. Be to da ta
me pranešime buvo pasaky
ta, kad Naruševičius turi 
prisipirkęs dvaru Rusijoj.

Dabar "Tėvynė” išspaus
dino Naruševičiaus laišką, 
kuris šitas žinias užginčija. 
’Aš neturiu niekur, nei Ru
sijoj, nei vienos pėdos že- 
nės.”r?šo Naruševičius. Su 
Kolčako agentais jis taipgi 
nesi taręs.

Bet kad Yčas mušė Kolča- 
kui pasveikinimo telegramą, 
kuomet ‘sąjungininkai pri
pažino tą juodašimtį "visos 
Rusijos’* galva, tai visgi, ro
dos, bus teisybė!

Ir kad prirouzius?, 
"socialburžujai” jų ’’ 
bas skundžia. anoA 
munistų lapas 
“Naujienų' ištrauką 
kalbama apie komuniĄ 
barnus liartnus sociali: 
. trinkimuose. Nurodži 
taip šitie tvarkiausiai 
socialistų prakalbas, 
iieno?" tenai sako:

"Tokia dalykų padėtis daro- 
si nepakenčiama. Kada jie pa 
siliaos? Socialistai privalo pa
galvoti ir utdvejtHfanu stoti 
griežton kovon su tuo naujo
sios rūšies chuliganizmu, besi
dengiančiu revoliucingomis ko
munizmo frazėmis. Ir juo 
grek iau tuo geriau... N'eprileis- 
kime. kad musų surengtose 
prakalbose jie suruoštų kruvi
nų muštynių. .*

"Apsisaugoti nuo tų mušei
kų tėra tik vienas būdas — pa
sisaukti policiją."
"N tujienos” sutinka, kad 

jieškoti policijos pagalbos 
socialistams nelabai išpuola,) 
bet-

”šimtą kartų daugiau neiš
puola surengti tokias prakal
bas. kuriose naujos mados peš
tukai rengtų pogromus, terori
zuotų 
Reikia neužmiršti, kad tie 're
voliucionieriai* tik ten temėgia 
smarkauti ir rodyti šova 'prin
cipus* (kumščia). kur tikisi ne
rasią pasipriešinimo. Pasiro
dymas vieno guzikuoto 'dėdės* 
iškarto Įvaro dideliausio kinkų 
drebėjimo visam šimtui tu 
smarkiųjų 'kovotojų.* Kur yra 
’dėdė.’ ten tie 'revoliucionie
riai* yra tykus, kaip avinėliai 
ir savo 'principus* laiko kiše- 
niuj.

"Taigi, kad apsigynus nuo tu 
liežuvio (ir kumščios) revoliu
cionierių. kad neleidus jiems 
musu pramogose kelti ’komu- 
nistišką’ velniavą — kito kelio 
nėra, kaip suvaldyti juos Įsta
tymų keliu. Patįs -- negi mes j 
eisime su jais mušties! Tai bu-į 
tų neržemas darbas. Jeigu jie! 
kėsinasi vartoti prieš mus spė-j 
ką, tai duokime jiems progos) 
pasiimti su tais. kurie _ tam j 

j~Tirti."
Kaip matote. '‘Naujienos” 

! čia kalba apie apsaugojimą 
' socialistu prakalbų nuo triu-į 
kšmadarių. O ką-gi ”Lais-' 
vė” iš to padarė? Ji pradėjo 
šaukti, kad "socialburžujai”- 
čia skundžia valdžiai komu
nistų rengiamas prakalbas. !

Ar gi neaišku, kad tie 
[žmonės klajoja?

anai V R 11
padtįjO '

ra-

.i> burbulais ne 
jt/is faktas kaip tik 

— - -Mjiusų laikraščio pa 
ktip buvo so- 

Jj J JJ ^5j05 dalininkas. 

Rpn^ažiurėkim, kaip 
_ svės” pastovų-

I

19 Sau?’rjdzii0‘I *as .uikrastis.
geidėjai ėmė pa
rpi jonams ir pa

rašė Y Žilinskui laišką,
prašydami jo paramos. Kuo-

Ko reikalaus Valstiečių Sąjungą i
I
I..Steigiamajame Seime?

I

It

met kunigas jiems nieko ne-jų netoli.

susirinkusią publika, <
j
I

Lietuvos nepriklausomybė ir čių Sąjunga nori, kad patys vų arba nustatytam šiaip 
demokratingas jos sutvar

kymas.
Nors dar Steigiamojo Sei

mo rinkimų diena' nepaskel
bta, bet visi mes žinome, kad 

.j* Todėl jau dabar
metas gerai išaiškinti, kas 
Seime musų Valstiečių rei
kalus tinkamiausiai gins ir 
už ką mes turime balsus pa
duoti. Pirm negu balsuoti 
už tą ar kitą partiją ar as
menį, reikia gerai dalyką 
apsvarstyti, nes Steigiamojo 
Seimo darbų vaisius jausi
me ne tik mes, bet ir musų 
vaikai.

Čia aš pasistengsiu smul
kiai nupasakoti, ko reika- 
aus Steigiamajame Seime 
Valstiečių Sąjunga ir kaip 
ji nori musų gyvenimą sut
varkyti.

Pirmų pirmiausia šalie? 
gyvenimą sutvarkyti.

Pirmų pirmšiausia reikia 
jažymėti, kad Lietuvos Val
stiečių Sąjunga yra pačių 
valstiečių sukurta organi
zacija, jų palaikoma ir vien 
ių gyvenimu gyvenanti. Ji 
■uri daugybę kuopų visoj 
Lietuvoj. Dar prieš rinki
mus į Steigiamąjį Seimą bus 
šaukiamas Sąjungos kuopų 
suvažiavimas, kuriame kiek
vienam valstiečiui, kiekvie
nai kuopai bus progos išsi- 
arti dėl opiausių musų gy- 
•enimo klausimų.

Valstiečių Sąjunga mano, 
<ad tik tuomet Lietuvos 
Įmonės tegalės plėtoti savo 
Ivasios ir ūkio pajiegas, 
kuomet jie * bus pilnais savo 
erašto šeimininkais, kuomet 
nejaus ant savo pečių nei 
•ūso. nei vokiečio, nei lenko 
žandaro: tai yra Valstiečių 
Jąjuaga reikalauja pilnos 
Lietuvos nepriklausomybės. 
3et Valstiečių Sąjunga nesi- 
.enkina vienu nepriklauso
mybės reikalavimu. Ji krei
kia labai daug domos į tin
kamą visos šalies gyvenimo 
sutvarkymą nuo apačios li- 
p pačių viršūnių. Gali at
sitikti, kad nepriklausomoj 
Lietuvoj veiks tokie netikę, 
iaudžiai žalingi- Įstatymai, ?------ ,—
iog darbo žmonėms ne leng- liamentą (Seimą) rinko ko
viau butų gyventi, kaip sve- kie trys šimtai 
įimtaučių globoje. Šitai . .
Valstiečių Sąjunga rūpinsis kelios dešimtįs tūkstančių 
neprileisti.

Ji mano, 
Lietuvos 
tvarkdarys 
sietuvos žmones.
Ižia tik jiems vieniems tega- 
i priklausyti. Valstiečių 
Sąjunga lodei niekuomet 
nesutiks, kad Lietuvą val
dytų koks nors vokietis, rū
tas, lenkas, anglas ar lietu
vis karalius. Čia griežtai 
ji skiriasi nuo visokių musų 
klerikalinių bei jiems arti
mų partijų ir organizacijų: 
krikš. demokratų. Žemdir
bių Sąjungos Ukininkiečių 
krikščionių darbininkų^ va
dinamos tautos i _ 
arba, teisingiau, tautos at
vangos partijos ir kitų. Nors 
;ie ne kaitą žmonėms dumia 
įkiš, kad ir ue yra “tikri de
mokratai ir jie nenori ka
raliaus, nes kitaip žmonės 
nė klausyti jų nenorėtų. Bet 
ig tik jie įgauna valdžios, 
:ada sudie jų demokratybei. 
Štai visi dar atmena, kaip 
praėjusiais metais mukų kle
rikalai ir jų sėbrai, susirin
kę Į Valstybės Tarybą, iš
rinko Lietuvai karalių, vo
kiečių kunigaikštį von Ura
chą. Taiktai vieni socialis
tai griežtai ir aiškiai buvo 
Dasakę: karalius mums ne
reikalingas, jo Lietuvos 
žmonės nenori ir. matyda
mi, kad dešinieji vis dėlto 
ių neklauso ir renkasi kara
lių išėjo iš Tarybos.

Gerai, pasakysit, Val-tie-

piliečių skaičiui pareikala
vus, turi būti toks Įstatymas 
visiems žmonėms duotas 
perhalsuoti. Jei jį žmones

Lietuvos gyventojai visą 
kraštą valdytų, bet kaip ta
tai padaryti? O tai daroma 
šit kaip: Visi žmonės renka 
neilgam laikui. 3-5 metams, atmestų, jis nustoja galios, 

* Seimą arba parliamentą.
Seimą sudaro gana didelis 
skaičius atstovų (200—300 
žmonių), todėl jisai pats ne
gali krašto valdyti; jisai 
tiktai leidžia Įstatymus ir 
prižiūri, kad jie butų pildo
mi, 
vesti 
žmonės išrenka 
laikui (3 
dentą, 
nisteri pirmininką, o tasai 
pats pasirenka sau draugus 
— kitus ministerius. Bet 
Seimas tuo nepasitenkina; 
jis nuolat daboja visą val
džios darbuotę ir seka mi- 
nisterių. tiek pavienių valdi
ninkų bei valdžios Įstaigų 
darbus. Jei Seimas atran
da. kad valdžia netinkamai 
elgiasi, be reikalo ir netiks
liai leidžia iš žmonių surink
tus pinigus, skriaudžia žmo
nes ir tt.. jis išreiškia tokiai 
ministerijai (valdžiai) ne
pasitikėjimą, kitaip sakant, 
paprašo, 1 * ' * "
prasišalintų. Gavus toki 
nepasitikėjimą, valdžia turi 
tuojau? atsisakyti, o jos vie
ton Seimas skiria kitą.

Tokiu budu Seimo ranko
se esti visa valdžia: jis lei
džia Įstatymus, nuo jo prik
lauso vyriausybė ir tt., todėl 
Valstiečių Sąjunga reika- jimai ir dabar kartojasi. Te
isus, kad rinkimai i Seimą ocelo apielinkėj likos sunai- 
butų kuoteisingiausi. kad kinta apie 20 kaimų ir mies- 
jie užtikrintų darbo žmo- tolių.
nėms vadovavimą jame, žemės drebėjimas ir tvanas 
Pirmų pirmiausia rinkimai pagavo buri 800 revoliucio- 
turi būti visuotini, t. y. kiek- nierių ir visi jie žuvo, 
vienas suaugęs pilietis, kiek 
vyras tiek moteris, tiek ka
talikas; tiek kitatikis, tiek 
lietuvis, tiek žydas, tiek vo
kietis, tiek lenkas, renkant 
atstovus Į Seimą, gali paduo- ______ ____
ti balsą už ką tik nori. To- duo, _
liau, visų balsas turi būti ly- jr debesiai durnų 
gus, ir niekas negali turėti1 
daugiau kaip vieną balsą. 
Senovės Vengruose arba 
Rusuose vieną atstovą i par-

nežiūrint į tai, ar Seimas ir 
prezidentas jo nori ar ne. 
Toki žmonių balsavimą va
diname referendumu.

Iš to, kas pasakyta, ma
tyt, kad Valstiečių Sąjunga, 
būdama pačių darbo žmonių 
organizacija, rūpinasi taip 

i gyvenimą, kad 
darbo žmonės butų Lietu
voje vieninteliais šeiminin
kais ir kad niekas negautų 
ių skriausti. Kitą kartą pa
kalbėsim apie tai, kaip Są
junga mano spręsti žemės 
klausimą, kaip mokesčius 
sutvaiKyti ir tt.

J. žemdirbvs. 
"Liet. Ukin.”

atsakė, kuomet jie pamatė, 
kad biznis su katalikais 
nekaip ninasi, jie pavertė sa- 

;vo "Laisvę” “moterų laik
raščiu” ir jos redaktoriai 

) pradėjo rašinėti "meilės re- 
įceptus,” pasirašydami po 
Įjais visokių "Vaitiekaitėniu* 
[ pseudonimais. Jie išleido net 
h’ubilėjinį numerį, kurį pa
puošė kun. Tumo. J. O. Šir- 

Aydo ir kitų dešinųjų straip
sniais

Tai toks "Laisvės" pasto
vumas buvo So. Bostone.

Paskui, kada LSS. 19 kuo
pa pakvietė "Laisvę" persi
kelti Brookl.vnan. ji pradėjo 
pataikauti socialistams. O 
kuomet tūli sąjungiečiai 
pradėjo varyti prieš priva
tinius socialistų laikraščius 

i agitaciją, "Laisvės” biznie- 
iriai tuojaus sutvėrė bendro
vę ir ėmė aiškinti, kad jų 
laikraštis ja.i nebeprivati- 
nis, nes jį leidžianti "socia- 

, listiška visuomenė." 
! Bet kuomet ir tas nieko 
negelbėjo, kuomet LSS. kuo- 

;pos pradėjo "Laisvę“ tiesiog 
boikotuoti, kuomet prieš ją 

įstojo ir pats LSS. organas 
į "Kova,"kuomet "socialistiš- 
įkos” “Laisvės” biznis pradė
jo smukti, tuomet-ji tuos 
"revoliucinius” sąjungiečius 
kitaip ir nevadino, kaip ana- 
rcho-sindikali'tais. Da ge
riau. Paukštis išvadino juos 
pei "Laisvę” niekšais!

Ir tai buvo da visai nese
nai. 1918 metu vasarą.

Benzuome j valdžia .Sajųn 
gos organus uždarė, kuomet 
sąjungiečiai pasiliko be 
laikraščių, "Laisvė" tuojaus 
permainė sa*o frontą. Ji 
tuojaus pradėjo tieml “anar 
eho-sindikalisams“ ir "niek 
šams*’ pataikauti ir pirštis i 
organus.

Pagalios, kuomet didžiu
ma sąjungiečių atsimetė nuc 
socialistų ir pasivadino "ko
munistais," "Laisvė” irgi iš
sižadėjo socializmo idėjos, o 
pradėjo skelbti komunizmą. 
Socialistų vardą, jų organi
zacijas, jų laikraščius, jų 
veikėjus ir jų principus, ku
riuos ji nelabai senai da lai
kė šventenybe, dabar ji mina 
i purvus ir niekina kaip tik 
įmanydama.

Tai ve, kaip išrodo "Lais
vės” pastovumas! Kaip tik 
doleris pasirodo, “Laisvė" 
tuojaus ir keičia savo pozici
ją. Dėl dolerio ji maino savo 
pažiūras kaip čigonos kume
les. Dėl dolerio šiandien ji iš
sižadėjo vakarykščių savo 
orincipų; dėl dolerio šiandie 
ji pamynė viską, ką vakar 
garbino! Ir visa to akyvaiz- 
doj tie veidmainiai nesigėdi 
da kalbėti anie pastovumą!

Valstybės
Seimas arba patys j sutvarkyti

reikalams

paskirtam
5 metams) prezi- 

kuris pakviečia mi-

ŽAMES DREBĖJIMAS MEKSI 
KOJ NESILIAUJA.

7,000 žmonių jau užmušta ir 
5,000 sužeista.

Žemės drebėjimas, vulka- 
kad ministerija nu Įsiveržimai ir potviniai, 

kurie prasidėjo Meksikoj už- 
pereitą nedėidienį. tęsėsi vi
są pereitą savaitę ir vis dar 
nesiliauja. Daugiau kaip 
7,000 žmonių jau užmušta ir 
suvirsimi 5,000 sužeista.

Jalapos apielinkėj, Vera 
Cruz valstijoj, žemės drebė-

Netoli Celso Capeda

Naujai atsivėręs ant San 
Miguel kalno vulkanas vei
kia pašėlusiai smarkiai. 
Nakties laiku šaudančios iš 
jo liepsnos apšviečia visa 
apielinkę. Verdantis van- 

, ištirpę žemės viduriai 
j veržiasi 

tartum iš kokio pragaro, o 
po žeme tuo pačiu laiku gir
dėt baisus raumojimas. Že
mės paviršius šitoj apielin
kėj visai persikeitė. Kur sto
vėjo kalnai, tai dabar jie 
Įdubo ir pasidarė didžiausios 
klonis, o kur buvo lyguma, 
tenai iškilo kalnai. Gyvento
jai *bėga į visas puses. Jala- 
poj iš kiekvieno 100 namų 
80 liko sunaikinta. Prie iš
pustytą arba daugiausia nu
kentėjusių kaimų ir miestų 
priguli šie: Teocelo, Causat- 
Ian, Acatlan, Coscomatepec, 
Simones, Chilohotla, Plata, 
Quimixtlan, Ocotlepa, Man- 
zanita, Saltillo, Lafragua, 
Atatanilco, Ayahualulco ir 
Barranca Grandės.

Y'ra dar 40 mažiau nuken
tėjusių vietų.

, , . > Nors žuvusiu žmonių pris- 
išgirdęs^ kad jo kaitvta jau 7,000, ištikrųjų 

—’ ... “ - gi jų bus daug daugiau ,nes
pažaruos tinkamą kandidatą, gali jį (]auer aukų iš po griuvėsių 

atstatyti nuo vietos ar šiaip ^a neišimta.
kuo-nors nuskriausti. Kad Tūli mano, kad šita katas- 
tokiu atsitikimų "itrofa yra apsireiškimas to
sai turi būti paduodairmtaip, kataklizmo arba “svieto pa- 
kad niekas nežinotų, uz ką.kurią profesorius 
balsuoji. Be to. rinkimai !por»a pranašavo ant 17 
Seimą turi būti netarpimai arruo<ižio. Jisai sakė, kad 
ir proporcingi. sumišimai ant žemės prasi-

Bct kartais atsitinka, kad j? g)«Uodžio ir tęsis iki 
ir taip rinktas Seimas nepiju ar sausio. Įdomus da
nai atvaizdina žmonių no-.jykas ka(j ^u0 pagu ]aįku 
rus. Tad Valstiečių . ąjun- potvjniai prasidėjo Francu- 
ga reikalauja, kad patys• ir kitose vietose, 
žmonės gautų pasisakyti ar _______
iiems patinka tasai ar kitas i SUDEGĖ LAIVAS, 
įstatymas, ar ne., oitai at- . . . .
riekiama tokiu budu. ^ei- Staten Island prieplaukoj, 
mas, sakysime, priima įsta- šalia New Yorko, sudegė 
tyma kad dvarininkai ma-'medinis laivas, kuns buvo 
žesni mokėtų mokestį nuo i prikrautas pilnas odų ir jau 
margo negu valstieičai, tuo rengėsi išplaukti kelionėn, 
tarpu kada didžiuma žmo-Manoma, kad ugnis buvo ty- 
niu to istatvmo nenorėtų.‘čia nadėta. Nuostoliai aps- 
Tuomet daliai Seimo atsto- kaitomi Į $75,000.

i dvarininkų 
ir tap-pat tiktai vieną —J U PASTOVUMAS.

Anarcho-komunintų orga
nas "Laisvė" 2-ram šių me
tų numeryje rašo:

"Nesenai 'Keleivis* sakė, kad 
A. Petriką yra kvtriausias na
rys netik Centro Komitete, bet 
ir visoje LDLD. Dabar jau 
šaukia, kad ir ji reikia mesti iš 
pirmininko urėdo — negeisti
nas.

"Pas tuos ponus nėra jokio 
pastovumo: tas pats asmuo 
jiems viena dieną geras, antrą 
blogas ir ’opiat nazad.’ ”
Visu pirma reikia pasa

kyt, kad "Laisvė” meluoja, 
buk "Keleivis" sakęs, kad 
"Petriką yra kytriausis na
rys.” Tegul "Laisvė" paro
do. kokiame “Keleivio” nu-( 
meryje taip buvo pasakyta, 
o mes ja' duosime 50 centų.

Toliaus reikia pastebėti, 
kad anarchistų organas ne
moka ir protauti nuosakiai. 
Jeigu”Keleivis” buvo kadai
se prielankiai apie Petriką 
išsireiškęs, o dabar, kuomet 
tas žmogus jau išsižadėjo 

i pirmutinių savo Įsitikinimų, 
su juo nebe?utinka, tai, pa
gal "Laisvės" logiką, pas 
"Keleivį** jau nesą nuosaku- 
mo.

Ištiesų gi pas "Keleivį” tik 
tuomet nebūtų nuosakumo, 
jeigu jis butų gyręs Petriką 
seniau, kuomet jis buvo so
cialistai ir girtų jį dabar, 
kuomet jis susidėjo su anar- 
cho-komunistais. Bet tas 
faktas, kad “Keleivis” nesi-) 
blaško, kad kiekvienam nau
jam politiniam šumui kilus ria? 
savo pozicijos nemaino, kad į

Į

i

PROTAS SUSIMAIŠĖ.
Ka Dievas nori pražudyt, 

tam pirma protą atima, sako 
musų žmonių patarlė. Išro
do. kad taip yra ir su lietu
viškais anarchistais. Jų or-į 
gano "Laisvės” redaktorė- 
’iams pradėjo vaidintis jau 
nebūti dalykai. 2-ram savo 
lapo numeryje jie šaukia:

’ .VIusiĮ socialburžujai, susis
pietę apie 'Naujienas* ir ‘Ke
leivį.’ pradeda atlikinėti judo- 
šiškus darbus — jie jau skun
džia valdžiai komunistų ren
giamas prakalbas.*’

j

■
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"LAISVEI * PRASTAI.
"Laisvė" guodžiasi, kad 

delei popieros trukulno ji 
-gal paliaus ėjusi dienraščiu. 
Oi! oi! Čionai kur nors yra
šuniukas pakastas. Čionai 
tik popierai bėda. Ne tame 
priežastis, kad popieros sto
ka. bet tame, kad skaitytojų 

į nėra. Pasirodo, kad jau 
darbininkams nusibodo ”L.” 

j profesorių plepalai, surink
ti iš užkampių. Jau jie mo
ka atskirti grvĄ.jjs nuo pelų 
ir eina ten, krtr yra tyras 
darbininko p/ritui penas. 
“Laisvės” šventieji žo
džiai” pasilieka pačiai ir 
redaktorių pasirašę patys 
skaitys, ,nes minių nėra, ku

kėtu mulkpnti.
‘ Jauiuts Valdyta.

darbininkų ir ūkininkų. To-
kad vienintelis kius rinkimus vadiname ne- 

šeimininkas ir lygiais. Jų niekuomet ne
turi būti patys palaikys Valstiečių Sąjunga, 

Visa vai- nes jie žalingi darbo žmo
nėms ir padeda įsigalėti vi
sokiems naudotojams: dva
rininkams, fabrikantams ir 
kt.

Toliaus, rinkimai i Seimą 
turi būti slapti, tai yra jie 
turi būti taip sutvarkyti, 
kad nieks nežinotų, už ką 
tasai ar kitas pilietis paduo
da balsą, šitai ypač svarbu 
beturčiams. Sakysim, dva
rininkas, i 
kumetis balsuoja už jam ne-

kuo -nors nuskriausti. Kadi 
tokiu atsitikimų nebūtų, bal-'

- - - >• •
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Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

I

Darbininkų klesos 
pardavėjai.

išreikštą čia nuomo- ” 
f

. par- 
negali,

♦ Indukcija už 
nv rcatsako.i

Darbininkų 
daili niekas, 
kaip patįs, tų 
ninku klesos reikalų 
jai bei vadovai.

Dabartinė "Laisvės" tak
tika sukėlė d.'lykų kritikuo
se abejonę, ar ištikrųjų ji 
gina darbininkų reikalus? 
Ar iš tiesų ji yra pasišven- 
ttis eiti erškėčiais išklotu 
keliu ir, tą kelią lyginant, 
vesti žmonių minias prie ga
lutinu išsiliaosavinio?

I)rg. Seidelis, Milvvaukee 
miesto ex-majoras, buvo 
anąsyk per prakalbas už
klaustas: "Kodėl valdžia
persekioja ir areštuoja ra
dikalius elementu.??*’ Jis at
sakė, kad socialistai perse
kiojami ir jų laikraščiai 
stabdomi nuo pat karės pra
ūži: s. Bet vis dėlto prie Soc. 
Partijos valdžios agen
tams ne taip lengva prikib
ti, kadangi Partijai platfor
ma darėme mes patys ir pa
gal šios šalies konstituciją. 
Taigi, negalėdami galutinai 
sustabdyti 
mą, slapti 
nusprendė 
Komunistų 
susimestų 
Kuomet visi bus 
sulindę, tada lengva 
maią skylę užtraukti—ir vi
si negeistini tsrboj! Tas 
jiems pasisekė. Jie nevien 
tik sušaukė suvažiavimą, 
sutvėrė Komunistų Partiją, 
bet padarė ir platforma, ko
kia jiems reikalinga. Dabar 
jau to viso matome vaisių.

Reiškia, Komunistų Par-; 
tija tik tam ir sutverta, kad 
išgaudyti radikalas ir dar
bininkų klesini veikimą nus
lopinti.

Nors "Naujienose” buvo 
gana nuosekliai nurodoma. 
l»et bėda tame, kad tai "N.* 
prasimanoma netiesa, o bu
tą tiesos. (Mums neaišku, 
ka čia autorius norėjo apie 
”Nauj.” pasakyti. — Red.) 

"Naujienos” 42 nr. gra
žiausiai tai nušviečia, tik 
nepasako, ką turėtų pasa
kyti. (? — Red.)

Surinkus 
pažvelgus Į

kiesos
kitas i 
pačių darbi-

gvnė-

socialistų veiki- 
valdžios agentai 

suorganizuoti 
Partiją, i kurią 
visi radikalai.

i "bučių” 
išeina-

kas neperka supuvusių 
daiktų arba Lenkijos juoda
šimčių paveikslų, tą žmogų 
iškolioja. Socialistus ir so
cialistu veikėjus jiedu šrr.ei- 

.. žia, vadindami juos šnipais.Laisvė” yra dalis tos par . ....
tijos ir laikosi jos platfor-.vas! atsisako pirkti juta vo
nios, netik laikosi, bet ir gi
na ją.

2. Angliakasiams strei-;

rą, tą irgi vadina "šnipu.* 
'Paprastai jie sako taip: 

'Naujienų’ Grigaitis —šn«- 
kuojant, ”Lais.” paskubėjo.Pas». Ke.eivio . Michelsonas 
paskelbti (bene kokiu gel- ~šmpas, o jeigu tu su maJ 

itonlapiu vaduodamosi), kad P!JT! biznio nedarai, tai tu 
i angliakasiai susilaikė ir nu- Pat šnipas visi jus 
įėjo dirbti. Prieš toki ‘Lais
vės” pranešimą "Naujieno
se” tilpo angliakasių strei-^augrti nuo 
kierių protestas. "Laisvė" to kurie issidėvėję iš visokios 
neatšaukė, bet nutylėjo. .... - ..............

3. Pittsburgh’o geležies/ 3Ja Jyos> ^t n* šmeižia, 
liejyklų darbininkai sustrei-! ^°kje valkatos tegul eina 
kavo susispėtę Į Aniericani’;as komunistus, 
Federation of Labor Liliją,save 
ir, suprantama, ta unija ir' 
streiką vedė. Kaip tik tuoj 
darbininkų kovos momentu j 
su savo darbdaviais, "Lais
vė” pradėjo grieščiausią ko
vą prieš minėtą uniją. Ar gi 
nebuvo "Laisvėj" noro, kad 
darbininkai jos paklausytų 
ir, metę uniją, kaipo netin
kamą darbininkams organi
zaciją, eitų be jokio laimėji
mo dirbti? ‘'Naujienos” už 
tai "Laisvę” pabarė ir ji su
sigėdus nutilo. Mat, "L-svė" 
eina ant žut-but. Jei kas 
pastebi, susilaiko nuo to. jei 
ne. varo tolyn savo darbą.

4. "Laisvės” šlykštus ir 
purvini kovos Įrankiai nuo
latos yra kreipiami vien 
prieš socialistus. Iš to reikią 
suprasti, kad republikonai 

i bei demokratai yra jos šali- 
Irinkai, nes prieš juos ji nie- 
■ kc nesako.

5. "Laisvė" iš džiaugsmo] 
šokinėja, kad reakcininkai 
prašalino penkis socialistų 
atstovus iš Neiv Aorko val
stijos iegislat liros, 
jų prašalinimą

i lauk” ir purvina

!
I

1

toks pat šnipas — visi 
šnipai ’*’

Vietos lietuviai turi apsi- 
tokių gaivalų,

i

•J v

• doros ir gėdos, netik išnau-

kuriais
vadinasi. Tegu!

"aviškiems pardavinėja Pil
sudskio ir

; veikslus,
tams.

Patarčiau moterims ir 
merginoms, kur tie nenau
dėliai atsilankys, paimti 
šluota ir iššventvt laukan, 

ž. ž.

Paderevskio pa 
bet ne socialis

HAVERHILL, MASS. 
Puikus koncertas.

Vasario 22 dieną Lietuvių 
Ukėsų Gedemino Kliubo sa
lėje buvo koncertas, kuris 
parodė, kad haverhilliečiai 
lietuviai bene pralenkia vi
sas kitas Naujosios Angii- 
ios lietuviškas kolonijas sa
vo veikimo nuosakumu, sa- 

, ,o kultūriniais pasiryžimais 
ir darbštumu.

Šitame musu brolių dzūkų 
judėjime Lietuvių Ukėsu 
Gedemino Kliubas užsipelno 
-au inciatoriaus garbę; pas- 
ates narna, kliubas vietos 

’ietuvių veikimui davė pag
rindą; turint vietą, atsirado 
ir veikėjai: veikimas visuo
meniniame ir kultūriniame 
judėjime ne uaaštrino, bet,1 
kaip tik priešingai, sušvel-: 
nino tarpsrovinius čianykš-l 
žiu lietuvių santikius; 1 
likai jau nesibaido čionai' 
uirmeivių, ir apšvietos ii 
kultūros, srtyj visos trys 
srovės veikia ir darbuojasi 
bendrai, o šito savo velki
no vaisiais gali pasigerė- 
:i visi jie.

Tokio bendro darbasmosi programų, bet 
rezultato pavyzdi kaip 
kaogeriausiai parodė ir 
■as koncertas, kuri surengė 
L. U. G. K., pakviesdamas 
iame dalyvauti pirmeivių 
Laisvės choras ir katalikų 
Nemuno chorą.
Kad skaitytojas galėtų aiš

kiau matyti, kiek Haver- ir tūlu prietaringų katalikų 
hillio dzūkai palyginamai uiešinimosi koncertui, pub- 

Irunipu laiku su-pėj j k ui- likos prisirinko i du šimtu 
luriškaUpakilti ir kiek ia.i Kurie tik atsilankė, tie išėji 
sugebi toj srity j veikti, bu- pilniausiai patenkinti, dagi 
rinai reikia nors tiumpai pajoi'ni naujo noro ir pasiryži- 
ninėti koncerto programą. ,mu darbuotis toliau.'.

Koncertą atidarė Nemii-iLi“uvof 1b0.n« n'-h-
r.o choras Amerikos pairi- ‘>ai
otišku himnu "Star spang- 
ed Bahner,’’ no to sudaina-, 

vo lietuviškai "Tegu skani 
ba musų dainos." . ...

I^isvės choras — "Sudie' ‘va!sujO'
Lietuva" ir "Per giria, gire
le.”

Solistė p-lė F. Buiutė su
dainavo "Birutę" ir "Dova
nojo man cievelis.”

Jaunutė, vos 12 metų am
žiaus Gaziukevičiu.tė Mariu- 
,ė, specialiai kliubo pakvies
ta koncerte dalyvauti, su- 
iainavo solo "Vai putė, du-i 
‘ė." Reikia jiažymėti. kad 
ši jaunutė solistė turi taip niaza 
gražu, stiprų ir tyrą baisa.' 
kad iš jos galima laukti di
delės vokalės artistės,

Nemuno mišrus choras 
sudainavo "Liūdnas. -■ 
nas" ir vienų moteriškų ba’-Jau tikėjo 
?ų chorą 
kūdikėli."

Nemuno choro narys A. 
Šaukimas sudainavo "J jau 
dieną, jojau naktį." 1 ai 
caipgi daug žadantis puikus 
tenoras, jau dabar gerai įs
avintas. Po jo Nemuno cho
ras sudainavo "Užmigk. už- 
migk saldžiai.”

Laisvės choras — 'Atsi
busk žmonija" ir "Pavasa- 
ryj.” Laisvės choro narės 
seserys Pauliukoniutės su
dainavo duetą Mes ir žu- 
vom ir kentėjom. Pažymė
tina. kad jos puikiai damu<»- 
ia.

Solistė p-lė Bujutė -- "Te
kiai Nemunėlis teka." 

Nemuno choras —"Oi, tu 
sakai, sakalėli. Nemuno 
choro narė p-lė M. Arlaus- 
kiutė solo — "Aš augau pas 
tėveli" ir Eisiu mamai pa
sakyt.” Nemuno vyriškų 
balsų choras — \ ai broli, 
broli” ir "Nemuno vilnys." 
Paskutinę dainą turėjo at- 
kartotinai dainuoti. nes 
publikos entuziazmui nebu
vo galo. Reikia pasakyti, 
kad Nemuno choras p.‘Gri
goraičio vedamas taip pui
kiai išlavintas, tokius gerus 
balsus turi, kad nors ir nes
kaitlingas. savo taktu, savo 
harmonija, gražiomis me
liodijomis. dainavimo gyvu-

mu bei jausmingumu tie-Į 
’siog žavėte žavėja klausy
toją. Jo dainos giliausiu 
Įspūdžių publikoj padarė.

Tolesniai Laisvės choras 
sudainavo "Nesigraudink* 
ir "Saulutė tekėjo." S iiistė 
Bajutė — "Kur bakūžė sa
manota." Gaziukevičių Ma
riutė solo Saulelė raudo
na." Seserys Pauįiukoniu- 
tės duetą "Badaujančių 
giesmė." Nemuno moteriš
kų balsų choras sudainavo 
iš operos ariją "Čigonai. 
Nemuno choro narė p-lė E. 
Valiukevičiūtė solo — "Vai 
varge, vargeli mano" ii 
’ Prirodino seni žmonės." Iš 
Šitos solistės taipgi galima 
butų sulaukti puikios vokr.- 
•ės artistės, nes jos muzika
lus ir 
ir be

tyras soprano balsas 
konservatoi iško lavi-

k ’lnimo daro klausytojuje ma- 
' -ilonu ispudi. Da Nemuno •i i •' i , • 1

Lietuvių Socialistų
Sąjungos Reikalai

LSS. KUOPOMS IR 
NARIAMS.

Kadangi X LSS. Suva
žiavimu paskirtas I.ig’aiki-1 
uis Sekr.-Vertėjas, drg. D.! 
Motuzą, neturi pakankamai 
.aiko atlikti uždėtą ant jo 
darbą, tai Pild. Kom. vien
balsiai nutarė pakviesti ma
ne ta darbą dirbti. Aš suti
kau ir patiesiu drg. D. Mo
tuzui tol. kol nebus išrinkta* 
nuolatinis Sekr.- V et rėj as.

Patogumo delei prašau 
D augų visokiais LSS. reiktu 
iais kreiptis tiesiog Į manė.

Mare Jurgelionis, 
3133 So. Emeraid Avė., 

Chicago, Ilk

musu 
gy
ta i- 
mo-

.1 .Prusa lai lis, T. Matas, 
P. Paškevičius, P. Plečkai
tis.

Sutinku,
.M. Baltuškienė.

Vasario 10, 1920.

P:iskelbiant šitą JLSS. 
Pild. Kom. tarimą, reikia 
pridėti prie jo keletas pa
aiškinimų :

1. Prie dabartinių 
mokesčių LSS. negali 
vuoti, tą visi draugai, 
būt. supranta. Narių
sėstis reikia pakelti tuojau, 
ir patogiausia butų pake ii 
jas tiek, kad jos susilygintų
u visų Soc. Bau narių m:<- 

ye-timis. t. y. padaryti J 
centų.

2. Šituo klausimu Pild. 
Kom. ir pndarė savo tarimą. 
far|>e Pild. Kom. narių ap- 
ūreiškė nuomonių skirtu- 
ias: du iu stoja už tai, kad 
aok?stis butų pakelta iki 
'»0c. be referendumo; kiti gi 
įariai stoja už toki mokes
nių pakėlimą tiktai iki pir-

, ir galą
sti tvarkymą 

visuotinam sajim- 
balsavimui. Aišku,

LSS. Pildomojo komiteto 
tarimas 7-tas.

LSS. Sekretoriui-Vertėjui 
reikalaujant, kad butų nus

iminės mokestis 
po vasario 1-ma. 

mokėti i N'acionak

j”'inišm s choras sudainavo 
"Esu gimęs Lietuvoj,” Lais
vės choras — "Sukeikime 
kovą" ir Nemunas užbaigė 
koncertą Lietuvos himnu.

Tiek tai dainų buvo ant 
t publikos an 

tik ‘odismentams netylant daug 
da buvo pridėta arba atkar
tota, vienu žodžiu, tai būvi 
koncertą-, kokio tokioj ne
didelėj dagi brolių dzūkų 
kolonijoj negalima buvo nei 
• ikėtis.

Nežiūrint gavėnios laik'

n t
atytos 

kuomet 
. eikės 
aštinę 10 centų ir i valstiją 
•o 12' cento, jialiekant tik 

2! cento dėl LSS. reikalų,—
Į nešu, kad LSS. narių mo

kestis butų tokio pat didu 
mo, kaip Socialistų Partija 
•efeiendumu yra nutarusi, 
būtent, 5() centų Į mėnesi.

Dabartinės mokestis prie 
.•sam< reikmenų branginu 
nebūtų galima LSS. užlaiky
ti.

BROOKLYN, N. Y.
Iš LSS. 19 kuopos veikimo. I

LSS. 19 kuopa didinasi ir 
visos komunistų pastangos 
nuslopinti socialistų judėji
mą Brooklyne, nuėjo ant 
nieko.

Vasario 15 d. LSS. 19 kp. 
tarėjo literatišką vakarėli. 
Nors žmonių buvo nedaug 
bet kurie atsilankė, likos už
ganėdinti. Pirmiausia drg. 
C. A. Herman skaitė paskai
tą apie "Mažųjų tautų ap
sisprendimą." Potam buvo 

j užkandžiai ir draugiška; 
pasikalbėjimas. Butų geis
tina, kad 19 kp. ir ant to
liaus rengtų panašius vaka
rėlius. nes tai viena iš 
riaušių progų draugams su
sipažinti.

Vasario 16 d. LSS. 19 kp. 
turėjo .paskaitą fėmoje: 
"Kapitalizmo ydos.” Pas
kaitą skaitė drg. Herman 
Dabartiniu laiku LSS. 1? 
kuopa rengia visą eilę pas
kaitų Įvairiose temose. Ko- 

ivo 1 d. paskaitos Įvysks tė 
i moję: "Socialistinis judėji
mas; kovo 8 d. — "Socialis
tinis judėjimas ir istorija.' 
Paskaitos bus skaitomos so
cialistų kambariuose. 15 • 

jSo. 2-nd st.. S vai.- vakare, 
trinkimuose irgi ne darbinimį Visi, kurie norite daugiau 
■kiška dvasia atsiduoda, betįžmoti apie socializm'ą. malo- 
! kokio tai juodvarnio krank-' nėkite atsilankyti. Įžanga 
ąėjjmu visiems dykai.
' Tai tik šešėlis, tik keli pa- Ant 7 d. kovo LSS. 19 kp 
vvzdžiai tu siundvmų. ko-: i engia prakalbas. Kalbės d 
kiu "Laisvė” visuomet pil- S- Michelsonas, "Keleivio" 

!na redaktorius. Prakalbos Į-
Nenorėdami tikėti, kad vyks po num. 101-3 Grand 

"laisvė" vra darbininku! st. Įsitėmykite visi, nes 
klesos pardavikė, turėtume} daugiau per laikrašti nebus 
pasikviesti panašų Burcevui [ garsinama. LSS. 19 kuopa 
žmogų, o gal jis pasakytų. J ’~

K. L-kas.
* Vasario 20. 1920. 

Racine, Wis.

CHICAGO. ILL.

faktus krūvon, 
"Laisvės” takti

ką. tuojaus darosi Įspūdis, 
kad čia yra kas nors nepap
rasta su musų, "Laisve." Ar 
nėra tik darbininkų provo
kavimas?...

Šio klaidingo ar teisingo 
spėjimo parėmimui argu
mentu galima rasti pačioj 
"Laisvėj ”

"Laisvė" nr. 40 ant antro 
puslapio, straipsnyj "Laik- 

• raščių Likimas,” be lazdos 
prisipažįsta kuomi esanti. 
Ji sako:’ "Iš priežasties re
akcijos paliovė ėję veik visu 
darbininkiški laikraščiai. 
Sukrautame, kad Naujie
nų." "Keleivio arba Mil- 
waukee Leader” ”ląįsvė" 
nevadina darbininkiškais 
laikraščiais, bet "buržuaziš- 
kais,” todėl jie ir "nepaliovė 
ėję." Bet mes matom, kad 
"Laisvė” irgi nepaliovė 
ėjų*5. O ji save vadina juk 
geriausiu darbininku laik
raščiu. Taip vadinama* 
"buržuaziškas Milwaukee 
leader" nustojo antros kle
sos pašto5 teisių, o musų 
"Laisvutei” nei plaukas nuo 
galvos nenupuolė.

"Užpuolimas” valdžios 
agentų ant "Laisvės redaK- 
<-i ios bei administracijos ga
li būt paprastas "bluff’as.

Negalima pasakyti, kad 
tikrai taip yra, bet pažvel
gus Į šiuos faktus.^ Laisve^ 
veidas darosi neaiškus: _

1. Komunistu partiją tve
rė ir jai Į. 7 
slapti valdžios

Ji vadinai 
'išgujimu ■ 

jViorrisą 
Hillųuitą. kad kunigas ati-i 
davė jam kreditą, kaipo ge
ram gynėjui savo idėjos.

6. -J. Baltrušaičio skelbei 
"pienai” per tą pačią "Lais-j 
ve” dėl uždavinio paskutinio i 
smūgio Socialist Party .ir jo 
pranašavimas, kad ji netu
rės atsakančio skaičiaus na- 

i rių, kiek partijai yra reika- 
i linge, turėti, kad galėtų gy- 
įvuot; kad ji neturės teisės 
įstatyt kandidato Į Suv. Vai. 
prezidentus sekančiuose 
rinkiniuose irgi ne darbinin-

v ra

iIi

Valkatos išnaudoja ir šmei
žia darbininkus.

Jau kelintas mėnuo, kaip; 
čia vaikščioja du valkatos,: 

apsisaugok 
lankosi

kurių, reikėtų 
Jiedu ypatingai 
Bridgeporto ir West-sidės 
lietuvių apgyventose kolo

nijose. Vienas jų tamsiems 
i žmonėms pardavinėja supu- 
jvusius daiktus brangia kai
na. o antras — "maliavoja” 
ir pardavinėja lenkų reak
cionierių, Paderevskio ir 

į Pilsudskio, paveikslus. Jie
du vadina save "komunis- 
tais” ir, sakoma, per vieną 

! vakarą uždirbą $50.00.
Negaila man, kad jie bizni 

daro, bet biau.ru, kad valka
tos kartu užsiima ir provo
kacija.

____ _  __ _ Drąsos jie turi gana ir 
platformą darė .landžioja po lietuvių namus, 

agentai.Įsiūlydami savo "tavorą,” o

SI

gf-

v-j

Vasario 23 d. čionai lauk
ta atsilankymo Lietuvos mi
sijos. bet kadangi misijos 
mariai dabar lankosi Ilinois 

lietuvių kolonijose. 
;tai vietoj jų atvyko iš Nev 
Yorko inžinierius Žuvis. Jis 
aiškino Lietuvos pramonijos 
švystimo reikalą ir ragino 

Įpirkti Lietuves bonus. Žmo
nės tečiaus jau žino kaip da
bartinė Lietuvos valdžia rū
pinasi darbo žmonių reika
lai? ir kaip globoja dvari
ninku ir kapitalistų intere
sus. todėl ir lietuviškų bonų 

i kps pirko.
Reporteris.

LSS. 19 kuopa 
dar nesenai apsivalė nuo 
komunistiškų griovikų, bet 
jau daug darbo nuveikė dėl 
daibiriinkų labo.

Anglai socialistai irgi 
smarkiai veikia. Kas penk
tadieni jie rengia Įvairiose 
temose packaita5. Kurie yra 
apsipažinę su anglų kalba, 
patartina lankytis ir pasik
lausyti.

Iš komunistų tarpo.
Musų komunistai jau pra

dėjo peštis tarp savęs. Dai
nininkas Jurgis tveria nau
ją "sosaidę." Sakoma, kad 
ji busianti bepartyviška ir 
veiksianti kartu su "drau
gais vyčiais.” Bet Kalpokas 
su savo pasekėjais ji ata
kuoja ir sako, kad brauks 
iš komunistų kuopos (ku
rios jau nėra). Pasirodo, 
kad nesenai buvę "revoliu
cionieriai” stoja i vyčių ei
les ir mušasi Įkrutinę delei 
grieku atleidimo. Tai mat. 
prie ko privedė "Laisvės" 
agitatoriai tamsius ir -aklus 
savo pasekėjus.

Jaunas Vaidyla.

I

PALMER, MASS. 
Apgavo.

iiud-Į Jaunas Adomas Karlo nae 
kad gražios ju 

"Ciučia-iiuliti. vajonės išsipildė ir kad sa
ko širdies sieki jau kaip ir 
Atsiekęs. nes reikėjo tik 
!tos menkos šliubinės cere- 
!monijos. kad savo numy’ėti- 
r.ę apskelbus savo gyvenime 
pusininke. Tečiaus viltis 
nekartą žmogų apgauna net 
ir tuomet, kada rodosi jokių 
abejonių nebeliko.

Taip atsitiko ir su minėtu 
Adomu, kuris turėjo apsi
vesti 10 d. vasario, bet ta 
diena nelaiminguolis ne baž
nyčion, bet teisman atėjęs 
pranešė, kad jo sužiedotinė 
apgavo ji, dėlto reikalaująs 
ne šliubinio akto, bet varan- 
to savo meilužei areštuoti.

.Jis teismui pajiasakojo ši
tokia savo romanso istori
ją: Prieš tūlą laiką iš New 
Haven’o i Palmer, Mass. at
vyko mergina Adelė Grei- 
viutė su kita savo drauge ir 
Ičia apsistojo. Jis (Karto
nas l su Greičiūte tuoj susi
pažino ir susimylėjo. Suta
rė apsivesti. Jis, sako, kelis 
kartus davęs savo m vii ma
jai pinigų vestuvių rūbams 
susipirkti. Ir kada jau ma
nė viskas eina geru keliu, 
iis sutartoj dienoj atvyko Į 
savo sužiedotinės buveinę, 
kad nusivedus ja prieš alto
rių. Bet ios. nerado. Patyrė 
tik, kad jinai su savo drau
ge Šauliute nedėlioj (8 va- vėžes.

M. M. Kačiutė-iki man, 
LSS. Pild. Kom. narė.

K. Liutkus.
Vasario 8, 1920.

Kadangi LSS. Pild. Kom. 
nėra kompetentiškas nus
tatyti nariu mokesti, ir ka- 
langi sena mokestim (3( 
entų u kuomet viskas taip 

daug pabrango, negalima ji. 
<iu budu organizacijos rei
kalų padengti, tai mes pare
miant drg. M. M. Račktės- 
įlerman. piešimą, pataisy
dami, kad butų narių mo
kestis pakelta iki 50 centu 
tik iki 1-mai dienai gegužės 
‘920. Taipgi mes duodan 
Įnešimą, kad narių mokė-- 
ties pakėlimas butų laidžia- 
mas narių 
nuskirdami 
ias* 1-rną. 50 
centu.

LSS. Pild.

referendumui! 
dvi propoijci- 
centų, 2-ra 40

Kom. nariai:

sariol išvažiavo iš Palmei* i 
niekam nežinomą miestą.

Apgautas Adomas dabar 
su policijos pagalba jieško 
savo "meilužės,*’ tik meilės 

sako, jau pas ji nebeli- 
M. K.

AKRON, OHIO. 
Komunistams nepasisekė.
Metai tam atgal čionai su

sitvėrė lietuvių Aušros cho
ras, sumanytas ir globoja
mas Lietuvių Socialistų Są
jungos 244 kuopos. Kairias- 
parniams "palaidojus” LSS.. 
Aušros choro neheb'ko.

Tečiaus LSS. nenumirė. 
Orui atvėsus veiklesni kuo
pos ir choro nariai chorą at
gaivino. Komunistai turč
iaus puolėsi uždėti ant cho
ro savo diktatūrą, kad ga
lėtą nusitempti ji savo aba
zam Tas jiems nepavyko. 
Choras atsisakė dėtis su ko
munistais ir palaidoti chorą! 
komunistams taipgi r.enusi-l 
sekė.

Vasario 28 d. Aušros cho-i 
ras turėjo savo koncertą.! 
kuris gerai pavyko. Chorą.-’! 
jau gerai išlavin a- gabaus! 
mokytojo drg. Jono Butėno.i 
kuris gyvendamas Clevelan- 
de atvažiuoja kas sąvaitė 
Aušros chorą mokyti. Tiki
mės. kad po visų tų suiručių, 
kuriu socialistų "graboriai” 
pridarė, vėl visas musų vei
kimas Įeina i savo tikras 

Šušvė.

jai, 
ko.

1 i

aus dienos geguže 
tina to dalyko 
»aveda 
dėčių 
eČiaus, kad visi Pild. Kum. 
įariai nori tuojaus Įvykinti 
ą mokesčiu pakėlimą, bent 
aikinai. Nors LSS. konsti- 
uvija neduoda šitokios ga- 
ios Pild. Kom. tarimui, t. y. 
nujaus imti mokesti po 50 
centų
ūkias mokestis nuo pirmos 
’ ienos

mėnesyje,

vasario.— nariai, ku- 
ie yra iš anksto užsimokė- 
ę pagal senąją ratą, turėtų 
iriniokėti kiek trūksta iki 
>0 centų.

3. Pild. Kom. didžiumos 
tariu sprendimas sulyg nio- 
<e-čiu išdaiies sutinka su 
’^SS. 81 kuopos Įnešimu, 
turis jau buvo paskelbtas 
r gavo parėmimo kuopose, 
odei palieka kaipo naujas 
lalykas tiktai antroji Pild. 
Kom. • Įnešimo dalis — pa
kelt mokesti iki 40c. ši pro- 
jozicija turi būt paimta 
kaipo antras Įnešimas, ir to
dėl turi būt paremta, taip- 
pat ir pirmutinis Įnešimas, 
nemažiau kaip dešimties 
kuopų ir nevėliau kaip 3 
nėn. bėgyje. Reiškia, kuo

pos svarstydamas mokesčių 
klausimą privalo atkreipti i 
tai durną, kad dabar yra du 
įnešimai: vienas 81 kuopos, 
pakelt mokestis iki 50 c., o 
antras Pild. Kent., pakelt 
iki 40 c.

4. Kuopos yra raginamos 
kaip galima greičiau ap
svarstyti tą klausimą ir sa
vo parėmimus vienam ar an
tram tų imsimu urnai siųsti
ii: adresu:

Marė Jurgelionis,
3133 So. Emeraid avė..

Chicago, III.
Už Sekr.-Vertėją.

AR ŽINOTE, KAD—
Iki penkioliktojo šimtme- 
> Kaunas visuo-e aktuoseI K X 

buvo vadinamas lotynų var
du: ^'aona arba Cavonia.

Generolas Žukauskas, ku
riat įdavęs lenkams puse 
' .ietuvos buvo pasitraukęs 
'ujo 5*avo vietos, dabar vėl 
• j-kirtas vyriau-iuoju Lie
tuvos kariumenės vadu.

Popiežius Aleksandras 
VI. kurio tikras vardas bu
vo Roderigo Borgia, turėjo 
su merga Rosa Vanozza 5 
vaikus — Francesco. Caesa- 
ra. Lucrezią ir Goffredo; 
penkto vardas nežinomas.

biau.ru


>

4 KELEIVIS
I I

Steigiamojo Seimo 
Rinkimų įstatymas.

■■__.I1.... j BCI----- Ji I. ■ ■■! 1

_________ i-Į skirtumo nedaro, yra tie, i
Gali rašais atspausdina apygar- kurie turėdami teisės ir ga-

Nors musų vyriausybė la- daromos trys komisijos: 
bai vilkina Steig. Seimo rin- Vyriausioji rinkimų komisi- 
kimų dienos paskyrimą, bet ja, apygardų ir apielinkių 
vis dėlto po dviejų, trijų mė
nesių įe turės Įvykti. Jau] 
dabar žmonės privalo pra-1 
dėti ruoštis prie jų. Ypač 
uoliai turi pasidarbuoti val
stiečių sąjungos kuopos, 
nes tuomet, kuomet ateis 
patys rinkimai, bus jau per 
vėlu kas nors daryti, kuopos 
privalo pačios gerai išsiaiš
kinti rinkimų Įstatymą ir jų 
tvarką, bei kitiems paaiš
kinti (Steig. Seimo rinkimų 
Įstatymai tilpę "Laikinosios 
vyriausybė' žiniose" Nr. 
15). Aš tik trumpai pami
nėsiu svarbesnes įstatymo 
vietas.

Visa Lietuva dalijama i
10 rinkimų apygardų.

I—apvgarda sudaro Ma
riampolės. Seinų. Suvalkų 
ir Alvtaus apskritys, 
iras Mariampolė.

II —šakių. Vilkaviškio, 
Kauno miesto. Kauno aps
kritis ir Traku—Kaišedorių 
apskr. Centras Kaunas.

III — Raseinių. Tauragės 
ii- Kėdainių apskr. Centras 
Raseiniai.

IV— Telšių. Kretingos ir 
Mažeikių apskr. Centras 
Telšiai.

V— Rokiškio, Biržų ir Pa
nevėžio apskr. Centras Pa
nevėžys.

VI— Rokiškio. Ežerėnų 
Utenos i;’ Ukmergės apskr 
Centras Utena. ■

VII— "Vilniaus 
Vilniaus apskr. 
niu apskr. Centras

VIII— Ašmenos. 
Volkovisko apskr. 
Lyda.

IX — Sokolkos, 
miesto ir apskrities ir Au
gustavo apsk. Centras Gar
dinas.

Tokios bus rinkimu apy
gardos. kiekviena apygar
da dalijasi i apielinkės-. Rin
kimu apielinkė turi, jei ga
lima. atlikti valsčiui ir turė
ti ne mažiau 3 ir ne daugiau 
7 tūkstančių gyventojų. 
Kiekvienoje apielinkėje bus 
vieta balsams paduoti, bet 
kandidatai reikės statyti vi
sai apygardai, lodei čia 
pavienių asmenų siūlomieji 
kandidatai nieko nereikš. 
Kandidatus galės siūlyti tik 
tokios organizacijos (parti
jos. sąjungos), kurios žino
mos visoje apygardoje arba 
visoje Lietuvoje. Be to, no
rintieji siūlyti kandidatus, 
turės siūlyti ne vieną, ne du, 
bet ne mažiau kaip pusę to 
skaičiaus, kuri turi tiesės 
išrinkti visa apygarda. Pa
aiškinsiu pavizdžiu. Saky
sime. kurioje nors apygar
doje yra 120 tūkstančių gy
ventojų. Įstatymas sake, 
kad 15 tūkstančių gyvento
jų renka 1 atstovą, todėl vi
sa apygarda rinks 8 atsto
vus. Kiekviena Sąjunga 
arba grupė, norinčioji siū
lyt1 savo kandidatus, susta
to kandidatų sąrašą ne ma
žiau kaip iš keturių ir ne 
daugiau kaip iš astuonių as
menų. Tą sąrašą turi savo 
ranka pasirašyti ne ma
žiau kaip 50 rinkikų ir Įteik
ti nevėliau kaip 30 dienų 
pjieš rinkimus apygardos 
komisijai. Tas sąrašas bal
suojamas visose apygardos 
apielinkėse. Jei paimsime, 
sakysim, pirma apygardą, 
paduotieji kandidatų 'sąra
šai (Valst. Sąjungos. Soc. 
Liaud Demo.kr. ir kt.) bus 
balsuojami tie patv- tiek 
Mariampo'ėj. tiek Prienuo
se. tiek Alytaus apskrities I 
valsčiuose bei miesteliuose,' 
tiek Seinų; vienu žodžiu — j 
visos tos apygardos apielin- 
kė-e.

Cen

miesto i: 
ir švenčio-

Vilnius.
Lydos ii
Centras

apygardų
komisijos. Vyriausioji rin
kimų komisija jau paskirta. 
Jos pirmininkas P. Leonas, 
nariai — kun. šaulys, adv. 

LMačys, Bržozovskis ir Gar- 
funkelis. Jos pareiga nus
tatyti rinkimų dieną (vėliau 

Į tatai turi užtvirtinti v. Pre
zidentas! ir prižiūrėti viso

kie Lietuvoje rinkimų tvar 
: kos. Apygardų komisijos 
dalija apygardą i apielink.es 
ir tvarko visos apygardos 
rinkimus. Apielinkių komi
sijos atlieka pačių rinkimų 
darba: priima ir suskaito 
balsus. Apygardų rinkimų 
komisijos pirmininku ski
riamas taikos teisėjas, arba 
kuris apygardos teismo na
rys: o narius renka apskri
čių Tarybos po du iš kiek
vienos apskrities. Į apielin
kės rinkimų komisija Įeina 
ne mažiau kaip 6 valsčiaus 
tarybos rinkti asmens, o vė- 
iau. kai sąrašai bus paduo
ti. Į apielinkės rinkimų ko- 
nisiją Įeina nuo padavusių 
kandidatu sąrašus partijų 
arba kuopų po vieną žmogų.

Rinkimuose turi 
dalyvauti kiekvienas 
tus (vyras ir moteris), 
ienis rinkikų sąrašams 
yti pradedant sueis 21 
ai. Mobilizuoti kar > 
liniukai ir kareiviai 
ų nerenka, 
tarnais gali būt. Rinkikas 
’i viena balsą, kuri gali Da
tuoti tiktai patsai be jokių 
arpininkų. Renkami gai 
)uti asmens, sulaukę 24 mė
tis (skaitant ligi paskuti
nės dienos sąrašams paduo
ti. neatsižvelgiant i lai. ku

rioje apygardoje jis gyvena 
Sąrašus tų, kurie turi teisė 
rinkti atstovus, daro valsčių 
ir miestų savivaldybės. Tie 
sąrašai turi būti užbaigt 
ne vėliau, kaip 40. dienų 
prieš rinkimu dieną . ir vie- 

Įšoje vietoje iškabinti. Kiek
vienas pilietis gali sąrašą 
peržiūrėti ir Įsitikinti, ar jis 

pavarde 
gali sep 
raštu ar- 
pasiskųs-

teisės 
žmo- 

ku- 
sta- 
me- 
val-

atsto- 
bęt patys ren

tų

(30 sieksnių aplink jį jokios Lapelius su kandidatų są 
'agitacijos negali būti. " 
tiktai, kam nors prašant, dos rinkimų komisija, 
komisijos nariai paaiškinti, partijos gali savo lapelius 
kaip paduoti balsą. Rinki- spausdinti; tik tie 1 

Įkaj . . . ' , _______
<ijos visus toje apygardoje formos, kaip apygardos rin- 

(Įteiktus kandidatų sąrašus..kimų komisijos paruošti.Tu- 
issirenka tą. kuris jam - -J-i būti Įleidžiami į dėže tik 

tokie lapeliai, kaip jie 
(atspausdinti: be jokių 
mėjinių, išbraukimų 
prirašymų. Kas Įleis 

'kelis lapelius arba 
kokiais nors ženklais, to kor 
lėlė bus pripažinta netikra 
ir todėl bus naikinama'.

J. K.
"Liet. Ukin."

Kinki-.spausdinti; tik tie lapeliai 
gavęs iš rinkimu komi- turi būti tokios spalvos ir

l>ei lios tokiai savivalybei galo 
s nepadaro?

FAKTAI KALBA.

blausiai tinka. Atėjęs i bu
tą. kur paduodami balsai, 
rinkikas gauna tam tikrą 
koncertą su anspaudu, Įde
da . i ji kortelę ir užlipinęs 
atiduoda komisijos pirmi
ninkui. šis Įleidžia i dėžę. 
Prieš baisa priimdama, ko
misija patikrina, ar iš tikrų
jų tasai žmogus turi teisės 
toje apielinkėje balsuoti.

buvo 
pažy- 
arba 

kart.; 
vieną su

Baisus dalykai darosi Lietuvoj

Areštavo miesto i'aivbą. LIETUVOS KALĖJIMO, kas tą malonę, kad mane ar 
Alytus. — Rūsčios, apsi

niaukusios dienos prasidė-' 
jo Alytaus padangėje. Nors 
žmonės nepatenkinti rinki
mų Įstatymu, bet rinkimuo-j 
se stengiasi dalyvauti, norė
dami geriau susitvarkyti ir 
savo buv: pagerinti. Bet, de
ja. musų išrinkti žmonės 
areštuojami, štai atsidūrė 
kalėjime išrinkti i miesto 
Tarybą šie žmonės: Mačio- 
r.is, Kaminskas ir A. Plaos- 

.j areštavo vietinis
, itarda- 
Anksčiau 

nežinojo, kad jie 
bolševikams." 
išrinko, suži- 

mindžiojimas sa- 
atstovų teisių. 

Taryba žada im- 
priemonių, kad 
paleistų.

r

k

Žemaičių 
areštuotas 
; darbinin- 
Valstiečių 
pirminin- 
valsciaus

A. Rumšą. Sau- 
pat areš- 

Kalvarijos 
; J. Vitke- 

kad jis užsis- 
arešt jojamus ir 

kalėjime laikomus 
ir K. Rumšą ir už 
valsčiaus raštinėj? 

prikabini i Socialistų 
Parti-

i už kauciją (užstatą) ar ant 
parankos paleistu.

i M. ir V. — uždėjo kauci
jas ir dabar jau palaidi ligi 
teismo.

l_i Laikrascius iš namų png- 
Gali- “"U: U ‘

(Rašyta "Keleiviui.”)
Kaip danguje, taip ir ant 

žemės. Kaip buvo carui Mi
kei ir kaizeriui Viliui vieš
pataujant, taip yra ir Sme
tonai smetonaujant ir i__

Ivanauskui galvojant.
ma sakyt, kad dabar da ar- 
šiau, negu buvo prie caro,1 
nes dabar žmonės areštuo
jami ir kankinami kalėji-1 
muose vien dėlto, kad jie1 
kenkia kunigų politikai. 

' štai porą laiškų nuo mano 
draugo:

Pirmas laiškas.
Telšių kalėjimas, 

. džio 21 d. 1919
Juozeli! Tu, 

gyveni Kaune, 
keletą laiškų, 
kaip ir iš kitų, niekokio lai
ško negaudavau. Dabar jau 
pradėjo pareidinėti laikra
ščiai ir laiškai, tai gal ir nuo 
tavęs sulauksiu.

Aš sėdžiu Telšių kalėjime. 
Mane areštavo gruodžio 15 
iieną 1919 m. Sedos Taikos 
Teismo tardytojas. Byla 
ra ta pati, dėlei kurios bu- 
au rudenį areštuotas. Tą 

bylą sugrąžino (iš Kauno. 
L) Armijos Teismo Valst. 

Gynėjas i Telšių pagelbinin- 
kus. o pagelb. pavedė tardy- 
i Sedos Tardytojui. Visų 

baisiausioji skunda besanti 
Tuozo Kerpansko, katras 
iek primelavęs, kad net bai- 
u pamatyti! Aš nežinau, 
-ji d toks žmogus gali skai- 
vtis žmogumi. Jis tvirtina, 

kad tai aš pernai tvėręs ”re- 
oliucinį komitetą" ir šau

les špicgalvi. Nors liudi- 
įinkų yra daug, kad aš ta
ne komitete nedalyvavau ir 
špicgalvi nešaudžiau ir 
įet brangią paranką žadė- 
’au uždėti, kiek tik bus rei
kalaujama, -vistiek nepalei- 
Ižia ir gana. Klerikalai gie- 
’a: "Eee — sako — reikia 
’icilikus pamokinti." Kleri- 
alams džiaugsmas! Dabar 

aikas rinkimų i valsčių sa- 
ivaldybas ir rengiamasi 
iri e rinkimų i Steig. Seimą, 
ad kuomet mes kalėjimuo- 
e sėdėsime, bus musų teisės 
itimtos ir patogiau bus vi- 
iems klerikalams varyti 
agitaciją ir savuosius ek- 
empliorius i rinktinius pra
vesti.

Sėdžiu ir pats nežinau ko 
aukiu. Kartais baisus šiur- 
uliai apima, nes nežinai 
urią valandą gali, žmogus, 

gyvasties netekti, nes pas 
nūs, kaip pasakoja, iš 
rruodžio 13 į 14 d. naktį bu- 
ę nuteisti 3 žmonės ir tuo- 

’aus sušaudyti. Kas dary- 
i: juk dabar karo stovis 
■askelbta — visko gali atsi
ekti...
Juzeli! Buk toks geras, 

kuogreičiausi? nueik pas 
■>dv. P. ir prašyk, kad jis 
•adėtų mano varge. Pasa- 

kvk jam. kad byla yra ta pa
ti — rudeninė — atnaujin
ta. Toje byloje mačiau ir Ju- 
;ų laiškai Įsiūti besą, b ra 
M. kore?i>ondencija iš žem. 
Kalvarijos, kur minima 
\domas iš Rojaus, keletas 
L laišku, bet viskas tai men
kniekiai atrodė. Kas link 
to. kur tik jus žinote, pasi
tartumėte, gal padarytų

riebiam arba kas iš miesto 
prisiunčia. Teko skaityti 
"Darbe” apskelbimą, kad 
neužilgo išeis laikraštis 
"Veja.”

Nors tik dabar savaitė 
kaip sėdžiu, bet taip baisiai 
nusibodo tas šąšlavyno ur
vas. tie vabzdžiai, kurių pil
ni narai, pilnos sienos.

Juzeli! Nepabijok manęs, 
kad aš kalėjime sėdžiu, bet 
visomis jiegomis pasidar
buok. kad mane paliuosuo- 
tu. Jeigu padarysi kokias 
išlaidas dėl manęs, aš Ta
nkistai su didžiausiu dėkin
gumu atsilyginsiu.

Linkiu linksmai šventes 
perleisti!

Lauksiu Jūsų užuojautos 
žygių!

Viso labo. Jūsų Adomas.
Antras laiškas.

Telšių kalėjimas, gruo
džio 25 d. 1919 m.

Juzeli! Kaip tu. ar links
mai leidi Kalėdų šventes? 
Aš jokios atmainos tame ka
lėjimo urve nematau. Tik 
vienos kameros kaliniai, 
sako, buvę sustreikavę: at
sisakę imt duonos, nes nege
ra buvusi: už tai du kaliniu 
surakino geležiniais pan
čiais. Tokia tai linksmybė! 
Kučiu vakarą visus kalinius 
gerai pripenėjo: gavome j>o 
’ •> silkės ir bulvienės, vieton 
kavos, išvirė su silkine sriu
ba. Bet tai niekis! Viskas 
gerai, kad tik. žmogus, svei
kas galėtumei išbūti ir gy
vas išlikti...

Iš namų žinios tokios: 
"Rymo-katalikai” saką, kad 
mudu su K. Rumšą dievas 
ant pat laiko atėmęs, 
kaip tik rinkimai i valsčiaus 
savivaldybes ir Steigiama j Į 
Seimą artinasi, niekas nebe- 
kliudysiąs jiems savaip rin
kti... Sako, klerikalai Sedos 
tardytoją lanka per užpa
kalines duris. Neveltui tar
dytojas išsitaręs: "Pasėdės 
dabar Miką-velnias.

Pašventoriais 
"krikščioniški" 
mai. Po kaimus 
"Kristaus kareiviai” (kuni
gai. — Red.) raiti ir važiuo
ti. piršdami ką rinkti, o var
gonininkus su zakristijo
nais perša i raštininkus. 
Dabar kas tik pirmeivis — 
visu kinkos dreba, nes. sa
ko, kad ir Kaune valdžia 
persimainiusi... Tai tokios 
žinios atnešamos iš "laisvo
je" sodžiaus.

Mano tėvelis norėjo savo 
ūki užstatyti, kad tik mane 
paleistų, bet nepaleidžia. 
Ketino tėvelis važiuoti i 
Kauna ir eiti pas Jus ir ki
tur klaustis — kas daryti, 
bet kol kas nevažiavo. Prie
žastis mano suėmimo yra 
ta pati byla iš Kauno sug
rąžinta. dėlei kurios buvau 
seniau kaltinamas. Kaltina 
draugavime su bolševikais 
— S. P .ir buk aš tvėręs re
voliucini komitetą pernai ir 
šaudęs šnipą Špitcgaldį. Ma
tote 
Nors, žinoma, jie patįs žino, 
kas aš toks; 
kad aš buvau ir busiu bolše
viku priešas, ir žino, kad aš 
negalėjau to šnipo šaudyt; 
bet. mat, žino, kad aš pir
meivis, tad jiems, mat. reik 

prašalinti "šventą

ka. Juos 
Žvalgybos skyrius, 
mas "bolševizme." 
niekas 
"užjaučia 
kaip tik juos 
no jo... Tai 
vivaldybių 
Apskrities 
lis griežtų 
areštuotus

Laikas nuo laiko sulekia i 
kleboniją vietiniai 
’iai” (juodvarniai), 
žmonės vadina musų 
niuosius. Ar ne jie tik inspi
ruoja (įkvėpiau areštus? Ka 
liniai ilgai laikomi be teis
mo. Tai nuo Rusų caro pa
veldėtoji "demokratvbė.” 

("Liet. Ukin.”)

gruo- 
m. * 
turbut, nebe- 

Rašiau tau 
bet iš tavęs,

"krank- 
Taip 
deši-

ler.kų legioninkams ir jų 
šelpėjai nieku nebaudžiami. 
Areštuotieji Aukštulaičiai 
paleidžiami. Su Ropu sėbra
vę grafai Tiškevičiai skiria
mi pasiuntiniais. Generolas 
Žukauskas grąžinamas arba 
kalbinamas grįšti "Vyriau
siojo karo vado vietą užimti.

1 Dvarininkai pardavinėja ir 
' užstatinėja savo žemes viso
kiems vertelgoms ir Lietu
vos nepriklausomybei prie- 

išingiems gaivalams, o Įsta
tymas. darantis galą tokiai 
spekuliacijai, nuo praeitos 
vasaros guli valstybės Prez. 
Kanciliarijoj, o dabar Val-- 
tybės Taryboj. Ir t.t.

Ar reikalingi šitiems fak
tams dar ir komentarai? 

i Vieton koment aru— paduo
sime dar štai ką. X komen
dantas bemedžiodamas su 
vietos dvarininku, kurio su
tins lenku legionams tarnau 
ia, sumušė pono miške mal

kas. bekertančius vietos val
stiečius. Atsitikimas buvo 
norėta laikraštyje aprašyti, 

f bet cenzūra taip apkarpė, 
kad niekas neišėjb. Tada 
riet :s žmonės be leidimo at
spausdino proklamacijų ir 
išlipdė.— T. komendantas 
sukruvino betardydamas 
žmogų. Buvo pasiskusta 
atatinkamai valdžios istai- 
irai. kuri skundo raštą at- 
'iv.ntė tam pačiam komen
dantui ištirti. Komendantą' 

Sužinojęs. ka< skundą para
šė. pakvietė j? autorių, su
šėrė nagaika ir privertė raš
tu prisipažinti, kad skunda- 
jo buvęs parašytas. O iš 
augščiau nukentėjusio skun
dėjo vėl išgavo parašą, kad 
•is nežinojęs gerai, kas skun 
.i? buvę parašyta. Anksčiau 
as pats komendantas buvo 

sumušęs viršaiti ir dar ke
letą žmonių. Pabriežiame. 
kad tai eina kalba ne apie 
Plechavičių, kuris už pana
gius darbus buvo patrauk- ’ęjninku bariuose arb. 

jtas atsakomybėn ir vis dėlto i 
nenubaustas.

Vienas nukentėjęs asmuo 
apie tai šitaip rašo:

"Aš tik ’ ’ '
butų 
n ošti. Skundo aš neduosiu. 
Negut jei i vietą atvažiuotų 
koks revizorius, tai pasiskų- 
sčiau... Jei dol Lietuvos ląbo 
reikia to. — aš tyliu." O po 
dviejų mėnesių š. m. 
pradžioje tas 

j rašo: 
kioms 
kam... 
tikiu 
Maskvos."

Baigiame. Ugi šitokio 
dvasios st »vio gali priversti 

.įmtęliirenta žmogų tik visa 
(eilė žiauriausiu atsitikmu. 
kada nusvilinms seka nusi- 
vilimą ir smūgis — smūgi. 
Nenorime mes šitų atsitiki
mu apibendrinti. Bet kada 
visa tai tęsiasi mėnesių mė
nesius ir kada nematyti ga
le — nenoroms kyla klauri
mas,- ar ne Lietuvos prieš! 
ninku tai daroma, kad pri
versti žmones nrie despera- 
ci’os. nepasitikėjimo val
džia ir visuotinos suirutės? 
Ar ne Lietuvos nenriklauso- 
rnvbės priešininkai, šamo-

■ čia

" Darbas” N r. 1, straips
nyje "Kame išėjimas" rašo 
apie kelianti galvą bolševiz
mą. Jis sako, kad policijo.- 
oriemonės čia nepadėsiu 
"Reikia pagalvoti,” rašo 
"Darbas," "apie visuomenės 
nepasitenkinimo priežastis 
’r pasirūpinti tą nepasiten
kinimą prašaiinti... Įsigalė
jimą-, ypač provincijoj, vi
sokio plauko satrapuku (cą- 
rukų). kurie su nieku nesis
kaito. persekiojimas ir areš
tai žmonių, kurie su bolše
vizmu nieko bendra neturė
jo ir neturi, neaiški užsieni’, 
politika, V. Tarybos patai
kavimas klerikalams, lei
džiant bažnyčiose poiltikof 
agitaciją varyti, žodžio 
spaudos ii’ susirinkimų lais
vė- panaikinimas, degtinė 
z'?r prievartą brukimas ii 
kt. — duoda gana medžia
gos agitacijai, (bolševisti- 
nei). Tiktai rinkimų i Steig 
Seimą dienos ( ne vėliau ba 
■andžio 1 d.) paskelbimas 
grąžinimas žodžio ir spau
dos laisvės, sušaukimas sa
vivaldybių atstovų ir griež
tos socialistinės reforma ’ 
gali nuraminti sali ir atim
ti iš Įvairiu rusių bolševiku 
•ankii ginklą. Reikia pas
kelbti konfiskaciją visų tu 
Įvarų, kurių savininkai tar
navo ir tebetarnauja kolča- 
____ _____________. len
kų legijonuose. Reikia tuo- 
•’au be jokių atidėliojimu 
padėti dalyti majoratų it 
Įvarų be savininkų žemes 
nepasitenkinant vienais ka- 
•iškiais. Antraip, jokios rep
resijos nepadės, o bolševiz
mo gangrena bujos.

"Bet laukti tų žingsnių iš 
žmonių, kuriems visa tatai 
svetima, netinka. Šitai gali 
atlikti tik demokratiją su
jungtomis jiegomis.”

"Liet. Ukin.”

"Darbas” Nr. I taip rase 
'dėl valdžios laikraščio "Lie
tuvos" aimanavimų, kad so
džius liko l>e sumanių, mo
kančių darbą dirbti valdi
ninku: be mokytojų, be kul
tūros darbininkų.

Ir nenoromis rašo "Dar
bas," nusišvpsai, girdėda
mas toki malonų kvietimą 
gaunant iš provincijos, iš to 
garbinamojo sodžiaus tokių 
žinių, kurių laikas nei aplin
kybės neleidžia minėti, no- 

- retų si atsakyti:-- ar dar 
maža darbo su turimaisiais 
kultūros darbininkais, ar 
iau spėjo visus uždaryti ka- 
lėiiman?...

Galima suprasti, koks da
bar gyvenimas nors kiek 
veiklesniam kultūros darbi-

ŽMONĖS AREŠTUOJAMI 
IR PLAKAMI IKI 

KRAUJO.
Gyventojai išvesti iš kant
rybės laukia "revizijos iš 

Maskvos.”
Lietuvos socialistų liau

dininkų organas "Darbas” 
N r. 5 paduoda šitokių fak
tu apie dalyku stovi. Lietu
voje :

Gruodžio 11 d. 
Kalvarijoj buvo 
' iet ;s visuomenė? 
kas. vietinės L. 
Sąjungos kuo)K>s 
ka; Ad. M"i rta ir 
raštininkas
šio 1 d. buvo taip 
luotas Žemaičių I 
valsčiaus viršaitis 
vičius už tai 
tojo už 
Telšių 
A. Miką 
tai. kad 
’eido prikabinti Sočia 
Liaudininkų Bemok, 
’os pranešimą dei rinkimų. 
Kalbamas pranešimas buvo 
juo sienos nuplėštas ir 
drauge su protokolu ii- areš
tu »toju viršaičiu pristaty
tas i Telšius.

Rugsėjo mėn 
buvo areštuotas 
linko" korespondentas 
vidas ir keletas 
iu. Spalių mėnesi 
komendantas Zaleckis tar- 
'yma bedarydamas sumušė 
lenčių, o vėliaus dėl to su- 
uušimo pasiskundus buvo 
o paties komendanto muš
tas gimnazijos mokytojas 
M. L’.. Įtariamas tame, kad 
;enčiui skundą parašęs.

Sausio 13 d. Tauragėje 
apskrities viršininkas Tuo
kus areštavo Tauragės aj> 
(krities seimelio pirminin- 
<ą. kuris yra taip pat vietos 
socialistų liaudininkų de
mokratu kuopos pirminin
kas, Bildušą. Sausio pra~- 
Ižioie Alytuje buvo arės-j 
tuoti naujai išrinkti mieštoj 
tarybos nariai Mačionis, 
Kaminskas ir Plauska.

Mariampolėje užvesta by- 
a ir pradėta tardymas, apie 
tai, kas rudenį parašęs ir 
įasiulęs apskrities seimeliui 
rezoliuciją, kur išreiškiama 
nepasitenkinimas valdžios 
darbais. Rakiuose cer.zuruo- 
iami iš Katino ateinantys 
uirmeivių laikraščiai — kas 
nepatinka, skąitytojai tų 
numeriu nemato. Ir t. t., ir 
t. t.

Kad skaitytojai nemany
tų. ka i raidžiu rinkikai pa
ėmė koki sena užrašą ir per 
klaidą sulinkę, — turime 
pasakyti ir paaiškinti, kad 
visa tai atsitiko ne HMM me
tais, ne 1914 m. ir ne 1917 
metais rusams ar vokiačiam 

viešpatauiant. bet 
1929 
ne- 

"re- 
ir t., 

neką kitą.

1 lakiuose 
Liet. Uki- 

Mil- 
kitų asme- 

Telšiu

Įrašytas. Jei savo 
kas nors nerastų, 
tynių dienų laiku 
ba žodžiu apie tai 
ti dariusiai sąrašą valdybai 
Ši turi dalyką ištirti ir klai
dą atitaisyti.

Balsuojami bus ne pavie
ni asmenys, bet tik ištiš’ 
kandidatų sąrašai, sustatyt’ 
visai rinkimų apygardai 
Apygardos turės apie 3(X 
tūkstančių gyventojų ii 
daugiau. Kadangi Įstaty
me pasakyta, kad 15 tūks
tančių gyventojų renka vie 
ną atstovą, visa apygarda 
rinks 20 atstovų. Kiekvie 
na partija arba kuopa, no 
rinčioji dalyvauti rinkimuo 
se, privalo sustatyti ir Įteik 
ti apygardos komisijai kan 
didatų sąrašą, i kuri turi bu 
ti Įrašyta ne mažiau kai] 
pusė to skaičiaus, kiek tur 
teisės rinkti toji apygarda 
vidutiniškai 
žiaus kaip 
rasas turi 
vėliau kaip

■ rinkimų dieną 
pasirašytas bent 50 rinkikų 
Visus Įteiktus sąrašus apy
gardos rinkimų ’tomirija at
spausdina ir Įteikia Visiems 
rinkikams bent 3 dienoms 
prieš rinkimus.

Partijos arba kuopos, 
vusios savo kandidatų 
rašus, jei nori, gali savo 
rašus sujungti. Apie tai 
ri būti pranešta apygardos 
komisijai ne vėliau kaip 11 
dienu prieš rinkimų diena. 
Balsavmo vieta turi būti; 
paskelbta visų žiniai bent 15

Dabar iš kitos pusės.—
12-

r-

imant, ne ma 
10 žmonių. Sa 
Imti įteiktas ne-
30 dienų prie? 

jis turi būt'

da- 
są- 
są- 
tu-

Lietuvoj 
1919 metų pabaigoj ir’ 
m. pradžioj 'laisvoje" 
priklausomoje Lietuvos 
publikoje." žodžiai gi - 
t., ir t.t. reiškia 
kaip tik tai. kad panašiu at
sitikimų galėtume prirašyti 
tiek, kad, tur būt, į vieną 
"Darbo" numeri nė nesu-

i

nes

J!

dalinama 
atsišauki- 

laksto

vieno noriu, kad 
uždrausta žmones

sausio 
pats žmogus 

"Aš jau netikiu jo- 
revizijoms ir nie- 

nebetikiu... Vienai be
le vizijai — ji ateis iš

kokie kaltinimai.
I

jiems aišku.

. dienu prieš rinkimų dieną. 
‘Rinkimu diena. .. ...........- v—v, tan"Įe.butc- Rusui Vasileikovui gražinu- -- . . -

Rinkimams tvarkyti su- kur paduodami balsai, ir per mj majoratai. Tarnaujantis ningt ar nesąmoningi —
e

i

ninkui, sodžiaus inteligen
tui, kuomet kiekvienas mili
cininkas. gana dažnai buvę- 
rusų laikų sargybinis ar 
uriadninkas, jaučiasi esąs 
savo srities diktatorius. 
Koks gyvenimas tykiam kai mane 
mo darbuotojui, jei jis ne-darbą” darant, o kunigėlis, 
tikras, kad patikęs ji milici-jjuk vistiek, duos "grieku at
jos vadas nenusives i nuo- leidimą.” 
vad’, nesumuš, neatims 
sveikatos, 
pavadins 
ivardžiu-bolševiku, 
lvkas išsiaiškins.”

"Liet. Ukin.”

Tai matai, Juzeli. už ką 
arba nekaltins, reikia kentėti ir kovoti su 
jį taip jprastu kalėjimo sutvėrimais (blu- 

kol da- sams. blakėms ir tt.)
Rašyk man...

Tavo Adomas.. .
i

<

apielink.es


I

•B

“KELEIVIS”
GERIAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ..........................  $2.00
Pusei metų ......................$1.25..

Aanadoį ir Užrubcžiuose:
Metams . . .
Pusei metų
Su visokiais reikalais alsikrri 

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

“KELEIVIS”
255 Broadwar. So. Biston. M.iss.

Neremia dabartines

i'iue translation įdėti wiU> the post- 
na'ter at Boston, Xla>s. on March 
i, 1929, as icųuned by tile Act of 
October 6, 1917.

$3.(A» 
$L><<

Sąjungininkai tyrinės 
Sovietų Rosiją.

Lietuvos valdžios.
VVATERBLRY, CONN.

Lietuvos ukėsų Pol. Kliu
bas savo susirinkime, atsi
buvusiame 6 d. vasario, 1929 
metuose, buvo pakelta klau
simas link pirkimo Lietuvos 
Laisvės Bonų. Po visapusiš
ko apsvarstymo prieita prie 
sekančio išvedimo:

Kadangi dabartinė Lietu
vos valdžia nėra Lietuvos 
gyventojų nuskirta, o tik pa 
ti savaimi pasiskelbusi, to
dėl ir jos užtrauktas pasko
las gali Lietuvos gyvento
jai nepripažinti:

Kadangi dabartinė Lietu
vos valdžia susidariusi tik 
iš atžagareivių žmonių, ir 
pasižymėjo suvaržymu lais
vės žodžio, susirinkimu ir 
uždarinėjimu da rbininkiškų 

Lietuvos 
atidėjo 
Laisvė? 
valdžia 

žmonėm 
spaudos 

iki nesu-

Sąjungininkų Taryba iš
reiškė džiaugsmą, kad Tarjj- 
tautinis Darbo Biuras nu- 

| tarė siųsti delegaciją daly- 
i kams Rusi joj ištirti, ir ji iš
reiškė pageidavimą, kad ši
ta delegacija vyktų Rusijon 
po Tautų 
priežiūra, 
tyrinėtojams didesni 
ritėtą.

Toliaus taryba nutarė, 
kad n.;o šiol sąjungininkai 
negali imti ant savęs 
komy bes ir kurstyti 
nio valstybes vesti 
bolševikus karę, nes 
karė gaii pridaryti

Lygos Tarybos 
nes tas suteiktu 

auto-

Pajieškau draugų AI<1. an Grina 
viėtaus ir Jono X MiUkuno. raiiv»v^<o 
apskričio, Žeimelio valsčiaus. luitu 
svafbų reikalą, atsišaukite aroa juos 
žinantis praneškite.

J. Strepcika
707 N. Brandyvvyiie st, 

l'hiladelphia, I*a.

Pajieškau dragų ir pažįstamų, Ku
rie malonėtų rasylcs su maiuin As 
esu Petras Petrauskas is Kaltineną 
par, Kauno gub.

Petras Petrauskas (l‘»>
!3ix; E. Penui st, Mahanoy ž ily, P»-

Pajicsl.au švogerio Stani -!T>vo Dze- 
nkauskio, A’ilniaus rėti, įtakų ap.ski 
Butrimonių valsčiaus, P’va.siunų par, 
’š Bariškės. Turiu svaibų laišką is 
Lietuvos. Meldžiu atsišaukti arba ka.-. 
jj žino pranešti. (11)

Jonas X aitkunskas
106 Silver <L, So. Boston, Mas,.

atsa- 
pasie- 
prieš 
tokia 
toms 

valstybėms daug skriaudos. 
Tečiaus jeigu • bolševikai 
pradėtų ant pasienio vals
tybių užpuolimą, tuomet 
iungininkai pasižada 
"remti kuo tik galima.”

sa-
ias

Pajieškau Kazimiero Kazlauskio, 
i’akrupiškio vai, Kalvarijos pavieto 
ir parapijos, gyveno Indiana valstijoj. 
Meldžiu atsišaukti. Yra svarbus rei
kalas.

Bei n. Ivanavičia
175 Humilton st Ncw Haven. Conn.

Pajieškau pusseserės Slušiulčs po 
'•yru Matulaitienės ir Jono Butanayi- 
ėiaus. Abu Slėnių kaimo. Kalvarijos 
parapijos. Malonėkite atsišaukti.

Liudvikas Liutvinas ( 10> 
1605 So. 6th st, Caniden, N. J.

Pajieškau pusbrolių Juozapo, An- 
’ano Lieku ir Mikolo Račkauskio, 
Taragės apskričio. Batakių parapijos 
ir kaimo, gyveno apie New X orką. 
Atsišaukite. (10)

Jonas Latgalis
172 X\'indsor st. Cambridge, Ma:s.

f s

Juos negalima pabūdavo! 
dabar už dusyk $71,000

Kuomet kalbu pakrypsta nuo po'itik s 
prie gelžkelio, ir kuomet ke’eiviai pradedu 
šnabždėti, kad gelžkeliams visiškai ne-Le
ką, tai tuomet yra reikalinga d. ta i .i" ras 
gryni faktai:

Amerikos gelžkciiai kaštavo >(i uz my
lią. kelių nutiesimas, točių pastatymas, tu- 
vorinių ir pasažierinių karų st įlįs, viskas 
pradedant nuo didžiausio miesto stoties iki 
paskutiniam mažmožiui.

S

Puj s. au švogerio X ui -ento Jaia- 
mino, Kauno gub, Šmuliu apskr, 
■ i-s parap. Kirkliukų sodž. Taipgi 

Ggrylms ir Juozu Leistrimo, vi- 
. ve; > Chicagoj. Meldžiu jų pačių 
as žino pranešti. (

Antanas Kibartas
117 Gianite si, So. Boston. Mass. 

___________ t

l’.ij’c l.:ai Ant ino Stundžio, Dau- 
.....ii sodžiaus. Tauragnių parappijos 

■ gub. Ju -ų t. vai ir brolis mirė, 
i daug svarbių dalykų turiu 
pranešti. Atsišaukit arba 

uote praneškite.
1, l.'bby (II

\\ estbruok.

PURM 1J.M AS MERGINOMS.
Merginos, kurios sekate šiame 

laikraštyje pajieškojinius mergn.ų 
lapslvedimui, neatkreipkite atidos ir 
iH-atsišaukite ant paj.eškojinio 

(9) -j i’hiladeiphijos.

kas

>
M e

1 ’i|ii’.’k:u pazi'tainų: Prano Ki- 
,i:o.. Juozo X ale\ Kiaus ir Veroni- 

lli’tl,iut. . \’i'i Lukšių micsteli'i, 
Suvalkų rėdybos. (10)

/X111. (< a 1 sc i\ a s
518 Graad st, Brooklyn, N. Y.

ant paj.eskvjimo u 
kuris jau virs |iu ė 

J metų nuolatos telpa įvairiai- var<k-:s, 
paskutiniu laiku įm> vaidu ”P. -L I,” 
ant Franklin St. Toji ypata ta.

(,.‘.u blogais tikslais, ką gali paiiu'lvti 
■ viena atsišaukusi mergnia iš Serai:- 

tono. Be to, tas pa>' iiuinbagivi iu:. 
varsiifisi esąs "daktaras” ir duoiLu 
"gerus patarimus apie -veikalą •: 

.dolerį.” Turiu paaiškinti, kad jis n.- 
I ra jokia daktaras. is-t paprast i- 
kriaučius. J's viską daro apgavys
tės' tikslu.

P. .M. S. Pili LA.. PA.

Pajie-kau Antano ir Jono, Suvalkų 
gub, ir pavieto. Gyveno W. Crovdon. 
Anglijoje. Meldžiu, atsišaukti ar pa- 
.įstamis pranešti. (9)

Kazimierą' Gumauskąs
15 Zin i\v st, llaiutiąmck, Mich.

Fajie.ikau Benedikto Baledinskio,
■ verto (’a’iadoj, A’inco Šulinskio iš 

'uval :: sėdybos, gyveno Mostreal, 
’ auada, ir Petronėlės Vasiliavičiutės. 
Visų meldžiu atsišaukti, ar žinančių 
pranešti. (lo)

i’r. Ralsevk’ia
B >x 171. \Viilant Ont, Canada.

f*ąji< ..kau aįi.'ivedimui našlės arba 
suaugusios merginos, tarp 15 5"
metu, kuri butu be vaikų, arba, kad 
ir su vienu vaiku. Sutinkančios gy
venti ant ūkės. Atsišaukite. <9) 

P. Jovaišas 
McNaughtcn, Wis.Box 7

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 21 metu. Aš esu 21 metų 
vaikina-. Aleldižu atsišaukti pri'iun- 
čiant paveiksią. (9i

J. R.
797 Bank st, Box 108,

\Vateibūry, Conn

laikraščiu, todėl 
Ukėsų Pol. Kliubas 
pirkimą Lietuvos 
Bonu iki Lietuvos 
nesuteiks Lietuvos 
pilną laisvę žodžio, 
ir susirinkimų, 
šauks Lietuvos piliečių stei
giamąjį seimą, kuris nu- 
skirs Lietuvos valdžią.

Kuomet viskas įvyks kaip 
augščiau minėjom, tada L. 
U. P. Kliubas rems visokiais 
galimais budais Lietuvą.

Kad nebūtų daroma I.UP 
Kliubui kokių priekaištu už
tai, kad atidėjom ant toliau 
pirkimą Lietuvos Laisvės 

- Bonu, nutarėm atidėjimo 
priežastį paskelbti laikraš
čiuose.

L. U. P. Kliubo prot. rašt.
Jonas Yosis.

NORI ATIDARYTI 
SAL1UNUS.

R bode Is’and valstija rei
kalauja atšaukti "sausąjį 
"statymą," nes jis esąs prie
šingas konstitucijos dva
siai. Massachusetts valsti
joj irgi eina stipri agitaci
ja užtai, kad alus butų sug: 
rąžintas. Tečiaus vargiai 
ka.s iš tąs agitacijos išeis, 
;ies 26 valstijos stovi už 
"sausąjį įstatymą."

SUSTREIKAVO LAIVV 
STATYTOJAI.

Baltimorės laivų dirbtu
vėse sustreikavo darbinin
kai.. kurių lenai dirbo 6,000. 
Dirbtuvės, kuriose septyni 
aliejaus laivai statomi nau- 
ii. o 15 taisoma, dabar visai 
užsidarė.

CUKRUS ATPIGO.
Xe\v Yorke cukraus kai

na nupuolė iki 1-1 cenių sva
rui. Mažmenom krautuvė
se jis parsiduoda po 16 cen- 
lu svarui.

Paj'eškau Vinco Oželio Turiu svar
bų reikalą, atsišaukite.

Jurgis Kemežis
!1 Drayer avė., VVaterbury, Corn.

.Aš Ona Gudauskiutė po 
’.auskienė, pajieškau tėvo 
;ąuskio, gyveno Pittston, 
■•ežinau. Meldžiu atsisukti, 
;.ote praneškite.

’-lrs A n na
Box 211 Po’isado

Pittston,

vvru Iva- 
Petro Gti- 
Pa, dabar 
ar ka< ži-

(10)
Evans
avė.. Windsor, Conn

Pajieškau brolio Franciškaus Lu- 
zeckio, Raseinių apskričio, Jurbarko 
valsčiaus Antkalniškių kaimo. M •]- 
Ižiu atsišaukti, ar jj žinantis pranaši. 

Marijona I.uzeekaitė
75 Mcrcer st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio Domininko Ur
bono, Kaunorėdybos. Šiaulių apskr, 
Raudėnų parapijos, Žemaiėnų kaimo. 
Gavau svarbu laišką iš Lietuvos, mel
džiu atsišaukti aiba kas žinote pra
neškite. (10)

Augustas Klimas
')8 Market st, Biighfin, Mass.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Jocio, 
Kauno gub, Vaiguvo- par, iš Zalen- 
kių. Dirbo miškuose. Yra svarbus lai
škas iš Lietuvos, atsišaukite.

Oną Miliekaitė (JO)
22 Francont st. No; wood, Ma<s.

Pajieškau Juozapo Ga:gal», Šiaulių 
; pskričio, Len»uve» valsčiaus. Gaižu
mų kaimo, gyveno Philadelphia, Pa. 
Girdėjau, buk e.-as žuvęs Francijojc. 
Jeigu da esate gyva- atsišaukite, tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos.

Ignacas B. Gaigalas
Box 502 AVesternport, Md.

1

Gerai ištaisyta- paprastasai vieškelis, išlie
tas pelenais i?- smala kainuoja po $36.ūi»f) 
už kiekvieną mylią. — tiktai grynas kelias, 
be perkasų ir tiltą, etc.

Musų j»o!Žk<_tiii nebūtu gal ina šiandien pa
tildavo! i nei už $150,00 už mylią.

0 jie yra kapitn izuoti tiktai už $71.000 už 
mylią, daug žemiau negu aktuališka kaina. 
Septxniesdešimts vienas tūkstantis dc.hriu
šiandien kaštuoja vienas lokomotvAas

Anglijos gelžke’iai kapitalizuoti po $271,- 
000 myiiai: l'izm ijos pc 8155,000; Vokie
tijos po $132,000; net ir Kanada (plieno 
pionieriai Ijos kapitąlizacija yra po 
867,000 mylia. Anskritai, svetimųjų saliu 
geižkeliai kainuoja po $100,000.

Žema kapitaiizavimas ir atsakantis vedi
mas srteikė progą Amerikos gelžkeliu dar
bininkams mokėti aukšta š algas, o patar
naujama vi ienas pigiausiai.

>Sįtas apskelbimus vra išleistas per 
of Railivay Executives.

Tie kurie reikalauja platesnių informacijų 
kebų padėjimo, gali gauti literatūros 
Lininiai . Rašykit1’ pa- i’he '.-s 
eutives. 6| Broąju’ay, N •>.’ \<>’ k.

Assoeiat;o/i

kas link gel i- 
u tam tiktais paaiš- 

tation of Raiiivay Ex - I
i

Eriau- 
į Cni- 

,išaukti.

Pajie:-..au subers Onos Varatinskiu- 
•s. ji iš Lietuvos atvažiavo pas Ma- 
:jona A’akmč’utę į Baitimorę ir ten 

gyveno. Kur ji randasi dabar.
•ar. Malonėkite atsišaukti ar kas ją 

žir. te praneškite. Yra svarbus reika
las. (9)

Pajieškau apsived'mui merginos, 
nuo 19 iki 28 metų. .-Aš esu 21 metų, 
turiu gerą darbą. Atsišaukite, atsą- 
f.ym;> duosiu kiekvienai. <ji

A. G.
l('ll Sa. Mani st, Rockford, lll.

Ant. A'aratinskiule
. I'unham Purk, So Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
neži- arba našlės nuo 24 iki 28 metų, my

linčios taikų gyvenimą ir kuri sutik
tų civiliškai apsivesti. Aš esu 28 m. 
Atsišaukite. (9)

A. Valangelis
12 Cady st, Amsterdam. N. Y.

Pajieškau pusbroliu Br. Meilūno, 
Darnių sodžiaus, Bogoslaviškių parap. 
Kas apie ji žino amomalonėkite pra
nešti, arba jis pats lai atsišaukia. (9) 

Jonas Zagrackas
390 Athens st, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri mylėtų ramų gyvenimą; nuo 18 
iki 25 -netų. Aš esu 25 metų. Meldžiu 
atsišaukti prisiunėiant paveikslėlį. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir reika
laujant paveikslus grąžinsiu. (10) 

J. Silvanovich
R. D. 2, l>ox 29, Halloppic, Pa.

Pajieškau Juozapo Tomkaus, Kauno 
ib.

i'elphia. Pa. 
Balkaus! ienės 
kaus ir Julės 
kit atsišaukti.

Jule Balkauskaitė
36 Field st., llo.vbury. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 melų. Aš esu 30 metų,-ab., Papilės parapijos. Gyveno I’hila-

lnsurar.ee Pranciškos kriaučius. Mergina, kuri norėtų apsi- 
yra ant Juozo T_,. 
((alkauskaitės. Malonė-

(9)

P; jieškau Antano Kvitelio, 
vau laišką iš Lietuvos nuo 
moters. Taipgi giminių 
meldžiu atsišaukti.

L. Butą
:<>;) Shaw st, llamilton

Tom- vest: ir 
- ■ --■ .-aukite.

kuri tik

Lox -.6

turėti ramu gyvenimą, atsi- 
Atsakymą duosiu kiekvienai, 
prisius paveikslėli.

J. K.
W. I.aųdis avė.. R. F. D. •>, 

Vineland, N. J.

Aš ga- 
tamstos 

ir pažįstamų.

Ont
(’anada.

(11)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 30 m, mylinčios rantų gy
venimą. Aš esu 
mos prisiųskite 

John
P,ox 532.

28 metų. Atsišaukua- 
paveikslelj. (9) 
Berželis

Windber, Pa.

i’a’ieškau >avo veri .Juozo Vaiči’,1- ___ __
bvvono 218 \Valnut st. \'irginia.j jikinti. 

,\i:nn. 1! 18 m. gavau telegramą iš 
Boston, Mass. nuo to saiko nežinau 
kur jis yra. Jeigu kas jį žinote, ar jis 
pats praneškite.

Regina X’aičiukienč 
Jiezno miest, Alytaus apskritis

Lil huania.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Turi bu< taamsių plaukų, mėlynų akių 
‘tikinti, nuo 25 iki 35 metų. "Margina, 
mylinti gražų gyvenimą atsišaukite, 
prisiųsdamos paveikslėlį.

M. Bačkauska.s
Mokomis, III.

True translation filed with the post 
master at Boston. Mass. cn Februai;. 
25. 1920 as req'iircd by the Act 
Octobet C>. 1917.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ARCHANGELSKĄ.

Londone gauta iš Mask
vos bevieliu telegrafu žinia, 
kad bolševikų spėkos paėmė 
Archangelską prie 
sios Juros. Buvusi 
"baltoji” valdžia pabėgo, o 
jos kariumenė įjerėjo bolše
viku pusėn.

'Per ilgą laiką pasaulio ka
rės metu Archangelskas bu
vo vyriausis uostas, per ku
rį sąjungininkai pristatyda
vo Rusijai karės reikmenų.

Kuomet bolševikai paė
mė Rusijos valdžią į savo 
rankas, sąjungininkai už
griebė Archangelską, kaipo 
papėdę susisiekimui su Ru
sijos kontr-revoiiucionie- 
riais, o paskui per tą uostą 
jie pristatydavo savo inter
vencijos armijoms ginklų ir 
maisto. Jie buvo sudarę te
nai prieš bolševikus ir taip 
vadinamą "šiaurės krašto 
valdžią.” Tam kraštui nm» 
bolševikų ginti ponas Wil- 
sonas buvo nusiuntęs pusė
tiną buri ir Amerikos ka
reivių.

Bet gyventojai buvo atė
jūnams priešingi ir perei
tais metais sąjungininkai 
buvo priversti savo kariu
mene iš tenai ištraukti. 
Archangelskas iki šiol laikė
si rusų reakcininkų spėko
mis, kurias sąjungininkai 
buvo suorganizavę ir apgin
klavę.

c*

Balto-
tenai

Pajieškojimai
A’INCAS TRINKA paeinąs iš Kib

ių. šaulių parapijos, Lietuva, kuris 
>:i.a di>)K> pas Boston X arnish Co.

gyveno po num. 6 Mulbery St, 
r.eisoa. Mass.. la; atsišaukia tuo- 

,aas pas žem au pasiiasrustą arba jos 
uivokatą p. Bagoėių. Jis gerai žino 
eisalo svarbumą. Jei kas ji patčmvs 
etv.vių tarpe — jo paveisslus telpa 
;rsu:; dešinėj delno.i jis turi riešu- 
o didumo r.a t jiekaulį - pra lešk'te.
, už tai bus gausiai atlyginta. Ne- 
.avjs žinios į trumpą laiką reikalas 
•us pavertas detektycams ir pas
kelbtas anglu laikraščiuose.

Pajieškau brolio Jono Mikolajuno, 
X ihuaus guli, Trakų pąviebi, Žižm.i- 
<i:ų valse, L'tanių kaimo, gyveno 
Vi.nsilvanios valstijoj. Jis pats arba 

':as anie jį žino praneškite. Yia svar
bus reikalas.

X incas Mikolajunas (11)
112 Bovven st, So. Boston, Mass.

JONAS BARŠTAITIS iš Kybartą, 
Suvalkų gub, jieško jo duktė Juzė iš 
Lietuvos. l.ai atsišaukia arba kas apie 
ii žinotų malonėkite pranešti.

Povilas Brazaitis
-JO—Ith st., So. Boston, Mass.

MONIKA LAPINSKIENĖ
220 Alhens SI.. So. Boston. Mass.

Pajieškau Jono Urbono, Lipliunų 
kp.'mo. Suvalkų rėdybos. Malonėkite 
atsišaukti, ar kas žinote pameškite.

J. Urbonas (10)
21 1 High st., Igtvvrence, Mass.

Pajieškau pusbrolio Saliamono Šin- 
' uno. Pilypų kaimo, Višakio Rudos, 
gyveno AVaterbury. Cor.n. Malonėkite 
olanešti, arba pats lai atsišaukia. Y r’ 
•varbi žinia iš Lietuvos.

Povilas Brazaitis
-50—Ith st.. So. Boston, Mass

I

i

Pajieškau brolių Juozapo Sarapino, 
iis buvo paimtas į kariumenę iš Nevv 
X orko ir nieko daugiau apie j; negir 
■ėti, ir Jono Serapino, kur s taipgi 
gyveno New Yorke.* Turiu svaro; 
ską iš Lietuvos, 
malonės pranešti 
auk a.

Petras
22 Mechanic st.

, iai-
kas apie juos žino 

arba pats lai at>i-

Serapinas (10) 
Nevv Uppcr Falls. 

Mass.

Pajieškau Jono Gavenavičiaus. ku- 
is .» sausio prapuolė be jokios žini >s. 

iis nsichopatiškam ligonbūtyje Bas
one. Kas ji žino arba jis pats jeigu 
ra gyvas, teiksis atsiliepti šiuo ?J- 

•esu:
Aug. Varnas

II George st, Mattapan. Mas

Pajieškau pusbrolio Tarno 
kio. Vilniaus rėd, P 
s, gyveno Nesvari-, N. J. 

■trišaukti.
Kr. Bušncuskis

■15 Mapple st, Milwaukce, Wis.

Bušneu-
Parievos paraoi-

Mcldžių

(10)

I ajieskau vyro Jurgio Snapo, gv- 
.dabar nežinau. .Meldžiu 

is apie jį žino praneš- 
(10)

Atsišaukti ar kas 
k i te.

Marcelė Suapienė
Strvpių gatvė Nr. -2, šakiai. Suv. g.

Lithuania.

Pajieškau brolio N.:kei:nio 
mono, 6 metai atgal i'važiav< 
cagą. Yr?. svaibus i.ika a

Jonas Briauman
119 Siegel st.. Pniladclphiu. Fa

Pajieškau pusbrolio Jom, Kastus . 
čio, Rozalimo m eteli >, Kaur." gub. 1 
metų kaip Amerikoje. Meldž.iu at : 
šaukti ar kas z.i-.o'.e p;aiieskite.

John Ja.svelaii.is
12312 Peoria st, XVest Puiman. lll

Pajieškau brolio X incento A a • 
laičio. Kauno gub. Pastojau.' mies.e- 
l o, gyveno Chicagoj. 2-> metai Kaip 
Amerikoje. Yra svarbus rci .aias. at 
sišaukite.

John Yasvelaitis
12312 Peoria st, XVest Puiman, •!:

Pajieškau draugų paeinančių 
Kauno rėd. Teisių pav, Luokės Vai
čiaus, Dumblinti kaimo. Maionekitc 
atsišaukti. Turiu svaibų laišką iš Lie
tuves.

Adomas Stasiuli.-
816 Hubbard st, Detroit, Micn

jio.'kau pusbrolio Juozo Garžir.- 
Teisi:: apsuricio, Salantų pardp.

Kazimieras Jonves
Colii'.i';a avė, Baltimore, Md.

Pajieškau suv > moters Marės Bu
i.ė- i o tėvais Sveta iuies. Vil

iaus gub.. Trakų pav. Kalių parap, 
šnipelių kaimo. 9 vasario ji prasišaii- 

nuo manęs su Kazimieru Stankų- 
j, Anykščių valsčiaus. Utenos apsk. 

Juodu išsivežė 3 metų mergaitę Bro
nę ir paėmė mano $450. Čia jų ir pa 
veikslas.

*•1 *

I
L_

Pajieškau pusbrolio Ambrožėjaus 
MEčškos, Naikių sodžiaus, 
parapijos. Šiaulių ap. k l ičio, 
atsišaukti, ar kas apie jį ž 
rc.'kitx.

August Silver. 
AVlnchcster, XVis,P.O.

j

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. Geistina be vaiku, kal
bančios angliškai. Aš esu :>> melų 
vaikinas. Platesnia-s žinias suteiksiu 

Mažeikių laišku.
Meldžiu 

uote pru-
P. Šiauoviti-

2911 XV. 15th st, Chicago, lll.

Vabal-
•lio,8 metui atgal gvveno 
Uor>n. Turiu svarbų rei-

Pajieškau Juozapo l.aučko, 
inkų miest 
lanehcster, 
ala ir laišką iš Lietuvos. Atsišaukit, 
r kas žinote jį praneškite.

P. Laučka
57 A’ine st, Monteilo, Mass.

Pajieškau apsivedimui . merginos 
ąrlia našlės be vaikų, vidutinio ūgio ir 
amžiaus. Turi būti augusi Lietuvoje. 
Aš esu 28 metu, turiu 
kitę, atsakymą duosiu 

Sani X isgira
IJox 195,

turto. Atsišau- 
kiekvienai.

(H) 
lierin, III.

I

j Pajieškau pusbrolio -Jono Nasiulia- 
vičiaus, llrib ų kaimo, Rumbonių pa- 
rupijos, Kalvarijos pavieto. Atsišau
kite.

Marijona Kupčiunaite- 
Zajankauskienė (12)

i 650 Portland st.. Baltimore, Md.

Pajieškau apsivedir.'ui merginus 
nuo 18 iki 21 metų, laisvų pažiūrą. 
Aš esu 25 melų, amatuinkas. Atsišau
kite.

A. Argentas
13 Hudsor. st., Hartford, Conn.

Pajieškau pusbrolio Jono Mstuliau 
škic. Grik'pelių kaimo. Svėdasų vai. 
Kauno rėdybos. Gavau laiškų is I.i 
tavos nuo jūsų broliu Juozo. Atsisau 
kitę, ar jį žinantis praneškite.

Juozas Mikėnas
5O7’.j Jcnia avė, Grand Rapids. ?.l:c'<

Pajieškau draugo Antano Zvina ;i - 
Ūdrijos parapijos. C:bi:isk;ų kairu • 
gyveno Saginavv. M k h.

.J. Bačiuska
2303 N. 15th st, Springficld. II!

>•

t

«

Pajieškau X’inc<’ Aleksai.c.avičiaus 
Kauno gub, Pasvalio miest.’iio. lmii 
svaibų reikalą, malonėkite at.-i.saukJ 

Pranas Itaniol:.-
58 Union sf, Insermai, Pa.

Papeš! au tėU's A'croi’. '.o- ' .u ;
kienės ir Kazimiero X esčlo . Abu I i 
kių parapijos, i’eisių apskričio, g? ’ ■ 
no Canado.i. Meldžiu atsisaukt, a- >>“ 
žinote pranešk'te.

Juozapas Saviiki'
Rcar 55 Ilove'l st, Providet:< <’. R. i

Moteris tamsaus veido, nosis augi 
yr. riesta, dideli plaukai; vyro rAti 
liauka, šviesus veidas, nemoka .-.ė :a 
yti nė skaityti, labai blogai kalba 
ngiiškai. Kas juo., patčmytų ir pi~i- 
cštų tikras žinias, gaus ?50 atlygi- 
,imo. "Keleivio” skaitytojų meldžiu, 
,ad praneštų apie tai vietiniai poiiri-

FRANK BUSIIM.AN i?) 
213 Pire St, Gardner. Ma-s.

I

I

Pajieškau brolio Antano Galvanaus- 
kio, Čedasų parapijos, I*; 
kaimo. Atsišaukite, nes yrh 
reikalas.

J. Galvanauskas
Box 541 sta. 12, Lawrence,

’avižionių 
svarbus 

(9)

Mass.

Pajieškau brolio Jono Yakonio, ku
rs mane da nežino, jog aš Amerikoj. 
Jau 15 metų kaip šioje šalyje gyvena, 
ap:e Pittston. Pa. ir myli lošti kozyro- 
nis. Kas apie jį žino malonėkit pra
nešti, ar jis pats lai atsišaukia. (10) 

Alcks. Yakonis
-112 XV. 3-rd st, Chestcr, Pa.

PAJIEŠKAU moters apžiūrėti vie-- 
ną ypatą ir būti pilną šeimininkė-Dar 
l.o nedaug, skabinius duodam į lainirę 
Dienomis gali dirbti sau ant naudis 
r.aitnkainoj vietoj. Būvite malonios 
atsiliepti ir toliau susipažinti per lai
škus. (10)

M r A. Vala.sk is
7915 E. St. Clair avė., Cleveland, Ohio

Reikalinga mergina ar našlė kuo 
25 iki 35 metų vesti šeimynišką gy
venimą. Atsišaukite tuojaus. (9) 

*Ad. Kantiškas
607 Mantogan st, Rockford. lll.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės tarp 17—22 m, be skir
tumo tikėjimo. Aš esu 24 metų vai
kinas. Meldžiu atsišaukti. (9)

Edvvard F. Peterson,
Box SI Sta B. Toledo, Ohio.

MIRĖ 1,032, O GIMĖ TIK
TAI 8.

Telegramos iš Austrijos 
kad 

tenai 
o mi- 
žmo-

sostinės Vienos sako, 
nuo 8 iki 14 vasario 
gimė tiktai 8 kūdikiai, 
rė per tą laiką 1,032 
nės.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, 

liaudinius, pasigarsini mus 
k:ti vietų paeina, pirkimus. 
vin>us. i>;ijieskojimus gimimų arba 
draugu. "Keleivio” skaitytojams 
s: aitome po 2c. už žodi pirmą sykį 
ir po i1.-c. už sekančius sykius. 
Neskaitvtojams skaitome po 3c. už 
r.oiij. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

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

"KELEIVIO" ADM.
255 BROADAVAY.

SO. BOSTON. MASS.

nusk- 
iš ko
pa rda-

Ikijicskau Stepono D.>rč*os iš K-> 
yąrsko miestelio. -Ls pats lai atsipi

la ar na.' .p žinote praneškite. Taipgi 
f r kilu pazjstamy.
-<x? r- . , •I,,nas Galvenas
<26 E. f»th st, Chester. Pa.

l ajmskau pažjstarmi: Petro irPr-i- 
nciskaus rubehu. Kauno gub. Kvie - 
,j'» parap. Pagirių sodos; turiu svar- 

' •i‘ą ’s Jei kas aoie
u'S.£dz,u o «

Ptt’ieskau X iktoro Vizboros, Patil- 
-ių ka me, Bartininkų valsčiaus, Vil- 
► ay.skm apskncio. Turiu svarbų rei- 
kalą, meldžiu atsišaukti.

Ii Pov "i-o" Kvet»nskas (10)
l,ox '* ’• Kcstville. 1)1.

Pajieškau Kazimiero Geni", paeina 
iš Gegužių kainv*. Panevėžio aps .’ 
Biržų parapijos. Gyveno 1 nie.ig"j- 
pats, ar kas jį žino praneškite.

Vikt. Vaitkcvičia
11 Music Hali avė, AValtham. Ma

t 1

Pajieškau brol:*» Ju'»z<> Mik 'laiči“ i- 
Ol.-oliškio kaimo, Igliaukos parapinis 
■ r švogerio Antano (lelumbauskio. 
Malonėkite atsišaukti.

Mike Mikolaitis (1'’l
B<>x 368 Elniora (BcvcrVm) I a.

ir Magdalenos 
ir Ješio Kci'.’o- 

Suvalk j
Pajieškau Prano

Baržilziu; A'uir'jau.- 
šių. Yisi šunskių paiapt.io. 
rėdvbos. Meidžiu atsišaukti.

Ona Stočkus
Mokomis, III.Box 7.

Pajieškau pusseserės Emilijos L i t- 
šatės kuri gvveno Chicagoj. Paima 
iš Kauno gub. Vedusi ar nevedusi 
vistiek meldžiu atsisaukt. Taipgi i 
kitu diaugu r draugių.

Benediktas Butcus
219 Millbury st, XV..n ėst-r. Xfnss.

Pa ii'-;k;i" pusbrolio Antano ir pt’s- 
■ serės K'ilnnos ir RafMo Kupicnų; 
iiniaus gi b . 'Iraku apskričio, P:,’a- 
iunų par. Meldžiu ai: i.-aukti ar kas 
•inote praneškite. (10)

Marcelė Kųpienė.
629 Cohimbiu avo, Ba tinierc. Md.

Pajieškau pusbrolio Jono Gaspa-o, 
š atiliu mic-to. Jieško j-> levai is Li - 
,ivos. Pats 4sr|-atsišaukia arba kas jį 
ino malonėkite pranešti. (11)

Juozapas Matuli'.nis 
_lx\Vashington, st, Cambrilge. M i '

Pajieškau brolio Baltramiejaus I’aš- 
konio, 30 metų kaip Amerikoje, gyve- 
no Nevv Yorke; Vilniaus rėdybos, Tra
ku apskričio. Miguicionių kaimo. Ji' 
pats lai atsišaukia ar kas jį žinote, 
praneškite. (9)

Joc Paškonis
ĮSOChurch st., Lovvell, Mass.

Pajieškau Vinco Samulio, pirmiau 
gyveno Waterbury, Conn. Aš sugrįžęs 
jo neradau; jo moteris guli ant mir- 
tios patai". Lieka fornvčiai ir maži 
vaikai. Parašykit kų daryti ? (11)

'■lat. Mališauskas
707 Bank st.. Bos 77

XX atei būry, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
’arp 19—22 m. Turi būti laisvų pa
žiūrų ir maž-daug prasilavinusi, pa- 
iori. mokanti angliškai ir mylinti 

šeimynišką gyvenimą. Atsišaukite, 
prisiųsdamos paveikslą. (9)

I’. J. I*
111 Franklin St..

Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
•ir našlės, nuo 25 iki 30 metų, mokan
čios rašyti. Aš esu 36 m. batų dirbė
jas. Meldžiu atsišaukti, prisiunėiant 
paveikslėlį. Atsakymą duosiu kiek- 
veinai. f 10)

.Mr. A<ia:ns A. Grigaliūnas
61 North Pleasant St,

Kenosha. Wis.

Pajieškau Juozo Glambos paeina i.-. 
Skriaudžių parap, Uzbalių kaimo. 
Meldžiu at: išaukti ar kas žino pra
lošti.turiu labai svarbi reikalą.

Antanas Glair.lzo
•<>7 So l'-th avė, XVhiterstone, N. X’.

Paiieškau draugi- JustinoGeičo gy
veno Westvi!le III. Tainri Al-ks. Pu
šiai:-. gyveno Seattle. XX a-:-. Meldžij 
atsišaukti, ar juos žinantis prane- '.

Peter Jechauskis <M)
Box 8f)2. Park City, Ulan.

Pajieškau brolio Stasio Ivanauskio, 
Garlevos par. Kazliškiu kaimo. Kas 
apie ji žino malonėkite pranešti.

Antanas Ivanausl.au
1321 Main st, Clevc’na.i, Oh o.

Pajieškau Kazimiero Bardauskio. 
Kauno n d, II gūžių valsčiaus. Palčpio 
kaimo. Aš manau važiuot Lietuvon, 
todėl norėčiau susirašyti. Atsišaukit.

. Juozas Kaniauskas
604 Harrison St., (9)

Springficld. Ohio.

GERO BUDO MERGAITE-N’AŠ- 
LAITE. 12—13 metų amžiaus, norinti 
gauti geruose namuose prieglaudą ir 
i.šauginimą ’ai atsišaukia: (11)

Jurgis Kaškonis
Bos 115, .Maynard, Mass.

A 1*81 V ĖDIMAI.

Ta jieškau apsivedimui merginos,
nuo 29 iki 37 metų, be skirtumo ti
kėjimo. Norinti apsivesti atsišauki
te. (9)

XV. Z.
2210 Sarah st., l’ittsburgh. Pa.

Paj/’škau apsivedimui merginos, 
arba našlės. Aš esu 40 metų. Norė
čiau laimingai senatvę užbaigti. (91 

Juozas Pilipaitis
J295 E. 20 th st., Cleveland, 3hio.

KARMA parsiduoda i:ž prieinamą 
kaina. 20 akru geros žemės. 15 akrų 
dirbamos, geros ganyklos, . dideli* 
upelis teka per farmą, 7 kambarių 
namas, barnė. vištinyčia. sukirstu 
malkų, visokių įrankių, kaina su vis
li uom SI.250 tuojau- irS75O O) ant 
lengvu išmokėjimu. Ateikit ištirti.

NATHAM WE1SI.ER (Ui
9 School st.. Daniclson. Conn.

PARSIDUODA DUONOS KEP- 
TUVfi su visais įrengimais dėl duo
nos ir keiku kepimo, išdirbta per 17 
metu. Biznis eina gerai. Nusipirkę 

! nesigailėsite. Kreipkitės pas:
JOSEPH BUZA K (»)

i ĮSI Chesnut st.. Uiwrcnce. Mass.

Pajicsl.au
lnsurar.ee
Vala.sk
Ivanausl.au


i
:o is Lietuvos..
Lieiuvą grobti ir smaugti.

Kaip rašau kad tas yra 
kas rašo, jog Ame- 

vargą kenčia, 
kalba-!

Kaip vokiečiai plėšė 
Lietuvą.

Laiške rašytame Vitaliui 
Radvilai, gyvenančiam So. 
Bostone, tarp kita ko šeimy
na rašo:

Kaip kiausi, ar tiesa, kad uždaryti, brangenybė kaip 
’ -•-* miškus ir pas mus Lietuvoj, ir taip- 

žmoniu pat žmonės badą kenčia.. 
kas jiems i nagus Į 
tai turime paša-i 

kad tokios žinios!

I i • melagis, 
rikoj žmones 
tai pas mus abelnai 

ima, kad Amerikoj darbinin- 
iku negalima gauti, fibrikai I . . J__ >_____ - __  > ~ ■

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

vokiečiai Lietuvos 
kirto ir grobė nuo 
viską, 
kliuvo, 
kvti.
yra teisingos, nors ir nema
nome, kad jos batų pilnos. 
Laiškuose neaprašysi viso 
to, ką pergyvenom vokie
čiams Lietuvoj šeiminin
kaujant. Gal nenorėsi ir 
mums tikėti, jei bent šimti- 

dalį papasakosime, 
mes patys pergyve- 
Vokiečiai varu varė 

visus žmones tris dienas sa
vaitėje dirbti vokiečiams, j 
Visu užmokesčiu už sunkų 
darbą būdavo nagaika. Ir 
mudvi su Onyte daug me
džiu iškirtom iš Lietuvos 
mišku ir vežėm i Papili gele
žinkelio stotim, iš kur vokie
čiai gabeno medžius i Pru
sus. Daug rastų esam išve
žusios į Papili. Jie nežiurė- T 
jo ar buvo mums šalta, ar Ii-*- 
jo, paliepė — tai ir buk. jei
gu da nori šioj ašarų pakal
nėj būti. Ko tik pareikala
vo, ta reikėdavo jiems pris
tatyti. Reikėjo i Rekečių 
vagzalą vežti šiaudus ir gy
vulius. Kas nepaklausė. t>Ą 
kišo kalėiiman arba sušau
dydavo. Visokiais budais jie 
vargino ir kankino žmones.

A'isus dvarus buvo užėmę 
vokiečiai ir žmonės turė.i > 
eiti jiems dirbti veitui: ne
žiūrėjo ar tu badu miršti, ar 
nepajiegi — varė ir reikėjo 
eiti. Aš su Onyte nemaža 
sveikatos padėiom. eidamos; 
lažus i dvarus. Visus sodie
čius varė dirbti po tris die

nias savaitėje: turėjome art i j 
ir akėti, vienu žodžiu, dva-i 
rų ūki apdirbti. Kurie_netu-; 
rėjo arklių, tie turėjo netik! 
savu darbu, bet ir pinigais 
vokiečiams mokėti už tai, 
kad leisdavo ant svieto bū
ti. Nuo kiekvienos karvės 
reikėdavo kasdien po gor
čių pieno vokiečiams duoti: 
nienas turėjo būt šviežias, o 
kuriu karvė tiek pieno ne
duodavo. tai paimdavo tokią 
karve ir da po du šimtu pa
baudos žmones turėdavo už
mokėti, kam tokias karves 
laiko. Ir mes turėjome duo
ti vokiečiams pieną, o patys 
paskui iš jų pirkt, tik, žino
ma, tas atperkamas pienas 
būdavo “išmašinavotas,” vi
si riebalai iš jo išskirti, va
dinasi. tik vandenį, atsiimti, 
bet da ir už tą neva pieną 
po 40 kapeikų gorčiui reikė
davo mokėti.

Ir ko-gi jie iš žmonių ne
ėmė? Ka tik jie sumanė, tai! 
liepdavo pristatyti, netik ką j 
kitą, bet net ir tokius daly
kus, kaip karklus, varputį, 
šalpusnių lapus, liepos žie
dus — vis liepdavo surinkti 
ir jiems sunešti. Iš ūkinin
kų paimdavo visus grudų, 
o Lietuvos žmonės 
kti jų negaudavo, 
vargo nemažai reikėjo iš
kentėti ir ne vienam iš bado 
mirti. Mes patys dvejus me
tus duonos nei trupučio ne
turėjom, 
vo. vis vokiečiam 
reikėjo. Vokiečių 
dvarų žemę dirbti, 
savo žemės negalėjo apdir
bti, deito ir bado reikėjo 
matyti. Dabar, ačiū Dievui, 
tas sunkus debesys nuo mu
sų padangės nuslinko, tik 
šiurpu ir skaudu atsiminti 
tai, kas reikėjo pergyventi 
ir iškentėti nuo nelabųjų vo
kiečių. Dabar jau antri me-; 
tai kaip bado nebekenčiam,! 
nes tiems plėšikams vokis- _____  ..... ..
čiams dabar jau nėra galiosijiems defto sunkus. 
• --- —.i. _ .

Labai ačiū už laikraščius. 
Gavome 2 numeriu “Kelei
vis” ir vieną numeri “Nau
jienų.”

I

Mariam-
rašo sa-

na 
ką 
nom.

J 
nei pir- 

Taigi,

nes kas užaugda- 
atiduot 
varomi 
žmonės

Farmos! Farmos!
Nėra viisoj Ynierikoj tokius dideles 

'lietuvių kolonijų.'', kaip ėii.. I'ountain 
1 micsUi' yra centras lietuvių k<»lvii- 
ljos. čia jau yra nusipirkę suvirs 

100 lietuviu laimus. Aš da turiu "2 
: i'arnias pardavimui su puikiaus ius 
i budinkais ir dideliais sodais. Taipgi 
: turiu 12,000 akelių nevalytos žemes, 
nuo $10 iki $25 už akerį. Reikalauk 
farmų kataliogo. (9) !

J. A. ŽEMAITIS,
R. I. Eountain. .Mich.

Kentėjo per 10 metų
Nuo skilvio suirimo. Dabar 
sveikas. Turi gerą apetitą 

ir valgo viską su noru.
Aš sirgau per ilgą laiką. Aš turė

jau p.-ietvara, nevirškinimą, kata r.) 
ir skirtingus skaudėjimus ir neramu
mus. Aš bandžiau skirtingus vaistus 
it as pas geriausius daktarus,
i<et niek-.- ma»: negelbėjo. Pagaliau* 
as taip nusilpau, kad negalėjau dirb
ti ir taip susinervavau, kad negalė
jau ..įmigti. As nežinojau ką dary
ti. Ant iaimės aš sužinojau Šv. Ber
nardo •pilančią šaknų arbatą ir aš 
prade :au ją .'artoti. Į trumpą laiką aš 

I jaučiaus geriau ir dabar aš esu svei
kas. Toji arbata išgy dė mane.

Todėl, jeigu kuris nejaučia gerai 
arba tini koki nors piivo nesmagumą, 
inkstu arba viduriui, tad vartokite-tą 
ai- .i Šv. Bernardo Arbatą. Ji turi 

gera skonį ir veikiu stebėtinai. Pri- 
siusk si.12 už pakelį arba $5.00 už 

pakelius, ant šio adreso: (0>
Si. Bernaru Gardelis, N-13, New 

Orleans j.a., o jie prisius joms su 
nurodymais i a'p vartoti. Pinigai utis 
gražinami, jeigu ta arbata jums nepa- 

[ gelbėtų. Tikrai vertinga pabandyti.

kuris pabaigęs■ »»»——-— —
j ____ ___ _ a <-***"
Kai gražiai siuva visokius KUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: • 11

VIENATINIS LAURENCE

Kriaučius
mos' ,^Lt,s™:
V VRAY1S ’iyMOTEKlilS L? gerų

‘“f*. reikale užeikite ir

nėdinti. Adresas sekantis:

P. Valiulis 
42U HAVERHILL st.

LAWRENCE. MASS.

Perkūnas siunčia dabartinei 
Lietuvos valdžiai.

Juozas K—d iš 
palės apskričio
vo sunui Andriui, gyvenan
čiam Chicagoj. tarp kita ko 
ve ką:

Lietuvos žmonės keikė 
bolševikus ir lenkus, siųsda
mi juos šimtams velnių .bet 
dabar lietuviškai valdžiai 
tūkstančius perkūnų ir vi- 

[sus velnius siunčia. Visi 
miestų vagys ir tie, kurie 
namus pragėrė ir tingi dir
bti. dabar, valdininkais pa
like lupa ir plėšia Lietuvą 
kaip šunes skūrą prisimyne. 
.'ei botume likę po vokie
čiais. tai šimtą sykių butų 

j buvę geriau. Tiesa, vokie
čiai ėmė. bet nors ir nedaug 
visgi mokėjo. Dabartinė ’ie- 

Įtuviška valdžia viską iš j 
žmonių ima, o žmonėms nie
ko neduoda. Jeigu vokie
čiai butų taip darę. kaip 
mūsiškė valdžia, tai jau visi 
senai botume išmirė.

*■

Kaip klausiate, ar gauna- > 
jme girios dovanai, lai turi- 
įme pasakyti, kad nieko do
vanai negauname, tik dova
nai turime atiduoti. Nusi-l 
busta ir bevaikščiot prašyt j 
iki gauni nusipirkti koklį; 
sienojų.Už vieną 
šimts rubli 
kaina. Tuo tarpu is valstie 
čiu ar karvę, 
vus ar kailius, vilna 
lūs.
y,

i

t

1

ienojų de- 
tai pigiausia

P- 
ar arklį, ar ja- 

audek- 
sviestą kiaušinius, vienu 

odžiu, ką tik turi, iš’tavęs 
paėmė, o užntoke.-čio lauk 
po mirties danguje. Nuo 
margo žemės mokesčių rei
kia mokėti lietuviškiems 
valdininkams po tris rub
lius. Gyvenimas darosi tie
siog nepakenčiamas.

Ačiū, sūneli ir martele, 
kad išsiuntėt mums šimtą 
rublių. Bet jei nedaug tų 
pinigų patys turite, tai ge
riau nesiųskite, nes nežinia 
ar mes juos gausime: girdi
si, kad kas gavo iš Amerikos 
pinigų, tai tiems valdžia tik 
kvitą išvadė. o pinigus pa
silaikė. šimtas rublių nas 
mus mažą vertę turi, galima 
tris pudus rugių nusipirkti 
arba vieną mastą audeklo. 
Žinoma, ir rubliai pinigai. 
Kas šimtus turi, tam bado 
ir skurdo galima atsikraty
ti, bėda tik tiems, kurie tų 
šimtų neturi. Mes prašome, 
gal galėtumėt prisiųsti kiek 
drapanų. Bet jeigu ta- vra 
sunku, tai ir nesiųskit. Ne- 
numirėm badu ir nuo šalčio 
nėr šešis karės metu-, gal 
nenumirsime ir dabar. Tie
sa. jei toliaus i.ietuvoj pasi
liks tokia tvarka, kaip da
bar, tai reikės ir bado pa
matyti. Kai katė nuo šuns, 
taip ir mes nuo bado gina
mės.

Kaip Tdausate, kokie da
bar Lietuvoj pinigai giliuo- 
ja, tai — lietuviški, bet tik 
dideli: rubliai ir pusrubliai 
arba suplyšę visai neturi 
vertės.

Delei pinigų dabar Lietu
voje plėšimų ir užmušimų 
būna daugybė.

Jokių aukų nesiųskite, 
nes jas tik valdininkai su 
žydais suvalgo. Ūkininkui 
nei berno, nei piemenio jau 
gauti negalima. Gyvenimas

udek-

I

j

Liaudies Dainos
fsPRAGlLŲ DAINA

E-1272 ' slRAZDELIS

Jums norisi prisimint kūlimo laikas senoj 
tėvynėj. Pasiklausyk tą rekordą. įdai
nuotą garsaus Miko Petrausko. Jis gar
bingai atąiainuo.ia užderėjimą, taip kad 
Jausite linksmumą. O orchestrai akom-’ 
ponv.oiant Spragilu atbalsiai sudaro re
guliari sutartini. Paukščio daina yra taip
gi graži, instrumentai nudundanti paukšti 
išduoda tikra čiulbėjimą.

Sentimentališkos
i Jau kada a

M. Petrau.sk,
-ią naktelę 

[ Petrausk

E > » 9

Bi
pa

v*

I

E-2357 s

s augau.
s. tenoras.

Mikas
. tenoras.

suteikia jums
10-inch 85c.

r ASLYS
r. t.j ^pvDAlNl'OSIl GRAŽIĄ DAINA

Našlys yra vienas iš gražiausių lošiamu 
dainų. Jis dainuoja taip tobulai, kad ro
dos taip ir matosi kaip žmonės šoka ap
link našlį. J. Butėnas sudaro gražiausi lo- 
šinį, šoki ir dainą jusų palinksminimui. 
Daina apie paukščių vainą tikrai suteiks 
Jums didelį linksmumą dainuojamų balsų 
ir maloniai susiliejančių im-tumentų.

ir juokingos dainos.
Referatą.- apie nosis.

J. Piieniunas.
Jaunystės atsiminimai.

k J. Piieniunas.

Linksmumą
i

E--I099 <

NUSIPIRK M0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! J» išdirba 

Menthoiatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosėia per kelis vakarus 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu 
Toji mostis išima pi ė t mus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso 
kius spuogus uuo veido. Kaina dėžu 
tės 50e. ir $1.00. Pinigus galit siųsi 
ir štampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOK 30. Holbrook. Mana

A. CĄNOv

IMLI ENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISI R.

nesijauėiat visai gerai,

sil-
t

LIETUVIŠKA 
BANKA

279 HANOVER STREET. 
BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ ATYDAI!
I visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

pasiekti paštas. MES NUSIUNČIA- 
ME PINIGUS, gvarantuojam už jų 

j pristatymą. ,
Kadangi Lietuvoje dabar cirkulia

cija Markės ir Rubliai, todėl parduo
dam kursą vienų ir kitų.

Rubliai 100 — $5.00
Lenkiškos Mark. — 100 — $2.00 
Vokškos Mark. 100 — $2.80
Kainos mainosi, bet priduodam 

artymiausią kursą.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500,000. (7)
V AL. BACHEVIČIA

279 Hanover Street,
Boston. Mass.

I

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordu ir nurodyk kiekvieno Numerius.

žinrėk kad toks Vaizbazenklis 
butą ant kiekvieno Rekordo. rį :

COLUMBIA GRAPHOrHONE COMPANY

Vaisi, ar Kanadoje mielai sutiks 
vieną tų Re .ordų be jokio atlyginiuio. Jis taipgi duos jums 

Kr.,. !i”g.j Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite

I Rii u.le. A ikas Petrauskas, tenoras.č
( Kur Banguoja Nemunėlis. Mikas Petrauskas, tenoras.

‘ aprašyk jusu pardavėju naujo Kataliogr* Tarptainiškii Instrumentaliu 
v.u-.as Columbia Rekordų pirdavėjis Suv.

ajir.ti jums bile

( oIuHil'ia 
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Gralonoh 

Kūną, 5-32.50 
iki $2! M

Tai bent karvė.
Farmeris a

ras;' skelbimą ir par<aec ic- • • ■ .• • »,- • t «.>aa
.oi-z.hv; >bozt t; ninku laikrašti. Kama metams S2.00.jaKCijai )>a^«oą, nau ji nie

ko tame skelbime netaisytų, 
spausdintų taip, kaip jis yra i 
parašytas. Kada laikraštis! 
išėjo, farmerio skelbimas i 
skambėjo taip: “Parduodu' 
karvę, kuri duoda i dieną- 
penkis gorčius pieno, naują: 
milžtuvą, mašiną sviestui 
sukti, ir apie du tonu gero 
šieno, tris grėblius ir vienas 
roges. Prie to da noriu pri
durti. kad karvė yra telin- 
?a ir neužilgo turės veršį, 
kurį užauginę turėsite dvi 
karves.”

Neužilgo atsilanko Į re-; 
dakciją pats farmervs ir,! 
metęs pluoštą laiškų redak
toriui ant stalo, piktai sa
ko:

“Žiūrėk, ką tu su mano 
ipgarsinimu padarei! Pas
kaityk tuos laiškus! 
mane išjuokia ir apgavikui 
vadina. Sako, kur tu matei, 
kad karvė duotu naują mil- 
žtuva. du tonu šieno ir kito
kių paralių?”

Redaktorius, žinoma, pa
aiškino. kad jis čia nekaltas, i 
nes f armėno buvo Įsakyta ; 
lėti skelbimą taip, kaip jis į 
buvo paraš\las. !

I ut^iunrė į iaik-Į DRAUGAI! platinkite ‘'Keleivį” kaipo ištikima darbi- 
ą ir paraše re-i ....................... . .. .

h'i'p fHOH gal-
><;.* Jšbtf.iaJiurų v’.'-oi-H 
trir.kiut&i* mu lt* imu.* •— ir r i 
t->ko uuū 11 bja'trji plei>-
kauti... jlart nrt daro*-<

.M.iEA'. '"-Ve. lai kam tau kęat br - 
reihalirtąai .* žlurik. kekif mano plau
kai ♦> čjMfi. O tai
t<H!rl-, kad aš tartoje Rl’k f-'LES

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUI'- 
FLF.S yra tai papra^čiausis 
plauką ir odos sustiprintojis. kuris prigelbi gimtai suteikt žmogui priklausanti grožį. <.) kas gal 

bu: gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
‘tr-agesnio už čystą neniežinėią galvos odą?

» U F* B'LK S
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelią mėnesių gaivos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas,o savaitės laike jų jau nei žymės neliki! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. « 
• Nu.iipirkte šiąnakt RtFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 

6?c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės.^Jei negausite ju-ų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c- pačio markėmis, ar monev orde» šiokiu adresu : 
——— F. AD. RICMTER & CO.. 3U-330 Bro*dw*y. New

•>

Jeigu jus 1 *; ...
tad turite saugotis, kad nepaagutu- 

Įmet lnfuer.zos. Toji liga pagauna 
' pnesnius žmones pirmiausiai. Uziai- 
! kyk savo viduriu.- gerai, kad r.epa-1 
srautu uždegimą ir jus jausitės ge
naus iaL

GARF1LAN
Yra malinus paliusuotojas paviua- 

ie pcppemiint saldainių. Jis apsau
gos uždegimo ir palaikys jusų vidu
rius švariais. Gardus vartoti ;r veikia 
greitai Lh- skausmo. Gezas jauniems 
ir seniem-. Pabandykite GARl-'il.AN 
š'į vakarą ir jauskis -magiu ryte. 
Gauk Garfilav pauar.dvmui dvkai. 
NES1ŲSK1T PINIGU. ‘ tik išpildys 
kuponą, kuris yra apačioje, priduo- 
datnas vardą ir adresą:

Išbandymui kuponas dykai 
Frank Garfinkei
Mfg. Chemist. Dept. L.-11

111 Avė. A.. New York, N. Y'.
Please send me a EREE sarnple 

of "Garftlav”
Kame ... 
Street . .
Cięy ...

■

(. \1.1T PADARYT jDIDELIAS 
ŠTI K AS.

Iš keturių helių padarysi gerą štu- 
ką. Tarpe pirštų pasirodo bilė, pas
kui bolės vėl pradeda pranykti; lie
ka trys, dvi, viena ir paskui prapuo
la paskutinė. Šitą stuk:*, daro geriau
si štukoriai ir jus gulėsit ją padaryti, 
jei turėsit sekretą ir las boles. Kai
na SI .75 ir $2.00.

NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
nuo staio bėgtų žemyn; paskui stalas 
}<ats pašoka augštyn. Y'ra stebėtina 
š'.uka. visi pradeda bijotis.* Kaina 
vi.00 ir $1.50.

MAGIJOS (?)
• I’. O. Bo\ 772. NVaterbury, Conn.

A

loji formuia susideda K sekančiu

t
1

►

Visi

■

<

i 
r

Praktiški patyrimai.
Kad miegas neapsnigtų

* 1 • —

>

' >

; r
»

; i

• '/.o* ra* i
f-u k-

4

tvirtesni. i

v

t
Mca užtikrina m. kad J V* •uččdyeit' pinigą 

ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
me* imam materiją iš gerųjų firraą ir pn- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl muaų 
pantui i natai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVKB- 
KOTUS PASIUTAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI ISVALOM IR lAPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ KUBUS
Darba* geru ir užtikrintas.* Knisa 

prieinama.
Tikru Jaaą brolio Uetavis

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

Telefonu: So. Boston—Mdl*

Bilpnybčs, paeinančios nno peniidirbinio. pail.iroo, Mnarin ir ranmenu 
niMtingimo, Aaunniu »trėuow, yra greitai prašalinamo? vartojant

PAIN-EiPELLERI
“Draugą Beikale”

Šeimyąo,, kmrio, kart* dažirojo jo veiki.ui U ji.ga, daliaus ho jo n*8pei.iua.

jį. -A.NOKOR. <IX.aras> A,
Jeigu ant pokeliončra raizb^eakljo ikaro tai * 0?J> tik^'i, jus toUo

B«taikjte. Y tsoae aptiekm* po »*c. ir ,Oe. Taipgi galia-a gauti pa6 iidli bvjur: 
F. AD. B1CHTER 4 CO., 326^30 Broadwav, Nevv Vork

F* : Haymarlcet 4881

I DAKTARU OFISAI
IfHMHE medical offices
I 22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE 
g BOSTON, MASS. i-

Stebuklinga Formuia t
PASINAUDOKITE TUOJAUS. t

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą įvairiau- { / 
siu SKILVIO LIGŲ, f ” ' 
trijų ypatybių:

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

3) Ji sutrumpina pilvo t virškinimą.
T r VINUM CINCHONAE y rI . V. KARTUSIS VYNAS I • V.

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

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

TERMCE CITY PH4RMACEDTICAL CO.
2 HUDSON ST. YONKERS, N. Y.

'• " i it šalygatvio, namą patartina |< 
Jtatvti Califomijoj.

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

Pirmą egzaminaciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika
linga, padarome DYKAIkas atsineš šį kuponą.

VALANDOS nuo 9 ii ryto iki 9 vakare.
r — ———■ - Kalbame lenkiška’ ir rusiškai.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

;; 
j
P

Petrau.sk


GERAUSIA PROGA, NAUDOKITĖS!'

Jeigu jus jo ; ■

L S. S. REIKALAI
D. Motuz, sekr.-vert.

Lietu- tucijos straipsniu 11, parag-

I

geros muzikos

-

<

S 4

v

4

4
■ I I

r

Gerklės skaudėjimas diegliai kruti
nėję, influenzo». pasirodymo ženklai.

I 

i'

Extra Dovanai!

t
i

jt, 
. .. < ligas, 

sau parankiausi 
ir

Moterų Kentėjimas 
gali būti prašalintas 
su įleidimu ištirtų ir 
tinkamiausių Seve
ra’s Kegulator (Se
veros Reguliato
riaus). Tas vaistas 
neišvengiamai rei
kalingas kiekvienai 
merginai arba nute
pei. Kaina $1.25 ir 
15c. taksų.

TERRACE CITY PBARMACEUTICAL CO.
YONKERS, N. Y.

,|I|I,I,1‘'‘|‘ ViViSUViViViS

No. 2 VARGONAS yra l-??š 
celių ilgio, 12 celių piatus, 
7vi augštas; y.a gįažiacs ■ 
padirbimo. žodžiu sakant 
yra puikus namo linksminto 
jas. Pnkė tik $1 i.55.

Limmentas
vartojamas visokia
me amžiuje, kaipo 
geriausias prašalin- 
tojas reumatizmo ir 
neuralgijos. Seve
ra’s Gothard Oil 
(Severos Gothardiš- 

,kas Aliejus) tai yra 
ištirtas linimentas. 
Kainuoja 30c. ir 60c. 
ir 2 ir 3c. taksų.

i FIRST STATĖ . „BĄN K 
į ,OTSALt«
L BOSTON T > MASS.

Zf

No. 1 VARGONAS yra 18 
colių ilgio, 11 colių platus, 
ir 12% colių augiu.-; yra 
gražiai pagražintas i ■ -uuu- 
da skambų ir preir.r i bais.., 
taip kad yra aiškus e: lėti je 
svetainėje. Jis yra apsaugo
tas nuo (talkių ir d1”';'.:, stik
lo durimis. Prekė .>14.75.

Ištrink gerkle ir krutinę gu

PAINEXPELLERHT 
ir pridengk krutinę vilnone materija. 
NeapgileBk taip, kad tavo prigimta., Kul
ti* išsivystytu i plourist-, —
infiueuzy ir i kitokins pavojiugn>

^uripirk šiandiena i 
oje.aptiekoje l*»in-E\peller'in &»«-. 
*uc. bateli*.

Tikrieji turi tr.usu vai/baženkli

4* ikarĄ 4a
Nepriimk kitokiu yiuuaiuyuiu arba 

pauugdtiojioau.

r. AD. R1CHTER 6 CO. 
324-330 Broadway New York

^atstovus, neva Lietuvos rei- 
ikalais, liet ištikrųjų kadi 
ikuodaugiausiai sužvejojus, 
liš lengvatikių žmonių pini- 
Įgų savo politiškiems tiks
lams, dengiamiems ”F ’ 
ves Nepriklausomybės" ir 
ktių vbalsių, skraistėmis; ka 
dangi Lietuvos padėtį jie 
aiškiname taip, kaip ištikru- 
ių vra, bet kaip jų intere
sams geriau, kas darbininkų 
klesai yra kenksminga;

katalikais. Laiško autorius j lodei mes, LSS. Pild. Ko- 
sako, kad Lietuvoje visos so- mitetas, randame pageidau- 
cialistinės srovės eina ben- jamu, kad Lietuvos Social- 
drai su Lietuvos valdžia ir 
labiausiai remia paskolą.

Tečiaus šito savo tikrini
mo kun. Žilius neparėmė jo
kiais faktais, gi žinios, ame
rikiečius pasiekiančios, rodo 
kaip tik priešingai tam tik
rinimui; tikrenybėje Lietu
vos Socialdemokratų Partr-Į 
ja už paskolą, neagituoja, ii 
soc. liaudininkų demokra
tų partija, net ir buržuazi
nės demokratinės partijos 
neina išvien su dabartine 
Lietuvos valdžia; priešin- Į 
gai, jos visos smerkia tą vai- ’ 
džią ir skaito ją visai ne de- 
mokratinga.

Be to, kun. žilius nepa
duoda ir jokių argumentų už 
tai, kad Amerikos Lietuvių 
Soęialistų Sąjungos bendra
me Lietuvos Paskolos Komi- 

' tete dalyvavimas

LSS. PILI). KOMITETO 
TARIMAS II.

Delei Lietuvos valdžios 
paskolos.

Lietuvos Paskolos kampa
nijos vedėjas, kun. Jonas ži
lius, raštiškai kreipėsi j LSS. 
kviesdamas ją paskirti iš sa
vo tarpo tris atstovus j ben
drąjį paskolos komitetą, da
lyvauti jame lygiomis teisė
mis kartu su tautininkais ir

demokratu Partija atsiųstu 
šavo atstovą į Jungtines A- 
nerikos Valstijas su ”misi- 
Ijtn," iš ko mes amerikiečiai 
lietuviai galėtume sužinoti 
tikrą dalykų stovį ir tada 
oasekmingiau galima butų 
surinkti reikalingų Lietuvos 
darbo žmonėms šelpti per 
L. S. D. Partiją pinigų.

LSS Laik. P. Komitetas:
J. S. Prusalaitis, P. Pleč

kaitis, Pr. Raskevienis, K. 
Liutkus. T. Matas, M. Bal
tuškienė, M. M. Račiutė- 
Herman.

D. Motuz, sekr.-vert.

LSS. LAIK. PILD. KOMI
TETO TARIMAS IV.
L. S. D. P. atstovybės 

reikalu.
Kadangi LSS. X Suvažia-

butinai vimas, atsibuvęs lapkrityje 
reikalingas. LSS. supranta. 1919, Chieagoje, užgyrė rė- 
kad dabartinė Lietuvos vai- mimą Lietuvos Šocialde- 
džia, kaip kiekviena valdžia, mokratų Partijos, kuri vie

nintelė tikrai atstovauja 
Lietuvos darbo žmonių rei
klus, tuo tikslu tariamas 
LSS. suvažiavimas Įsteigė 
fondą L. S. D. P. remti;

Kadangi, ypač dabartiniu 
laiku, kuomet rengiamasi 

, __ _____ prie rinkimo atstovų Į Lie-
valdžios nepripažįsta. Lietu- tu vos valstybės Steigiamąjį 
vių Socialistų Sąjunga at-Seimą, tenai reikia dide- 
meta šitas abi pozicijas ir lės agitacijos, idant prave- 
pritaria Lietuvos Socialde- dus kuodaugiausiai L. S. I). 
mokratų Partijai, kuri ka- P. atstovų;
rėš metu dagi pirmutinė iš: Kadangi dar nėra galima 
visu Lietuvos partijų iškėlė pasiųsti Lietuvon pinigai ir 
NeDriklausomos Lietuvos,nežinia kada atsidarys ke- 
obalsi. liai tam siuntimui;

Tečiaus toli gražu ne kiek- Todėl mes, LSS. Pildoma- 
vieną, kad ir savo valdžią sis Koimtetas randame buti- 
gali remti socialistai. Da- nai reikalingu, kad Lietuvos 
bartinė Lietuvos valdžia nė- Socialdemokratų Partija Įs
ra liaudies pastatyta, vien teigtu savo atstovybę užsie- 
saujalės veikėjų, ’ nesiskai- nyje tokioje šalyje, kuri dip- 
tančiu su žmonių valia. Toji lomatiškai susirišusi su -Jun- 
valdžia trukdo ' darbininku .akinėmis Amerikos Valstijo- 
kovą su dvarininkais ir ki- mis ir su Lietuva, kad pel
takiais išnaudotojais; ji var ------ -
žo piliečių tieses ir nesirupi- siųsti pinigai Lietuvos S. D. 
na jų gynimu nuo lenkų ir 
kitų imperialistinių grobi
kų ; ji sėbrauja su svetimų 
šalių reakcininkais ir eikvo
ja pinigus augštom valdi
ninkų algom ir pokiliams; 
ji nepaiso žmonių reiKaiavi- 
mo kuo veikiausiai šaukti
Steigiamąjį Seimą. Šitokių 
kaltinimu valdžiai stato ir 
kitas Lietuvos demokrati
nės partijos ir net beparty- 
viai žmonės iš diplomatinių 
Lietuvos sferų.

Akyvaizdoje to, kaip-gi 
t ^socialistai, ginantis darbi- 
' ninku reikalus, galėtų remti 

paskolą, kuri eis šitos val
džios palaikimui? Dėties 
prie Paskolos Komiteto rei-1 
kštų išreikšti pasitikėjimą ( 
šita valdžia ir pritarimą jos1 
anti-demokratinei pragaiš-j 
tingai politikai. Lietuvių 
Socialistų Sąjunga todėl 
griežtai atsisako turėti ką- 
nors bendra su tos paskolos 
rėmimu.

LSS. Laikinasis Pilti. Ko
mitetas:

M. Baltuškienė. K. Liut
kus, M. M. Račiutė-Herman, 
J.S. Prusalaitis, Pr. Raške- 
vičius, P. Plečkaitis.

I). Motuz. sekr.-vert.

be uinigų negali gyvuoti: 
LSS. nestoja už tai, kad 
Lietuva savo valdžios netu
rėtų. Nenorėti Lietuvai sa
vo valdžios gali tiktai tie 
žmonės, kurie nori matyti 
Lietuvą po svetimu jungu, 
bei anarchistai, kurie jokios

mis ir su Lietuva, kad per 
ta atstovybę galima butų

Partijai.
LSS. Laik. Pild. Komite

tas:
J. S. Prusalaitis, P. Pleč-

(Uitis, T. Matas. Pr. Raške- 
vičiuk, K. Liutkus. M. M. R u 
Čiutė-Herman, M. Baltuskie- dailė 
nė.

LSS. LAIK. BILO. KOMI
TETO TARIMAS V.

Remdamiesi LSS. konsti-

rafu 8-ju ir straips. IV, par. 
7, mes, I^S. Laik. Pild. Ko
mitetas, šiuomi įgaliojame 

i LSS 34 kuopą, Waterbury, 
Conn., atsiimti iš LKS 34 
kopos (VVaterbury) visą 
manta, kurią toji LKS kuo
pa pasisavino.

LSS. Laik. Pild. Komite
tas :

J. S. Prusalaitis, P. Pleč
kaitis, T. Matas, K. Liutkus, 
Pr. Raskevičius, M. M. Ra- 
čiutė-Herman.

Kadangi aš nežinau, kiek 
LKS. 34 kuopa pasisavino 
LSS. 34 kuopos turto, tai ne
galiu spręsti ar užsimoka 
už tą turtą su LKS. kuopa 
po teismus tąsyties, nes ji 
geruoju visvien jo nesugrą
žins.

Pakol tas dalykas man ne
aiškus, nuo balsavimo susi
laikau.

I). Motuz, sekr.-vert. 
M. Baltuškienė.

LSS. Pildomojo Komiteto 
sekretoriaus rinkimas.

Nominuojant kandidatus 
i LSS. Laikinojo Pildomojo 
Komiteto sekretorius, d-gė 
M. M. Račiutė-Herman gavo 
5 balsus, drg. Liutkus — 2. 
Dr-gei Račiutei-Herman at
sisakius, likos išrinktas 6 
balsais drg. K. Liutkus.

LSS. reikalais kreipian- 
ties i P. K., reikia kreiptis 
P.K. sekretoriaus antrašu: 
131 Grand st., Brooklvn, N. 
Y.

D. Motuz, sekr.-vert. *

, LSS. LAIK. PILD. KOMI
TETO TARIMAS III. 

Lietuvos atstovų klausimu.
Kadangi tautininkų ir kle

rikalų srovės po visokiais 
•vardais atsiunčia į .Jungti- 
.nes Amerikos Valstijas savo1

i
Smagiausia 

ir įdomiausia 

knyga skaity

ti. 210 ųiusla- 

pių. 20 pavei- 

kiltį. Kaina 

$1.00. Reika

laukite pas

A. Margeris, 
M23 St. Paal 4n 
Clkaj*, Iii.

Pinigus sius
kite: dolerį 
laiške, ar mo- 
acy order į.

FIRST STATĖ 
BANK

107 SALĖM ST
BOSTON. MASS.

Augščiausis vandenpuolis 
yra Grand Falls, Labradore, i 
Vanduo puola nuo 2,000 pė
dų augščio. Antras randasi 
Naujojoj Zelandijoj, vadina
si Sutherland Falls; vanduo-; 
puola nuo 1.904 pėdų augs-, 
čio.

Kiekvienam išsiųsime pakeli teatri
niu pinigu, iš kurių gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi 
iliustruotą kataliogą geriausiu laik
rodžių ir Įvairių naujų išradimų, kas 
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašykite tuojaus: (8;

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Avė., Dept 15, 

CHICAGO. ILL.

l’.ritva ’Gold Medai”,
riausio Angliško plieno, 
gvarantuota, gražiai užbai
gta, vartojama geresniuių 
skutėjų. Toji britva bus 
prisiunčiama dykai kiek- 

venam kurie užsisakys nuo musų ge
ležinkelio laikrodėlį. 17 akmenų Sv.iss 
viduriais. gerai paauksuotas, pilnai 
gvarantuotas ir gerai reguliuotas*. 
Viršeliai to laikrodėlio yra gražiai 
j. ravieruoti. Tas laikrodis parsiduoda 
storuose nuo $21.00 iki 30.00. Mes gi 

parduodame jį už išdirbystės kainą už $8.75. Priedų šalę tos gvarantuotos 
Britvos męs duosim jurps gerai paauksuotą (Gold filled) žiedą, gražiai in- 
gravieruotą. su gražia hioteries figūra. Tas pasiūlymas bus tik per trum
pą laiką, todėl, nepasivėlinkite, prisiųskite jusų užsakymą tuojaus.

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

AMERICAN NOVELTY SUPPLY CO. -
Dept. L-^4. P. O. Bov 1034 NEW YORK. N. Y.

KOSI"I.YS IK KATARAIS, su kuriuo dabar kiek
vienas susitinka, u norėdamas prašalinti tą nes- 
.iiaeu.na turi vartoti Severa’s Balsam lor Lunąs 
I Severos Balsams de< Plaučio). Tie geriausieji 
■ aistas dėl plaučių kainuoja nuo 25 iki 50 centų, 
taipgi ir 1 ir 2c. taksų.

aN’FLI’ENZA. Apsisaugojimui nuo tos ligos rei- 
..alinga vaitoti po vienų ar po dvi tabelkas nuo 
šalčio ir dieglio. Vadinasi Severa’s Cold and 
Grip Tablets (Severos Šalčio ir Dieglio Tabelkos). 
iie tinkamieji vaistai dėl kurio šildymu ir nusai- 
koiitno kraujo kainuoja 30c. ir 2c. taksų.

G M.VOS SKAI DĖJIMAS reikalauja greitos 
pagalbos, idant liga neužsisendintų ir tas blogas 
gaii out lengvai pra.-alinamas, vartojant pasek- 
mrras Severa’s lablets for Headache and Neu- 
laigia i Severus i’auelkos nuo Galvos Skaudėjimo 
ir Neuralgijos). Tinkamai vartok tuos greitai 
veikiančius vaistus. Kaina 25c. ir lc. taksu.

N I SILPNĖJI S! AM save jaučiantie- silpname 
stovyje nuo užkietėjimo vidurių, sakant nuo dis
pepsijų.- labai gerai veikia Severa’s Balsam oi 
Lile (Severos Balsamas Gyvybės), kuris tinka
mai prigelbsti suvirinimui maisto, sutaiso visą 
organizmu ir sure gultuoju vidurių veikmę. Kaina 
s.5c. ir 4c. taksų.

PLOVIM AS gerklės, nosies, nuo nepaprasto ciau- 
ttėjimo ir gripo, vartok Severa’s Antisepsol (Se
veros Antisepsolių >, kuris pasekmingiausiai pra
šalins nesmagumų. Vartojant reikalinga atsar
gumas, ypatingai plaunant nosį. Tas visas sutai- 
svmas kainuoja 35c. ir 2c. taksų.

N 1’SlLl‘NĖJUSIEMS NERVIŠKAI, kurie yra pri 
varyti prie galutino nuovargio, negali atsakančiai 
miegoti ir mąstyti. Jeigu nori prašalinti tą ner
viškumą, vartok Severa’s Nervolon 'Severos Ner- 
v Otoną I. Tai yra išradimas lengvai prašalinan
tis blogą. Kaina *1.25 ir 5c. taksų.

Kalendorius Dovanai!
Jau galima gauti Severas Lietuvišką Kalen

dorių 1H2U metams, kuris yra dalinamas a p tie ko
še dovanai. Jeigu kartais jusų aptiekorius netu- - 
lėtų, rašykite tiesiog pas mus, reikalaudami

Lietuvoje
Lenkijoje

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMU

MUS BANKŲ

I LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

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

Lenkiškos Markės
1,000—už 821.50.

Vokiškos Markės
1,000—už $28.00.

Rubliai
1,000—už 818.00.

Severos

Vaikų Verkimas 
paduoda pirmuti
nius ženklus nelstu- 
rčjinio kančių vidu
je, gerai veikia dėl 
prašatinimo .Seve
ra’s Sopthing ,’lrops 
(Severo^ Raminanti 
Lasai), kurie pra
šalindami skausmą 
suteikia kūdikiui ra
mumą. Kaina 25c. ir 
lc. taksų.

LIETUVIŠKAS KALENDORIUS
1920 METAMS.

Tai yra dailiai apdirbtas, pilnas užimančių 
patarimų visokiuose dalykuose o labiausiai apie 
sveikatą. Perskaitę patarkite ir savo draugams 
apie jį.

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Ia.
I

Plaukų Gražumas
Duoda kvepėjimą 
plaukams, stiprumą 
ir švelnumą varto
jant Severa’s Hair 
l’omade b 'Severos 
Pomada Fiaukatns), 
kuri yra žinoma kai
po tikras vaisias 
:buibvj -ouitĮond onu 
25c. ir ic. taksų.

UŽKIETĖJIMAS. Pasekmingai veikiančios pi
lės umu laiku prašalina vidurių sunkumą, galvos 
svaigulį, odos geltonumą ir sudrutina jaknas 
vartojant Severa’s Liver Pilis (Severos Pigulkas 
Kepenims*. Tų urnai velkančių pigulkų reikalauk 
tuojaus. Kaina 25c. ir lc. taksų.

ODINĖ MOSTIS. Kartais oda suskirsta, rankos 
ir kojos apsipila raudonais niežtančiais plėtmais 
i visokie kitokie lengvi išbėrimai lengvai praša
linami vaitojant Severa’s Skin Oitnient (Severos 
Odinę Mostj). Kainuoja orte, ir 2c. taksų.

SKAUDULIŲ; MOSTIS, kuri pasekmingai gydo 
netik žaizdas, liet labai tinka nuo kitokių skaus
mų nuo nusilpnėjimo, nuo nudegimo, nuo uždrės- 
kimų. žodžiu sakant, geriausias ir parankiausias 
vaistas namuose. Tai Severa’s Healing Ointment.) 
Kainuoja tik 25c. ir lc. taksų.

geros muzik turi turėti viena savo namuose. Šis namo 
labai gražiai padarytas ir jo mašinerija niekados negali su-

Mylėtojai
vargonas yra
gesti.

Jeigu mylit 
vargo na. Su , 
sakius šmotus ir ne taip, kaip zirzina ka? nors 
grajinsi gražiausiai ir at.-akančiai. įs dės: relę kokią norėsi 
si, o vargonus grajins. Gali būti tikras atsakančiai.

Dabar, kolei dar garsiname, parduodame juos labai .pigiai. Taigi nu
sipirk vieną nelauk koiiai pabrangs. Jums reikia šio namoiinksmintojaus.

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

5 rolitis muzikos duodame dykai su Vargonais. Su vargonų No. 2 duo
dame 3 ro’ius.

D’dcli surašą muzikos rolių siunčiame drauge su vargonais. (8] 
MASHKEN SPE IAI.TY CO.

4456 SO. HERM1TAGE AVĖ.. CHICAGO. ILL.

muziką, tai būtinai nusipirkit vieną iš šių musų puikių 
juo palinksminsi save ir savo draugus. Galėsi grajinti vi- 

šiek-tiek pramokęs, bet 
ir tik suk-

Stebuklinga Formuia
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

4
4
4

4
4

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą įvairiau-
___ __________ . . w e -V- •• z- 1 *11 •*____ 1______ .siu SKILVIO LIGŲ. Toji formuia susideda iš sekančiu 

trijų ypatybių:
1) Ji gydo skilvio neveiklumą;
2) Ji priverčia pilvą dubti;
3) Ji sutrumpina pilvo tv irškinimą.

T C VINUM CINCHONAE T* C
I • V. KARTUSIS VYNAS ■ • V.

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

Reikalauk Karčiojo Vyno jūsų aptiekoje. 
negautumėte pas jus aptiekorių, rašykite pas

2 HUDSON ST. 
...................... *>*»***«*

l’ŽTERšTAS K R Al JAS
liūlius, išbėrimus, niežėjimą odos, skaudžias šun- 
' utis pleiskanas ant veido, o norint tą visą pra
šalinti reikalinga pirmiausiai kraujo išvalymas, 
vartojant Severa’s Blood Purifier (Severos Krau
jo Yalytoją), kuris gaunamas už $1.25 ir 5c. Uk
sų.

srimdo visokius skau-

KR\žl \l S SK A l t.)ĖJ IM AS atsiranda dažniau
siai nuo sugedimo inkstu, kas prašalinama varto- 
jant Severas Kidney and Liver Remedy (Severos 
Guduolės nuo
giausi vaistai abiejų lyčių.
ir 3c. arba 5c. taksų.

Inkstų ir Kepenų). Tai pasekmin-
Kaina 75c., ir $1.25,

GY DANTIS MI'ILAS. Tai va antiseptiškas, 
lantis, turintis gardų kvapą. Reikalinga jį turėti 
visados po ranką, vadinasi Severa’s Medicated 
Skin Soap (Severos Gydantis Odos Muilas), 'lai 
yra jau daugelio vartojamas su geriausiomis pa
sekmėmis. Kainuoja tiktai 25c. ir 2c. taksu 

gyayenjppjatibusuhiLTEnE£uan£in.erJ nferuį

UŽTIKRINK SAU ATEITĮ
Patarpininkaujant

“The Texas Oil Fields
kurie duoda pilną progą smulkiems akcijonieriams 
Jie išplėtė didelius turtus ir daug žmonių per juos 
jan praturtėjo.
”SPEA OIL” PASIŪLO AKCIJAS PO

DU DOLERIUS
už kiekviena akcija, kurios už kiek laiko išsivystys į 
didelius pinigus. Knygutės paaiškinimui duodamos.

SPEAR oil co
40 Court St. Boston, Mass

TELEPHONE: Haymarket 1881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT R0W, SUOLEAY SQUARE
BOSTON, MASS.

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

Pirmą egzaminaciją ir Kraujo išbandymą, jeigu yra reika- 
liiųfa. padarome DYKAIkus akines -i kuponų.

VALANDOS nuo 9 iš ryto iki 9 vakare.
Kalbame lenkiškai ir rusiškai.
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Vietinės Žinios
True translation filed with the post- 1 
master at Boston, Mass. on January 
21, 1920, as reųuuvd by the Act of 
(k-tober 6. 1917.

BIUDS DELEI SUVARŽYMO 
NUĖMIMO.

Draugo Grigaičio prakalbos
Pereito nedieldėnio vaka

re Lietuvių svetainėje. So. 
Bostone, buvo LSS. 60 kuo
pos surengtos drg. P. Gri
gaičiui prakalbos.

Gerbiamas kalbėtojas pla
čiai ir aiškiai nušvietė Lie
tuvos padėtį, išaiškino prie
žastis, kodėl amerikiečiai 
lietuviai darbininkai šiuo 
taip svarbiu Lietuvos mo- 
emntu, kada kekivenas turė
tų veikti, kad ilgų amžių sa
vo svajonę padarius tikru 
gyvu kunti — šiuo svarbiu 
momentu tiesiog apatijos 
apimti. Priežastis šilo ne
veiklumo. tai žmonių apsivi- 
limas. Apvylė juos klerika
lai ir tautininkai savo neti
kusia politika: žmonės ma
to, kad Lietuva šiandien j 
faktiškai jau nepriklauso
ma. tečiaus tos lauktos joje 
laisvės ir gerovės nėra, dėl
to, kad kaip čia Amerikoje 
musu visuomenė not i vado- 
vuati uzurpatoriai, liaudies 
nerinkti ir ios neatstovau
jantis politiški mekleriai, 
taip ir Lietuvos valdžia pa
tekus į liaudies nerinktų ir 
jos neatstovaujančių žmo
nių rankas. Lietuvai neša tik 
didžiausią blėdį. Kalbėto
jas faktais išparodė. kad už 
Lietuvos žmonių teises ir 
valstybės rubežius tikrai 
kovoja tik Lietuvos žmonės.

• ;(kuriems amerikiečiai lietu-! 
ck^pi^ darbinnkai privalo pa- 

1-idėti, jeigu nori susilaukti 
‘politiškai ir ekonomiškai 

'jlaisvos, nepriklausomos* de- 
• mokratinės Lietuvos res
publikos.

Massachusetts valstijos 
iegislaturai atstovas Kinkei 
uereitą savaitę padavė savo 
bilių, reikalaujantį panaiki
nimo visų suvaržymų, kurie 
buvo įvesti karės metu, t. y. 
kad butu grąžinta laisvė žo
džio, spaudos ir susirinki
mams, vienu žodžiu, kad bu
tų sugražintos visos tos tei
sės, kokių visuomenė delei 
karės buvo nustojusi. Ats
tovas Finkelis savo reika
lavimą pamatuoja tuomi, 
kad karė faktinai pabaigta 
ir taikos sutartis taipgi ir 
Amerikoj greitu laiku turės 
but pasirašna: todėl nėra 
jokio reikalo tolesniai pa
laikyti tuos suvaržymus, ku
rie valdžiai rodėsi reikalin
gi karės metu.

Motina nužudė kūdikį ir 
pati n» -ižudė.

Anądien namuose po num. 
6 Shervvood st.. Roxbury, 
moteris Virginia Vellecco 
atsukusi gazo kranus užsi- 
troškino pati ir dviejų mė
nesių senumo savo kūdikį į 
Jozefiną. Vyresniuosius tris 
vaikus jinai išsiuntė pas — 
mynus. kad jie jai nekliudy
tų užmanymo. Nusižudymo į 
priežastis nežinoma. Kaimy
nai pasakoja, kad jinai buvo 
blogos sveikatos, bet prieš 
nusižudymą paskutinėmis 
dienomis buvusi gana sma
gi ir jautėsi sveikai

Trįs ypatos užsinodijo me
diniu alkoholhim.

Pereitą sąvaitę atsigaben
ta miesto ligoninėn tris 
žmones užsinuolijusius me
diniu alkoholium. Kertėj 
Beach ir Washington gatvių 
policmana.s pamatęs girtus 
areštavo juos, bet pasiro
džius, kad jų gyvastis pavo
juje. nugabenta juos ligon- 
butin. Čia ištyrus atrasta, 
kad jie yra užnuodinti. Ro
dos, kad pasveiks.

Pereito ketvergo \akare. 
kuomet stiklinio dievaičio 
garbintojai apvaikščiojo at
sisveikinimą su alkoholium. 
Bostono policija areštavo 
64 ypatos už girtybę. Nuo 
17 dienos sausio įvyko visoj 
šalyj visuotina blaivybė ar
ba gavėnia alkoholikams. 
Svaigalų daugiau nebebu -. 
bet areštavimų už girtybę 
kasžin ar sumažės.

Užtroško nuodingais angli
niais smaikais.

Pereitą subatą po pietų 
kaimynai išlaužę duris na
mu po num. 472 Main st.. 
i----- ‘ 
atstovą James Morrisoną ir išreikalavimo mokesties pa- 
jo žmoną Elleną. Kaimy- didinimo, kadangi nesimato 
nams pastebėjus, kad nieks daug vilties streikui laimėti, 
iš namų neišeina, nors ir tai Ladies Garment Wor- 
pietųs praėjo, susirinkę jie kers l'unija po trijų dienu

Reikalauja panaikinimo 
privatinio kelių valdymo.
Atstovas James A. Torrey i ridge’aus LSS. 1

padavė Massachusetts vals- ‘ susirinkimas. Susirinkimas 
apdirbo pieną tolesniam vei
kimui, išrinkdamas tam rei
kalingas komisijas. Trum
poj ateityj bus atvaidinti du 
veikalėliai: '‘Caras Sibire” 
ir ”£ydas ir Dzūkas.” Prie 
to, vakaras bus jjagamintas 
muzikaliu programų. Net
rukus |)o to bus rengiama 
draugiška vakarienė.

Po susirinkimo drg. N. 
Rastenis skaitė paskaitą. 
Paskaita buvo nuosaki, ai»-

LSS. 71 JtUODM veikiu I ANTHONY l KAN AS, pirmiau gy- mopa vemia. Ivenęs XOrth Weymouth, paskui Cam- 
Cnne.-A n J K o i bridge. o pagalius W»terbury, tuoiaus
sausio 11 a. buvo tarnu- atsiliepkite į Middle.sex Superior Teis- 

71 kuouas ■'»« Cambridge, tenai yra užvesta 1)1- 
• b- . b> la Prlei j*, per jo moten Ltud-

Dr. A. L Karalius

Aukų susirinkimas sume 
tė 35 dolerius su centais.

Antru atveju drg. Grigai
tis išparodė skirtumą tarp 
komunistų ir socialistų. 
Perskaitęs kelis'punktus iš 
komunistų partijos progra- 
mo. tų punktų prasmės aiš
kinimu kalbėtojas kaip žari- 
Įomis degino susirinkusius 
komunistus. Kas pasiklau
sė šito išaiškinimo, tam bu- 
bo kai): diena aišku, kad ko
munistų programas ištikim
ai sugalvotas ir parašytas 
tiktai provokatorių. Jau ir 

•bolševikų atstovo Nortevos 
; paskelbimo nereikia, kad ži- 

1 nojus. jog komunistų lyde- 
c‘ riai ištikrųjų lengvatikiams 

sutaisė spąstus.

Komunistai savo progra- 
mo apgynimui nei vienas ne
atsiliepė. Jie už tai ėmė vi
sokių kitų "klausimų” kal
bėtojui statyti, užmiršdami, 
kad svetainė nusamdyta ne 
jų diskusijoms.

Kliaučiai grasina gcneraliu 
streiku.iI

____ _______  - ,; Kriaučių unijoms trims 
Medforde. atrado negyvais skyriams streikuojant delei

lijos legisleturai savo įneši
ma. kad miestų transporta- 
cijos keliai iš privatinių ran
kų butų paimti į miestų bei 
valsčių rankas. Tame biliuje 
■ šdėstoma pienas, kaip mies
tai ar valsčiai galėtų trans
porto kelius valdyti ir duoti 
. monėms priderantį patar
navimą. Bilius reikalauja, 
kad miestai ar valsčiai išlei
stu tam reikalui bonų ir iš 
to susidarytų reikalingas 
kapitalas. Gatvekarių kom- 
oanijoms turėtų but atlygin
ta ir joms butų palikta 6 
mėnesiai laiko vesti biznį, 
iakol miestai bei valsčiai ga- 

l utinai nesutvarkytų reika- 
i iingų valdybų.

Lietuvių Studentų Kliubas 
susiorganizavo.

Nedėlioj. 17 sausio, South 
j Bostono Lietuvių Muzikos 
i Konservatorijoj įvyko ant- 
jras lietuvių moksleivių susi- 
: rinkimas. Dalyką plačiau 
upsvarsčius. ir tie mokslei- 

Iviai. kurie tik pirmu kartu 
iatriiankė, kartu su sumanv- 
d.ojais pripažino, kad yra 
naudinga ir reikalinga su- 
ungti savo veikimą į -orga

nizaciją. kur butų galima 
'.indrai darbuotis. Iš suma
nytų vardų ''Lietuvių Mok
sleivių Kliubas” ir "Lietuvių 
Moksleivių Ratelis.” didžiu
ma baisų priimta ‘'Lietuvių 
Studentų Kliubas,” Valdyba 
išrinkta 
•Jon Įnėjo: p-lė S. M. Puishea 
pirmininkė. Andrius Gar- 
mauskas vice-pirmininkas, 
K. Thomas iždininkas, N. 
A. Rastenis protokolų ir fi
nansų raštininkas.

Taipgi išrinkta specialė 
komisija iš trijų ypatų pa
rašymui taisyklių, pagal 
kurių kliubas veiks. Kliubo 
liksiąs bus: savitarpinis 

į iraugiškumas. rengimas 
'prakalbų, paskaitų, koncer
nų ir kitokių vakaraų, kad 
skleidus apšvietą, gavus sau 

! moralės bei materialės para
mos ir sykiu traukus lietu
vių jaunomenę prie mokslo.

Pirmas draugiškas vaka- 
įi-as nutarta parengti vasa
rio mėnesyje, kur apart na- 

Įrių bus pakviesta apielinkės 
Lmalavirių draugai.”

Tuo oačiu laiku, jeigu ku- 
| rie moksleiviai, lankantis 
augštesnes nTokyklas. dar 
neprisidėjo prie kliubo. bet 
norėtų prisidėti, lai kreipia
si del informacijų pas kliu
do sekretorių sekančiu ant
rašu :

N. A Rastenis,
762 Broadvvay,

So. Boston, Mass.

išlaužė duris ir rado Morri- konferencjos nutarė šaukti j 
šoną su žmona negyvus. Vy- generali streiką, kad pagel-į
ras ir moteris buvo 
niuose drabužiuose, 
jų gulėjo ant grindų miega
majam kambaryje, moteris 
gi — virtuvėj. Pašaukta po
licija ir koroneris ištyrę 
tragediją pareiškė, kad ji 
atsitiko delei nuodingų ang-

dieni- bėjus streikuojantiem 
Vienas riams kova laimėti.

Vagonų krovikai nutarė 
streikuoti.

Vagonu krovikai ir doku
iiniu gazų iš pečiaus. Kami- darbininkai jau prieš kelis

mėnesius padavė savo rei
kalavimą, kad jiems butų 
pakelta mokestis už darbą, 
liet nesusilaukdami jokio at
sakymo iš savo samdytojų, 
pereitą nedėldienį susitaisė 
paskutini savo ultimatumą. 
Vagonų ir laivų krovikai 
priguli International Lon- 
gshormens Association or
ganizacijai. .Jie paskelbia.

L-t iš keturių ypatų.

Kunigas aiškina, kodėl žmo- 
nes neina bažnyčion.

Kunigas John C. Winett 
oereitą nedėldienį savo Old 
South Methodist Church 
bažnyčioj išdėstė priežastis, 
kode! žmonės vis mažiau 
pradeda lankyti bažnyčias. 
Tų priežasčių kunigas su
randa net 57. Vyriausios jų 
vienok yra tos. kad žmonės 
vis įieško naujienybių; kad 
kunigai nesako savo pamok
slų dienos klausimais; kad 

žmonių svar- 
gyvenimo klausi- 

kad bažnyčiose jie

negvildena 
blausius
mus:
girdi vis tuos pačius daly
kus.

no liuftas atrasta užsuktas, 
pečius užgesęs. Bet kaip jie 
negalėjo pajusti smalkų ne
miegodami ir leisti tiek gu
zų prieiti, kad užtroškus, 
tai visgi misterija. Eina ty
rinėjimas.

So. bostonietis mirė 
bažnyčioj. 

Pereitą nedėldienį St. Au
gustine bažnyčioj, Dorches- kad duoda laiko tik iki 20 d. 
teryj staiga krito negyvas sausio. Jei iki to laiko jų 
Petras Mulvey, 65 metų se- reikalavimai nebus išpildv- .... . .. .
nis. Mirtis atsitiko laike ti. jie pasirengę mesti dar-’ darbininkams bolševikiškos 
mišių. ’bą. . literatūros.

Areštavo radikalų agita
torių.

Tiesos departamento a- 
gentai su Lynno policija pe
reita subatą General Elec- 
tric dirbtuvėj, Lynne, areš
tavo Benjaminą Kupsach, 
buk už agitaciją už bolševi
kus ir skaitymą kitiems
K

viką L'šanas, kurią, kaip ji tvirtina, 
jis apleido June 22, 1916, ir nuo to 
laiko nieko apie jį negirdejo. Jei kas 
žino apie jį, gyvą ar mirusį, praneš
kite šiuo antrašu:

Adv. F. J. Bagočius.
253 Broadvvay, So. Boston, Mass.

JOSEPH ,!>REV1XSKAS. pirmiau 
gyvenęs Cambridge, paskiau Chica- 
'oj. tuojaus atsišaukite j Middlesex 
Superior Teismą, Cambridge, nes te- 
:ai yra užvesta Divorce byla prieš 

n per jo moterį Petronėlę Drevdnskas, 
iurią, kaip ji tvirtina, jis apleido 
Sept 1, 1914 m., ir nuo to laiko apie 
iį nieko negirdėjoj Jfi kas žino apie 
j, gyvą ar mirusį, praneškite.

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

Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenėjusias

B

liga.- 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

33 S. NORGAN ST., 
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

X t 
i 
j

dirbta ir indomi. Galima ti- il su maliokius jackls star- 
kptic kari Poctonic -KEV1CIA maliavoj* namus ir au’o-Keik . Ka<l . arg. Kaltenis šapa randasi po num. H37 ■
trumpoj ateityj pasirodys 
ant pagrindų prieš skaitlin
gą publiką.

į šitą LSS. 71 
sirinkimą buvo 
Mass. valstijos 
Partijos sekretorius drg. 
Kendal, kuris apart pasikal
bėjimo su draugais dagi pa
lakė puikią prakalbėlę.

Šiems metams kuopos val
dybei) likosi išrinkti šie 
draugai: W. V. Aniesta,
■»rg., J. A. Valeika, prot. 
•ašt., L Paulauskas, turto 
’ašt., J. Vinciunas, kasiniu-

E. Fourth St. Gyvenu unt 172 L St., 
.So. Bostone. (3)

kuopos su- 
atsilankęs 
Socialistų

ii

Tel. Haymarltet 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

  K

i-įšrh
Tel. Brighton 781-R. $
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PARSIDUODA DU GERI NAMAI, 
abai Reroj vietoj Dorchesteryje. No- 
iu parduoti greitai už pijrią kainą. 

Jackus Starkevičių. 172 L St., South 
Boston.
■ - ---—-------- -------------------------- !

DABAR laikas pirkti automobilių, i 
rurinie visokių automobilių: naujų ir 
.’ažinėtų, kaip tai Fordų, Studberių 
Ma.v'vell. Overland, Buyck ir Chevra- 
lett. Nauji Chevralect automobiliai. 
parsiduoda už 825 dol. Vieną trečdalį 
iralima įmokėti. Aš kaipo dirbdamas 
Roxbury Service Garadge už parda
vėją norėčiau patarnauti lietuviams: 
parduoti katras geresnis ir ilgiau lai
ko. Kreipkitės laišku ar voatiškai. i

JOSEPH MORR1Š ‘ (4)
514 Broaduay. So. Boston. Mass.

DR. 1. R. JANKELSON į
Gydo ligonius nuo visokią ligą. 

Valandos:
Nuo 2—3 po pietą 
Nuo 7—8 vakare.

FRANEUIL CHAMBERS 
BRIGHTON', MASS.
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i ELEFC-NAS

Dr.-J. C. Landžius Saymour
GYDYTOJAS 

Valandos:..
9—10 ryte.
1—3 diena.

6—9 vakare.
SO. B(

IR CHIRURGAS

ISO BROADHAY 
JSTON. MASS.
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DR. AL FIDERRIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

GORALSKY’S EMPLOY- 
MENT OFFICE.

Persikraustė nuo 52 Salėm sL į 
naują vietą

169 COURT ST., BOSTONE
Užtektinai darbo vyramo ir mote

rims kiekvieną dieną (7)

JAU SIUNČIU PINIGUS į 
LIETUVĄ.

Taipgi siunčiu pinigus į Vo

kas.
Agitacijos ir kultūrinio 

veikimo komisijon įnėjo 
taipgi gabus ir veiklus drau
gai.

Kuopa nors lėtai, bet visgi 
įariais auga ir dvasia stip- 
•ėja. Yra vilties, kad neuž- 
’lgo kuopa atgaus tas pačias kieti.ią. Lenkiją ir kitas pasau- 
-pėkas, kokias ji jau turėjo j Ho dalis. Ateikite pas mane, o 
orieš išardymą jos. > padarysiu greitai ir pasekmin

gai. Perku Bondsus ir moku 
brangiau mž»visus kitus. Meldžiu 
kreiptis po šiuo adresu:

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

iries išardymą jos.
Uranas.

Socialistų atydai.
LSS. 60 kuopos susirinki-’ 

nas įvyks nedėlioję, 25 šau
do, nuo 11 vai. iš reto Lie-! 
uvių Salėj. Narius ir no- 
•inčius prisirašyti kviečia- 
ne atsilankyti. Kp. rašt. Į

PAJIEŠKAU KAMBARIO. norė
jau gauti su valgiu, "aš ką tik atva- 
iavau is kitur. Kas turėtų kaniba- 
į apie Brattle st. arba Broadway, 
'amhridjfe. :nalonekite pranešti šiuo 
dresu: (4)

A. ARMONAVIČIA
255 Brodiray, So. Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINA prie če- 
erykų siuvimo: mokestis ir moki- 
lanties. Ekspertai merginos ušdir- 
a nuo $18 iki 23 per sąvaitę. (4>, 
LMERICAN" SHOE F1ND1NGS CO.

423 Braadway. So. Boston, Mass.

•IRMOS KLESOS < “
IAISTV KRAUTUVĖ parsiduoda L ... - - ~
dėta.

PUBLIC CASH MARKET
342 Dorchester St.. So. Boston.

(4)

HAVERHELLIO LIETU
VIŲ ŽINIAI.

Šiuomi pranešu vietos ir apielinkės 
lietuviams, kad mes atidarėm KRAU
TUVE. kur gaiite gauti geriausių 
Lietuvių Išdirbystės CEVERYKŲ. 
Marškinių ir kitokių smalkių reikme
nių. Persitikrinkit, kad pas mus už 
viską mokėsit 20 nuošimčių pigiau 
negu kitosę krautuvėse. Todėl rei
kale užeikite pas mus. Taipgi išsiun
čiame pinigus i Lietuvą ir kitas šalis.

PETRAS GARDUS IR
J. RUTKAUSKAS

126 RIVER ST, 
HAVERH1LL, MASS.

i

|Dr. L. J. Podderl
X Iš Petrogrado. X
IGYDO SLAPTAS VYRU IR f 

MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST„ BOSTON. | 
Telephone: Haymarket 3390

Tel.: Richmond 2957-M.

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

Rusiškai. .
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. ’ 
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.

321' H A NO VE R S T.
BOSTON. MASS.
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PLAUKAI
Kas turi nušipasius plaukus, 

bei niežėjimą galvos odos, plei
skanas, puolimą ir žilumą yiau- 
kų; retus plaukus, taip-gi spuo
gus arba šašus, duokite 
antrašą ir 2c. štampą.

The YVestcrn Chemical Co.. 
Box J-. Berea. Ohio.

savo
(6)
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Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirm* siuntinį vaistą iš Euro- 1 
pos gavome ir dabar turime | 
įvairiausią vaistą, kokie tik pa- I 
šaulyje vartuoja4ni. ‘
..Jeigu negauni kitur, ateik pas i 
mus, męs turime. Receptus iš- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarą.

Taipgi užlaikėm visokią iš- 
dirbysčių ir patentuotą prepa
ratą. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurią 
duodam.
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas ... 
Nuo slinkimo plaukų

pleiskanų ....................... *z.-o
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.................25c. 50c. ir 75c.

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

Klausdami ko nors atsiųskit* 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

«
Tel. So. Boston 506-W •

DAKTARAS ;
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|kL. KAPOČIUS
< 4

• LIETUVYS DENTISTAS.
I VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

: . ......... .......
{ 251 Broadway, tarpe C ir D Sta.: t ---- ------------------- ----------
4

čia pa-

. $1.50 

. $1.50 
ir
- $1.25

REIKALAUJAME AGENTŲ.
•Reikalingi pramoninikai arba 

GROSERNė IR savininkai krautuvių kad patar- 
‘į'^Gera “įelinkėEir ge’ra 'Kl žmonėms kaip nusiųsti pašal-

I | 
4 
i 
i 
i

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Kosulys
yn tai viena, kun pa
prastai dranganju persalimam;. «ri- 
pu: ir toki.ma neamaenmama. kuri* 
nžpaoa kvėpavimo triuteta. Tolti- 

atvejyje reikalinga, vai»ta«. kun 
netlen apmarina uždekim*, bet kartu 
nulaiko iritaclj* ir kiaalt. Basi, kad 
nėra nieko geresnio ui

I 
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R
i
R

pa giminėms į Lietuvą. Mes pri
siusime pilnas instrukcijas ir at
lyginsime už patarnavimą. La
biausiai yra patartina avalų (če- 
verykų), drabužių (dry goods) 
ir groserių krautuvių savinin
kams tą apsiimti. Rašykite į 
Lietuvišką Tarptautišką Pramo- 

' nės Bendrovę, po vardu: (3)
Slavonian Trading Corp,, Ine. 

13—21 Park Row,
NEW YORK, N. Y.

Nuo 1 Iki 9 rak. Į 
iki 1 ▼- fo pietų. J

NEDALIOMIS
Seredomis iki 12 dičną.

Ofisas "Keleivio name

80. BOSTON, MAS8.

PINIGUS Į 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

I
I
I
•

I

[Severo’ B*1»do irari’ yr*
geni žinomu nuo 18S1 metu- kaipo 
viena. paeekminKiauslu vai.tu nuo 
pergalimo, užkimimo ir kosulio, ypa- 
tynjai ko»uly» paeina mio kvė-
peTimo triobeliu uždegimo, ii priežas
tie spazmodiiko eroaugulio arba in- 
fl-jenzoe. Kainos: 2Set. ir 1 et. taksu, 
arte 3S ct. ir 2 ct. taktu. Parsiduoda 
visur aptiekose.

******ri*'*11*^***"* 
pnžyk e«v* egUakerina

W F. SEVftA co 
CEDAR RAPICS. IOWA

M
i
R
R
i
«
R

Tel. So. Boston 1771 •

Dr. J. Jonikaitis į
Chirurgas ir Gydytojas

, Ofisas: 495 E. BROAf—
4 So. Boston, Mass. 4
• Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto } 
‘ nuo 7 iki 9-tos vakare. «

NUSIUNčIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

fe i People’s Exchange 
.Į i
--------------- .» d

i) INCORPORATED
BANKIERIAI

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Caspėr
(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

Elihu D. Stone -į
ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS Q 

Reprezentantas ir Bill Cotnmmiss. p 
66—67 Journal Building

262 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

*.«

---------------------------------------------- -
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Linksmų ir pasekmingų 
Naujų Metų!

LINKIME VISIEMS SAVO ŠERININKAMS, RĖMĖ
JAMS IR DRAUGAMS.

Su gilia pagarba

CENTRALI5 BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
Centras: 32-34 CROSS ST. Skyrius: 366 BR0ADWAY, 

BOSTON. MASS. SO. BOSTON, MASS.

Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį.
. ..........................................................................................
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Ant 21 
. akmens 

Gclžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeitavais vir- 

' šais. Labai tei
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiūlijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk ne 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 

: tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
I kiekvienu laikrodėliu.

F.NCELSIOR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL.

i
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PININGOS

LIETUVON!
Jusų giminės ir draugai rei

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

N. H. Bernstein Co.
Hankieriai

101-105 Silim St., 
BOSTON, MASS.

i
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