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Metai XV.
True translation filed with the post- master at Boston, 
21, 1920, as reąuired bj the Act et October b, 1917.

Sąjungininkai nuėmė 
Rusijos blokada.

SU SOVIETŲ RESPUBLI
KA PRADĖS PREKYBĄ.
Tečiaus bolševikų valdžios 

nepripažįsta.

Vyriausia sąjungininkų 
taryba Paryžiuje nutarė nu
imti Rusijos blokadą ir pra
dėti su sovietų respublika 
prekybą. Apie tai oficialiai 
paskelbė valstybės departa
mentas Washingtone.

Nors mainas prekėmis 
tarp sovietų Rusijos ir są
jungininkų bei neutralių ša
lių lieka užgirtas, tečiaus 
vyriausia taryba aiškiai pa- 
briėžia, jog tas da nereiškia 
pripažinimo bolševikų val
džios. Sąjungininkų atsine- 
šimas linkui Trockio ir Le
nino rėžimo pasilieka toks 
pat, kaip buvo iki šiol.

Vyriausios sąjungininkų 
tarybos pranešimas skamba 
taip:

”Kad palengvinus sunkų 
Rusijos žmonių padėjimą, 
kurie dabar negali gauti iš 
užsienio jokių prekių, Vy
riausia Taryba, išklausius 
tam tikros komisijos rapor
tą, nutarė leisti Rusijos 
žmonėms mainyti prekėmis 
su sąjungininkų valdžiomis 
ir neutralėmis valstybėmis.

”Tuo tikslu ji leidžia rusų 
ko-operacinėms organizaci
joms. kurios turi tiesioginiu 
ryšių su kaimiečiais po visą 
Rusiją, gabenti iš užsienio 
audeklų, vaistų, ūkio maši
nų ir kitokių dalykų, kurių 
Rusijos liaudis reikalauja 
mainan už javus, linus ir 
kitokią medžiagą, kurios 
Rusijoj yra perdaug.

”Šitas nutarimas nereiš
kia vienok kad sąjunginin
kų valdžįos mainytų 
poziciją linkui sovietų 
džios.”

Rusijos ko-operacijų 
junga atstovauja 
20,000,000 žmonių.

VOKIEČIAI PROTESTUO
JA PRIEŠ LENKŲ KAL

BĄ.
Vokiečių sąjunga Lenki

joj pakelė protestą 
Įvedimą vienos lenkų kalbos 
tuose apskričiuose, kurie 
pirma prigulėjo Vokietijai. 
Sąjunga reikalauja, kad abi
dvi kalbos (lenkų ir vokie
čių) butų vartojamos bent 
per keliatą metų, pakol vo
kiečiai pramoks lenkiškai. 
Proteste nurodoma, kad 
kuomet vokiečiai užėmė tą 
kraštą 1816 metais, lenkų 
kalba buvo palaikoma visuo
se viešuose reikaluose. Da
bar gi lenkai ant syk Įveda 
savo kalbą kaipo vienatinę 
□ficiale kalbą, kubmet 
2.000,000 vokiečių tena’ len
kiškai visai nemoka.
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'DABAR PRIE KŪJŲ,” 
ŠAUKIA SOVIETŲ 

VALDŽIA.
Ijondonas. — Sąjunginin- 

,Jzai nutarė nuimti Rusijos 
blokadą dėlto, kad sovietų 
kariumenės laimėjimai pri
vertė juos prie to, sako Mas
kvos bevielio telegrafo pra
nešimas. Dabar Rusijos 
darbininkai turi imtis ku
riamojo darbo. Telegrama 
sako:

” Raudonoji armija savo 
)>ergalėmis blokados lanką 
sutrupino. Dabar darbinin
kų armija turi imtis už dar
bo.

”Taigi stokit prie kūjų, 
tekilų, mašinų, plūgų ir špa
tų. Darbo pūslėtoms ran
koms yra.”

Mass. on January True translation filed ith the post-1
master at Boston. Mass. or Januarj 1 master at Boston, Mass. on January 
21, 1920, as reąuired by the Act of.21. 1920, as reouired by the Act of 
Octooer 6, 1917. October ū 1917.

ANGLIJA PAĖMĖ VISUS 
LIETUVOS LINUS.

Washingtonas gavo žinių, 
kad Londono Natidnal and 
Chemical bank užpirko vi
sus Lietuvos, Latvijos ir Es
tonijos linus. Pirma paasu- 
lio rinkai daugiausia linų 
pristatydavo Rusija, bet už
darius sąjungininkams Ru
sijos duris, linų buvo jaučia
ma didelė stoka.

i irue translation filed with the post- L-a kpt- Amprik/vt [ True translation filed
(master at Boston, Mass. on January -rtmeriKOS Zmontb as
'oi ... —u., .u. . . .. myliu ir aš da tikiuos Ame

rikon sugrįžti kada nors.”| A ngflii ac 1
Ji sakosi rašynėsianti iš ^ĮĮy|| 11 

ijos Amerikos laikraš- j O J 
čiams.

1 with the post-master at Boston, Mass. on January 
' 21, 1920, as reąuired by the Act ofOctober 6, 1917.

prieš

LENKIJOJ SIAUČIA 
INFLUENZA.

Amerikos Raudonas Kry- 
žius praneša. kad Lenkijoj 
□radėjo siausti tokia smarki 
influenza, kad daktarai ne- 
liežino ką daryti. Varšavoje 
kas dien miršta šimtai žmo
nių. Liga užpuola taip 
urnai ir būna tokia sunki, 
kad didžiuma žmonių mirš
ta i 24 valandas. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus dakta-. 
rąi, kurie kovojo su ta liga 
Amerikoj ir Francuzijoj, 
esą tiesiog nustebinti šitos 
influenzos smarkumu. Šer
menims Varšavoj nesimatą 
galo. Daugiausia mirštą 
jaum žmonės ir moteris.

MOTERISNEŠA DEGTI
NE Iš KANADOS PAN- 

ČIAKOSE.
Newport. Vt. — Šis mies

telis stovi arti Kanados šie-j 
nos ir policija čia labai da-( 
boja kontrabandnešius, ku
rie gabena iš Kanados deg
tinę. kuomet Suvienytos 
Valstijose šitas ’'rojaus 
skystimėlis” likos panaikin
tas. Gaudydama kontra
bandnešius, policija atiden
gė anądien visai naują 
transportacijos būdą. Iki 
šiol degtinė daugiausia bu
vo . gabenama visokiuose 
baksuose ir skryniose tarp 
dubeltavų dugnų. Dabargi 
policija sako, kad moteris 
pradėjo nešti kontrabandą 
savo pančiakose. Ir tai pa
aiškėjo visai iš netyčių, kuo
met vienai šlubuojančiai 
leidei” išpuolė iš po anda- 

roko kvorta brandės (kon
jako!. Moteris likos iškrės
ta ir pasirodė, kad ji nešasi 
už pančiakos prisikišus bon- 
kų degtinės. Dabar jau po
licijai prisieina visuomet 
žiūrėti, ar moteris neturi už 
oančiakų draudžiamų daik
tų.

Į

INDIJOJ STREIKUOJA 
200,000 DARBININKŲ.
Anglų valdomoj Indijoj 

sustreikavo 200,000 medvil
nės darbininkų. Sakoma, 
kad mesdami darbą jie jokių Be to da kareiviai Įsiveržė 
aiškiu reikalavimų nepasta- airių parliamentan ir pada
žę.

UŽPUOLĖ SINN FEINŲ 
BŪKLE DUBLINE.

Airijos sostinėj Dubline, 
Anglijos kareiviai ir polici
ja užpuolė Sinn I'einų būkle.

rė tenai kratą.

Deportuoti iš Amerikos Rusi, 

komunistai jau Rusijoj.
BET BOLŠEVIKAI JŲ 

nepriimsią.

irAnarchistui Berkmanui 
Emmai Goldman durįs j so

vietų respubliką atdaros.

.Būrys anarchistų ir ko
munistų, kurie buvo andai 
iš Amerikos deportuoti, pe
reitą panedėlį perėjo Fin- 
liandijos rubežių ir pasiekė 
Rusijos sovietų respubliką, 
bet ar visi jie galės sovietų 
Rusijoj pasilikti, tai da bol
ševikų valdžia turės nusp
ręsti.

i Vos tik komunistai perė
jo rubežių, kaip kariumenės 

reikalaus 1 keliu viršininkai. kurie juos lydė- 
c„„.„ ..iko, _/ ' >° py 71'4, T® '-ave' 
Austro laivvnasusaskteda i telejramiĮ kurioj sa- 

įsileisti tiktai tris

AUSTRAI SUGADINO 
SAVO LAIVYNĄ.

Austrai |>asieigė su savo 
karišku laivynu, kuri reikė
jo atiduoti sąjungininkams, 
beveik taip-pat, kaip vokie
čiai Scapa Flow uoste. Vo
kiečiai paleido savo laivus 
įurių dugnan, o austrai sa
vąjį taip sugadino, kad var
toti jo dabar negalirpa. Pa- 

mėnesiu laiko /

iš vieno šarvuočio, 3 didelių.K0,na’ 
skraiduolių, 4 torpedinių i1 
skraiduoliu, 12 minininkų ir 11 \ 111 V*;
keliolikos mažesnių laivų.

300 PLĖŠIKŲ UŽPUOLĖ 
MIESTĄ.

Apie 300 ginkluotų plėši
kų, pasidaliję į tris koiium- 
ias, užpuolė anądien ant 
Haiti salos Port au Prince 
miestą. Miesto žandarme
rija, Amerikos jurininkams 
padedant, užpuolimą atrėmė 
r vydamosi pusę banditų iš- 
nušė.

SĄJUNGININKAI REI" 
KALAUS KAIZERIO.

Vyriausia sąjungininkų 
taryba Paryžiuje nusiutė 
Olandijos valdžiai raštą, rei
kalaudama, kad ji ištremtų 
kaizeri. Kaizeris iki šiol 
zis da Olandijoj gyvena.

ŠVEICARIJOJ PASIRODĖ 
MIEGOMOJI LIGA.

Šveicarijoj pasirodė ispa
niška influenza ir miegamo
ji liga. Nuo influenzos la
bai daug mirštu Miegamoji 
iga nėra taip pavojinga, bet 
T nuo jos jau ne vienas mi
rė.

SOVIETAI PAĖMĖ 10,000 
BELAISVIŲ ROSTOVE.
Londone gauta iš Mask

vos žinių, kad sovietų kariu
menė paėmė Rostovą prie 
Dono, kur iki šiol buvo De
nikino valdžios lizdas. Su 
Rostovu bolševikai paėmė 
•0,000 belaisvių, 32 kanuo- 
’es, 9 tankas, ir daugybe ki
tokio grobio.

KOLČAKO VALDŽIA VI
SAI SUGRIUVO.

London. — Irkutsko mies
tas, kur nesenai da Kolča- 
kas buvo Įstaisęs savo sosti
nę, dabar stovi liepsnose. 
LOOC Amerikos kareivių 
trausiasi Lobakalio geležin
keliu linkui Pacifiko. Kalča- 
ko valdžia jau visai sugriu
vo. Tai tokios žinios iš Si
biro.

Vokiečių nuomonė apie 
kaizerį pasidalijus; nors vi
si sutinka, kad jis kaltas 
bet vieni norėtų išduoti ji 
sąjungininkams, kiti tam

RUSIJOS VERTYBĖ ~ —
| CHURCHILL NORI KA

RĖS SU SOVIETAIS, 
LLOYD GEORGE BIJOSI.

KĮLA.
Londonas. — Nutarus są

jungininkų tarybai Paryžiu
je nuimti Rusijos blokadą, ___________
featln^ Lenkams liepia trauktis iš

Rusijos ir neerzinti bol
ševikų.

kilti visos Rusijos vertybės. 
Rusijos 5 procentų bonai 
pakilo 4 punktais, o keturių 
procentų pakilo net iki o 
punktų. Žymiai taipgi paki
lo Rusijos kasyklų ir alie
jaus akcijos.

AIRIAI MUŠASI SU 
POLICIJA.

Iš Airijos pranešama, akd 
Drombano airių revoliucio
nieriai apsupo namą, kur 
policija buvo įsitaisius sau 
būklę. Airiai ketino šsprog- 
dinti namą dinamitu, bet ne
pasisekė. Policija pradėjo 
šaudyt iš vidaus ir revoliu
cionieriai šaudydami Į polci- 
ją pastraukė.

Vardai tų. kuriems bolše
vikai ketina atidaryt savo' 
duris, telegramoj nebuvo 
naminėti. bet finai mano, 
kad tais busią tris anarchis
tai: Berkmanas, Emma Gol-' 
dman ir Petras Bianskis.

Šita telegrama tečiaus yra 
nelabai suprantama aky- 
viazdoje to fakto, kad ko
munistams pasitikti bolševi
kai atsiuntė prie rubežiaus 
specialę koimsiją. kurios 
tarpe buvo ir Maksimo Gor
kio žmona.

Tremtiniai Įnėjo sovietų 
Rusijon 19 sausio 2 valandą 
po pietų. Klampodami per 
gilų sniegą ir nešdamiesi di
delius baksus, jie artinosi 
prie Rusijos sienos linksmai 
dainuodami revoliucijos dai
nas ir krėsdami tarp savęs 
juokus. Priėjus prie Yster- 
bako upės, kuri skiria finus 
nuo rusų, kitoj pusėj upės, 
ių laukė jau susirinkęs bu- | 
rys rusų. Pamatę amerikie- , 
čius, jie pradėjo sveikinti 
juos linksmais šauksmais.

Upę amerikiečiai perėjo 
ties karės sugriautu Bielos- 
rovo miesteliu. Lipant 
iiems ant augšto upės kran- 
o, rusai tiesė jiems savo 
’ankas. padėdami užkopti 
mt sovietų žemės. Entu
ziazmas buvo kuodidžiau- 

■ ds.
Karinei muzikai griežiant 

bolševikų himną, amerikie
čiai nusimetė savo lagami
nus ir atsidarę baksus pra
dėjo dalyti tarpe bolševikų 
cigąretus ir maistą, kurio 
jie atsinešė nuo Amerikos 
laivo ”Bufordo.”

Vienas bolševikų bficie- 
rius. komanduodamas savo 
kareivius, linksmai sukinėjo 
iškėlęs augštvn keną ame” 
rikonišku binzų su lašiniais. 
Tarp bolševikų kariumenės 
matėsi vaikų nedaugiau 
kaip 12 metų amžiaus.

Berkmanas su Emma Gol
dman paskutiniai perėjo per 
upę: jiedu leido Birma kitus. 
”Tai yra didžiausia mano 
gyvenimo valanda, ’ pasakė 
Goldmaniutė reporteriams. t?js gu SOvietų Rusija. 
”Po 35 motų nebuvimo, 
vėl grįžtu Rusijon, 
džian *uos apleidvs

10 METŲ KALĖJIMO Už 
ŠOV1MĄ PREMJERO. 
Kairo. — Arionas Sai, ku

ris 15 gfuodšio norėjo nu
šauti Egipto premjerą, gavo 
10 metų kalėjimo.

VAGJS IR PLĖŠIKAI SU
MUŠĖ 100 POLITINIŲ 
KALINIŲ KALĖJIME.
Tvrnėjimas parodė, kad 

federaliam kalėjime Chica- 
goje buvo riaušės, per ku
rias automobilių vagis ir vi
sokie plėšikai sumušė 100 
politinių kalinių. Daugelis 
jų turi išdaužytas akis, su
žeistas lupas ir apdraskytus 
reidus.

DESCHANEL IŠRINKTAS 
FRANCUZIJOS PREZI

DENTU.
Šalies Seimas Versaliuje 

pereitą sąvaitę išrinko Povi
lą Descha nel’į Francuzijos 
prezidentu.

LAIVAS SUDUŽO ANT 
JŪRIŲ.

Netoli Anglijos pakraščio 
sudužo ant uolos anglų gar
laivis ’Treveal.” Su laivu 
žuvo 35 jurininkai.

GAISRAS SUNAIKINO200
AUTOMOBOLIŲ.

Montreolo mieste, Kana
doj, automobilių garaže įvy
ko ekspliozija ir kilęs iš to 
gaisras sunaikino 200 auto
mobilių.

KRATOS IR SUĖMIMAI.
McKees Rock, Pa. — Per 

kratas čia buvo areštuoti ke
li lietuviai komunistai, jų 
tarpe K. Grupas, P. Samu- 

jlionis, A. Varnas, V. Užba
rs ir J. Šivickas. Visus iš
gabeno Davieto kalėjimam 
Likusios moterįs su vaikais 
verkia. Tai vis komunistų 
(agitatorių nuopelnai.

Francuzija kas dieną 
siunčia namo po 8,000 vo
kiečių karės belaisvių. Ang
lija pradėjo mainytis ikai-

as| - • -
Aš| Karė šešiolikai valstybių

Amen- iėšavo $212,268,000,000

Pradėjus bolševikams ar
tintis prie Indijos, Anglijos 
karės ministeris Churchill 
Paryžiuje pareikalavo, kad 
sąjungininkai tuojaus pa
justų kariumenę prieš rau- 
ionas Lenino spėkas viduri
nėj Azijoj. Šitą reikalavi
mą remia visas Anglijos mi- 
itaristų štabas. Anglijos 
ai vynas Paryžiaus konfe- 
’encijoj taipgi atstovauja
mas.

Viskas dabar priklauso 
nuo Anglijos premjero 
Lloyd George’o. Ar jis paši
luos mikliems savo milita- 
•istų liežuviams, da nežinia, 
'ki sol jisai bijosi tokios ka- 
■ės, nes jaučia, kad žmonės 
ai nepritartų. Anglijos už- 
nenio ministeris lordas Cur- 
son stovįs už Churchill’io 
sumanymą.

Jeigu Churchill’io patari- 
nas butų priimtas, tai reik
štų, kad sąjungininkai turė- 
ų užpulti Rusiją ir naikinti 
volševizma ant vietos. Lloyd 

Į Jeorge tam nepritaria, nes 
okia karė tiktai sustiprin- 
ų sovietų valdžią, kadangi 
iž ją stotų visi žmonės. Jisai 
irimena Francuzijos revo- 
iuciją, kaip tuomet svetimų 
nilitaristų užpuolimas su- 
’ienijo franeuzus ir sustip- 
•ino revolucinę jų valdžią, 
tad ji netiktai atrėmė savo 
iriešus, bet sutriuškino juos 

Į r užėmė beveik visą Euro
pą. Gali tas atsitikti ir da- 
>ar su Europa, sako Lloyd 
Jeorge, jeigu Anglijos ir 
"raneuzijos kabinetai pak- 
ausytų pono Churchill’io 
)a tarimų.

Todėl Lloyd George būti
mi spyrėsi ir Rusijos bloka- 
lą nuimti. Kiti talkininkų 
ninisteriai tam pritarė, ir 
aip Rusijai buvo leista lais
tai pirktis ir parduoti už
sienyje visokių daiktų, iš
skyrus tik ginklus ir kito
kius karės dalykus.

Pereitą ketvergą ir pėt- 
ivčią sąjungininkų premje- 
’ai svarstė Lenkijos klausi- 
ną. Surinktos jų žinios pa
bodo, kad pastaromis sąvai- 
ėmis lenkų kariumenė nuė- 
o gana toli už savo rul>e- 
Haus ir užėmė daug žemės, 
;uri priklausė Rusijai. 
Premjerai todėl jierspėjo 
enku valdžią, kad šitokios 
>olitikos sąjungininkai ne- 
•ems. Negana to, jie parei
kalavo. kad užimtas Rusi
oj vietas lenkai tuojaus ap- 
’eistų, nes kitaip sovietų ka- 
'iumenė galės pradėti ofen
zyvą prieš Lenkiją.

Lenkijos užsienio minis- 
Leris Padek atsisakė tai pa- 
laryti.

Taigi dabar prieš sąjungi
ninkus stovi neišrištas klau
simas, ką turėtų daryti są
jungininkų valdžios, jeigu

sovietų kariumenė išvytų 
lenkus iš užimtų vietų ir įsi
veržtų Lenkijon? Sąjungi
ninkų taryba, kuri iki šiol 
duodavo lenkams ginklų ir 
kurstė juos prieš bolševikus, 
dabar jau prisipažįsta, kad 
lenki: valdžia atsisakydama 
pasitraukti iš Rusijos, gali 
pridaryti jiems labai daug 
"trobelio."

INFLUENZA VĖL PASI
RODĖ.

Šiomis dienomis Amerikoj 
vėl pasirodė influenzos epi
demija. Pereitoj sąvaitėj 
po visą šalį buvo 1,000 apsir- 
gimų. New Yorke apsirgo 
400 žmonių ir 10 mirė.

Šią sąvaitę liga jau smar- 
iikau siaučia. Vien Chicagoj 
šį panedėli apsirgo 1,789 
žmonės i 24 valandas. Gary, 
Ind., apsirgo 500. Daugiau
sia žmonių serga ant Kubos 
ir Jamaikoj.

ALKOHOLIS GALUTINAI 
PANAIKINTAS.

Pereitos pėtnyčios naktį 
Suvienytose Valstijose, kaip 
tik išmušė 12 valandą, įnėjo 
galėn Įstatymas, kuriuo 
draudžiami visi svaiginami 
gėrimai. Amerika buvo jau 
"sausa" per šešis ir pusę 
mėnesių, bet tai buvo laiki
nas uždraudimas delei ka
rės. Nuo dabar gi įnėjo ga
lėn nridėtas prie šios šalies 
konstitucijos toks punktas, 
kuris ant visados draudžia 
daryti arba pardavinėti 
svaigalus.

N E\VYORK E KONFIS
KUOTA Už $3,000,000 

GĖRIMŲ.
Nuo pereitos pėtnyčios, 

kuomet Įnėjo galėn prohibi
cijos įstatymas, New Yorko 
mieste konfiskuota jau už 
$3,000,000 gėrimų, kurių sa
vininkai nesuspėjo iš Ame
rikos išsiųsti. Iki pereitos 
pėtnyčios nors ir buvo drau
džiama gėrimai Amerikoj 
pardavinėti, bet į užsienį iš
siųsti buvo galima. Dabar 
gi, «ulyg konstitucijos a- 
mendmento, nevalia nei na
mie parduoti, nei užsienin 
išgabenti.

200 BAČKŲ ROMO 
TURKAMS.

Šiomis dienomis Ameri
kos bravorininkai išsiuntė 
200 bačkų romo į Turkijos 
jiajurio miestus.

JUODVEIDIS PRISIPAŽI
NO NUŽUDĘS MERGINĄ.

Tūlas laikas atgal Brook- 
l.vne buvo apiplėšti C. S. 
C’Ižfrko namai ir nužudyta 
tarnaitė Katrė Dunn. Poli
cija anądien suėmė nužvelg
tą juodveidį, kuris pasisakė 
esąs Franas Keliy, ir tardo
mas prisipažino prie kaltės. 
Jis pasisakė užmušęs minėtą 
merginą dėlto, kad ji gynu
sį savo ponu brangmenis. 
Nužudęs merginą, juodvei- 
dis pavogė $10,000 verks 
daiktų. *



2 KELEIVIS
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LIETUVOS PASKOLA IR 
SOCIALISTŲ POZICIJA.

Kun. Žilius kreipėsi į so
cialistus. kviesdamas juos 
prisidėti prie Lietuvos val
džios paskolos kampanijos, 
kuri dabar yra vedama tarp 
Amerikos lietuvių.

Nurodęs, kad paskola Lie
tuvai daba'1 labai reikalinga, 
kun. Žilius savo laiške sako: 

"Atsižvelgiant • tai. kad Lie
tuvoje visos socialistinės sra
vės (išskyriant bolševikus) ei
na bendrai su Lietuvos valdžia 
ir labiausiai remia paskolą, mes 
kviečiame Jus bendran delei 
paskolos sukėlimo Amerikoje 
darban.

"Jei prisidėtumete, tai malo
nėtumėte i bendrą paskolos ko
mitetą. kuris susidarė New 
Yorke iš svarbiausiųjų organi
zacijų atstovų, paskirti nuo sa
vęs tris atstovus. \ ienų žodžiu, 
kviečiame prisidėti lygiomis 
tėisiemis, kokias turi tautinin
kai ar katalikai.

"Pasitikime, kad lietuvių so
cialistų sriovė neatsisakys da
lyvauti bendrame darbe pasko
lą sukelti Lietuvai."

Bet LSS. Pildomasai Ko
mitetas netiki, kad Lietuvoj 
visos socialistinės partijos 
eina išvien su dabartine val
džia. Atsakydamas į kun. 
žiliaus laišką, LSS. Komite
tas nurodo, kad—

"Lietuvos Socialdemokratų 
partija neagituoja už paskolą 
savo spaudoje. Ji ir Socialistų 
I.iaudinikų Demokratų partija, 
ir net grynai bužuazinės demo
kratinės partijps Lietuvoje, 
neina išvien su dabartine val
džia; priešingai, jos smerkia ją 
ir skaito ją visai nedemokratin 
ga."
Toliaus LSS. Komitetas 

užreiškia:
"Lietuvių Socialistų Sąjun

ga supranta gerai, kad be pini
gu Lietuvos valdžia, lygiai kaip 
ir kiekviena valdžia, negali gy
vuoti, ir ji nestoja už tai. kad 
Lietuva neturėtų savo valdžios. 
Norėt, kad Lietuva neturėtų 
savo valdžios, gali tiktai žmo
nės. kurie geidžia, kad Lietuva 
butų po svetimu jungu, arba 
anarchistai, kurie apskritai ne
pripažįsta valdžios. Lietuvių 
Socialistų Sąjunga atmeta abi
dvi šitas pozicijas ir pritaria 
Lietuves Socialdemokratų par
tijai .kuri šios karės laiku dagi 
pirmutinė iš visų Lietuvos par
tijų iškėlė Nepriklausomos I.ie-

* tu vos obalsi.
"Ret toli gražu ne kiekvieną, 

kad ir savą, valdžią gali remti 
socialistai. Dabartinė Lietu
vos valdžia yra ne liaudies pas
tatyta. o saujalės politikos vei
kėjų, nesiskaitančių su žmo
nių valia. Ji trukdo darbinin
kų kovą su dvarininkais ir ki
tokiais samdytojais: ji varžo 
piliečių teises ii mažai tesirū
pina jų gynimu nuo lenkų ir 
kolčakinių užpuolimų; ji sėb- 
raujasi su svetimų šalių atža
gareiviais. eikvoja pinigus aug 
štoms algoms ir pokyliams ir 
nepaiso žmonių . reikalavimo, 
kad butų sušauktas Steigiama
sis Seimas, šitokių kaltinimų 
Lietuvos valdžiai stato ir de
mokratinės Lietuvos partijos, 
ir bepartvviai žmonės, ir net 
asmens iš diplomatinių lietu
vių sfera.

"Kaipgi tad galėtų socialis
tai. kurie gina darbininkų rei
kalus. remti paskolą, kuri eis 
šitokios valdžios palaikymui ? i 
Dėties prie Paskolos Komiteto. ( 
reikštų išreikšti pasitikėjimą • 
taja valdžia ir pritarimą jpsios ] 
anti-demokratinei pragaištin- j 
gai politikai."
Todėl LSS. Komitetas ne-, i 

nori turėti su Lietuvos vai- __ r______
džios paskola nieko bendra, ti tautininkų

už $25.00 tatininkai ar kleri
kalai prisius $1.75. Ar tai ne 
puikus "patarnavimas" iš jų 
pusės?!

Gavę tų ženklelių, jie sa- 
: ko, jus galėsite nusiųst juos 
registruotame laiške savo 
giminėms Lietuvoje. Ir jei
gu iki alinančio liepos mene 
šio jie lenai suspės tas "šta
mpas" gauti, tai jei galės iš
mainyti jas į pinigus. Už 
$25 ■■ ei lės ženklelių jie gaus 
100 auksinų, kuriuos dabar 
galima nupirkti už $1.75. 
Matot, kokia tai puiki bus 
dovana! Ir vis tai ačiū minė
tų fondų "patarnavimui!”

Tai vis, mat. "pasišventi
mas” savo tautai!

Į
REVOLIUCINE RUSIJA 

PERGALĖJO.
r a i- jb ■ ■ M 1 --1 ir ----- 1 T.

LANS1NG PRISIPAŽJSTA, Apie 1 vasario
KAD INTERVENCIJA

SUMUŠTA.

True translation fileū with the post-master ai Boston, Mass. on January
21, 1920, as lejuircd the Act ofOctober *»,_1V.17. ..............."davatka,” yra didžiausis į-Įprašalinimę socialistų, ku- 

žeidimas. Žinoma, kunigųTiuos žmonės išrinko savo 
laikraštis to nepasako. reikalams ginti.

New Yorko advokatu 
K^Apnr°id,aueija’ miesta kliubas ir 

BL.M3 rmt ima*- L.ių. piliečių sąjunga taipgi pas- 
"Naujienos” praneša šito- merkė valstijos legislaturą 

kį dalyk*: už prašalinimą iš savo tarpo
"Andai Chicagvs gyvulių socialistų.

skerdyklos sustreikavo darbi-! Susirinkę tuo pačiu laiku 
ninkai — kiaulių į skerdžiama-i 100 visokių darbininkų or- 
ją vietą varinėtojai. Thomasiganizacijii atstovai viešam 
Macklay Hoyne, valstijos pro
kuroro sūnūs, ir keliolika kitų 
piniginės aristokrtijos sūnelių 
tuojau pasisiūlė skerdyklų mi
lijonieriams užimti streikinin
kų vietas. Ir ištikrujų. proku
roro sūnūs ir jo buncius dabar 
varinėja kiaules ir žada vari
nėti. iki streikininkams busią 
ragai nulaužti.

”Tėvas medžioja 'raudonuo
sius’ — visus tuos, kurie neo- 
ritaria kapitalizmo šeimininka
vimui, o sūnelis streiklaužiai’, 
ja kiaulių viešpačiams.”
Iš tiesų, darbininkai turė

tų mokytis nuo plutokratų 
vienybės ir savo klesos rei
kalų gynimo.

PATRIOTAI BIAURIS1
PATRIOTAIS.

Chicagiškė "Lietuva" No.
2 rašo:

"Dabar jau išsiaiškina, kad 
tviričausiu Lenkijos rėmėju 
iki šiol buvo Francuzija, su jos 
valdžia priešakyje. žinoma, 
tuom pačiu Francuzija darė 
blogą Lietuvai. Raltgudijai. 
Ukrainai. Cecho-Slovakijai.

"Negalima tuom žvilgsniu 
nėpasibiaurėti francuzų laik
raštija... Kada Lietuva prade
da atvirą kovą už liuosybę ir 
jai priklausančias teises, kada 
ji remia tuos sa\o siekinius 
sąjungiečiu paskelbtais liuosy- 
bės ir demokratizmo princi
pais, francuzų spauda sutinka 
atgimstančią lietuvių tautą pa
nieka ir šmeižtais.”
Bet ar-gi visa francuzų 

spauda šitaip elgiasi?
Žinoma, kad ne. Francu- 

zu socialistų laikraščiai Lie
tuvos laisvei visai nepriešin- 
gi. Buvęs nesenai socialis
tų suvažiavimas Berne, kui 
dalyvavo daugiausia fran
cuzų. Lietuvos nepriklauso
mybei išreiškė pilniausi pri
tarimą. Socialistinė francu
zų spauda smerkia grobikiš
ką savo valdžios ir kapitalis
tų iiolitiką. ir reikalauja, 
kad kiekvienai tautai, tai
gi ir Lietuvai butų leista pa
čiai savo likimą spręsti.

Tečiaus šitokius laikraš
čius, kurie kovoja prieš ne ta pati "Laisvė” agitavo 

_iž anarchistišką komųnis- 
ų partiją? Ar ne ji šaukė 

orie "revoliucijos?" Ar ne 
ios pragaištinga agitacija 
irivedė prie to, kad šian
dien ardoma lietuvių darbi
ninkų šeimynos? Juk vis tai 
ios nuopelnas! Dabar jau ir 
;i aimanuoja. Matu, sąžinė 
neduoda ramumo!

Žinoma, mes nemanome 
:uo tesint! reakciją. Bet juk 
š kalno reikėjo žinoti, kad 
kitaip veikiant, reakcija tu- 
•ės kilti. Jeigu Rusijoj va
dinama darbininkų valdžia 
tauriausiu budu savo prie
šus naikina, tai kaip galima 
įorėti. kad buržuazinė val- 
ižia butų švelnesnė? Jeigu 
iomunistai negalėjo to iš 
<a!no permatyt, tai reškia, 
<ad jie nepažįsta politikos 
r negali darbininkų judėji
mui vadovauti. O jeigu jie 
:ai žinojo, i žinodami trau
kė darbininkus į tokias bai
das kilpas, tai jie dirbo pro- 
.okatorių darbą. Ar šiaip 
msi, ar taip — kaltė už šitą 
darbininkų suvadžiojimą, j 
iž jų vargą ir jų šeimynų' 
išaras, krinta stačiai 
čomunistų agitatorių. 
< u riti priklauso ir

SĄŽINĖ KANKINA.
"Laisvė" 9-tam numeryje 

aimanuoja, kad sunkus lai
kai prasidėjo. Užreiškus, 
kad dabartinė reakcija grei
tai nepereis, ji sako:

"Tūkstančiai darbininkų ir 
jų šeimynos atsidurs kritiška
me padėjime. Mes žinome, kad 
iš darbininkų labai retas yra 
saugus nuo juodos dienos, la
bai retas turi susitaupęs kdia- 
tą šimtų dolerių. Didelė di
džiuma nieko neturi. Dauge
li vyrų deportuos. pasodins Į 
kalėjimus. Jų moterys su ma
žais kūdikiais atsidurs kritiš
kame padėjime. Kurių mote
rys liks be kūdikių, su tomis 
nebus bėdos, jeigu tik jos bus 
sveikos, nes visgi galės sau 
duoną pelnyti. Bet ką darys 
tos .kurios pasiliks su mažais 
kūdikiais?"

Ret kas-gi čia kaltas? Ar

susirinkime pranešė, kad jų 
atstovaujamos organizaci
jas prižada remti socialistų 
kova iki galo, kad prašalin
ti atstovai butų vėl sugra
žinti. Susirinkimą atida
rius buvo paskelbta, kad 
kriaučių unija paaukavo 
tam tikslui $10,000.

L D. L D. Rengiasi leisti 
geni knygų

vo valdžią. "Lietuva" visuo
met įieikia. -Ji visuomet lai
kosi to principo, kad kiek
vienas žmogus turi būt pat
riotas ir kiekvienas laikraš
tis turi remti savo vyriausy
bę.

Kaip tik šitaip dabar el
giasi francuzų kapitalistu 
spauda: ji priešinasi Lietu
vos nepriklausomybei, nes 
tam priešinasi francuzų val
džia. Vadinasi, kapitalisti
nė francuzų spauda pripa
žįsta tą pati principą, kaip 
ir mūsiškių biznierių orga
nas. Ji remia savo valdžią

Bet kuomet ji pildo patrio
tišką savo pareigą, tai musu 
"Lietuvai" jau nepatinka.

Ar nevertėtų "Lietuvos" 
redaktoriams atsiimti •pini
gus, kur jie mokinosi tokios 
liogikos?

KOKIOS JI BUVO TAU
TOS?

Tūlas J. Lukša klausia 
"Draugo” redakcijos, kokios 
tautos buvo panelė šven
čiausia: girdi:

"Girdėjau lenką sakant, kad 
Dievo Motina buvo lenkė. Len
kai ją vadina Najszlachetniei- 
sza. ar nebuvo ji iš bajorų
"Draugas" aiškina, kad 

lenku tautos ji negalėjo būt, 
nes ji gyveno dar tais lai
kais, kuomet lenkų tautas 
nebuvo. Lenkų žodis "najsz- 
lachetniejsza” nereiškiąs 
bajoriškumo. Panelė šven
čiausia buvusi ne iš bajorų, 
bet iš karaliaus .Dovydo gi
minės; ji-buvusi visų užta
rytoja, globėja ir tt.

Žodžiu, špitolninkų orga
nas suka, mataruoja, bet į 
klausimą neatsako. Kokios 
buvo panelė švenčiausia tau 
tos, jisai užtyli. Neparanku, 
mat, pasakyti, kad ji buvo 
žydelkaitė.

NIEKO SAU "PATAR
NAVIMAS !”

Tautininkų ir klerikalų 
fondai pradėjo pardavinėti 
Lietuvos pašto ženklelius. 
Jie parduoda $1.75 vertės 
ženklelių už $25.00 ir šitą 
savo biznį vadina "patarna
vimu” lietuviams, štai tau
tininkų "neprigulmybės fon 
do” skelbimas:

"Lietuvos Neprigulmybės 
Fondas apsiėmė patarnauti 
Lietuviams, kurie nori nusiųsti 
dovanų savo giminėms Lietu
von. Prisiųskite pinigus.... o 
gavę Lietuvos Valstybės Pašto 
markes ir pasiuntę jas savo gi
minei registruotame laiške pa
darysit jiem dovaną, nes Lietu
vos Valstybės Pašto markės 
bus išmainomos Į pinigus iki 
1 d. liepos, 1920 metų. Už 1 
lietuvišką auksiną reikia mo
kėti 25c., už 100 — $25.00 ir tt. 
Lietuvos Valstybės Pašto mar
kių turime po 10, 15. 20, 30. 40, 
50 ir 60 skatikų, taipgi po 3 it 
5 auksinus.”

X —

Auksinais dabar Lietuvoj 
vadinamos vokiečių markės, 
o tų markių kursas šiandien 
yra labai žemas. Rašant 
mums šiuos žodžius, už 10€ 
markių mokama tiktai $1.75- 
Tiek pat, žinoma, kainuoja 
ir auksinai.

Taigi, kas nori pasinaudo- 
j ir klerikalų 

Keleivis” su LSS. Komi- fondų "patarnavimu,” tegul 
teto pozicija pilnai sutinka, nusiunčia jiems $25.00, o 
Susipratę darbininkai nega- gaus už 100 auksinų ”lietu- 
li remti tokią valdžią, 
reakcijai tarnauja.

kuri viškų štampų,” kurių vertė 
yra tik $1.75. Kitaip sakant,

A l „t.:
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žmogus klausia
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Amerikos 
laivai jau pribus į tą uostą ir 
paims ant syk daugiau kaip 
10,000 čeko-slovakų karei- 
vių.Manoma, kad evakuaci
ja eis greitai ir todėl pirmu
tinis tikslas, kuriam Ameri
kos kariumenė buvo tenai 
nusiusta, gali būt skaitomas 
atsiektu.
Remti toliaus kontr-revoliu-, 
cionierius reikštų betikslę 

skerdynę.
"Kas dėl kito tikslo, bū

tent, stiprinimo rusų savy- 
valdybės ir apsigynimo, tai 
politinis svyravimas ir rytų 
Subiro padėjimo netikru
mas, kuri ir Japonijos val
džia savo notoj pripažįsta, 
yra toks didelis, kad Suvie
nytų Valstijų valdžia mano, 
jog remti rusų kovą už ss- 
vyvaldybę toliaus, reikštų 
bristi į tokias komplikacijas, 
kurios turėtų visai priešin
gų pasekmių, pratęstų il
giau suirutę ir Įveltų Japo- 
niią ir Suvienytas Valstijas' 
i betikslį ir nereikalingą 
žmonių žudymą. Taigi ant
ram tikslui pasiekti, kuriam 
Amerikos kariumenė buvo

Amerika atšaukia savo ka
riumenę ir perspėja Japoni

ją "ne griobti.”
Washington. — Suvienytų 

Valstijų valdžia nusiuntė 
Japonijai raštą, paaiškinda
ma priežastį, kodėl Amerika 
atšaukia savo kariumenę iš 
Sibiro. Mat, 8 gruodžio Ja
ponijos valdžia buvo pri- 
siuntus Wash. vyriausybei 
paklausimą, ką Suvienytos 
Valstijos mano daryti Sibi
re: ai jos nori laikytis tenai 
taip kaip iki šiol laikėsi, at
siųsti savo kariumenei dan
gau sustiprinimų, ar visai 
ją atšaukti.

Atsakydamas į šitą pak
lausimą, Suvienytų Valsti
jų valstybės sekretorius 
Lansing nurodo, jog prie da
bartinių sąlygų geriau bus 
kariumenę visai atšaukus, 
nes siųsti daugiau sustipri- 
niihų butų neparanku, o lai- 
kanties tokios politikos, ko
kios buvo laikomasi iki šiol, 
Suvienytų Valstijų valdžia
galėtų įsipainioti į tokius da- nusiusta, dabar ji negali jau 
’ykus, kokie jai nepageidau- nieko pagelbėti.
Jamk _ • Amerikos kariumenė grįš

Valstybės sekretoriaus
pranešimas.

K

Pakol Lietuvių Darbinin
kų Literaturosflraugija kon 
traliavo "kainasparniai” 
(dabar jie vadinasi "komu
nistais”), iai draugija nega
lėjo gauti raštų spausdini
mui.

Dabar gi, kuomet komupis 
tai atsidūrė už LDLD. ribų, 
kuomet draugijos vairą pa
ėmė socialistai, jai pasiūlyta 
jau keliatas gerų dienos 
klausimais rankraščių. Vie
nas tų rankraščių yra Revo
liucijos Istorija, o kitas — 
Skirtumas tarp Sotialistų ir 
Komunistų. Mums teko gir
dėti, kad be to da yra itiošia- 
mas Tarptautinis Žodynas- 
Enciklopedija. Visus šituos 
raštus LDLD. ketina išleisti 
tuojaus. kaip tik ji pabaigs 
tvarkytis (mat, komunistai 
padarė joje nemaža suiru
tės). [Japonijos valdžios notą, ku-

Daug LDLD. kuopų tebė- rią Japonijos ambasadorius 
ra da nesusitvarkiusių. Ko- 8 gruodžio perskaitė vaisty

ki agitatorių užagi-Įbes sekretoriui, ir kuri nuro
do. kad pastaruoju laiku ad
mirolo Kolčako spėkų padė
jimas pasidarė labai sunkus. 
Nata nurodo sąjungininkų 
valdžioms trejopą išėjimą.

"Suvienytų Valstijų val
džia atranda, jog nusiųsti 
tiek sustiprinimų, kad kartu 
su kitomis anti-bolševikų 
spėkomis butų galima pra
dėti ofensyvą, jai neparan
ku.

"Dalyvauti toliaus saugo
jime tų apskričių, 
dabar turi užėmę 
ninkai, Suvienytų 
valdžios nuomone, 
nėra išrokavimo prie dabar
tinių aplinkybių, nes paaa- 
irius sutartį nusiųsti tiek 
sustiprinimų, kad butų gali
ma palaikyti status quo 
(pirma buvusią tvarką), ga
lėtų įvelti šios šalies valdžią 
Į tokias pareigas, kokios jai 
butų nepageidaujamos. Pil
dant tokią sutartį, galėtų

namo apie 1 vasario.
"Taigi, akyvaizdoje to 

Lansingb raštas Japonijai fakto, kad svarbiausi tiks- 
^kamba šitaip: iai, kuriems Amerikos ka-

"Suvienvtų Valstijų vai- riumenė buvo Sibiran nu-
džift labai atsargiai svarstė siustą, dabar jau išnyko, ir

munistų agitatorių 
motos, jos buvo prisidėju
sios prie komunistų partijos. 
Bet dabar tie "revoliucionie
riai“ išsižadėjo savo vardo ir 
savo organe "Laisvėje” pas
kelbė. kad "Lietuvių Komu
nistų Sąjungos visai nėra." 
Tuo budu tos LDLD. kuo-'t 
pus, kurios pertraukė ryšius 
su socialistais ir buvo prisi
dėjusios prie komunistų, da- 

KRIAUČIŲ UNIJA PAAU- bar P»sVut? Pamato i>o
K A V0 $10,000. 'ax0 kojomis Jo - sv y ruoja

ir nežino ką daryti.
Milžiniški darbininku pro- Tečiaus padėjimas nėra 

testai New Yorke. Gali kilti taip blogas, kaip išrodo, 
revoliucija, sako Hughes. Daug tokių kuopų jau susi- 
Del prašalinimo iš'New įvarkė ir vėl sugrįžo^ prie 

Yorko legislaturos penkių LOLD. Reikia_ tik sušaukti 
socialistų atstovu pradeda susirinkimą ir išrinkti val- 
kilti protestų audra. Net d-v.ba t0^ žmonių, kurie 
buržuazijos atstovai pasi- Pn£u“ Prie arba Socia- 
piktino. Štai, buvęs New IstP Parįjos, nes to reika- 
Yorko valstijos gubemato-. 

I rius Charles Hughes nusiun- ' ‘' 
ant'tė legislaturos pirmininkui 

prie,laišką, išieikšdamas legisla- 
”Laisvė.”itura^ Papeikimą. Jis sako, 
_ " ’ 'kad legislaturos pasielgimas

"D4VAT- ^uvo griežtai priešingas 
{"pamatiniems musų valdžios 
principams."

"Jeigu tie žmonės butų

!

Dėl prašalinimo socialistų 
prasidėjo didelė kova

akyvaizdoje išdėstytų Japo
nijos valdžios notoje prie
žasčių, kurias vėliausi įvy
kiai Sibire da daugiau sus
tiprino. Suvienytų Valstijų 
valdžia nutarė tuojaus pra
dėti savo kayiumenę kon
centruoti Vladivostoke ir 
kaip tik oirmas čeko-slova
kų kontingentas išplauks, t. 
y. apie 1 vasario sodint ją 
ant laivų ir gabenti namo.”
Japonija neprivalo "grobti 

žemių” Sibire.
Toliaus p. Lansingas 

vo rašte praneša, kad kaip 
tik Amerikos kariumenė pa
sitrauks, bus atštukti ir visi 
geležinkelio ekspertai. ir 
priduria:

"Suvienytų Valstijų val
džia labai augštai kainuoja 
tą draugiškumo dvasią, ku
rią Japonijos valdžia paro
dė šitam darbe, ir yra Įsiti
kinus, kad sutarimo pama
tas. kuris buvo padėtas ši
tam darbui, leis šitom dviem 
tautom ir ateityje veikti 
bendruose klausimuose, ko
kie galės prieš jas kilti Sibi
re.”

Šita pastaba, rodos, išreiš
kia tiktai mandagumą, o 
betgi diplomatinėj kalboj ji 
reiškia visai ką kitą. Ji aiš- 

IAmerikos kariumenė buvo kinama taip, jog Amer. val- 
nusiųsta čeko-slovakams

padėt.
j ”Todel buvo svarstoma 

Brocklyno anarcho-komu- Japonijos valdžios paduota 
nistų organui bendradar-įaltemativa (kitas Išėjimas) 

i visa kariumene,

sa-
i

kuriuos 
sąjungi- 
Valstijų 
taip pat

ja LDLD. konstitucija.
i Išrinkus valdybą reikia pra
nešti drg. K. Liutkui, kuris 
tuo tarpu veda draugijos___  __________ . ____
reikalus, kad kuopa grišta'prisieiti tiek daug kariume- 
atgal prie LDLD. Tuomet ji nė3 nusiusti, kad Suvienytu 
galės gauti ir augščiau minė.Valstijų valdžia galėtų jaus^ 
tas knygas, Drg. K. Liut- ti toki darba esant nepatei- 
kaus adresas: 131 Grand 'ginamu.
St., Brooklyn, N. Y.

i

* Vienas ______
Jerikalų laikraščio, ką reis-'papildę koki parsižengimą, 
<ia lietuvių kalboje žodis tai juos reikėtų traukti tie- 
’davatka?" Kunigų laikraš- 'son kaipo asmenis,” sako p. 
:is duoda jam šitokį paaiški-1 Hughes. "Dabar gi aš sup
simą: 'rantu, kad legislaturos pa

lotinu kalboje pamaldus.'ąiplp-ima<; atkreintas ne nrieš organui uaiurauar-į<ui«H<iio<i pcj.moe,
pasišventimo pilnas, augštambet „oXa t?ktlrbiauja Bet aŠ jums atšaukti visą kariumenę,
tikslui atsidavęs tarnauti žmo- apkaltinti politine partija ir Pasa^-Vs’u’ .i°& ta gulbė arba jos dali. Čia įeikia at- 
gus vadinasi vienu dėkotus, o neįsileisti jos at/tovų lįgis- paukštis, bet tikras va- siminti, kad sitos ekspedici- 
moteriške devota. Tą antrąjį ]aturon. Tokia valdžia, ma- >a a5>’____________
Žodi lenkai taria pridėdami rai-'nt) supratimu, butų ne Ame- Nespėjo Kapsukas numir- 
dę k ir išeina dewotka.. Bet rikos valdžia.” ti, o "Laisvė” jau jo fotogra-
ienkų kalboje tas žodis jau ne-• Toliaus p. Hughes klausia. ’ — -
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’ nejaugi legislatura nori pn-
• versti socialistus kelti revo-

jeigu ji neduoda 
progos ramiu budu

SKArTYTOJŲPASTABOS
džia, atšaukdama savo ka
riumenę iš Sibiro, primena 
Japonijai, kad ji turi laiky
tis "pamato,” kuris buvo 
tam darbui padėtas, o tas 
pamatas buvo toks, kad da
rant Sibire intervenciją, nei 
viena šalis negali tenai 
"grobti sau žemių.”

Japonija bijosi bolševikų.
Washingtono žiniomis, Ja

ponija da nėra nusistačius, 
ar visai iš Sibiro pasitaruk- 
ti, ar siųsti tenai daugiau 
kariumenės, kad sulaikius 
tenai bolševikų pirmyn ėji
mą. Japonijos valdžia labai 
bijosi bolševizmo pavojaus, 
bet Japonijoj taipgi yra stip
rus sentimentas prieš siun
timą didelės armijos Sibi
ran.

Kad remiant kitas rusų 
frakcijas sovietų nuversti 
negalima, tai, rodos, aiškiai 
prisipažįsta pono Lansingo 
nota, kuomęt ji sako, kad 
siusti daugiau kariumenės 
reikštų "betikslį ir nereika
lingą žmonių žudymą."

jos tikslas, kaip išpradžios 
Suvienytos Valstijos ji sup
rato ir kaip jos pareiškė tai 
savo rašte, Įteiktam .Japoni
jos ambasadoriui Washing- 
tone 17 liepos 1918 metų, bu
vo. visu pirma, padėti čeko- 
slovakams sutvarkyti savo 
spėkas ir sugrįžti per Vladi- 

i namo; antra, su
keikti tiems rusams pagal
bos, kurie patįs norėjo gi n-

fijas pardavinėja. Klausi
mas, kas davė tiems biznie
riams leidimą iš žmogaus 
mirties biznį daryti?

^'Laisvė" pranašauja, kad!

beturi tos gražios reikšmės,
kaip lotynų kalboje.”
Iš lenkų tą žodį paskolino Ulinei ją, 

ietm iai, ir da daugiau jį is- .jiems laimu muuu

kraiiię, padarė "davatką.” ,'apkalbėt reikalaujamą tvar-
Taigi. iš pradžių ”davat-^kos patiasymą.

kę. Bet dabar tas žodis įgy-'ghes, kaip šituo sunkiuoju! Ar socialistai eis, tai da 
o jau ir kitą prasmę. Ka-laiku atimti socialistams klausimas, bet kad "Laisvė" iys’ r • j u
langi davatkos netik Dievą balsą ir tuo budu juos per- nelabai senai kvietė kunigą i čeko- slovakai dabar vaziuo- 
garbina, bet mėgsta dar lie- ! tikrinti, kad ištikrujų kito-iTumą į savo bendradarbius Į ja namo.
žuvauti ir be reikalo žmones kio išėjimo nėra, kaip tik ir spausdino jo raštus, tai: "Dabar gi čeko-slovakai 
aploti, tai žodis "davatka” spėka ir revoliucija. jjau įvykęs faktas. Taigi te-.netik ką traukiasi į Sibiro
šiandien reiškia taip-pat lie-Į New Yorko unijų sąjun- gus "Laisvė” to klerikalo so-;rytus, bet tarp Anglijos ir 
žuvninkę, pletkin.inkę ir po ga, atstovaujanti 200,000 eialistams nesiūlo, nes jis jai'Ame’ikos likos padaryta su- 
draug labai tamsią moterėlę, organizuotų darbininkų, pa- daug artimesnis giminė. įtartis duoti jiems laivų iš- 
Pavadinti išlavintą moterį llėlė dideiį protestą prieš Prof.Gnaiba. plaukti iš Vladivostoko.

Taigi, iš pradžių "davat- kos patiasymą. Didesnės 
<a” reiškė dievuota moteris-, klaidos negali būti, sako Hu-1 1 1 X. * J* * ' 1 1 • **£. . 1 • .

socialistai eisią pas kun. Tu- 'o., *.'a
• * v. . . *oiLrri timą išpažinties.

»
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To niekas nepeikia
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
MONTREAL, CANADA. 

Iš musų gyvenimo judėjimo.
Kaip kitose lietuvių kolo

nijose, taip ir čionai pirmu
tiniu visuomenišku reikalu, 
yra, ar bent buvo, parapijos 
i“ J—------ —-
vaidintos šventųjų ir svie
tiškųjų didvyrių vardais. 
Žinoma, kad šiandien kiek
vienam protaujančiam žmo
gui parapijos tiek reikalin
gos, kaip retežis nelaisvėn 
pakliuvusiam žmogui. Ver
gėjui naudinga, nes tas už
tikrina, kad iš pavergtojo 
pusės pagiežos nereikia bi
joti. Bet suimtajam pančiai 
nėra geistinas daiktas. Te
čiaus religijos protiškai už
muštas žmogus jau nei tiek 
sveikos sąmonės negali turė
ti, kad supratus, jog protiš
ki iiančiai yra lygiai nemalo
nus, kaip ir geležiniai ver
gijos pančiai. Tie nelaimin
gi protiški vergai patys sau 
pančius pasigamina ir patys 
energingai juos gina nuo tų, 
kurie mėgina juos nuimti. 
Apie tokius žmones nėra nei 
kas kalbėti. Jie nepajiegia 
protauti.

Čionai noriu tarti žodį 
apie tuos žmones, kurie neva 
sakosi iš protinių pančių pa- 
siliuosavę. Bet kiek da ran
dasi tos rūšies žmonių, kurie 
taipgi nepajiegia, kad ir pa
prasčiausių ir lengvai sup
rantamų dalykų suprasti.

Turime mes čionai D. Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
Kliubą, kuris tarpe vietos 
lietuvių lošia didžiausią ro
lę ir savinasi sau laisvai pro-

• v • • • •taujancios organizacijos var 
dą. Tiesa, kliubui priklauso 
keletas šviesių ir veiklių na
rių, bet didžiuma visgi da 
laikosi senų, nelemtų paj>- 
ročių. kurių vienu pragaiš- ■ 
tingiausiu bene bus tas pa- ; 
linkimas prie girtuoklystės. 
Gal dėlto kiti ir vadina kliu
bą karčiama. Tiesa, Vytau
to Kliubas retkarčiais su
rengia koncertus, prakalbas ■ 
bei balius. I

Antra laisviau protaujan- i 
čių žmonių organizacija čio
nai — tai Susivienijimas 
Lietuvių Montreale. Drau
gija apart pašalas nelaimės 
patiktiems savo nariams, 
nieko kito visuomenės nau
dai ir neveikia. Net susirin
kimų neišmoksta kaip rei
kiant laikyti. Kartais sar
mata ir būti tokiame susi
rinkime, kur norintis gauti 
balsą, turi pirma gerai iš
mėginti savo gerklės stipru
mą, kad galėtum armideryj 
kitus perrėkti.

Gruodžio 28 d. buvo to su
sivienijimo susirinkimas, 
kur vienas narių įnešė, kad 
pataisius konstituciją. Ne
minint tos konstitucijos tu
rinio, kuris perdėm taisy
tinas, gana pažvelgti į jos 
antgalvi, kad supratus, ko
kia kalba toji konstitucija 
jjarašvta, ir kaip draugijos 
nariai lengvai gali tuos sa
vo įstatymus suprasti. Ta
sai jos antgalvis ve kaip 
skamba:

"Susivienijimo Lietuvių 
Vietinės. Tautinės Prog- 
resyvės Moksliškos, Savi
tarpinės Pašalpinės Drau- 
gvstės.” 
Na, gerbiamieji, supras

kite, kas čia pripasakota? 
Viskas sudėta, bet galvok 
žmogaus, ką norima pasaky
ti. Negeresnis turi būti ši
taip užvardytos konstituci
jos ir vidurys. Vadinasi, 
įnešimas buvo vietoje, bet 
draugystės nariai pasiijodė 
tiek daug žinančiais, jog nu
sigando, kada buvo pasiūly
ta duoti konstituciją ”Kelei- 
viui” atspausdinti. Girdi, 
”Keleivis” pagadinsiąs, blo
giau padarysiąs ir tam pa
našiais savo argumentais 
gynė konstituciją nuo patai
symo. Aišku, kad tų žmo- grudus nuo pelų. Jau nebe

nių protavimo da toli gražu 
negalima lyginti su civili
zuotų žmonių protavimu. 
Na, ir konstitucija palikta 
tokia, kokia ji yra.

Nesenai čia susistvėrė L.

tie laikai, kada "komunis-į 
tai" žvejojo drumstame pan

įr pasalpmės draugijos, uz- narjų tik 14, |_>et rodosi, kad 
j tai bus tikrai progresyvė 
įMontrealo lietuvių organi- 
izacija, nes jon susirašė aug- 
ščiausiai protiškai pakilę 
žmonės. Linkėtina kuopai 
geriausio pasisekimo.

Yra čionai keletas lietuvių 
biznierių, bet išėmus K. Ž., 
visi kiti tik apie savo kroine* 
Ii sapnuoja ir kaikurie jų ne
žino nei ką reiškia žodis 
"draugija” bei lietuviškas 
laikraštis.

BROOKLYN, N. Y. 
"Išbraukė.”

CHICAGO, 1LL. 
"Komunistų" gužynė.

Sausio 1-mą, taigi Naujų
I L't> L* t k

Lamino kolegijos studentai!
J. Barkauskas ir V. Bačys.

M EST LYNN, MASS. 
Susitvėrė Liet. Mechanikų 

Sąry šie kuopa.
Gruodžio 2b d. čionai buvo 

surengtos Amerikos Lietu
vių Mechanikų Sąryšio or
ganizatoriui inžinieriui Y. 
Vaitkui prakalbos. Kalbė
tojas aiškino Mechanikų Są- 

i rišio tikslą ir Lietuvos vyš- 
lunosi sąlygas; išparodinė- 
io. kad lietuviai jau iš įvai
rių mok-lų sryčių turi savo 
literatūrą, bet svarbiausios, 
būtent iš technologijos sry- 
ties aet pradinių vadovėlių 
trūksta. šitą spragą kaip 
tik ir stengiasi dabar užpil
dyti n eriamas Lietuvių Me
chanikų Sąryšis, rengdamas 
musų kalboje vadovėlius 
apie technika, elektrą ir ki
tus amatus. Kalbėtojas aiš
kino reikalą rūpintis lietu
viams paimti savo krašto 
i'ramoniją lietuviu rankos- 
na. kad a|>saugojus šalį nuo 
svetimų kapitalistų ir tuo 
pačiu nuo užsienio valstybių 
kišimos į vidurinius Lietu
vos reikalus. Kiek kraštui 
vetimi kapitalistai via pa

vojingi. geriausi pavyzdį 
duoda Meksika, kur užsieniu 
kapitalistai šeimininkauda- 

i ui netik iki augščiausio laip
snio išnaudoja vietinę liau
dį, bet besivaržydami už pir
menybe. daro niekingiausias 
intrygas, kad neleidus ten 
varkai įvykii,-kad sudarius 
•riežastis svetimoms valsty- 

!>ėms užpulti ir šalį pavergti 
>o svetimu jungu.

Taigi ir čionai susitvėrė 
Lietuvių Mechanikų Sąrv - 
šio kuopa kol-kas iš 14 na
riu. F. Kesleris.

ardyti. -Jie nusprendė poli
cijai pranešti, kad prakalbos; 
surengtos "bolševikų” ir' 
Mockus yra to paties plauko 
žmogus. Bjaurius tai yra 
tamsių katalikų sumany
mas. bet jame bent nėra to 
niekšiško melo. Tamsus ka
talikai gina savo protiškus 
pančiu- taip, kaip jie išma
no. Tečiaus musų tautinin
kai, kurie iki šiol skelbdav o- 
si esą laisvamaniais, pasiro
dė daug žemiau doroj stovi 
ii už pačius vyčius ir davat
kas. Tautininkai įdavė poli
cijai net ir vardus visų veik
lesnių žmonių, pranešė, kad 
3 d. sausio bus "bolševikų" 
susirinkimas. Ištikrujų tai 
buvo ne "bolševikų," bet D. 
L. K. Algirdo Draugijos su
sirinkimas, kuri policijai už
puolus likosi areštuoti visi, 
kurie tame susirinkime bu
vo. Tečiaus tuoj paleido, pa
sirodžius, kaip policijai buvo 
primeluota. Policijai patv
ins. kad ant Mockaus pra
kalbų rengiama užpuolimas, 
prakalbas uždraudė. Tokiu 
lai budu Mockaus prakalbos 
buvo suardytos.
Paėmė du vietos komunistus

Iš lietuvių komunistų čio
nai likos areštuoti ir išga
beni šie du lietuviai: R. Ču- 
lada ir V. Mačys. Juos su
ėmė nakčia. Pas Čuladą ra
do mokesčių knygelę, pas 
Mači nieko nerado, bet jo 
nepaleido. Buvo padaryta 
krata 203 kuopos kamba
riuose. Paėmė archyvus, 
literatūrą ir čarterius.

Jau pasirodo, kad čionai 
usidaręs iš lietuvių ko- 

"negeistiniems” iš- 
Jie išduoda netik 

bet ir socialis- 
apie juos 

Padėtis gana 
Laisvamanis.

denyje ir minios darbininkų

'Metų vakarą, “komunistų 
4-ta kuopa Mildos kamba

riuose įrengė gužynę. Prog
ramas susidėjo iš "labai 
Įvairių šmotelių,’’ taip įvai
rių, kad net patįs “komunis
tai" raudo iš gėdos.

Gužynės pirmininkas pir
miausia pakvietė dainuoti L 
tes kuopos ("komunistų") 

į mišrų chorą, kuris susidėjo 
iš keliato vyriškų ir mote
rišku asmenų ir kaip užtrau
kė, tai net "notų'’ vedėjas 
nušoko nuo pagrindų į pub
liką.. ir chorą vadovavo sto
vėdamas šalę steičiaus. Toks 
epizodas prajuokino publi
ką, kuri šnabždėjo: "Kasžin. 
ar choro vedėjas dėl stokos 
vietos nušoko nuo estrados, 
ar jį numušė giedorių balsas 
į publiką...’’

Taip mišrus choras atgie
dojo "mišparus.” Potam gu
žynės pirmininkas pakvietė 
"komunistų" sąjungos rašti- 

Įninką Vincą Andruievičiu 
Įkalbėti. Tas žmogus norė- 
į jo kalbėti, l>et negalėjo, ne 
ir pats po kelių bandymu 

į prisipažino, jog tą vakarą 
i nieko pasakyti negalįs, ka
dangi "Nauji Metai, nauji 
vargai” ir t.t. Paskui atsi
peikėjęs betgi sušuko: “Ven
grijoj kapitalistai ir buržu
azija sušaudė arba pakorė 

140 komunistų, bet visų neiš- 
įvaikins; o kad ir išnaikins 

’įtai daugiau užgims — nenu- 
•iminkim ir nenustokim va- 

draue-i komunistais." Nusib-
-^’Įraukė nuo kaktos prakaltą

• •ir užbaigė "prakalbą." 
• J Po jo pasirodo ant pagrin- 
-,du "kvartetas,” sudarytas 

nes ėianvkšėiai musu:iš oktaV» Visų pir-
; šitaip protauja? ma vyriausias kvąrtetinin- 
'i draugyste reikia'kai .pra"esa .pu“lk.a1’ ka<1 

; neissigąstų, kada kvarte
tas” užgiedos, nes jis esąs 
dar “jaunas sugaudyt bal- 
su^’’ Ir tiesa — tokiu balsu 

.sunko, kad ir verši' 
'V’nebvtytų." Publika ėmė 

kvatoti. "Kvartetas” visai 
.sustingo... ir žvalgydamasis 
;užbaigė sunkų darbą, 
j Baigianties programui, 
dainavo \yrų choras, ku
riam biskį geriau sekėsi, 

į Po "programo" griežė lat-

jų klausėsi. Dabar darbinin-J 
kai pamatė "komunistų', 
veidmainystes ir jau prade-Į 
jo šalintis nuo jų. Taip ir rei
kia, nes jie nieko naudingo 
nenuveikė apart sudemora- 
lizavimo viso judėjimo.

Sausio 4 d. LSS. 19 kuopa 
laikė savo susirinkimą. Rei
kia pažymėti, kad šiame su-j 
sirinkime likosi nutartai 
daug svarbių dalykų, ir bea-Į 

Jronoroi dirhQ

iūrėjo būt vaidinimas, dai 
uos ir monologai.

Scenos 
lūs, ant 
Lietuvos 
Jemino paveikslas, o 
čioj didelėmis 
dėtas parašas- 
$is: "Viskas Lietuvai, o Lie
tuva Kristui." Vadinasi, ne 
Lietuvos žmonėms, tik mi
rusio Kristaus vietininkui 
italų popui. Ištikrujų geras 
jėzuitų skymas žmonėms 
mulkinti.

Pastatytas pirmas kalbė
tojas, turbut, norėjo Ką-nors 
>aaiškinti iš Lietuvos istori
jos, tik gaila, kad los istori
jos jis visai nepažįsta: nega- 
ėjo nieko pasakyti netik 
apie čia pastatytą buvusi 
Lietuvos didvyrį Gedeminą. 
>et net ir apie dabartinį Lie- 
uvos padėjimą nieko kito 
tepasakė, kaip vien tai. kad 
ietuviai sumušė bolševikus, 
umuš lenkus ir kad ta» vy

čių nuopelnas; jie išgelbės 
sietuvą! Na. o pildant savo 
ozvngą, atiduos ją Romos 
Juodajai armijai. Užreiškęs, 
<ad kas priešingas vyčiams, 
a s priešingas tautai ir die
vui, vargšas studentas už- 
>aigė savo "prakalbą.” Va
dinasi, pas- tąji kunigijos 
auklėtini išeina, kad vyčiai, 
.ai visa tauta ir net patsai 
lievas. Pasmerkti vytį, reiš
kia pasmerkt tautą ir dievą. 
Tik ir galvelė.

Antras tų kalbėtojų buvo 
la tuštesnis, da nuboaesnis. 
Tik jis pataikė gana smar
kai užreikšti, kad kas ne- 
jirks Lietuvos bonų. tam 
tebus vietos Lietuvoj! Iš to 
gali būti pamoka parapijo- 
uams. Jie žino, kaip jų dva- 
iškas tėvelis kun. Višniaus- 
:as padarė. JG dabar sau 
inksmai Lietuvoje gyvena, 
> parapijoms iki ausų skolo
je paskendę neturi iš ko bo-{ 
nų pirkti. Bet kaslink spren-Į 
limo, kam y__ ___  ____
/oje, o kam ne. —tai tik jau 
le klerikalams spręsti, kas
ti daugiausiai išdavikais iri 
lardavikais Lietuvai pasiži 
nėjo, jei ne tie,kurie iš žmo- 
įių ima viską Lietuvai, o tą 
Jetuva ne tik Romos popui. 
>et net cariškiems ir' kaize- 
iškiems bernams atiduoda ?
Jeigu publika nebūtų lau- 

usi pažadėto “teatro”, tai 
;utų tuojaus išvaikščiojusi, 
•lad bereikalingai laiko ne- 
eisti. Statyta scenoje dviejų 
eiksmų veikalėlis "Į laisvę 

'engiant.” Nesant progra
mų iš paties vaidinimo pub- 
ika tiek daug galėjo supraš

ei, kad pasirodžius7.enkų ka- 
•ės štabui, publika pasitiko 
ilojimu. manydama, kad tai 
ietuvių kariuomenė. Apsk- 
itai imant, vaidinta neblo

giausiai.
Pa rapi jonas.

uždangai pasikė- 
est rados pasirodė 
kunigaikščio Ge- 

apa- 
raidėmis pa- 
vyčių obal-

. bejonės, draugai dirbs su 
energija dėl socializmo nau
dos ir dėl visų darbininkų 
labo. LSS. 19 kuopa nutarė 
laikyti du susirinkimu į mė
nesį; pirmą ir trečią nedėl- 
dienį. Vieną, kaipo mėnesi
nį, o antrą supažindinimui 
naujų narių su socializmo 
mokslu. Taipgi likosi nutar
ta surengti eilę paskaitų, ar
ba prakalbų. Tam darbui 
atlikti tapo išrinkta komisi
ja. Tą patį vakarą atsibu
vo ir LDLD. 1-mcs kuopos 
susirinkimas. Likosi sut
varkyti visi kuopos reikalai j 
ir nominuotas liglaikinis' 
Centro Komitetas, kuris tu-i 
rėš užimti vietą centre iki! 
LDLD. galutinai susitvar-i 
kys ir išrinks naują .Centro; 
valdybą.

Jaunas Valdyla.
LA PORTE, IND. 

šis bei tas.
Šiame miestelyje lietuvių 

randasi pusėtinas būrelis, 
oet jokio visuomeniško vei-i 
kimo čionai nesimato. Ala 
nėra čia net jokios 
ios. Prieš keletą metų čio
nai mėginta suorganizuoti 
jent Susivienijimo Lietuvių' 
Amerikoje kuopą, bet nepa
vyko, i 
žmonės 
"Jeigu ' 
mokėti mokesčius, tai kokia 
nauda iš tos draugystės?’ 
Mat jie norėtų tik kitų ma
lonėmis naudotis. Daugelis, 
okių žmonių sau naudo, 
natų lošime iš pinigų. Nega 
na kad po stubas naktimis 
koziruojama, bet net dirbtu
vėse,-jei tik gavo valandėlę 
iuoso laiko, icazyros eina 
darban, arba kaulukus mėto- 
r gemblina. Niekingas į pro-, 

larbininkų protą. Nieki ™lnluzlkantal Ir buv0 s°- 
jiems šitokio darbavimosi 
nedraudžia.

Lietuvis išradėjas.
Jonas M. Stasevičius čio

nai padarė du naudingu iš
radimu. Ant abiejų gavo 
Suvienytų Valstijų patentą.! 
Vienas tų išradimų yra ma-Į 
šina duonai raikyt, antras—. 
olieninis automobiliams gu-i 
mų apdangalas, užpatentuo-! 
’:as po vardu ”Pneumatic 
Tire Armoor,” Serie N 
>40112. šitą gurnams apval
kalą uždėjus ant paprastų 
?umų galima automobiliu m 
važinėti po aštriausius stik- 
:us ir gumai pasilieka sveiki.

La Portes Svečias.

"Laisvės” 2 numeryje šių 
metų, tūlas Josepus praneša, 
kad likosi išbrauktas iš L. K. 
S. 19 kuopos. Z. Kelmelis 
ir J. Glaveckas. Išbraukti už 
tai, kad jie pritaria LSS. 
Rodosi, kad jau labiau nu
puolusiu dvasioj žmonių, 
kaip musų lietuviai "komu
nistai,” nesiranda pasaulyje. 
Jie mano, kad jie pasigriebę 
LSS. 19 kuopos turtą, tai 
jiems ir nariai prisklauso, ir 
ką nori gali daryti su jais. 
Jau bent ir protas "komu
nistų!" Juk visi gerai žino, 
kad Z. Kelmelis priklausė ir 
dabar priklauso LSS., o ne 
kokiai ten anarcho-komunis- 
tų grupei. Juk parodo ir tas, 
kad Kelmelis neprigulėjo 
niekad prie “komunistų, 
nes jis ir dabar LSS. 19 kuo
pos iždininkas. O “komunis
tai'’ džiaugiasi, kad jie išme
tė K-lį iš s?vo tarpo. Na, pa
sakyk Josephau, kaip jus 
galite išmesti tą žmogų, ku
ris prie jūsų nepriklauso? 
Tai bent protavimas!

Gėdinasi savo vardo.
’Pirmiaus lietuvių tarpe 

buvo "vyčiai,“ kurie gėdino
si savo vardo, o dabar juos 
pavaduoja musų "komunis
tai.” Nesenai "Laisvė” pra
nešė, kad LKS. 52 kp. bus 
susirinkimas. Vakare, kada 
susirinko komunistai, Į susi
rinkimą atėjo ir Luskio “a- 
niolai sargai.” Kada pasiro
dė "sargai ir užklausė keno 
šitas susirinkimas, "komu
nistų’’ dvasia į užkulnius 
susmuko. "Garsųjį" Krau- 
cevičių su pačia pradėjo 
“drugys” krėsti ir vargšas 
ko tik nenumirė. Bet vienas 
"komunistas,” gavęs drąsos, 
atsakė, kad šis susirinkimas, 
tai "švento Jono draugijos.' 
Luskio "aniolai sargai," 
gavę tokį atsakymą, kad su
sirinkimas "švento Jono 
draugijos,’’ pasiėmė "revo
liucionierių" antrašus ir ap
leido salę, Įsakydami, kad jie 
eitų namo ir susiriiikimo ne
laikytų. Nuo to laiko jau 
52 kuopos "revoliucionie
riai” tyli; užsilaiko ramiai 
ir susirinkimų nelaiko. Ir 
Jukelio drąsa dingo. Brook- 
yno "komunistai“ visai sa
vo susirinkimų negarsina 
kaip tai pirma būdavo, kada 
prigulėjo prie LSS. Jie net 
ir prakalbas rengdami nemi
ni savo vardo. Štai, 2 d. sau
sio. atsibuvo prakalbos, kal- 
)ėjo "garsusis" Bimbo ir 
Taisys. Apgarsinimuose bu
vo minėta, kad tas prakalbas 
rengia LDLD. 1-ma kuopa. 
>et tikrenybėje jas rengė 
comunistai, panauduodami 
l.DLD. vardą. Savo vardu 
garsinti prakalbas jie neno
ri, nes žmones į jas nesilan- 
<o. Bet vargšai apsigavo ir 
čia. Prakalbų klausyti atėjo 
<eli "komunistai,’’ todėl kal
bėtojai pasakojo sienoms n 
cedėms. Kalbėtojai kama
vosi, niekindami socialis
tus. Brooklyniečiai pažista 
»=■ * ‘asu'»* ,uk“,o

i

yra s 
mitetas 
davinėti, 
komunistus, 
tus, neteisingai 
liudydami.
sunki.

kiai.
Šitokiomis gužynėmis ko

munistai tik išnaudoja pub
liką. Naudos iš jų nėra jo- 

jkios. Iš susirinkusių darbi- 
i ninku "komunistai" nesigė- 
jdija imti po 50 centų ižan- 
igos. O ką gi jiems davė už
tai? Nieko. Net svetainės 
žmoniškos nepasamdė.

"Komunistai“ daro šito
kiu budu bizni. Jie nusam
do pigią svetainę, pigius 
žmones iš savo tarpo skiria 

jprogramui išpildyti ir nus- 
įtato tikietų brangias kainas, 
kad daugiau išnaudot darbi
ninkus, kurie sueina i to
kius parengimus. Iš to jau 
aišku, kad "komunistai" tik 
dolerius gaudo, o ne darbi
ninkus šviečia. Negana to, 
kad jie išnaudoja visais ga
limais budais darbo žmones, 
bet prie tos pačios progos 
dar šmeižia socialistus ir ki
tus pirmeivius.

Darbininkai, pabuskite, 
praregėkite ir pažinkite sa
vo neprietelius, kurie gud
riai iš jūsų vilioja sunkiai 
uždirbtus centus! Ž. 2.

SCRANTON, PA. 
Vieša padėkavonė.

Lietuvių Tautiškos Baž
nyčios prieš Kalėdas paren
gti fėrai puikiai nusisekė, 
kerai buvo labai turtingai 
įprupinti įvairiais daiktais. 
3uvo daugybė vištų, ančių, 
'.ąsų, kalakutų, krafikų ir ki
tokių reikalingų maistui ar 
naminiam gyvenimui daik- 
ų. Dėlto žmonių per visa 
;ąvaitę skaitlingai lankėsi ir 
lerai puikiai nusisekė. Gau- 
:a gryno pelno suvirs 427 
lolcrius.

Čiuomi tautiškos bažny
čios parapijos komitetas vie-, 
šai. taria ačiū visiems tiems h 
geros valios žmonėms, kurie-’* 
fėrus parėmė, o labiausia mais. 
oarapija dėkuoja Jonui Apo-I Publikos susirinko nema- 
nui už jo didelį pasidarbavi-’žai, bet daugiausiai buvo

MONTREAL, CANADA. 
. ."Viskas Lietuvai, o Lietu

va Kristui."
Sausio 4 d. čionai buvo 

vietinės Vyčių kuopos baž 
nitinėj svetainėj surengtos 
prakalbos” su pamargini-

TOLEDO, OHIO. 
Be svaigalų nėra juokų.
Sako, kad be svaigalų nė- 

/ra'vi’ėta“ Li'etG-i !a iGok«- 9ali.n’a.
|kad nėra taipgi ir kitokių 
į jausmo išsiveržimų, kaip an- 
' lai muštynių, barnių ir 
tiems panašių apsireiškimų. 
Pakol čionai buvo karčia- 
mos, tai bažnyčiose ir kar- 
čiamose tikri jomarkai bū
davo. Dabar ramybė ir ap- 
nykimas kur tik nepasisuk
si. Žmonėms be svaigalų 
gyventi liūdna ir nuobodu. 
Jie išgalvojo visokius budus, 
kad tik tų svaigalų gavus; 
perka kad ir nuodus, by tik 
savo protą apsvaiginus. Kad 
iš to būna daug nelaimių, tai 
jau daugelis žmonių turėjo 
progos persitikrinti. Nežiū
rint to, vis nuo svaigalų at- 
sipratinti nenori.

Vienas musų šventos Ci- 
cilijos parapijonas pradėjo 
fabrikuoti kokį tai eudauną 
vyną, kokio, girdi, nei Kris
tus Galilėjos Kanoj nėra pa
daręs. Bet tuo vynu pavai
šinti musų parapijoms turė
jo bėgti bažnyčion, kad 
jiems kunigėlis egzortus at
skaitytų.

Visoks visuomeniškas vei
kimas pastaruoju laiku čio
nai labai apmiręs; žmonės 
susnudę vaikščioja. Reakci
jai įsismaginus, liaudį apima 
anaptija. Tas gali nemaža 
blogo turėti darbo žmonių 
ateičiai.

Darbai šiuo kartu čionai 
eina gerai ir yra visokių iš- 
dirbysčių. Darbas nesunku 
(rauti. Geistina, kad čia 
daugiau musų jaunimo butų, 
tai ii- šioks-toks veikimas 
prasidėtų. Justinas Gečas.

t

LOWELL, MASS.
Cžpuolmas ant laisvamanių

Sausio 1 dieną čia buvo 
vietos laisvamanių sureng
tos kun. M. X. Mockui pra
kalbos.

Kadangi Mockus begalo 
nuosakiai ir skaudžiai kriti
kavo Romos trustą, prieta
rus ir kunigišką mokslą, tai 
.amsųs Romos agento pase
kėjai su savo piemeniu prie
šakyje suruošė ofensvvą 
prieš Mockų. Kunigas su
jaukęs savo davatkas ir vy
žius susirinkimai! pamokino, 
kaip jie turi kunigą Mockų 
užpulti ir suardyti jam pra
kalbas. Jis pamokino ata
kuoti kalbėtoją kiaušiniais 
ir kitokiais supūdytais daik
tais, prižadėdamas ginti 
kiekvieną, jeigu už tokius 
pasielgimus policija areštuo
tu. Vietos musu tautininkai 
tečiaus sumanė da geresni 
pieną Mockui prakalba? iš- užgriuvo kasyklos IuImjs.

Laikraščiai praneša, ?kad 
netoli Suffield, Ct., rusas 
tarmerys J. Matuška užmu- 
ė savo pačią, nes nužiūrėjo, 

kad ji myluojasi su burdin- 
rierium. Jis prispyrė ją 
irisipažinti. Kada ji užsi
gynė, jis vožė jai kuju tris 
syk galvon. Užmušęs mote
rį, jis paliko ją virtuvėj ant 
'ėmės, o pats nuėjo prie dar
bo. Likę 4 vaikai pranešė 
apie tai kaimynams ir Ma
tuška tapo areštuotas.

AUROS.
Kunigo Mockaus belai vesti

Nomvoon, MASS. — Gruodžio 
2$ d. čionai buvo laisvamaniu sureng
tos prakalbos. Kalbėjo įdv. F. J. Ba- 
ročiu.-. Susitvėrė l.Li’. kuopa iš 9 
• ariu. Kunigo Mockaus bylai sūrią
ją Sx.6:’>. Aukavo: P. Miikunas, P. .1. 
labiias ir S. Karalius po $1.00; M. 
'anickas, J. Babilas. A. Šidlauskas, 

Armikeviėius. .1. Gudaitis. A. Pra- 
ašius, M. Saioulis. .1. Aukstolis. A. 
'tnolskis, S. Sinioiiaviėius ir .1. KaUi- 
aviėius — po 50c.; -T. Gaižauskas,
?ale!iunas, B. Paieliunas M. .Jasio- 
>is -J. Jurevičius ir R. Kaeken — po 

25c. Viso laito surinkta $16.<>3. Ap- 
tMtkeju.s lesąs S dolerius, tikusius 

pasiusta kur.. Mockaus bylos ve- 
lėjam. . J. J. Saulis.

’ašaipai studento dri>. T. J. Kučinsko.
VATERBURY, CONN. — Gavau 

'15.25. Aukavo: J. A. Žukauskas
Morič’its $2.00; Pr. Raskevičius, 

. S. Pi usalaitis ir T. Matas — :k> 
l.»“: I* Miknaitis, P. Plečkaitis, A. 

šestakauskas. F. šalasevičius, M. Ja- 
St. Senkus ir -i. Stačkunas 

: \lex. Velička. J. Stepulevi- 
I lapsi} s ■ ■ po 25c. Viso labo

p

A.
Z.

-Jukinas.
-po 5Oc 
u>. i:

\ ŪtlHLN. H.L. — SLA 260 kuopos 
r r kinu-, laikytame gruodžio 1 • 

surinkta .''15.9!'. Aukavo: Si
•i:’. kir>p.u $5.00; 1). Petriiienė,
uk.-’ ora P. Geriha, C. Saseviėius, J.

a. F. Plažis ir A. Vanagas — 
■ i Jonas Belais, Žilinskas,
. Bin.iokas ir O. Balsienė — po 5<‘c.; 
. Pcliii ;: J. Vyįka, M. Vitienė; Auj;.

Kisielius, V. Kisielius ir J. 
, _»c. Chas. Mockus

.. .
. Žukausko iš Ethvardsville, 
*. Nuo Si,A. 217 kuopos iš 
Iii. p -i pasidarbavimu J. Sa- 
'I. Nuo ''Santa Giouse’’ 

i :!• idve. Ma.-s.. per S'. Zi nau.- 
' Jt’.’M). Nuo Ga.ar.iunių Fe- 

:uij •.< r’e'itro i> Ghicajro. Iii.
Nuo J. Januškevičiaus iš So. 

n:-l < r Conn. — ^6.25. Suaukavu
■ >»,. vi atos: M. Kars. k.ts ir Z. Žili >- 

■ n- • no Sl.iM; J. Januškevičius,
' . .‘•->ruiis, T. A’ijvšius, L. Kazakevi- 
■’i.<. ?•!. Kasputis ir A. Ausrustir.aitis 

po 5n • : J. Saurusevičius. A. Tva- 
, a: ai,? . J. Giedraiti.-,. J. Šlapikas ir 
I X. Batistas — po 25c. Vi«o la‘x> 
I Nuo LSS. JI kuojtos per Z.
Gapšj is Baitimore. Aid. -- $6.00. Au
kavo šie draugai: T. Matuliauskiene, 
S. Butkus. V. l.cbėda, K. Aiatuliaus- 
ka. ir Z. Gapšys po $1.00; A. Ix:bedie- 
nė 75<. < >. Gapsienė 2"c. Viso la’>o
ę6.<ui.

I Visit nis aukautojams tariu nuošir
dų a<iu už. ju broliškų pagalba manu 
sunkioj kovoj.

T. J. Kučimtkaa.

t m
foioraitis po 2-
; k . v !.-<» Jiibo 

Xu.» S.
♦ a

)(: Pll.
au'k*

<
' u
’ ’fi
H/.

t*

Scranton, Pa. — Bellevue 
kasykloj žemė čia užbėrė 50 
darbininkų ir 2 jų apdegė 
nuo ekspliozijos. Darbinin
kai dėjo tenai ramsčius ir 
ir uždegė "kišenių" gazo. 
Įvyko ekspliozija ir nuo to

l f ,'A’

4i



KELEIVIS

I

Va-

Bet ji mažai tesirūpina 
net ir šalies bei piliečių tei-

Atsišaukimas į visuomenę
sibičiuoliavo net su Lietuvos f pasiuntinius savo reikalavi- i,

'___ _  :________ - v T

Lietuviai darbininkai ir Į 
darbininkės! ( _

Mes vėl atsišaukiame į šių gynimu nuo svetimų už- 
jųs, kreipdami jūsų domą į puolikų. Ne valdžia, ne jos 
Lietuvos reikalus. Ilgą laiką ' *

• musų darbą trukdė kivirčiai 
susipratusiųjų Amerikos lie
tuvių darbininkų tarpe ir; 
'toka aiškių žinių iš Lietu
vos; bet dabar tie kivirčiai 
mažėja, ir žinios apie Lietu
vą pradeda pasiekti mus 
dažniau. Ateina darbinin
kiški laikraščiai iš Lietuvos 
ir laiškai nuo draugų, ro
dantis, kas šiandien dedasi! 
musų senoje tėvynėje. Tos 
žinios verčia mus sukrusti.

Lietuva gyvena sunkiau
sio krizio laiką. Neperse- 
nai pasiliuovusi nuo karinės 
vokiečių okupacijos ir nuo 
bolševikų įsiveržimo, ji šian
dien baigia vyti laukan pas
kutines vokiečių militaristų 
ir rusų kolčakininkų gau- < 
jas; Vilnius ir dideli plotai 
Suvalkijoje tečiaus da ir da- . 
bar yra užimti lenkų legio
nu. Karė ir priešų okupa- : 
cijo? sunaikino Lietuvą. -Jos 1 
ūkis suiręs, pramonė, ama
tai ir vaizba sugriauti. Po
litinis jos gyvenimas nesusi-j 
tvarkęs.'

Lietuva
Jais’-a < 
bė. Dar tada, kada ji buvo po 
kaizerio priespauda, ėmė or- 
ganizuoties jos valdžia. Tuo
met tečiaus laisvai veikti 
tegalėjo tiktai kunigija ir 
ponai, ir todėl Lietuvos Val
stybės Tan ba susidarė kuo
ne iš vienų tiktai liaudies 
priešų, atžagareivių. Ta Ta
ryba paskyrė šaliai laikini 
prezidentą ir kartu su juo 
skyrė ministerius.

šita Lietuvos valdžia, ne 
žmonių valia ir ne iš žmonių 
atstovų sutverta, negali bū
ti ir nėra tikras Lietuvos 
žmonių tarnas. Kad Lietuva 
pataptu pačių žmonių valdo
ma šalim, turi susirinkti vi
suotinu. lygiu, slaptu ir tie
sioginiu balsavimu išrinktas 
Steigiamasis Seimas, kuris 
padarys jai įstatymus ir pa
statys-valdžią. Šioje valando 
je didžiausis Lietuvos liau
dies uždavinys yra iškovoti 
umiausį tokio Seimo sušau
kimą ir reikiamas sąlygas 
teisingam ir laisvam išrinki
mui jo atstovų.

Dabartinė Lietuvos val
džia nesiskubina Steigiamą
jį Seimą šaukti, kadangi tie 
atžagareiviai, kurie kontro
liuoja ją. nenori paleisti va
delių iš savo rankų. Ji mėgi
na. valdyt šalį, nepaisydama 
žmonių valios, pagalba prie
spaudos priemonių. Tuo 
tikslu ji paskelbė visoje Lie
tuvoje karės stovį, įvedė aš
trią spaudos cenzūrą, suvar
žė organizavimosi ir susirin
kimų laisvę ir sutvėrė admi
nistracijos mašineriją pagal 
senųjų biurokratijų pavida
lą.

Suprantamas daiktas, kad 
ta priespauda pirmoje eilė
je yra atkreipiama prieš 
Lietuvos biednuomenę. Dar
bini.ikų susirėmimuose su 
samdytojais, valdžia remia 
pastarųjų pusę; darbininkų ■ 
organizacijų veikimas yra 
trukdomas; darbininkų va- i 
da! yra areštuojami, bau- i 
džiami kalėjimu ir ištrėrpi- i 
mu; darbininkų laikraščiai i 
yra persekiojami. Kaipo pa- ; 
vyzdžiui, čia paminėsime 
liktai Kauno darbininkų li
nijų centralinės valdybos iš
trėmimą Rusijon, Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos 
konferencijos uždraudimą, 
ir laikraščio "Rytojaus” už
darymą.

Dabartinė Lietuvos val
džia yra ne darbo žmonių 
o išnaudotojų prietebs; ne 
bereikalo ji ir Lietuvos rei
kalų atstovais užsienyje ski- vojo. Kaikurie tų 
ria dvarininkus (pav. grafą matų, 
Tiškevičių).

išdavikais. mus ir savo protestus prieš
Toliaus šitaip eiti dalykai jos kenksmingą darbo žmo- 

negali. Amerikos lietuviai nėms politiką. Užprotestuo- 
darbininkai turi patįs paim- kitę prieš laisvės varžymą ir 
ti į savo rankas musų politi- ; darbininku persekiojimą 

■kos reikalus. Turi pradėti Lietuvoje.. Užprotestuokite 
veikt darbininkų draugijos, prieš valdžios bičiuoliavimo- 
kliubai ir kuopos. Visos i si su žmonių išnaudotojais.

kariumenė, o pati liaudis! 
pirmutinė paėmė ginklą 
prieš lenkų legionus, įsiver
žusius į Suvalkiją; ne vald
žia, o darbininku ir bėdinų 
valstiečių būriai pirmutiniai 
stojo ginklaoton kovon su 
vokiškų ir kolčakinių plėši
kų gaujomis Šiauliuose ir ki
tose Lietuvos vietose. Ji net 
trukdė tą kovą aklai klausy
dama Antantės (talkininkų) 
įsakymų. Neturėdama sa
varankiškos politikos santy
kiuose su užsieniu, ji moka 
tiktai puldinėti apie sveti-į 
mų šalių "geradėjus” ir lai-' 
žyties jiems.

Šitokia valdžia nesutvar
kys Lietuvos reikalų ir neiš
ves jos į geresnę ateitį. Pa
daryti tai gali tiktai Lietu
vos žmonės, ir visų-pirma 
jos darbininkų klesa.

Jau kovoje už tiesioginius 
savo reikalus Lietuvos dar
bininkai narodė augšto su
sipratimo ir pasiryžimo į 
laipsnį. Miestuose ir Sv-į 
Idžiuje jie kovoja su savo iš-į žangusis jaunimas 
' naudotojais už t 

stengiasi patapti i darbo ir gyvenimo sąlygas 
demokratinga valsty- j Jie organizuojasi į profesi
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darbininkų organizacijos tu-Reikalaukite, kad butų įvv 
r i imti svarstyt Lietuvos kintos Lietuvoje nevaržo- 
aisvės klausimus ir daryt 
nutarimus susirinkimuose, 
skelbti rezoliucijas spaudo
je. Jos turi šaukti vietines 
ir apielinkių konferencijas, 
ir, pagalios, turi užmegsti 
bendrą ryšį tarp visų savo 
organizacijų, kad darbas ei
tų tvarkiai ir pieningai vi
soje šalyje.

Kada dabar Lietuvos val
džia per savo pasiuntinius 
šaukiasi i amerikiečius pini
gų, pareiškite jai per tuos

mos politinio judėjimo sąly
gos. ir kad Ūmiausiu laiku 
butų sušauktas Steigiamasis 
Seimas.

Kelkite savo balsą, jung- 
kite i daiktą savo jiegas ir 
remkite Lietuvos darbinin
kus kovoje už laisvą, darbo 
žmonių valdomą Lietuvos 
respubliką.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninku Tarvba, 
Chicago, III.

i Sausio 8 d., 1929 m.

Lietuvos jaunimas
Seniaus ir dabar.

Tas laikas, kuomet caro nas su rajonu, nes šnipų vi- 
valdžios letena spaudė dar- sur būdavo begalė.
bo žmones, kuomet už men- Pabėgus vokiečiams, už- 
ką tiesos žodelį galėjai atsi- stojus "laisvės" laikams, at- 
durti kalėjime ar šaltose siradus klasinei kovai, iškri- 
Šiaurės Rusijos gubernijose ko ir jaunimas. Su kairiųjų 

so-į—tais laikais Lietuvos pa- partijų nurimimu (kalbu 
> pradėjo apie žemaičius), kuomet vie- 

geresnes; darbuotis, t. y. kurti visur nu mastu pradėjo matuoti 
[ kuopas, užlaikyti bibliote- —kas "cicilikas,’’ tas ir "bol- 
kas ir net leidinėti laikraš- ševikas.” Taip tai buvo ir 

[nes sąjungas (unijas) irvie-ičius (rankraštėlius). Viskas yra Sėdos apski. prie gar- 
nija jas į daiktą. Kaune, tas turėjo būti giliai slepia- šioje Plech., kur Sėdoje prie 
oav. jau ilgokas laikas kaip Ima. 
gyvuoja visų profesinių są-Į 
jungų sąryšis, kuris ir savo edų 
organą ("Darbininkų Gyve- i 
nimas”) leidžia. Stiprias 
profesines sąjungas turi jau 
ir daugelis sodžiaus darbi
ninkų: kai-kur, pav. Šiaulių 
ir Vilkaviškio apskričiuose 
los skaito po keletą tūkstan
čių narių. Pereitojo gruo
džio mėnesio pabaigoje tu
rėjo įvykti visų Lietuvos 
orofesinių sąjungų suvažia
vimas tikslu surišti visą dar
bininkų klesa Lietuvoje į 
viena galingą organizaciją. '

Lietuvoje šiandien gyvuo
ja ir veikli, sparčiai auganti 
politinė darbininkų klesos; 
organizacija — Lietuvos So-' 
c-ia:demokratų Partija.

Lietuvos proletariatas 
šiandien stori priešakyje 
kitų klesų ir visos šalies ge
rovės bei laisvės gynime. 
Darbininkų Komitetai dva
ruose išgelbėjo stambųjį že
mės ūkį nuo galutino sunai
kinimo, kada dvarininkai iš
dūmė į Lenkiją ir kada jie 
paskui, pargrįžę, mėgino iš
eikvoti dvarų turtus. Darbi- 
įinkai padarė pradžią gink
luotai kovai su lenkų legio
nais. parkviestais Lietuvos 
eonų, ir su vokiečių ir kolča
kininkų gaujomis. Darbi-1 
ninku spauda pirmutinė už
ėmė vienintelę teisingą pozi
ciją ir užsienio politikoje, 
reikalaudama, kad joje butų 
vadavaujamasi savo šalies 
reikalais, o ne svetimų ”gc- 
radėjų” patarimais.

Paskui darbininkus 
bežemiai ir mažažemiai val
stiečiai, ir visi kartu jie su
daro milžinišką Lietuvos gy
ventojų didžiumą. Jie yra 
Lietuvos najiega ir geresnės 
ateities viltis.

Mes, Amerikos lietuviai 
darbininkai, privalome pa
dėti jiems. Privalome stoi 
i darbą. Gana jau tylėjome 
ir laukėme, kad laisvė pati 
ateitų į Lietuvą arba kad ją 
parneštų "veikėjai,” "diplo
matai.”

Ką gerą iki šiol padarė 
Lietuvai tie "veikėjai?” Ko
kios naudos atsiekė jie tais 
šimtais tūkstančiu dolerių, 
kuriuos jie surinko iš Ame
rikos lietuvių? Net dešinio
ji spauda šiandien prisipa
žįsta, kad musų "diploma
tai" Europoje nenuveikė 
nieko gero, o tik pinigas eik-

• " ” ~ ri "diplo-
” nuvyko Europon, su-

i

eina

iams!? Ir kam tas viskas? 
Jei bent tam, kad keliems 
’cinovninkams” duoti duo
nom kąsnį. Jei Lietuvos val
džia daug pinigų turi vi
siems dykaduoniams maitin
ti — tegul maitina, bet tegu! 
laisvą mintį nevaržo, dargi 
užsienyje iškilusią. Tegul 
užsiganėdina ber.t savos vai- Provokatoriai parašė Jai ir 
stybės dalykais.

Kauniškis.

True translation filed vnth the post-master at B o* ton, Mass. on January 
14, 1920, as reųuired by the Act u£octot>er 0. 1917.

KOMUNISTŲ PARTIJĄ 
SUTVĖRĖ ŠNIPAI.

DEMONSTRACI- 
JA KAUNE.
(Rašyta "Keleiviui.”)

Kaunas. 7 gruodžio.— ' 
kar nieko nebuvo žinoma; 
laikraščiai nė žodžio nerašė. 
Šiandien 12 vai. išėjus i 
miestą kaikur matosi rašyti 
skelbimai, kad Viešoje Aik
štėje bus mitingas. Nuėjau. 
Susirinko keli šimtai žmo
nių. Tūli kalbėtojai pasilipę 
augštyn pasakė lietuviškai, 
lenkiškai ir žydiškai apie 
vokiečių-bermontininkų šu

nybes. daromos Žemaiti
joje. - 
plėšia, 
degina, 
generolas.

lietuviams

"Yra ir daugiau priežas
čių, dėl kurių norima mus 
deportuoti. Mat, mes turi
me aiškių prirodymų, kad 
justciijos departamento a- 

Santeri geniai aktyviai dalyvavo su
daryme Amerikos komunis- 

yra fi- partijos, ir kad tie patįs

Lėšas bibliotekoms lai-[muro ir ant Kerešų kapinių 
įkvti imdavo iš slaptai suren- pateko žuvusios aukos. Me- 

vakarėlių, džioklė ant visokiu pirmei- 
Yuku sustabdė darbą. Ir 
šiandien ten dar tebėra ta 
pati medžioklė, gaudymas 
tariamųjų "bolševikų,” ir 
daugelis be kalties kelėjime 

varnui tebesėdi. Sėdi dažniausiai;
* jčcinišl tie, kurie vietose bene dau- 
"I^Vk Ogiausiai yra darbavęsi dėl 

nėr k i- nepriklausonaęs Lietuvos la- 
- " \ bo, tik ne išvien su klerika- 

- - • -j.j'ais, kurie norėdami priren-
1 ?ti sau dirvą apteršia kitus 
; bolševikais,” ir kaipo .tokiu 
j budu gali lengvai nusįųazgo 
ti savo suteptas arba ir kru
vinas rankas. Bet įvairus 
’enkberniai dvarininkai su 
klerikalais nenuslopins jau
nimo dvasios. Pasakysime: 
-ana ponai ienkberniai, kle- 
dkalai ir kiti plikbajoriai 
nūs pravardžiuoti "bolševi
kais,” kad nuo darbo atstu
mus. Nenusiminkime, bet 
imkimės toliaus darbo, padė
dami st ityti neprigulmingos 
Lietuvos valstybės rūmų ir 
/engkimes prie rinkimų i 
Steigiamąjį Seimą, kad pa
siuntus tuos žmones, kurie i 
stovės už darbo žmones, be; 
ne lenkbernius dvarininkus ' 

: :r kitus turtuolių sėbrus.
Adomas iš Rojaus.

"Liet. Ukin." :

i šeimyninių.
narių mokesčių. loterijų, au
kų ir k.

Sodžiuje niekas tiek nepa
sidarbavo, kaip tik tie. iš |>o 

I šiaudinės pastogės daugiau
sia tų pačių sermėgių vaikai, 

į Jaunimo judėjimas 
tėjo labiausiai per 
priedą "Jaunimas,” 
iri jaunimas pradėjo užmeg
zti ryšius vieni su kitais, ir Į 
padavus vieni kitiems ranką' 
darbas daug gyvesniu virto. 
Pradėjo jaunimas dalyvau
ti įvairiose draugijose ir sa
vo darbštumu imti jas į sa
vo rankas. Rinkimuose i 
caro durną — ir ten dalyva
vo. kad pravedus tinkamus 
darbo žmonių reikalų gynė
jus. Susirinkimams jauni
mas išnaudojo gegužinių va
kartis; labiausiai laukdavo 
didžiosios Šiaulių gegužinės, 
kurion atvažiuodavo kuone 

■[iš visos Lietuvos pažangiojo 
jaunimo. Žemaičiuose išnau
dodavo labiausiai didžiuo
sius žem. Kalvarijos atlai
dus.

Laikui bėgant jaunimas 
pradėjo įsikurti viešų drau
gijų, kliubų ir tt. Bet užuos
davo tai caro valdžia, daž
niausiai per klerikalus ir da
vatkas. ir uždarinėdavo, la
biausiai bibliotekas. Bet jau- 

jnimo tai nė kiek nenuslopin- 
dave.

i Užstojo karas, užėjo ra-j 
įgimtieji vokiečiai. Bet jau-; 
jnime judėjimas dar labiau 
•pradėjo plėtotis. Jaunimas 
i ura dėjo rištis į rajonus ir 
kiekvienas rajonas Įeidinėjo 
savo laikraščius • rankraš
čius).
tėlio "Jaunimo Ba’sas" išėj 

116 num. Kitur ir nemaža. 
. Iš sakyklų už "pekliškus” 
raštus ir tt. pradėjo keikti 
kunigėliai. Jiems pritarė jų 

[ pagelbininkai — zakristijo- 
Įnai. vargonininkai su davat
komis. Išgirdo tai ir ponai 
vokiški žandarai su slaptaja 
policija. Padaryta daug kra
tų. tardymų, areštų. Vieni 
išbėgiojo, kiti sugauti kalė
jimuose atsidūrė ar Vokie-; 
tijon prie sunkių darbų tapo! 
išgabenti. Bet vistiek jau
nimo judėjimo dvasios ne-.' 
užslopino. Jaunimas, pasis-į 
tates sau obal-į "šviestis” ir go Lietuvoje 
"šviest’,” dirbo dar labiau, 
tik negalėdavo dėl sunkių mo ir lakstymusi vakarų, 
aplinkybių susisiekti rajo- teatru ir paskaitų rengė-

I

Žemaičiuose laikraš-
O

II
!

CENZŪRA LIETUVOJE.
Drauge su šiuom strai pr

ie! iu siunčiu "Keleivio" re
dakcijai 4-rių siuntinių iš 
užsienio vokus, kurie atėjo 
su laikraščiais. Ant visų pa
žymėta senojo kraugerio ca-

, c bei žmogžudžio kaizerio 
begėdiška dėmė-cenzura. 
Štai jums laisvoji nepriklau
somoji Lietuva, su caro ir 
kaizerio liekana—cenzūra! 
Visi siuntiniai iš užsienių 
Lietuvos cenzorių percenzu- 
ruoti. Siunčiu tas vyniotos 
dėlto, kad galėtumėt geriau 
persitikrinti ir kitiems pa
rodu ti, kokia pas mus žo
džio ir rašto liuosybė! Štai 
juostelė "Keleivio,” "Nau
jienų.” "Dilgėlių” ir Angli
jos "Išeivių Draugo.” Pas- 

(kutinysis jau perdėm juoda
šimtiškas, o betgi ir tas cen- 
(zuruojamas.

Ir kokiems galams ta cen
zūra!?

O kad žinotumėt, kiek var- 
‘; išeinantiems 

laikraščiams, kiek bėgioji-

daromos
Anot kalbėtojų, ten 
karia, šaudo, namus 

o Niselis (franeuzų 
Red.), pradė

jus lietuviams pasekmingai 
mušti vokiečius — sulaikęs 
lietuvių kariumenę. Karei
viai iš to buvę labai neužga
nėdinti ir savo šautuvus 
daužę i akmenis. Širdį skau
da klausant, kas ten dedasi... 
Po prakalbų minia suriko: 
"Šalin Niselis, šalin vokie
čiai. šalin bolševikai, šalin 
lenkai!” Orchestra užgriežė 
himną. Minia nuėjo pas 
mini'terių pirmininką Gal
vanauską. Jis išėjo ant 
genkų ir dar keli valdžios 
atstovai papierosus rukyda- 

jmi galvas iškišo. Iš minios 
kalbėtojai reikalavo, kad 
valdžia gintų iš paskutinio? 
Lietuvą nuo plėšikų. Minis- 
terių pirmininkas atsakė 
kad valdžia daranti kiek ga
linti. kad padėtis esanti keb
li, kad ant Lietuvos gula 
priešai iš visų pusių, kad be 
auku sunku apsieiti, kad sa
vo jiegomis nedaug tegali 
me, kad visur ir visaip prie
šai mus ir musų šalį engis 
ir musų silpnybes išnaudoja 
kad be anglų ir franeuzų 
mes prieš priešus negalime 
atsilaikyti, kad lietuviam? 
pradėjus bermontininkus 
užpulti, vokiečiai (rodos į Įs
rutį) sutraukė 60,000 kariu
menės. kad negana ką rei
kia savo šalį ginti, bet ir sa
vo esančias jiegas taupyti... 
Orchestra vėl užgriežė him
ną. Minia suriko: "Šalin 
okupantai!” Orchestrai grie 
žiant maršą minia žygiavt 
pas Generalinį štabą, o pas
kui žadėjo eiti ir pas vokie 
čių atstovybę. Oras bu ve 
apsiniaukęs. Liūdna. Dat 
liūdnesnės minios išvaizdos 

Mane nepaprastas piktu
mas ima i visą tą tragi-ko- 
mediją žiūrint. Pereitą pa
vasarį, kuomet latviai si 
įgauniais užsimoję kirti 
^mugį vokiečiams ir iš 
Rygos išvijo ir butų kasžir. 
kur nuviję, bet latviams lig 
Olainės (tarp Rygos ir Min 
taujos) atėjus, anglai-fran 
euzai suriko: "Sustok!” P( 
to jau žinome, ko šiandien 
susilaukėme, čia, man ro
dos —anglų lapės politika 
Ji tokiu budu savo letens 
ant Lietuvos žemės stato 
Juk anglai aiškiai žino, kar 
lietuviai su savo priešais ix 
iv (anglų) apsidirbę, ang
lams "išgraušt” pasakys.

Kaunietis.

r»i

anarchistiškų programą.
Bostono "Herald” 7 sau

sio numeryje išspausdino i- 
domų savo korespondento 
pasikalbėjimą su 
Nuorteva Washingtone.

Santeri Nuorteva ;
nas bolševikas. Kuomet Fin- agentai parašė ir įdėjo tos 
liandijoj bolševikai buvo pa-' partijos programan tuos 
ėmę valdžią į savo rankas, punktus, kuriais pasire- 
tai Nuorteva buvo paskirtas miant dabar persekiojama 
Finlandijos ambasadorium tūkstančiai žmonių. 
Suvienytose Valstijose. i

Vėliaus, kuomet Lenino rodyt prieš senoto komitetą, 
atstovas Liudvikas Martens kad ir kiti taip vadinamų 

kairiųjų darbai, už kuriuos 
yra kaltinami rusai, ištiesų 
buvo sugalvoti ir kurstomi 
slaptų valdžios agentų.”

Tai ve. kas darbuojasi ko
munistų partijoj .* Tai ve, kas 
rašo jiems "revoliucinius” 
programus ir straipsnius! 
Provokatoriai!

O kada "Keleivis” perser
gėjo lietuvius darbininkus, 
kad jiė komunistų agitaci
jos neklausytų, kad tie kurs
tymai prie "revoliucijos" 
yra niekas daugiau kaip tik 
provokacija, kad prie tūlų 
laikraščių dirba šnipai, tai 
"Laisvė.” "Moterų Balsas” 
ir kitų komunistų organai 
pradėjo rėkti visa gerkle, 
kad "Keleivis šmeižia "revo
liucionierius.”

Na, o ką dabar pasakys 
"Laisvė?”

atidarė Ne\v Yorke oficiali 
sovietų valdžios biurą. Nuo
rteva liko to biuro sekreto
rium.

Dabar, kuomet Amerikoje 
prasidėjo medžioklė ant ko
munistų ir kuomet pradėta 
kalbėti, kad Martens su savo 
štabu taipgi busiąs ištrem
tas Rusijon, tai Martens pa
siėmęs su savim Nvortevą 
nuvyko į Washingtoną pasi
matyti su senato užsienio 
reikalų komitetu ir papasa
kot, kaip ištikrųjų da
lykai stovi sovietų Rusi
joj. Bet jv'ticijos departa
mentas liepė tuojaus Marten 
ą areštuoti ir jis dabar 

VVashingtine slapstosi. Laik
raščių reporteriai galėjo pa
simatyt tiktai su Nuorteva.

Nuo neva sako, kad justi
cijos departamentas pradėjo 
iabar "medžioklę ant žmo
nių” tuo tikslu, kad neprilei- 
dvs prie taikos su Rusija ir 
kad nedavus jam su Marten- 
>u pasimatyt su senato komi 
.etų (pasimatymas turėjo į- 
zvkti pereitoj petnyčioj). 
lis sčJ 
.tenghĮsi tuo budu paslėpti 
teisybę apie Rusiją.

Tuo pačiu laiku valdžios 
nėninkai bijosi, sako Nuor- 
eva, kad neišeitų į aikštę 
3achmetjevo "ambasados" 
mlervstės Washingtone. Ši- 
a "ambasada” išeikvojusi 
^80,000,000 pinipi, kuriuos 
Amerikos valdžia buvo pa
skolinusi Rusijos valstybei.

Bet ar žinot, ką Nuorteva 
ako apie komunintus? Jis 
iesiog sako, kad komunintų 
partiją sutvėrė slaptosios,

o, kad valdininkai

Mes 
taipgi esame pasirengę pri-

BARCELONOJ AREŠ
TUOTA 400 ŽMONIŲ.
Iš Madrido pranešama, 

kad Barcelonoj (Portuga
lijoj) eina riaušės. Į kelias 
dienas areštuota 400 žmo
nių. Sumišimuose sužeista 
keliatas policiantų. Kas tas 
riaušes kelia ir deiko, nepa
sakyta.

Ką veikia Lie
tuvos Misija.

New Yorke įsteigta 
Centras.

Centralinė Lietuvos Lais
vės paskolos įstaiga,- - - - arba

■jolicijos agentai provokato-• *Jį^osi 
•iaiirkadtiepatįsprovoka-j ” 
oriai parašė komunistams 
narchistišką programą, už 

kurią dabar areštuoja visus 
komunistus.

Štai Nuortevos žodžiai: 
"Mes čia gavome žinių. 

<ad Rusijos sovietų valdžios i 
biuro narys Gregbryj Vein- 
štein New Yorke jau areš- 
uotas ir laikomas deporta- 
-imui, ir kad tas pats laukia 
tfartenso ir kitų jo štabo 
-.ariu. Tai yra desperaci- 
os priemonė, kurios pagalba 
lorima sulaikyti nuo Ameri t -- - - .
:os visuomenės teisvbe apie „u vRusijos padėjimą ir apie tik- ?lauK‘1 P™*3' u-z L,etuvos 
ą sovietų valdžios užsienio 
politiką.

"Mes džiaugėmės, kad tu- 
ėsime progos prieš senato 
omitetą atskleisti tuos iste- 
iškus melus, kurie yra 
Patinami apie musų valdžią 
r apie Rusijos sovietų biurą 
\Tew Yorke.

"Bet dabar aš manau, kad 
Amerikos visuomenė supras, 
og čia yra tam tikrų spėkų, 
eurios bijosi, kad tikros tie
kis apie Rusiją Amerikos 
įmonės nežinotų. Byla prieš 
enato komisiją — jeigu tik 
nums butų leista liudyt — 
Atidarytų taipgi iki galo tą 
dlugėjaus tvartą, kur Rusi
os reakcininkai išeikvojo 
Uykštiems suokalbiams ir 
ntrigoms desėtkus milijonų 
dolerių, kuriuos Amerikos 
valdžia buvo paskolinusi 
Rusijai.

suorganizuota ir darbinin
kai pastatyti. Centraliniam 
ofisui nusamdytas visas na
mas iš astuonių kambarių. 
Du kambariai paskirti ofi
sui, po vieną kambarį gyve- 
nimui užima p. Vileišis, 
majoras žadeikis ir kun. J. 
Žilius. Tris kambarius už
ima ]>erkelta iš Washingto- 

•no karinė misija, kuri juose 
irgi gyvena.

Lietuvon jau pasiųsta 
2,000.000 auksinų.

Dar nespėjus įsteigti cen- 
jau pradėjo

Laisvės bonus. Jau suplau
kė į 50 tūkstančių dolerių.

Kadangi pinigai dabar 
Lietuvoje reikalingi, tai su
rinktus pinigus Finansinė 
Misija jau pasiuntė Lietu
von. Pasiųsta kablegramu 
Lietuvos valdžiai du milio- 
nai auksinų.

Kas veda visą darbą.
Visas darbas bonų parda

vinėjime yra po artimiausia 
priežiūra Finansinės Misi
jos. Jos vardu dedami ban- 
kon pinigai, ji samdo reika- 

įlingiis darbininkus, j’i viską 
prižiūri, ji viską kontroliuo
ja. Amerikos lietuvių veikė
jai jai tik prigelbsti tame 
darbe.

Misijos adresas toks:
Lithuanian Mission,

257 West 71-st Street, 
New York City.

(Apgarsinim.ia.)

i

I

i

TARP ANGLIJOS IR VO
KIETIJOS PRADĖS 

VAIKŠČIOTI LAIVAI.
Iš Brlino pranešama, kad 

J 4 sausio išplauks iš Koelno 
i Londoną pirmutinis vokie
čių laivas. Potam laiva: 
vaikščios jau, kas dvi sąvai
ri. Jie veš pasažierius ii 
prekes.
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-KELEIVIS”
GERI A CSl S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

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

Kanadoj ir Užrybežiu<n>e: 
Metams ........................  $2.75
Pusei metų .......... .......  $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

-KELEIVIS*’
255 Broadaav. Su. Boston. Mass.

Spaudos darbininkų pro
fesinės sąjungos suimtas 
valdybos sekretorius Rau- 
donskis.

I

Antantes misijoms reika
laujant, padaryta gelžkeliu, 
pasta ir telegrafu susisieki
mas su Vilnium. Traukiniu 
bus galima vežti ir prekes ir 
duoną.

"Darb. Gyvenimas."

MOKYKLŲ KRIZIS.

Iš Lietuvos 
Laikraščių.

L S. S. REIKALAI.

Gudakiemio sodž, Merkinės 
parapijos.

Musų sodžiuje gyvena ke
letas legionierių. Žmonės 
vargina visokiais budais. 
Ima gyvulius, javus, pašarą 
ir tt. Nesenai musų sodžiu
je paėmė 7 arklius be atlygi
nimo.

Nesenai atvažiavo siųstas 
valdžios "lenkas” ir prisakė 
šaltišiui suvaryti visus gy
ventojus Į susirinkimą. 
Žmonėms susirinkus jisai 
liepė trims vyrams, mokan
tiems rašyti, pasirašyti už 
visus gyventojus, kad jie pri 
pažįsta lenkų valdžią. Kada 
šaltišius pasakė, kad nevie
nas iš jų nemoka rašyti, ėmė 
gązdinti išsiusiąs i Vi.’nių, o 
iš ten net i Varšavą. Žmo
nės gązdinimų nenusigando 
ir lenkų valdžios agentas 
pasibaręs išvažiavo tuščio
mis.

LSS. Pildomojo Komiteto 
Tarimas No. 1.

Nemaniunai (Alytaus ap.)
Šiponių dvaro darbininkai 
pareikalavo iš užveizdos 
(savininkas dar iš Rusijos 
negrįžęs) padidinti algą, 
kaip valdžios nustatyta. Ne
trukus atvažiavo iš Alytaus 
dvaran komisija, — Neęio- 
niunų valsčiaus viršaitis s.i 
raštininku. Morauskio dva
ro jgaliotinis ir kaž-kokia 

' panelė, nemokanti lietuviš
kai. Komisija iškaito gerai 
pavalgė, o paskui nukaitino 
darbininkus. Tuo laiku bu
vę dvare Alytaus apskr. mo
kyklų inspektorius ir Šipo- 
niii dvaro mokytoja, kalbė
dama taip pat kaltino dar kad 
bininkus. Komisija dvaro darbininkų sprandais. So- 
užveizdos gražiai pamylėta cialistai senai jau tą darbi- 

Kai dva- r.inkams nurodė. Bet neb-

LSS. Pildomasis Komite
tas, pastebėjęs, kad laikraš
tis "Musų Tiesa" skelbiasi 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos organu, šiuomi pareiš
kia, jog "Musų Tiesos' 
leidėjams griežtai drau
džiama vartoti Lietuvių 
Socialistų Sąjungos vardą, 
kadangi minėtas laikraštis 
nėra jos organu ir už tą 
laikrašti LSS. jokios atsako
mybės neima.

Atsitikime, jei "Musų Tie
sos" leidėjai neišpildytų L. 
S. Saiungos Pildomojo Ko
miteto reikalavimo, tai ap
saugojimui Lietuvių Socia
listų Sąjungos, turės būt iš
imtas prieš "Musų Tiesos” 
leidėjus teismiškas uždrau
dimas (injuction).

LSS. Laikinasis Pildoma
sis Komitetas:

K. Liutkus, M. M. Račiutė- 
Ilerman, M. Baltuškienė, J. 
S. Prusalaitis, Pr. Raskevi- 
čiu ir T. Matas.

D. Motuz, sekr-vert.

LAISVĖS NUOPELNAI.
Musų komunistai sako, 

kad jų "Laisvė,” tai tikras 
darbininkų laikraštis. Bet 
ką toji "Laisvė" darbinin
kams gero padarė, jie ne
pasako.

"Laisvė" suardė LSS., 
demoralizavo LDLD. 
LMPS. Tai žymiausi 
"nuopelnai.” Bet kamgi iš 
to buvo naudos? Tik jau ne 
darbininkams.

Toliaus komunistai sako, 
kapitalistai jodinėja

su- 
ir 

jos

išvažiavo nakčia.
ro darbininkai ir komi-ijos logiau ir komunistai moka 
nenuraminti, vis reikalavo' darbininkų
padidinti algas, milicijantai Tik pasiskaitykit 

suareštavę juos, buvo net 
Jėznan nuvarę. Dvaro užvei- 
zda rūpestingas ir sumanus 
žmogus. Jis stengiasi "pa
linkti" reikalingus žmones 
ir matomai jam tas gerai se
kasi. O tie darbininkai kaip 
vėjų pučiamos lentelės. Rei
kia rištis Į profesines sąjun
gas, — bus stipriau.

Darbininkas.

sprandais joti, 
šių metų 

"Laisvės’’ Nl, kaip Kapsu
kas jojo ant darbininko per 
upę Lietuvoje.

Šoho bedievis.

NAUJAS BUDAS.
Pirmiau, kada laikraščių 

skaitytojas nustodavo kurį 
’aikrašti skaitęs, tai niekas 
kitas ji nežinodavo, kaip tik 
jis pats ir to laikraščio admi
nistracija. O dabar Įėjo i 
madą naujas būdas. Kada 

Teko man būti su reika- žmogus nustoja skaitęs vie- 
lais Šakiu apskrities Komi- ną ar kitą laikrašti, 
tete. Komitetan Įėjęs nus
tebau: vienas kunigas sėdi 
prie telefono, kiti du už sta
lo. Net krūptelėjau. Pak
lausiau vieno raštininkų, ar 
tie kunigai visi komiteto 
nariai, 
tik tas, ką sėdi prie telefono, 
gimnazijos direktorius, bet 
sėdi jie ten per ištisas die
nas. Paklausiau dar, o ką 
jie veikia? Nieko neatsakė, 
davęs suprasti, kad advoka- lo taip daryti, 
tauja žmonėms. Kažin ar ir 
per ateinančius rinkimus Ša
kių apskrities darbo žmonės tinkamos medžiagos ir, pro- 
vėl rinks savo atstovais tuos gai pasitaikius, galėtų at- 

” 7 mušti savo priešo užpuoli
mus. laisvės Mylėtojas.

Šakiai.

tai jis 
rašo laišką Į sau tinkamą 
laikrašti ir apskelbia, koki 
laikrašti jis meta skaitęs. 
Už ušradimą šito budo "gar
bė" priguli komunistams. 
Kad komunistai taip elgia- 

Atsakė. kad nevisi, si, tai nėra nuostabu, nes 
komunistai yra savo rūšies 
fanatikai. Jie kovoja prieš 
socialistų spaudą lygiai taip, 
kaip Romos trusto 
kai. Bet socialistai

fanati- 
nepriva-

Socialistai turi 
visokius raštus,

skaityti 
kad turėtų

"advokatus." • Z.
("Socialdęm.”)

Vilkaviškio apskrities že- Kapsukas numirė! Amži- 
mės ūkio darbininkai antru na atminti jam už jo gerus 
kartu pareikalavę dvarinin- darbus! Bet kas dabar "Lai
ku iki lapkričio 21 dienos iš- svės" redaktoriui Paukščiui 
pildyti visus ių reikalavi- parašys laišką su prašimu 
mus. Jei reikalavimai ne- važiuoti Rusijon kelti revo- 
busią išpildyti, ‘vėl skelbsią liucijos. iš kalno pažadėda- 
streiką. Streikas dabar ąp- mas šiltą vietelę? Jau gal 
imsiąs dar didesni dvaru neatsiras kitas toksai geras, 
skaitlių. kaip Kapsukas.

140,000 mokytojų metė savo 
profesiją.

Pradinėms Amerikos mo
kykloms pradeda trukti mo
kytojų. Kuomet pragyveni
mą.' pabrango trigubai, o 
mokytojų algos pasilieka vis 
tos pačios, pradinių mokylų 
mokytojos, nebegalėdamos 
pagyventi, pradėjo mesti 
savo profesiją ir eiti kitokių 
užsiėmimų jieškoti. Tuo bu
du pastaruoju laiku mokyk
los neteko 140,000 mokyto
jų. Vidaus ministeris Lane 
iš’eido paraginimą, kad 
miestai keltų savo mokyto
joms algas.

į Pajieškau brolio Aleksandrą Mar- 
urikevičnu Kauno rl-dybus, Šiaulių

1 apskr, Aukstelkių kaimo. Brolis Juo- 
i zas yra miręs, todėl meldžiu jo atsi
saukt! ar kas žino pranešti. (5)

F. .Marcinkevičius
20 So. Greene St, Bailimorc, Md.

Pajicškau bruiiu Kazimiero Kra 
ždzio. Bičių kaimo, Kupiškio parap. 
Du metai atgai L. 
Pa, Dabar nežinau, 
šaukti.

J. Krogzdi.-.
827 Dank st, Bu.\ 2,

SVaterbury

gyveno Pittsburg.i.
Meldžiu aisi- 

(3)

Conn.

ic1 
sockiutc: 
skrieto, 
gyveno 
svaibų I 
ją žino 
ii lai ai

kau pusacii-j. Mai jonus \ •- 
Kauno gub . Ukmergės ap- 

Pirmiau
Gavau

100SOFIJOJ UŽMUŠTA 
ŽMONIŲ.

Ženevoj (Šveicarijoj) gau
ta žinių, kad Bulgarijos sos
tinėj Sofijoj ties karaliaus 
rūmais likos užmušta dau
giau kaip 100 žmonių. Susi
rinkusi minia, kurioje buvę 
daug buržuazijos, pradėju
si ties karaliaus palocium 
šaukti: "Lai gyvuoja res
publika! Šalin karalius!"

Sakoma, kad demonstran
tai buvo pradėję jau veržties 
rūmų vidurin, bet pribuvus 
kariumenė ėmė šaudyt. 
Žmonės svaidę akmenimis 
ir šaudę iš revolverių. Šitoj 
kovoj ir buvo tas šimtas 
žmonių užmušta.

Sujudimas Bulgarijoj pra
sidėjo dėl taikos sutarties, 
kuri atima Bulgarijai daug! 
žemės. Žmonės Įniršę ant 
karaliaus, kad jis Įtraukė 
savo šąli karėn be reikalo.

SI 00.00 LIETUVOS SO
CIALDEMOKRATAMS.
Waterburio lietuviai iš

siuntė S. Kairio vardu 
$400.00 Lietuvos Socialde
mokratams, pažymėdami, 
kad pusė tų pinigų butų su
naudota našlaičių pašalpai, 
o kita pusė Lietuvos laisvės 
reikalams. »

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJ.

Už pereitos nedėlios nakti 
Meksikoj pradėjo drebėti 
žemė. Vietomis drebėjimas 
buvo toks smarkus, kad ėmė 
griūti triobos. Keliatas kai
mų likos visai sunaikinta. 
Daug žmonių esą užmušta.

Nuo karės pradžios per 
penkis metus Rusijoj nuo 
bado ir ligų mirė 40.000.000 
žmonių.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, 

riaudinius. pasigarsinimus 
k;ų vietų paeina, pirkimus, 
vimus. pajieškojimus giminių arba 
draugų, "Keleivio" skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodi pirmų syki 
ir po 1 Pc. už sekančius sykius. 
Neskaitytojams skaitome pu 3c. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodi.

Tokius pagarsinimus rašykite 
kuotrumpiausiai ir visados siųski
te Kartu ir mokesti, jeigu norite 
kad greitai tilptų.

"KELEIVIO'
255 BROADWAY,

SO. BOSTON, M ASS.

nusk- 
iš ko- 
parda-

A DM.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Stanio Norvulio, 

Su' a+k’-Į gub, Seinų apskr, Naoniuką 
kaimo: turiu svarbų reikalą, malonė
kit pranešti kas apie jį žino arbi 
pat* lai atsišaukia. Jis gyveno pir
miau apie Bostoną. (4 /

Wm. Novoollis,
Box 25, Skelton, W. Va.

Pajieškau Vlado Briedžio, paeina iš 
Panevėžio miesto, C. 
phijoj. Meldžiu atsišaukti, ar jį ži
nantis pranešti.

K. Vaitulailis
143 McCieilan st, Philadelphia. Pa.

Pajieškau Jono Urbanavičiaus, pa
eina iš Pilviškių. Gyveno 
field, Mass. Atsišaukite 

Estera Urbanavičiūtė
21 Mickevičiaus gatvė, 

KAUNAS, I.ithuania.

Spring
ti)

Deltuvos miestelio. 
Cambridge, Mass.
laisKą iš Lietuvos. Kas apie 
malonėkit pranešu arba pa- 

įsišaukia. (3)
Mąrjona Zaraukiutė

17o 11 St, Su. Boston, Mass.

I

KkhK \laNGI AGENTAI 
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokia, kurie galėtų 
duoti paliudijimų kur dirbo už agen
tų. Kitokiems nėr atsakymo. (?) 

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

Paiješkau Juozo Baratinsko, ka
daise gyveno Grand Rapids, Mich. 
Turiu svarbų reikalų apie Lietuvą. 
Jis pats , ar kas žino praneškite. 

Joh" Baratinskas
24 Hedge St, New Haven, Conn.

Pajieškau Martino Poskeviėiaus, 
Kalvarijos par, Greivosios kaimo, 
Suvalkų rėd. Senai kaip Amerikoje. 
Turiu svarbu reikalą. Malonėkite at
sišaukti. (’-)

St. Lietuinikas
Box 1 Porter st, M orcester, Mass.

Pajieškau J. Chąkalo, Kauno rėd, 
Telšių apskr, Skuodo parapijos. Gy
veno Chicagoj. Meldžiu atsišaukti, ar 
ij žinantis pranešti. Taipgi J. Bau- 
lauskio ir kitų pažįstamų. (3)

J. Kvusas
213 Beverley Si, South Sta. Marie 

Ont. Canada.

Pajieškau vyrą \ incą Samulį, ku
ris prasišalino, palikdamas mane var
ge su mažais kūdikėliais, be duonos 
ir drabužio ant šalčio. Pasigailėkit? 
nors mažų vaikelių. Sugrįžk arba 
pranešk kur gyveni. Aš su kudike- 
iais atvažiuočiau. Viską dovanoju dėl 
meilės mažų kūdikėlių, kurie alksta 
be apžiūros, aš pati neįstengiu uždir
bti pragyvenimui. Sugrįžk. Arba 
monės geros valios, kuiie tokį palė- 
nytun.it praneškite. Jis yra 5 pėdų 
rūgščio, rudų-mažų akių, turi juodą 
lėmė ant veido smiikinėj. Angliškai 
;nažai tesukaiba. (3>

Zosė Samulienė
2 John St. Waterbury, Conn.

Pajieškau pačios Aleksandros im> 
levais Ciupelaitčs. Ji prasišalino 2 
ausio su rusu vasihuin Romanu, 

;;uris mažai moka lietuviškai, o /Mo
teris nemoka rusiškai. Paėmė su sa
vim 4 metų mergaitę Zosę, kurios

Pajieškau Klibėtos Maknaičiutc--, 
po vyru Luidzicnės. Gyveno Buitį- 
n -re’. Md. Turiu svarbių žinių tni-J 
sesers iš Lietuvos. Meldžiu jos ir Kitų 
giminių atsišaukti.

Simun Naujalis
Box 105, Dalūv nville, Mass.

Pajieškau b-olio Jonu Margelio.
Kauno rėd, Telšių apsknciu, kojenų 
kaimo. Malonė- i te atsišaukti, ai .! 
žinantis pranerti.

1, Margeli
3940 Delmar BĮ, St. I.ouis Mo.

atsišaukti, ar
(3)

i Pajieškau moters Uršulės Pastar- 
nokienčs po tėvais Matukaiciutės; ji 
prasišalino 19 lapkričiu, 1919 m. su 
Juozapu Pečkiu. Jis pasivadino save 
Petru Juzėnu. Iš Lietuvos paeina 
Skriaudžių parap, Cinopevio sodos.

REIKALINGAS PARTNERIS dei 
apmokėjimo patento naujam išradi
mui. Išradimas labai naudingas. 
Klauskite ypatiškai at laišku. <1*

J. Vaitch
441 2-nd Avė, Pittsburgh, Fa.

REIKALINGAS KRIAUČIUS prie 
kostumerisko darbo. Darbas geras ir 
geram kriaučių: gera, pastovi vieta. 
Atsišaukite: (3)

M. Ramanauskas
4 Lafayette St, VVoreester, Mass.

--------------------- - v I 
Pajieškau giminaičių Miko ir Pia

no Garsvių, iš Lapamos kaimo, Dar-l 
suniškiv parap. Tunu svarbą laišką 
ii Lietuvos. kuriami pranešu apie 
daug mirusių g minių. At>išaukite. į 

M. Miriiulis <■>’
Box 15. Dulbm, N. H.

Pajieškau Natalios, Marinuos .r 
Onos Sutkais.ukių (vadinas Dublius 
kiutės). Malonėkite alsišaul.u, ‘a™1 
bučiau dėkinga.

Manona Mureikiene
Box 549, Muskegan Heights, Mich.

Pajieškau pusbrolių: Joną ir Juozą 
Pocių, paeina iš Gaures parapijcs. 
šiauliškių kaimo, luipgi draugų •> 
pažįstamų, paeina iš Batakių ir Ne
makščių. Atsišaukite-

M. Greičius
Box 114, Duųuesne, Pa.

Pajieškau švogerio Juozo Stank 
vičiaus ir sesers Onos Stunkevičieii" 
Jie patįs ar apie juos žinantis prane 
kitę .

K. Arbačiauskiene
374 Elm St, Lauvvrence, Massm i

Pajieškau brolio Adonio Gedvilo. 
Kauno gub,šiaulių pav, mie 
ainis. Girdėjau, kad gyvena po 422 
Broad'vay, Brookiyn. N. Y, bet da
bar nežinau kur. Meldžiu jo paties ar 
kas žir.o pranešti.

Zifrmontas Gedvilas
555 Main St, Cambridgeport Mass.

išpuolęs viršuje priešakinis dantis. 
Aš viską savo žmonai atleidžiu ir 
i^ašau kad ji tuojaus sugrįžtų arba 
atrašytų laišką. (3)

Kazimieras Daujotas
C9 Porter St, E. Camoridge, Mass.

Pajieškau Antano Morduso. pir
miau gyveno Chicagoje. Jakiskio so
džiaus, Salkavos parap., Zarasų apsk. 
Meldžiu atsišaukti. (3)

B. Mordusas
583 Gardo ny Detroit. Mich.

sto Sa

Aš Katrė Žukauskiutė po vyru 
Verk. Paj’eškau Rožės Zauneraites. 
Marionos Vitkevičiūtės, Magd. Yezu- 
Vevičicnčs, v'sos SuvsJkŲ oc--»
Veiverių parapijos. Turiu svarbą rei
kalą. Atsišaukite. (:;>

K. Žukauskiutė.
258 W. 26 St, Nc'.v York Citv N. Y.

Pajieškau tėvo Petro Markūno 
ve no W 
Canad<-j.

>, gy- 
rodos, 
reika-

13)

P. O.
F. Murkimas

Wesivilie, 111.

Pajieškau pusbrolių Benedikto ;r 
Prano Katauckų. paeina iš Kauno rt'l. 
Gruzdžių parapijos. Karvelių sx>dž. 
Atsišaukite. *•’)

Juozas Šnabis
696 Garfield avė, Detroit, Mich

(?)

PARSIDUODA DRY 
GOODS IR ČEVERYKV 

BIZNIS.
Gryno pelno lieka nuo $100 iki 

-150 per sąvaitę. Platesnių žinių 
Jauskite per laiškų arba ypatiškai.

• J. S US’ (2)
P. O. Box 772, \Vaterbury. Conn.

įeina is \ likaviškio pav, 
sodos. Abudu nemoka 

i rašyti. Taipgi nesusikai- 
iškai. Jie paėmė mano vi- 

ir apie $,300 pinigų. Ku- 
žmones patėmytų malonė- 

šti. Kas pirmas praneš,

Al’SlV ĖDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

arba našlės, ta-p 21—35 metų, be 
skirtumo tikėjimo. Aš esu 28 metų 
Su pirmu laišku meldžiu paveikslėlio.

A. P. (2)
Sta. 12 Box 452, Lavvrence, Mass.

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

' J. C. N,

su laišku. Paveiksią 
(3) 

911 Kenton St., 
Springlield. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 25 metų. Aš esu 40 me
tų, turiu krautuvę.. Mergina turėtų 
būti laisva ir kiek pasiturinti. Atsi
šaukite. prisiųsdamos paveikslėlį.

Antanas Grane. (2)
10721 Mi: h-gan avė, Chicago, II!.

Pajieškau apsivedimui mergino.-, 
tarp.19—22 m. Turi būti laisvų pa
žiūrų ir r.'.az daug prasilavinusi, svei
ko proto, mčlinti šeimynišką gyveni
mo. Atsišaukite, piisiusdamos pa- 
velslėlį. ' (5)

į 4'1 Frankhn St,
Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba nasJės, ne jaunesnės 20 m. ir 
nesenesnės 30 m, kuri mylėtų dorų ir 
sutikimų. 
iTatesmas

GALIT PADARYT dMDELIAS 
ŠTI K AS.

keturių bulių padarysi gerą štu- 
Tarpe pirštų pasirodo bolė, pas- 
bolės vėl pradeda pranykti; lie

ta trys, dvi, viena ir paskui prapuo- 
a paskutinė. Šitą štuką daro geriau
si štukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
ei turėsit sekretą ir tas boles. Kal
ia $1.75 ir $2.00. z

NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
tuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
>ats pašoka augštyn. Yra stebėtina 
.-tuka, visi pradeda bijotis. Kaina 
ši.00 ir $1.50.

MAGIJOS (?)
P. O. Box 772. NVatcrbury. Conn.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Naujas prietaisas prie gramofono 

turis nusipirks šitą mašiną, turės 
laug linksmumo savo namuose. Ma- 
io yra naujas sutaisymas; indedu re- 
tordą ir pradeda dainuoti ir sykiu pa- 
odo dainininkų, ar choristų paveiks- \ 
us, iš vieno šono, iš kito galima ma- \ 
,vti stiklus su lietuviškais paveiks- 
ais, arba kitokiai.! Pati turi savyje 
•ilektros kiek reikia. Kitur tokius 
icgalima gauti. Aš. dėl stokos pini- 
rų parduodu ir savo patentą visai 

•vigiai. Kuris norite pirkti masiną su 
.risai sutaisymais pasiskubinkite. Rai
la $48.00. Kas pirmiau atsišauks, 
turės pirmą išradimą. (2)

J. T. MOLOKE Y
Boy 196. Cherry Valley, l’.i

J’ajicškau brolio Prano Kasulio, 
paeina iš Bantlončnų kaimo. Kauno 
rėd. Tarnavo kariumenėj. Jo tėvas 
prisiuntė laišką iš Lietuvos. -įsi
šaukite.

Monika Vilkas
204 — 4-th Si, So. Boston Masss.

Pa (ieškau draugų: Juozo Maks'u- 
čio, Juozo Meškeleviciaus ir Motėjaus 
Varėnos. Visi Suvalkų rėd., 
'laukės apielinkės. Malonėkit 
šaukti.

Al. Minkevičia
Smith camp No. 1, North Bay

Ont Canada.

Krak' 
ats!

(2)

Aš esu 30 metų vaikinas, 
žinias suteiksiu ” 

i'risiųskite paveikslėlį.
St. A n.

2160 U ėst l.afayctle Avė:, 
Detroit, Mich.

laišku.
(4)

Pajicškau apsivedimui merginos, 
•ruo 18 iki 22 m. be skirtumo tikėjimo 
Aš esu 22 metų vaikinas turiu gerą 
Jaiba ir esu pasiturintis. Merginos 
mylinčios apsivesti atsišaukite.

T. J. U. 
Detroit. Mich.22 B St..

Pajieškau sesers Marcelės Kam i- 
tčs. paeina iš Vasalutkos kaimo. Sei-. 
rijų parapijos. Girdėjau gyveno Wor-Į 
cesterv. Meldžiu atsišaukti. <21

Simonas Kanėis
Box 326, Mystii. Con

Pajieškau brolio Kastanto Zincvi- 
čiaus 12 metų Kaip Amerikoje, gy
venę- Chicagoje. Kauno rėd, Bledij >s 
vieasedzio. Meldžiu atsišaukti. (6) 

Staila Zinevičiutė
>-t ' Puiaskv avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
bz skirtumo tikėjimo, tarp 30—35 m. 
Turi būti linksmaus budo. Aš esu 
iir-.: snmus ir meilaus ou-lo. Platesnias 
inias per laišką suteiksiu. Atsišau

kite. (5)
Prenkis B

126 Tlion.nson Si, Buffaio, N. Y.

Aš Elzbėta Yesiulis pajieškau ku 
mos Olėskos Brostovskų. po tėvais 
Narkevičiūtė. Suvalkų rėd. Ji 1911 
metais pabėgo nuo vyro su A. Žilins- 
kiu. Turiu labai svarbų reikalą.. Ats:- 
* aukite. (2i

Elz. Yesiuiis
Box 557, Riversville, W. Va.

Pajieškau Jono Salajevičiaus. pa
eina iš Valaukos kaimo, _I ' 
tpskr, 
Bukatos, Susmkų kaimo. Ir 
mų malonėkite atsišaukti.

Jokūbas Ruteionis
797 Bank St, liox 75

VVaterbury,

____ H Kalvarijos
Suvalkų rėdybos. Taipgi Jono 

pažista-
* (2)

Conn.

Pajieškau brolių Felikso ir Stapono 
Milkūn, Triškių miestelio, Šiaulių ap
skričio. Malonėkite patįs . ar juos ži
nantis pranešti. (2)

D. Milkaitė
3303 So. Unlon avė, Chicago, III.

Pajieškau Katrės Michalauskiutės 
SicmelišKią miestelio, Trakų apskr. 
Jos pačios, ar ją žinantis malonėkit 
pranešti. (2)

Jonas Anusevičius
101 W. Eric St, Chicago. iii.

Pajicškau giminaičių Martino 
Dzcvcnauskio ir Magd. iankelevičiu- 
tės. Abu Suvalkų rėd. Malonėkite at-I

Gyveno Phiiadcl- sisaukti. ar joos žinantis pranešti.

Pajieškau Stanislovo Urbsno Gar- 
dždų parapijos ir valsčiaus, Telšių 
apskričio. Gyveno Racir.e. Wis. Turiu 
svarbų reikalų, atsišaukite.

Mrs. Mary Kniupštis (4)
Bos 266, Linco)n, N. H.

s u
Pajieškau apsivedimui merginos, 

:iuo 25 iki 30 melų amžiaus. Aš esu
Pajieškau giminių :r pažįstamų, su; metu. Mergina, kuri norėtų apsi 

; kūnais norėčiau susirasyti. Meldžiu ...
■ mane pažįstantis ir gimines parašyti 
kaiška. (4)

i vesti su panra.-tu darbininku, atsišau
kite. (5>

Bos 512
Peter Sobut

Ruinford. M
•J. Tomashausky

1111 Grcen St., Philadelphia, Pa.

Juozas Tankelevičius (3) 
Box 352 Dubois, Pa.

Pajicškau pusbrolio ir pussescries 
Bronislavos ir Onos Bclzckų, Vaizdę- 
liškio viensėdžio, Ukmergės apskri
čio. Turiu svarbių žinių is Lietuvos. 

Ad. Bclze'n
519 Lindėti avė.,------ „

Paveš-au brolių Bronio S. ir Pra-1 
:.o Kazlausku. : 
Superior. vVis. 
note praneškite, 
kalą.

Mrs.
'6 Morgin St..

apie du metai gyveno 
Jie patįs, ar kas ži- 

!. Turiu su jais rei-
(3)

M. Katlovv
Havernill. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
: nuo 20 iki 1S metų, kuri mylėtų gra- 

u ir . utinkantį gyvenimą. Aš esu 
28 m. amatninkas. Su pirmu laišku 

; meldžiu paveikslėlio. Vyrai tegu ne
įrašo. ’ «)

Pajieškau giminaičio Pi ano Veisc-! 
lio. Plokščiu valsčiaus, šakių apskr.! 
C-j- er.o Fairbanks. Ao.ska. Meldžiu ioI 
paties atsišaukti, ar ž.nantis pranešt- 

r. U .iupiutė 13) 
10 Dluff St, ’-Vorcester. Mass.

Pajieškau brolio Prano Kurio. l'.”7 
.n. atvažiavo iš Scotiando. Meldžiu 
atsišaukti, ar ji žinantį.; pranešti.

Antnony Kuoris (3)
726 Thecdcne St. Scran’.on. Pa. ____________ X • _______ į

JONO KUBl-l 
mirė apie j 
iš Kauno 

Strazdų 
Kas apie jį žinote, malonėkit 

(31

Paiieškau brolio
LIAUS, girdėjau buk jis 
4 metus atgal. Jis paėjo 
gub, Vabalnmkų parap, 
kaimo.
pranešti.

Juozapas Kvb iiunas
1»7 Ch-stnut St, I-avvrer ce, Mass. i

Pajieškau draugės J. Vairun. pir- 
•niaus gaudavau laiškus iš '.Vilkes 
Barrc, Pa. dabar laiškai sugrįžta. 
Meldžiu pranešti savo antrašą.

Mike Žilinskas
11 Hindi? St, Delroit, .Mich.

zekas • (2).
e., Burlington, N. J. 1

Pajieškau pusbrolio I'rano Luko-
— ! išaus. Raseinių apskr, Stokaiėių so-

Pajieškau pusbrolių Vincento ir Po- Ižiaus^ Gyveno Kcnsingtnn, III. Tunu 
vilo liausiu ir Pranuscs Dausiutės; svarbu rcikaią. Atsišaukite, ar jį ži- 
Visi Kauno gub, Telšių pav. Gargždų nant’s praneškite. •
miestelio. Malonėkit atsišaukti. (2) Juozas Lhkosius

Antanas Sveistris I 001 7-th St, OaKland, Calif.
I?ox 28, WolfSunr.mit W. Va. ■ ——————————

Pajieškau Jono Maiiauskio, T^me- 
1 munčs parap.. Vičiunų kaimo. Turiu 
I svarbu laišką iš Lietuvos. Atsišaukit.

A. Maliauskas 13)
1709 E. 59 st., Cleveland. Ohio.

A. Dapsis
12s Cailagher St,

So. Saginaiv, Mich.

Pajieškau broliu Kazimiero Maciai- 
nio, Jurgio Strasinsko ir Onos Ma- 
ciainiukės, Suvalkų gub., Mariampo- 
’ės apskr.. Garliavos parap.. 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.

Pranas Maciana
42 Grcan st. Waterbury,

Paviles
(3)

Conn.

- • Pajieškau pusbrolių Stanislovo ir 
Marcijonos; jie paeina iš Kabališkių 
kaimo, 
Kauno 
ba kas 
nesti.

1
1926

Pajicškau John Kelniono. pirmiau 
(3) įgyveno Lavrence. Mass. Sykiu su 

jjuomi buvova S. V. kariumenėj. Jeigu 
i esate gyvas, malonėkite atsišaukti.

Jamcs Daunis
782 Surf avė. Stratfoid. Conn.

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

(2) 
Kazimieras Maksus

Rolston st, Philadelphia, Pa,

Pajieškau b»-olit> Antano ir Juozo 
ir pusbrolio Jurgio Kučinskių. 
gyveno Scotland, Belsi'.ell. 
kitę.

Jonas Kučinskas
Box 812. South Forlh, Fa.

Visi 
A” sišau-

(3»
•

U. S. A.

l-^OST CARUS
Porst Kartės arba paveikleliai • — 

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

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

Cbas P. Urbonas (2)
4901 Wabansia avė. Chicago, 111.

NORĖČIAU PIRKTI Motor cykic. 
Kas turite, praneškite ir kiek reika- 
’aujate. Tuojaus. (3)
P. O. Box 158, • Sloughton, Mass

KENTĖJO PER 10 METŲ.
Nuo skilvio suirimu.
Dabar sveikas. Turi gerą apetitų ir 

. aigo viską su noru.
Aš sirgau per ilgą laikų. Aš turč

iau prietvarą. nevirškinimą, katarų 
ir skirtingus skaudėjimus ir neramu
mus. Aš bandžiau skirtingus vaistus 
r aš buvau pas geriausius daktarus, 

’oet niekas man negelbėju. Pagalinus 
aš taip nusilpau, kad negalėjau dirb
ti ir taip susinervavau, kad negalė
jau užmigti. Aš nežinojau ką dary
ti. Ant laimės aš sužinojau Šv. Ber- • 
nardo gydančių šaknų arbatų ir aš 
pradėjau ją vartoti. J trumpų laikų aš 
jaučiaus geriau ir dabar aš esu svei
kas. Toji arbata išgydė mane.

Todėl, jeigu kuris nejaučia gerai 
arba turi kokį nors pilvo nesmagumą, 
inkstų arba vidurių, tad vartokite tų 
vaistų Šv. Bernardo Arbatą. Ji turi 
gera skonį ir veikia stebėtinai. Pri
siųsk $1.12 už pakeli aria $5.00 už 
6 pakelius, ant šio adreso:

St. Bcrnard Gardens, I)-13, New 
Orleans La, o jie prisius jums su 
nurodymais kaip vartoti. Pinigai bus 
grąžinami, jeigu ta arbata jums nepa- 
<elbėtų. Tikrai vertinga pabandyti.

PATERMES 
MERGINOMS.

Apie lyties dalykus parašė M. II. 
Sanger, vertė iš anglų kalbos J. Sro- 
pus ir išleido gana skaitlingai. Bet 
pirma laida jau išsibaigė. Taigi ant
rą laidą kad atspausdinti ir pridėti 
■speciališkai moterims patarimų, ko- 

■ kių pirmoj laidoj nebuvo, F. Stropie- 
i nė parūpins minėtus patarimus, kad 
kiekviena moteris žinotų, ką daryti 
•r kaip daryti, kad būti svei
ka ir laiminga ir kad nereikėtų daug 
Dinigų išleisti visokiam gydimuisi. 
Knygos turinį neminėsiu, nes kaip 

i žinoma, pirma laida buvo 120 pusla
pių. su paveikslais, prie antros lai
dos bus speciališki virs minėti pata
rimai pridėti, tai knyga bus da di- 
oesnė. Moteris pilnai užsiganėdins.

Šiuom kartu bus' antros laidos at
spausdinta tik tiek, kiek bus užsa
kymų — ne daugiau. Kurios neužsi
sakys dabar, tai negalės gauti, taigi. 

į moterįs, užsisakykite dabar, nes vė
liau negausite nei už kelis dolerius, 
ką dabar už dolerį gaunat.

Siunčiant ūžsaky ną siųskite moncy 
orderius ar popierinį dolerį su jūsų 

Fajicškau apsivedimui merginos, vardu, aiškiai parašytu^ ant vardo; 
arba našlės be vaikų, ne jaunesnes 
kaip 19 ar 31 metų. Laisvų pažiūrų ir! 
sutinkančios imti civilį sliubą. Mano 
profesijos n oksiąs — fotografista;. ( 
Amžius 35 metų. Su pirmu laišku pri-! 
siųskit savo paveikslą. Atsakymą, 
duosi kiekvienai. • (4)

J. P. Siek.
1034 Westchester Avė,

Bronx New York City, N. Y.

Paješkau merginos apsivedimui. 
nuo iki z‘> metu; aš esu 29 m. tu
riu z<S,500 vertės namus, todėl su pi
nigais rejieškau. Mergina kuri norė- 

■i su manim arčiau susipažinti, ma
lonėkit su 'aišku prisiųsti ir savo 

eiks'.ą.Vi
pa- 
(3,

F. Rymko.
716 E. 92-nd place, Chicago,., III.

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

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ja išdirba

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidų tyru ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus,

REIKALINGA MOTERIS prižiu- juodus arba šlakus ir prašalina viso* 
rėti namui ir luti pilna šeimininkė, kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu- 

Klauskite informacijų 1 tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
į ir štampomis.

" “ J. RIMKUS.
Ilnlbrook. Manų,

Vaikų nėra, 
laišku.

S. S.
į E. 2621 St. (’lair avė. Cievefond, Ohio 1 P. O. ROK 36,

nytun.it


r
*

Į i
I
I

<

p DRAUGAI! platinkite "Keleivį" kaipo ištikimu darbi
ninku laikrašti. Kaina metams $2.00.

sniotas ledo, s veriąs 131 gra
mą, Įdedama Į 500 gramų 
vandens, kurio temperatūra 
yrą 40 laipsnių C., ir daleis
kime. kad ledui pilnai sutir
pus, mišinio temperatūra 
yra 15 laipsnių C. Skaičius 
kalorijų, kurias davė van
duo, yra 500 x (40—15) 
12,500. Tai reiškia, kad čia 
mes gauname 12.500 kalori
jų šilumos. Bet 131X15 — 
1,965 kalorijos šitos šilumos 
turėjo būti sunaudotos, kad 
pakėlus ledo temperatūrą 
nuo O C. iki 15 laipsnių C. 
po tam, kaip jis persikeitė i 
vandeni prie tempeiaturos 
O C. Pasilikusi šiluma, bū
tent 12,500—1.965 —- 10,535, 
turėjo būti sunaudota sutar- 
piniinui 131 gramo ledo. To
kiu budu išeina, kad sutarpi- 
niniui vieno gramo ledo rei
kalaujama šilumos kalorijų 

'10,535 12 _ ll..T„l_.’
dymas nebuvo pilnutėliai rū
pestingas. nes faktiškai tu
ri būti 80 kalorijų. Vienok 
jis atvaizdina visą proceso 
pagrindą labai aiškiai.

Taigi patyrėme, kad no
rint sutarpinti vieną gramą 
ledo reikia sunaudoti 80 ka
lorijų šilumos. Bet gerai, 
jeigu vanduo, paverstas le
do formon, reikalauja šilu
mos. idant sugrįžus i savo 
Daprastą stovi, tai ar van
duo neduoda šilumos, kada 
jis virsta ledo formon? Kaip 
tik taip ir yra, nes visada 
yra išduodama šiluma, kada 
tik vanduo šąla.

Padarykime mažą bandy
mą. Paimkime tam tikrą 
stiklinę. Įpylė jon kiek van
dens, dėkime sniegą (ar le
dą) ir druską iki tempera
tūra nenupuls — 10 laipsnių 
C. arba — 12. Dabar paim
kime bandomąją stiklo dū
delę, dalinai pripildykime 
tyru vandeniu, Įdėkime du- 
delėn termometrą ir dūdelę 
su visu labu Įstatykime van
dens, sniego ir druskos so- 
liucijon. Jeigu tik termo
metras bus laikomas labai 
tykiai (nejudinamas), tai 
vandens, kuris yra bandymų 
dūdelėj, temperatūra nupuls 
iki 4—5 ar net 10 laipsnių 
žemiau zero, o vienok van
duo nesukietės, nesušaulst 
Bet kaip tik termometras 
taps pajudintas, arba mažas 
ledo kristalas Įmestas ban
dymų dudelėn. ledo krištolai 
gana staigiai prasidės for- 

, o muotis, ir tuo pačiu laiku, 
ledo. termometras pakils net iki 

£> zero (O C.), kur jis ir pa- 
. ;=iliks iki visas vanduo su- 
a,Įšals.

šitas mėginimas labai 
gražiai atvaizdina, jogei ša
limo procesas yra šilumos 

Įdedame išdavimo procesas. Ir taip 
200 gramu ledo (temperatu- turi būti, žinoma, atkrei- 
ra 0 C) i 300 gramu van- Piant domą Į energijos kon- 
dens (temperatūra O C);inervacijos taisyklę: energi- 
išmą.išome gerai ir, ledui vi- ia .sali būt perkeista, bet nie- 
sai sutirpus, pamieruojame kados negali būt sutverta ar 
vandens temperatūrą, ku- panaikinta. Jeigu paversti 
ri, sakysime 
nių C. 
kad—

X reiškia kalorijų sumą, 
reikalingą sutarpinimui 1 
gramo ledo. 200 x reiškia 
kalorijų sumą, reikalingą 
sutarpinimui 200 gramų le-j 
do. 200 x 10 reiškia kalorijų 
sumą, reikalingą pakelti su
tirpusio ledo temperatūrą 
nuo O C iki 10 C.

Dabar. 300 ( 70—10) reiš
kia kalorijų sumą, išduotą 
—10), tokiu budu. x L. 
lorijų.
atšąlančio vandens. Tada 
200 y 200 x 10 = 300 (70

Ka mes čia suradome?! 
Nugi, mes sužinojome, kad 
tirpstančio ledo paslaptoji 
šiluma yra 80 kalorijų, o tai 
reiškia, jogei 80 kalorijų ši
lumos sunaudojama, per
mainant vieną gramą ledo 
(prie temperatūros O C) į! 
vandeni (prie temperatūros 
O’C).

Padarykime dar vieną 'Poincare tapo 
bandymą. Daleiskime, kad riatorium.

V !• * • ■ e 

Salimas ir Tirpimas | 
i

, - ------ Algirdas Margeris. _ r
(Iš fizikos mokslo srities) lietinės geležies bombą, pri- 
Mes žinome, kad atsine-pildoma vandens, užšriuhuo- 

šus sniego i šilta kanibari ir -'ama ir Įdedama į ledą, su- 
pradėjus ji šildyti, jis su-maišytą su druska Kai van- 
tirns. Bet jam tirpstant tė-bamboje pradeda salti, 
mvkime jo temperatui-ą. Čia*sigmas bomboje laips- 
pamatysime, kad vos mums niskai didėja, ir pagalios 
ji atnešus, jo temperatūra. bomba eksplioduoja. 
yra žemiaus O C., bet pas-i 
kui pakila kaip tik iki O (J 
ir laikosi to zero iki visas 
nesutirpsta.

vandens

Tuo pačiu principu galima 
j išaiškinti vandens dūdų ply- 

. . , į Šimo priežastį. Juk mes ži-
Baskui, beaoe-jnom_, j.a<j žiemos šaltose j 

jo, vandens temperatuia.naktyse vandens dūdos (pi-' 
laipsniškai kila. leciaus y1-ipSS> suplyšta. O lai pasida- 
ta temperatūra, prie kuriost0(įe|, ^aj vanduo jose 
sniegas ar ledas Perj'iniaip0 pradeda šalti ir skėstis. 
į vandeni, yra \atimamasKalnų uolos lokiu jau budu 
do tirpimo laipsniu. .'tampa suplaišytos. Taipgi ir 
būna, kaip jau žinome. Pr^;akmenys. Arba štai, kas 

j mums yra gerai žinoma, pa- 
ivasaryj žemė būna kartais 
puresnė, kaip rudenyj bu
vo. Jeigu tik žemė labai šla
pia sušąlą, tai esantis joje 
vanduo savo išsiskėtimu ją 
pakelia ir tuo budu išpuri
na.

Permainant ledą i vande
ni, pasidaro kas tokio ne
paprasto. Pavyzdin, paim
kime indą vandens ir ledo 
(jų temperatūra 0 C) ir 
laikykime kambaryj, kur 
temparatura yra 0 C. Pa- 

I matysime, kad ledas netirps. 
'neigi vanduo sušals. Bet ap
dekime indą ledo i druskos 
mišiniu, patirsime, jogei 
vauduo pradės šalti. Jeigu 
patalpintume tą indą šilta
me kambaryje, beabejo, le
das sutirptų. Bet reikia Įsi- 
tėmyti. kad prie abiejų ap
linkybių temperatūra bus ta 
pati patol. pakol ledas su
tirps ar vanduo sušals. O tai 
ir priverčia mus manyti, jo
gei ledui tirpstant, šiluminė 
energija, vadinama šitame 
punkte "slaptoji šiluma." 
yra geriama, o tečiaus ji 

• | nepasirodo kilimu tempera
tūros. Mat, koiei ledas tirp
sta. jo temperatūra nei kiek 

, nepersimaino, nors, išteisy- 
bės, jis šilumos ne mažai su
geria. nes kitaip negalėtų 
tirpti.

Iš to mes matome, jogei 
reikia tam tikros šilumos' 
dalies, idant ledą sutarpinus. 
Gerai, tad paklauskime, kiek 
reikia šilumos, idant sutar
pinus vieną gramą 1 
Atsakant i šitokį klausimą, 
reikia panaudoti taip vadi
namą priemaišų metodą.! 
kuri taipgi vartojama sura
dimui ypatibinės metalų ši
lumos.

Sakysime, mes

V laipsnio Celzijaus arba 32 
laipsnių Fahrenheito.

Mes taipgi galime lengvai 
patirti vandens laipsni. Pa
imkime sukapoto ledo, su
maišykime su druska ir su
dėkime tai stiklinėn su gry
nu vandeniu, čia patirsi
me, kad vandens temperatū
ra palengva puls iki nepra
dės šalti. Paskui, supranta
ma. temperatūra pasiliks 
pastovi iki visas vanduo ne
sušals. O šita pastovi tempe
ratūra. prie kurios vanduo 
persikeičia Į ledą, yra vadi
nama vandens "salimo' 
laipsniu." Tai būna prie 0 C. 
arba 32 F.

Kristalinės substancijos, 
kaip antai ledas ir daugybė 
metalų, persimaino i skysti
mą prie tani tikros tempera
tūros. Šitokių substancijų 
tirpimo laipsnis yra tokiu 
jau kaip šalimo laipsnis, 
štai keletas substancijų ir 
jų tirpimo ir sušalimo laips
niai:

i

tirpsta

131 - 80.4. Tai ban-

1

Platina
Plienas

SRtklas
Varis
Auksas
SSdabrts
Švinas
Cinkas
Siera
Parafinas 
Ledas 
Gyvsidabris ,,

»

»•

prie 1,700 laipsniu C. 
„J 1.400 

1,400 
l.ox: 
1.062

960
327 
232 
115
54
0 

-112

Ne-kristalinės substanci
jos, kaip antai: geležis, stik
las, parafinas, pirm tirpimo 
jx*reina minkštą, glitų st> 
vį. Bet nekuriu substancijų, 
kaip ve riebalai, tirpimo 
laipsnis nėra tas pats, kaip 
šalimo. Pavyzdžiui, sviesta:- 
tirpsta prie 28 ar 33 laipsniu 
C., o sušąlą tik prie 20 ar 23 
laipsnių C.

Galima padaryti tokias 
metalų priemaišas (sąjun
gas), kurios tirpsta prie 
daug žemesnės temperatū
ros, negu by vienas iš tų me
talų atskirai, štai ve, pada
ryta priemaiša iš (imant pa
gal svarumą) 2 dalių cino, 
4 dalių švino, 7 dalių bismu
to ir 1 dalies kadmio, tirps
ta prie 70 laipsnių. Tečiaus 
žemiausis šitų sudėtinių tir
pimo laipsnis yra 232 laips
niai C.

Kada daiktai šilą — jie 
skečiasi, o kada sala — trau
kiasi Tai neužginčyjama 
tiesa. Reikia betgi atsimin
ti, jogei yra substancijų, ku
rios kaip tik atbulai veikia. 
Štai ve, vanduo — kada jis 
šąla, ažuot susitraukti, iš
siskečia. Faktiškai, viena 
kubinė pėda vandens padaro 
1.9 (vieną ir devvnes de- 
šimdalis) kubinių pėdų ledo. 
Lietinė geležis taipgi biski 
išsiskečia prie sušaldymo. 
Todėl lietinė geležis yra pla
čiai nuodojama darymui lie
jinių (castings), mat, delei 
savo skėtimosi ypatybės ji 
Jabai gražiai ir pilnai išima 
kvarmos apėmi.

Šąlantis vanduo turi ste
bėtinai didelę skėtimosi pa- 
jiegą. Galima 
Daroma šitaip:

tai patirti. 
Paimama

I

pamieruojame kados negali būt sutverta ar 
r_______ ’ ku- panaikinta. Jeigu paversti
būna 10 laips-Į v^na gramą ledo prie tem- 

Dabar daleiskime. ’peraturos O C. i vieną gra
mą vandens prie tokios pat 
temperatūros, reikia 80 ka
lorijų šiluminės energijos, 
tai būtinai tokis pat apėmis 
energijos turi būt išduoda
mas. kada vanduo atgalios 
persikeičia i ledą.

Šiluma, kurią sušaldomas 
vanduo išduoda, yra dažnai 
sunaudojama naudingiems 
tikslams. Paveikslan, dide
li indai vandens kartais su- 

80*ka^ statoma skiepuose, kad ap
saugojus ten esančias dar
žoves nuo sušalimo. Kaip tik 

j skiepo temperatūra prade
da pulti, žinoma, pirmiau
siai pradeda šalti vanduo, o 
j vanduo šaldamas, kaip jau 
i žinome, išduoda šilumą; to- 
įkiu budu. skiepo temperatū
ra yra palaikoma augščiau 
zero ir, suprantama, prie to
kios temperatūros daržovės 
sušalti negali.

Francuzijos prezidentas 
išrinktas se

v
Geležinkelių Suvienytose Valstijose yra daugiau uer'» 
vienus trečdalis, beveik pusė, visų pasaulyje esančių gele
žinkelių. Jais nervtžaoMl pei melus laiko uaug daugiau 
prekių neeu bite kurioj nors :;itoj šalyj ii niekas i 
susilyginti. Istiesų, jeigu sujungti bile dviejų salių 
žemio susinėsimus, teeitus negalėtų susiiy gųni su A 
kos komercija ir su Amerikos ‘•eieiiniieliuis.

Paklausk bile Karžygio 
buvusio Svetur

ir jie pasakys jums, kad Amerikos geležinkeliai yra 
geriausi pasaulyje.

Jie matė užsienio geležinkelius- Anglijos ir Fran
cuzijos, vadinamus geriausiais Europoje—ir kitų ša
lių—jie taipgi žino.

Didelę rolę sulošė prie išsivysimo Suvienytų Val
stijų, šalies geležinkeliai.

Amerikos geležinkeliai atliko visuomenei dideli 
patarnavimą tik ačiū permatančių ir drąsių žmonių 
kapitalo Įdėjimui ir rūpestingam valdybų ir žmonių 
darbui,, padėtam tame reikale.

Mes turime geriausius geležinkelius pasaulyje— 
mes turime stengtis turėt juos geriausiais ir tolinus.

Bet jie turi augti.
Prietų 20,€>00,000.000 Įdėtų i geležinkelius, bėgyje 

kelių sekančių metų reikia pridėti bilionus, kąd pa
tenkinus visuimenės reikalus, reikia tiesti naujus ke
lius, statyti naujas stotis ir kiemus, budavoti naujus 
vagonus ir garvežiu?, elektros dirbtuves ir taruki- 
nius, automatiškus signalus, apsaugos prietaisus ir 
aprūpinimus kryžkelių, o rekonstrukcija ir inžinie
rinė ekonomija tik ir gali sumažinti trar.sponacijos 
lėšas.

Kad patraukus taupius piliečius dėt i geležinkelius 
savo kapitalus, genijus ir galią bv.davotojų ir valdy
tojų. taipgi ištikimus ir išlavintus darbininkus, idant 
išlaikius kompeticiją su kitomis industrijomis gau
dančiomis kapitalą, vedėjus ir darbininkus—geležin
kelių industrija turiturėti kapitalo, vedėjų ir darbi
ninkų.

Amerikos geležinkeliai išsilaikys ant augščiausios 
pasaulyje pa pėdės ir tarnaus šalies reikalams, jeigu 
jie toliau bus budavojami ir vedami, atlyginant 
gerai atliktą darbą sulvg amerikoniško principo.

šitas epgurstnimas yra išlaistas per 
Association of Railmay focecutives

rie, kurie norėtu informacijų palieianėių geležinkelių si 
tuaeiją. gali gaut literatūros, kreipdamiesi pas The Assr>- 
eiation of Rulway Executives, 6’ Broadvvav. Verk.

UŽ

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingą vaistų žarnoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm s t r., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų uuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjuaio reu- 
ruatizrr.7, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, ęuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių U Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime knogeriaašiai, pašaukiame gerinusius daktarus per telefoną už- 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APT1EKĄ po numeriu (1)

100 SALĖM ST^ BOSTON. MASS.

f
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Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TVOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą įvairiau-; • 
siu SKILVIO LIGŲ. Toji formula susideda iš sekančių '; 

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

trijų
1)
2)
3)

T r VINUM CINCHONAE T C
■ • V. KARTUSIS VYNAS I • Ve

Jis suteikia palengvinimą ir nuraminimą, padaro veik- ; 
‘ ► 
:>

lesniais ir sutvirtina vidurius. Toji formula užtvirtinta 
chemijos departamento U'ashingtone, D. C.

Reikalauk Karčiojo Vyno justi apliekoje. Jeigu jus jo 
negautumėte pas jus aptiekoriu. rašykite pas

TBUCE CITY PHARMACEUTICAL CO.
2 HUI)SON ST. YONKERS, N. Y.

Kliedą dovanos visems
Britva Medai”, ge

riausio Angliško plieno, 
Įrvarantuota, gražiai užbai
gta, vartojama geresniųjų 
skutėjų. Toji britva bus 
prisiunčiama dykai kiek

GERAUSIA PROGA, NAUDOKITĖS!
No. 1 V ARGONAS yrą 1$ 

colių ilgio, 14:» eoti-ą platus, 
ir coliu augšta.-,; yra
gražiai pagražinta.-? ir sšdua- 
da skambų ir nrihnną 
taip kad yru aiškus didelėje 
svetainėj-. -Jis yra apšauąo- 
tas nuo dulkių ir doru; stik
lo durimis. Prekė S1S.75.

F. A©. RICHTER & CO., 3J6-330 BroAdw*y. New Yorfc

No. 2 V ARGONAS yra L4?į 
colių ilgio, 12 coliu platus, ir 
7-% aukštas; yra gražiausio 
padirbimo. žodžiu sakant, 
yra pulkas namo linksminto
jas. Prekė tik $11.54.

Mylėtojai geros mūri ko s turi turėti vieną savo namuose, šis n anų 
varganas yra labai gražiai padarytas ir jo mašinerija niekados negali su
gesti.

Jeigu mylit muziką, tai kutinai nusipirkit vieną iš šių musų puiki-' 
vargonų. Su juo palinksminsi save ir savo draugu.--. Galėsi grajinti vi
sokius šmotas ir ne taip, kaip zirzina kas nors šiek-tiek pramokęs, bet 
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai, pidėsi rolę kokia norėsi ir tik suk
si, o vargonus grasins. Gali būti tikras atsakančiai.

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

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

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

Dideli surašą muzikos rolių siunčiame drauge su vargonais. <8) 
MASHKKN SPE.”IALTY CO.

4456 SO. HERMITAGE AVE^, CHICAGO, ILL.

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

KAI gali turėti gera drukuojamą mašinėlę 
(Typpet*riter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su pluksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 
kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškia;, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 
turėto turėti kiekvienas. Ji parsiduoda pe 

$4.00 ir brangiau, męs ją duodame kiekvienam DYKAI, kas pirks musu lai
krodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK
Jeigu norite turčti gražų ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus ,iį. Tas laikrodėlis yra tajp vadinamas seno
sios šalies systemos "Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausia iš rišu. Laikrodčlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechąnizmo ir laiką laiko iki 
niautos, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas Sfl.OO. męs tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publikos parduosime po $645, r priedu kitkvie- 
nams duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingą laikrodėlį ir mašinėlę, tai ii 
gai nelauk. tik prisiosk 25c Jdabrini arba štampo 
mis rankpinigių, o likusius $6.M užmokėsit paimdami 
laikrodėli ir mašinukę. Baiykit tuojaus ir adresuokit:

PRACTICAL SALES COMPANY
121$ NORTH mvr>r. AVĖ, Dept 62.

vienam kurie užsisakys nuo musų ge
ležinkelio laikrodėlį, 17 akmenų Swiss 
viduriais, gerai paauksuotas, pilnai 
gvarantuotas ir gerai reguiiuotas. 
Viršeliai to laikrodėlio yra gražiai 
<_ ravieruoti. Tas laikrodis parsiduoda 
storuose nuo $21.00 iki 30.00. Mes gi 

parduodame jį už išdirbystės kainą už $8.75. Priedų sale tos gvarantuotos 
Britvos męs duosim jums gerai paauksuotą (Gold filled) žiedą, gražiai in- 
zravieruotą. su gražia moteries figūra. Tas pasiūlymas bus tik per trum- 

j»ą laiką, todėl, nepasivėlinkite, prisių-kite jūsų užsakymą tuojaus.
Su užsakymu prisiųsk tik $1.00. Likusius jus užmokėsite kada atneš 

jums laikrodį (3)
AMERICAN NOVELTY SVPPLY CO.

Dcpt. L-24. P. O. Box 1034 NEW YORK, N. Y.

$6.25

CfllCAGO. JLL.

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

PASA2IERILS
I LIETUVĄ, LENKIJĄ. GALICIJĄ, BUKOVIN |- 
RUMUNIJĄ ir ČEKO SLAMJĄ.

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

N. H. BERNSTEIN Ine.
STEAMSHIP AGENCY

10.1—105 SALĖM STREET, BOSTON, MA8S.



KELEIVIS 1
riumenės. Pradėsiu- darbuo- 
tis kitokiu budu Tėvynės la- MEILE « 
bui. Aš savo padariau: pas- 
tojau savanoriu ir ištarna-, Sma giausia 
vau metus iki galima buvo u-įdomiausia 
mobilizuoti kitus. Dabar su- kny^askaity- 
mobilizavus visus tinkamus tį. 210 p«uia- 
vvrutf, aš pasiiiuosuoju.

Taigi šiuo-kart ir lik svei
kas. ‘Spaudžiu tavo dešinę.

Tavo draugas
A. Žukauskas.

I
I

i

Kalendorius Dovanai!

pats Ž.

Severos
v

LIETUVIŠKAS KALENDORIUS

Į

baigia

jūsų

Į

1920 METAMS.

RuMiai 100 — $j.M
Lenkiško- Mark. - 1«W — $2-09 
Vokškos Mark. 1M — $2.80
Kainos mainosi, bet priduodamo

pių. 20 pavei

kia. Kaina 

$1.00. Reika

laukite pas :

A. Margens,
2023 St.’atl *h. 
Cfacico, IH.

Piaiguesitjs- 
kite: doleri 
laiške, ar mo- 
ney order į.

pilnas užimančių 
o labiausiai apie 

Perskaitę patarkite ir savo draugams

Jau galima gauti Severos Lietuviškų Kalen
dorių 1920 metams, kuris yra dalinamas aptilto
se dovanai. Jeigu kartais jūsų aptiekorius netu- 

■ retų, rašykite tiesiog pas mus, reikalaudami

Laiškai iš Lietuvos

BANK
107 SALtH ST.

-BOSTON. • = - MASS.

KĄ ŽMONĖS RAŠO Iš Jasiukoiš Trakiškių; Dauk- 
LIETLVOS. J .. \............

Sunku atsikelti iš griuvė
sių.

Kazys Gaidys So Bostone 
gavo laišką nuo savo namiš
kių iš Kabeliu valsčiaus, A- 
lytaus apskričio, kur tarp ki- 
lako rašoma:

”Mes esame visi sveiki ir 
gyvi, nors laike karės pergy
vename visokių sunkenybių, 
šiandien jau didžioji karė 
skaitosi pabaigta, bet ramy
bės mums kaip nėra, taip nė
ra, nes didžiajai karei pasi
baigus, kilo nauja karė su 
bolševikais, kuri ir šiandien 
siaučia.

”Mes daug nukentėjonie 
laike karės, nes gyvuliai ir 
kitas namų turtas tapo su
naikintas. Dabar, atsisto
jus naujo gyvenimo kelyje, 
labai sunku yra žengti iš 
vietos pirmyn ir nupuolusis 
ūkis pakelti, nes kur tik 
pažvelgsi, visur karės griu
vėsiai matosi ir negreit bus 
viskas i pirmutini stovi pas
tatyta.

”Kentėme nuo rusų armi
jos, kentėme nuo vokiečių, 
bet nelengviau ir dabar. Vi
sokios rekvizicijos, neteisin
gas žmonių išnaudojimas 
taip jau Įsigyveno, kad žmo
nės nei kaip negali atsitiesti. 
Pergyvenus vieną sunkeny
bę, po jos užeina kita, ir taip 
žmogelis turi nuolatos sun
kumo naštą vilkti, nematy
damas sau išsiliuosavimo 
ateities.

”Karę visi atjautė. Gal 
nesi ras nei vieno, kuris šio
kiu ar tokiu budu nebūtų 
nuo jos nukentėjęs. Mums 
patiems atėmė visus gyvu
lius, o dabar, padidinimui 
bėdos ir skurdo, da ir arklį 
pavogė. Pasilikome takiam 
padėjime, kad net baisu da
rosi. Tik musų trobesiai iš
liko nesunaikinti, tai nors 
ir dideli vargą kentėdami, 
turime nors kur galvą prig
lausti, yra savo postogė. 
šiaip-taip pasiskolinę, nusi
pirkome kitą arklį, betgi pa
lyginu? su pirmutiniu sto
viu, tai dabar yra tiktai pra
džia ir negreitu laiku bus 
galima viskas permainyti.

”Tai matai, sūneli, kaip 
dabar sunku paskelti ir vis
ką atnaujinti!

”Tovo tėvas ir motina.”

šio iš Surgučių. Visi kiti gy
vena, kaip ir pirma.

Musų pačių namuose ne
laimių buvo daug: gruodžio 
30 1918m. mirė jūsų tėvelis 
Mikolas Endziulis. Rugsėjo 
4 d. mirė mano mamytė (po 
tėvais Buikutė), 5 rugsėjo 
mirė mano vyriausia sesutė 
Julė. Jūsų mamytė (Magd. 
Endziulienė) jau šešti metai 
iš lovos nekelia. Mirė Sasna
vos Petras Paulius ir Vere- 
biejų P. Rusecko vyriausia 
duktė. Varnunių Stanienės 
duktė ištekėjo, taipgi Sasna
vos Paulių duktė Adelė ir 
sūnūs Petras apsivedė. Aš 
taipgi apsivedžiau, šiaip vi- 

;si kiti sveiki ir gyvena po se
novei.

Antanas Ruseckas

praėjo, 
abudu

TAS TAI YRA AIŠKU, 
AR NE?

KOSULYS IR KAI'ARAS, su kuriuo dabar kiek
vienas susitinka, u norėdamas prašalinti tų nes
magumą turi vartoti Severą’* Ualsaiu for l.ungs 
(Severos Balsams dėl Plaučių). Tie geriausieji 
vaistas dėl plaučių kainuoja r.uo 25 iki 50 centų, 
taipgi ir 1 ir 2c. taksų.

• NFLUENZA. Apsisaugojimui nuo tos ligos rei
kalinga vartoti po vienį ar po dvi tabelkas nuo 
šalčio ir dieglio. Vadinasi Severa’s Uold a n J 
(,rip Tablets (Severos Šalčio ir Dieglio Tabelkos). 
Tie tinkamieji vaistai dėl kūno šildymo ir nusai- 
ko.iimo kraujo kainuoja 30c. ir 2c. taksų.

Nt’SILPNĖJU ŠIAM save jaučianties silpname 
stovyje nuo užkietėjimo vidurių, sakant nuo dis
pepsijos labai gerai veikia Severa’s įtaisam of 
Lile (Severos Baisumas Gyvybės), kuris tinka
mai prigelbsti suvirinimui maisto, -utaiao visa 
organizmą ir sureguliuoja vidurių veikn»ę. Kaina 
s5c. ir 4c. taksų.

PLOVIMAS gerklės, nosies, nuo nepaprasto čiau
dėjimo ir gripo, vai tok Severa’s Anli.-epsoi (Se
verus Antisepsolių), kuris paseknungiausiai pra
šalins nesmagumų. Vartojant reikalinga atsar
gumas, ypatingai plaunant nosį. Tas visas sutai- 
symas kainuoja 35c. ir 2c. taksų.

GALVOS SKAUDĖJIMAS reikalauja greitos 
pagalbos, idant liga neužsisendintų ir ta.' blogas 
•■cli būt lengvai prašalinamas, vartojant pasek
mingas Severa’s i'abiet* for Headarhe and Neu- 
lalgia (Severos Tabelkos nuo Gaivas Skaudėjimo 
ir Neuralgijos). "Įninkamai vartok tuos greitai 
eikiančius vaistus. Kaina 25c. ir lc. taksų.

Nl SILPNĖJUSIEMS NERVIS-KaI, kurie yra pri 
varyti prie galutino nuovargio, negali atsakančiai 
miegoti ir mą- tyti. Jeigu nori prašalint: tą ner
viškumą, vartok Severa’s Nervolon - Severos Ner- 
vuto.nąl. Tai yra išradimas lengvai prašalinan
tis blogą. Kaina $1.25 ir taksų.

Tai yra aišku, kad kiek
viena mašina turi būti už
laikoma švariai, kitaip jinai i 
turės sustoti. Jeigu rūpės-į 
tingai išvalote savo automo
biliu, tai jus neprivolote už- Į 
miršti, kad ir jūsų skilvis j 
vra savo rūšies mašina. Tri-; 
nerio Amerikoniškas Kar-i 
taus Vyno Elixeris yra ge
riausias valytojas. Užkietė
jimas. nevirškinimas, išpū
timas, galvos skaudėjimas, j 
nemigė ir k. liekasi prašalin
ti, kaip tik viduriai liekasi 
išvalyti. Visai nestebėtina,1 
kad tiek daug ėmėjų vra' 
oatenkinti Trinerio vaistais. 
Mr. Martin Netry, P. 0. 71, 
Oakley, Mich., rašo mums 
gruodžio 6 d.: ”Aš vartoju 
iusu puikų Amerikonišką 
Kartaus Vyno Alixerį nuo 
keliu metų ir esmi didžiai 
patenkintas, lygiai kaip ir 
Trinerio Linimentui, kuris 
yra neapkainuojamas, ypa
tingai skaudančims raume
nims.” Jus galite gauti tuos 
vaistus pas savus aptieko- 
rius. — Joseph Triner Co., 
1333-43 So. Ashland avė., 
Chicago, III.
(Copyrijrht 1919 bv Jos. Triner Co.)

FIRST STATĖ 
BANK

107 SALĖM ST
BOSTON, MASS.

\ alkų Verkimus 
paduodu pirmuti
nius ženklus neistu- 
rėjimo kančių vidu
je, gerai veikia dėl 
prusalinimo Seve
rais Sopthing ,l)rops 
(Severos Raminanti 
Lašai >, kurie pra
šalindami skausmą 
suteikia kūdikiui ra
mumų. Kaina 
lc. taksų.

Moterų Keatėjiotas 
gali būti prašalintas 
su įleidimu ištirtų ir 
tinkamiausių Seve
ras Regulalor (Se
veros Reguliato
riau'). Tas vaistas 
neišvengiamai rei
kalingas kiekvienai 
merginai arba mate
lei. Kaina $1.25 ir 
15c. taksų.Lietuvoje

Lenkijoje
Liiumentas 

vartojamas visokia
me amžiuje, kaipo 
geriausias prašalin
to jas reumatizmo ir 
neuralgijos. Seve
rą'* Gothard Oii 
(Severos Gothardiš- 
kas Aliejus) tai yra 
ištirtas linimentas. 
Kainuoja 30c. ir 60c.

2 ir 3c. taksų.

Fluukų Gražumas
Duoda kvepėjimą 
plaukams, stiprumą 
ir švelnumą varto
jant Severa’s Hair 
I'oiuade (Severos 
Pomada Plaukams), 
kuri yra žinoma kai
po tikras vaistas 

oiuĮ|und onu 
25c. ir lc. taksų.

Kitam laiške tas 
rašo:z

Jau ilgas laikas 
kuomet mes drauge 
kalbėjom, vaikščiojom, dir
bom. Per tą laiką dauj* jau 
persimainė Lietuvoje. Is pa
vergtos rusais, paskui vo
kiečiais šalies atėjo laisva 
ir niekam nepriklausoma 
Lietuva. Ir aš dabar joje 
tarnauju kaino kareivis sa
vanoris kariškų automobi
lių skyriuje.

Mokintis, galima sakyti, 
niekur nesimokinau, nes ka
ras visas svajones sumaišė. 
Vokiečiams užėjus, mokyto
javau, po tam taip sau lais- 
svas vaikšiojau.

Tavo tėveliai sveiki, šei
myna taip-pa t. Juozelis tar
nauja kariumenėje savano
riu. Jeigu norėsi pas jį pa
rašyti. tai rašyk šiuo antra
šu : Mariampolės Atskiras 
batalionas, Kulkasvaidžių 
komanda, 1 būrys.

Iš Sekonių kariumenėn 
pastojome savanoriais vien 
tik mes du su tavo broliu 
Juozeliu 2 d. vasario š. m. 
Dabar jau mobilizuojami vi
si kiti tinkami vyrai.

Ant. Žukauskas.
I ----------------- ---------

A. Balčiūnas Northamp- 
tone. gavo iš Kauno nuo Žu
kausko šitokį laišką:

šiuo laiku musų vaistyta 
jau yra stipri; visus savo 
priešus iš savo žemių jau 
baigia vyti. Tik lenkai, 
kaip-tai Santarvės palaiko
mi, kol-kas IJetuvoje vieši. 
Sandarvė neduoda mums su 
jais kariauti. Bet visgi sa
vu laiku pareikalausime ir 
jų prasišalinti ir jie turės 
verkdami išsikraustyti. Ne
snauskite ir jus ten; daryki
te mitingus, • prašykite Su
vienytų Valstijų Lietuvą už
tarti. Visiems lietuviam.? 
į rikia pasidarbuoti, nežiū
rint, kad ir ne Lietuvoj gy
venant.

Nesenai 
teko labai 
Jų jau nei 
grobis, tai nesuskaitytai di
delis.

Aš jau atitarnavau metus 
ir ketinu pasiliuosuoti iš ka-

Aš, Alena Kostovsh, pasire- 
dau visai publikai akyse.

išgelbėjo nuo varginan-;
’. -.r:/. Aš per

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ

MUS BANKŲ

LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

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

Lenkiškos Markės
1,000—už $21.50.

Vokiškos Markės
1,000—už $28.00.

Rubliai
1,000—už $48.00.

Tai yra dailiai apdirbtas, 
patarimų visokiuose dalykuose 
sveikata, 
apie jį.

VV. F. Severą Co., Cedar Rapids, la.

UŽKIETĖJIMAS. Paseluningai veikiančios pi
lės umu laiku prašalina vidurių sunkumų, 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 uiežtacčiais plėtmais 
ii- visokie kitokie lengvi išbėrimui lengvai praša
linami vartojant Severą’* Skiri Oitiuent (Severos 
Odinę Mostį). Kainuoja 50c. ir 2c. taksu.

SKAUDULIŲ MOSTIS. kuri pa.sekmir.Kai gyd> 
netik žaizdas, bet labai tinka nuo kitokių skaus
mų nuo nusilpnėjimo, nuo nudegimo, nuo uždrės- 
kimų, žodžiu sakant, geriausias ir parankiausia' 
vaistas namuose. Tai Severa’s. Healing Ointoieut.) 
Kainuoja tik 25c. ir lc. taksų.

užterštas kraujas
tiulius, išbė'iinus, 
’otis pleiskanas ant 
salinti reikalinga pirmiausiai kraujo 
vartojant Severas Blood Purifier (Seve 
jo Valytoją), kuris gaunamas už $1 
sų.

gimdo visokius skau- 
niežejimą otios. skaudžias šun- 

vei'lv, o norint tą visą pra- 
išvalymas, 

•os Krau-
25 ir 5c. tak-

KRYŽIAIS SK Al f 1ĖJI.M AS atsiranda dažniau
siai nuo sugedimo inkstą, !;as prašalinama varto
jant Severas Kidney and Liver Kemedv (Severos 
Guduolės nuo Inkstų ir Kepenų). Tai pasekrnin- 
giausi vaistai abiejų tylia. kaina 75c., ir $1.25, 
ir 3c. arba 5c. taksų.

GYDANTIS MUILAS. Tai yra antiseptiškas, va
lantis, turintis gardų kvapą. Reikalinga jį turėti 
visados po ranka, vadinasi Severa’s Medicated 
Skin Soap (Severos Gydantis Odos Muilas). Tai 
yra jau daugelio vartojamas su geriausiomis pa- - 
sekinėmis. Kainuoja tiktai 25c. ir 2c. taksu.

Rašo Antanas Ruseckas, 
iš Geležinių kaimo, Padavi
mo valsčiaus. Suvalkijoj, 
Rugsėjo 30 d. 1919m. savo dė 
dei J. M. Endziuliui, 
nančiam Hartford, 

Brangus Dėde!
Gavęs perskaityti 

laišką, rašau jums kelis žo
džius apie musu gyvenimą 
Lietuvoje. Karas, kaip po vi
są Lietuvą, taip ir pas mus 
pridarė daug baisenybių ir 
nuostolių. Išdeginta daug 
aplinkinių kaimų: beveik 
kiekviename kaime yra su
degusių bei išgriautų triobų. 
Labiausiai nukentėjo Var- 
nupių ir Padavinių kaimai: 
neišliko niekas. 0 musų (Ge
ležinių) tik kaimyną Baltuš
ką ir musų triobas apardė 
E.) ir musų triobas apardė 
bei gervbas nuganė. Sugrįžę 
triobas susitaisėm ir po se
novei gyvenam.

Antru kartu vokiečiams 
užėjus nuo švento K azimie- me pinigus, 
ro iki Žolinei per 7 mėnesius pristatymą, 
lai k p r>O7iciin«š nalpi muc Kadangi Lietuvoje dabar cirkulia- laiKe pozicijas paiei mus. .fija Mark-S ir Rubhai> tode) parduo. 
Per tą laiką mes buvome gi- dam kursą vienų ir kitų, 
rioj, o paskui Verebiejuose 
pas Pukienės dukterį Grieb- 
liauskienę. Norėjome bėgti 
Rusijon, bet susiturėjom ir ar‘o7nwus|4 k“rs’- .• įsteigiamas ir veikiamas kapitalasgnzom namo. $500,000. ___ (?)

Iš musų giminių nieks Ru-‘ VAL- BACHEVTCIA 
sijon nevažiavo. Nukentėjo’ 279 Hanover Street, 
šie giminės: sudegino trio- Boston, Mus.
bas—Stanienės iš Vamupių,

gyve- 
Conn.

kolčakininkams 
didelis smūgis, 
ženklo neliko, o

LIETUVIŠKA 
BANKA

279 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS. 

LIETUVIŲ ATYDA1!
I visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

pasiekti paštas, MES NUSTUN’ČIA- 
gva ra ntuojam už jų

Kas mane i _ J __
čių ligų? Salutaras Hitleris. J , 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirir.irno pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas v 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbės dėl savo sveikatos. Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutai-as 
Bįtteris ir Salutara> Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveiksią 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Saiutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas-

SALUTARAS CHEMICAL 1NST. 
Žoles nuo visokių blogumu.

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

Šita apgarsinimą tu-etų perskaityt 
kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75.

šitą čirkšlį tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, Įtalpi
na savyje 6 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. įtampomis 
ael apmoKėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

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

UžSut. ValsL rūbelių kaina $2., pi- 
nirai tun būt prisiųsti iškabto.

i

UŽTIKRINK SAU ATEITĮ
. Pat irpininkaujant

“The Texas Oil Fields
kurie duoda pilną prosą smulkiems alicijonieri*
Jie išplėtė didelius turtus ir daug žmonių per je«s 
jau praturtėjo.
’SPEA OII." PASIŪLO AKCIJAS PO

DU DOLERIUS
vž kiekviena ai ■ ijr. kurios už kiek laiko išsivystys į 
didelius :di:igU'. Knygmės paaiškinimui duodamo:

SPEAR OIL CO.
40 Cou rt St. Boston, Mass

: «.?'*«*> OTSOS
GY1 ’ • ^LU'S v : ’O ’ •’ S A t *•.•*?. (•;«..*1 Ecckc uz ............................ oi.ou
URsJs L?'.TVISTAS NUO reUMA . ;Z.YO.(:ipti)?.ėk4 ...... ..........
UKSUS KRAUJO VALYTOJAS, cushprj’a ir^s.l->mtakraują. PriM ..........
UKSUS PLAUi U A .’SAUGCYO.’AS.u-aul.aast.pnus plaukus. Friki.... 
JJRSUS LV'N'O V: . LRIS. : irprav-io viduriui. Preke..........
URS! S VOTE '■.A K'IGLi. A O\:UŠ. M.'tc.-u d auras uelaimėje. Trėkė.

I jru. T’-a* >eCd.. :s ra au ?‘nc ^P’' z «v-’ka«$. jo !▼«»»>> F****-

URSUS RE M EDY (s.,
760 N. V'/ELLS ST.. * DEP. A CHICAGO. ILU

$1jOO 

$L5O 
$1.50 

.$1.00 
__________ e W .$1.50 

o mu didelį Kataliogą Naminių Gyduolių

. TELEPHONE: Haymarket <891
AŽS m'-

i

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

Atlieka vikiui teiamikua reikalus viaur. 
OFF1CE:

735-736 Old South E’.dg.
294 Washington st^

Boaton. Masą.
TeL: Fort HU1 3424-1*72.

OFFICE:
322 Broadwav,

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

Gyvenimo vietos telephone: Rosbury 423S-M.

Nuga-Tone
Pasekme po 21 <te«a 
arba grąžiname juM 
pinigus.

VIENATINIS LAYVKENCE

Kriaučius *
rUTES SISTE

MOS KIRPIMO MOKYKLA. La
bai gražiai siuva visokius KUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš geru 

k'« ir. kaina negu ki-
*®rd .r^e> relkale užeikite ir pei- 
riUkrinkit, o visuomet busit užaa- 
r.ėdioU. Adresas sekantis: (’)

P. Valiulis
42 Vi BAVERBILL ST. 

LAWRENCE, MASS.

I

g DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

B 22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE

B BOSTON, MASS. t
g_---------------------------- --- ---------------------*
S Gydo slaptas Vyriškas ir moteriškas ligas. Krw 
Ųį jo ligas ir nusilpnėjimą. Taipgi odos figas.

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

i

PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRŪS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų minty ir nusilpnėtą kūną; nasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čiu#. band. k Nura-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
ne** visai nauju žmogų! Devynes iš doėimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, .nejrruomulavimas viduriu, gvtzai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves. tulžims, anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai gaivos, neurulgia. stokaa. energijų--’, rasilpne- 
jlmas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos. skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Korna dalis kūno ir korna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžia*seGUžlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavhno. Nuga-Tone y”a laba.i 
protfpgas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aAtoniu brangiu, 
sveikata duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nvruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir j 
Fe-f(»rą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknnms. pastiprin grobus teip. 
jog je tuštinase revulariškai. Atgaivin inkštus, išvara Isukui 
n uodi n irs atmat-ns. Niera daugiau* gazu ir suputimu. niera. smir
dančio Lvai»o ar apvilkto IsežuYio! Nuja-Tonr duos Jums stebuklingą 
apetitą, giara gruomula ims. tvirtus nei vus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-T*>ne sustipris kraujo ir pagerin* cirkulavimo jo. priduos r3udo- 
ouą-.o veidui ir tibumą akiems! Nuga-Tane padam tvirtus, rustus 
ryrua ir sveikesnes ir puikesnes jnoteres. Nuga-Tor.c nrtalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę \*x»stu. Sudėti jie yra parankiam pundelH. Yra apvilkti cukrum, tTiimno 
skoni ir vartuoti jralema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava perCrlrtr.*.

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVABANCTJA: P.okė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) deląrią 
už banlrut*. ICsdaa benkute talpina devynios dešimtys (90) pilrnJu. arba vwne mŠMsi 
gydyme. Galite sirgti šeėes benk u tęs. arba irsiu s menesius gydymo už penbius ($SA0) 
Llsrtas. Indi Rngą-Tąne per dvidešimt (20) dienu ir jeigv ne busi užganėdinta* m- 
•ekmiu, sugrąžink fiankute ir pijsus, e mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
trapuMyti vieną centą. Mes imame rizika.

FBISfUSK SAVA FASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
SatlouaJ Labora‘«»ry, L. 21—537 South Drarbom St.. Chicago, III.

Gerbiamieji: Id-dv čion* i s $........................ ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Vardai ir ąa««r<l.

CM t 4 ir numeris

Miaataa Valitiia

beakut
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domai. I Reikalingas mašinšapės vedė- parsiduoda DU GERI namai. Parsiduoda moteriškų rubli LDkričioJjM ’

hiato mokslą ir mokantis atsa- Jackų* starkevičia. 172 L bt., South
• -- - - - Boston.

LDLD. 2 kp. nariu domai.
Kadangi 20 d. lapkričio, _ . , . _ r_________

1919. susirinkime musų ”ko- rasto mokslą ir mokantis atsa- JacUu* štarkevtfia. 172 
munistai,” prigulintĮs prie Ančiai angliškai kalbėti, rašyti 

i______ _ i_______LDLD.. norėjo ir musų kuo- ir skaityt Kreipkitės tuojaus
nuo taikos kon.feren-įpą nutempti į savo abazą; prie:

14, 1920, as reųuired by tne Act -ji
October 6, 1917.

Nusižudė suimtas
Lietuvis.

gi Italija, Francuz.’ja, Rusi-

Vietinės Žinios'w: venrus kraštus. Ir toji pa
saka tęsėsi patui, pakol už-

V
-------0

Juozos Šmitas Deer Island 
kalėjime nušoko nuo 50 pėdų 

augšto ir ant vietos 
užsimušė.

Pereito nedėldienio vaka
rą ant Deer salos, kur laiko
mi suimtieji "radikalai," 
paskirti deportavimui, ka
lėjime nuo pentkos galerijos 
nušoko žemyn lietuvis Juo
zas Šmitas iš Holyoko ir nu
puolęs stačia galva korido- 
rin ant cemento aslos, ant 
vietos užsimušė.

Suimtieji ką-tik grižo nuo 
vakarienės i savo kameras, 
kada Juozas netikėtinai per
šoko keturių pėdų augščio 
galerijos tvorelę. Mačiusie
ji šitą jo žingsni išgąstyje 
pa styro, sukliko, bet pirm 
negu suspėjo bent akimis 
pasekti, jau jis kraujuose 
gulėjo 50 pėdų gilumoj ant 
akmeninės aslos sutriuškin
tas.

Velionis Juozas Šmitas 
buvo apie 38 metų amžiaus. 
Amerikon atvyko 1907. bū
damas 18 metų. Per pas
taruosius 11 metų jis pasto
viai gyveno Holyoke, Mass. 
su savo žmona ir 3 vaikais. 
Dirbo vilnonėj dirbtuvėj.

Valdžios agentam gau
dant radikalus, ir jis likosi 
suimtas. Pereitą utarninką 
jis buvo atgabentas ant 
Deer salos. Vyriausias jo 
posūnis. 17 metų vaikinas, 
liereitą sąvaitę atvyko Bos
tonan, norėdamas kaip nors 
pasimatyti su patėviu, bet 
visos pastangos buvo veltui: 
jo neprileido. Atvyko ir mo
teris, prisiekė, kad jos vyras 
nieko bendra 
neturi, tečiaus 
negelbėjo — ir jai su 
pasimatyt neleido.

Suimtieji pasakoja, 
velionis Šmitas visą 
buvo labai nulindęs ir 
minės. Komisionierius Ske- 
t’fington dabar daro tyrinė
jimus. Pas ji buvo atrasta 
tik registracijos korta ir 
bankinė knygutė, liudijanti, 
kad banke yra padėta pini
gų 130 dolerių.

Taip žuvo nelaimingas 
žmogus.

su radikalais 
ir tas nieko 

vyru

,ka 5 
laiką 
nusi-

žoda suimti da 50V-600 
radikalų.

Justicijos departamentas1 
Bostone pareiškė, kad sulyg 
gautų iš VVashingtono in
formacijų, Naujojoj Angli- 

• joj federalės valdžios agen
tai turi suimti da 500 ar 600 
radikalų, kurių vardus val
džia turinti. Ateivystės ko
misionierius kasdien gauna 
apie po šimtą varantų 
tiemsiems areštuoti.

Suprantama. kad 
daugiau tų Įtariamųjų 
kiaušiai bus nekalti žmonės. 
Valdžia šitokiems savo rep
resijomis tuos jai baisius ra
dikalus ne naikina, bet kaip 
tik priešingai, gali juos žy
miai padauginti. Šitokiais 
masyviais areštavimais pa
sinaudojant daugelis prasto 
charekterio asmenų Įtaria ir 
skundžia sau nepatinkamus 
žmones, kurie visiškai prieš 
šalies Įstatymus nenusikal
to, ir kurie anaiptol nesutin
ka su skelbimais, kad čionai 
valdžią reikia spėka versti.

itar-

daug 
vei-

dirbtuvė.
Iš priežasties M. Ambro- 

_______________________ _: zaitienės (Andriušiutės) 
dabar laika# pirkti automobilių. Į mirties, parsiduoda visa ios 

važinėtų, kaip tai Fordų, Studberių Jtais.Vta moteriškų l’ubų dlf-
cijos nepasikėlė n- neatsklei- kadangi tuo tikslu jie prira- Lietuvių Mašinistų ir Mechani-, Maxweu, overiand, Buyek ir cheyra- btuvė, kertėj Broadway ir 
dė sutarčių paslaptis. įšė keliatą naujų narių, kad kų Bendrovės, .^ž^dik v-t*°?£<d2 E st. Kreiptis reikia pas:

Holmes išparodinėjo. kad,gavus savo pusei daugiau 332 Broadvvay, So. Boston, Mass galima įmokai, a# laupo dirbdamas V. Ambrozaitis,
... . .. . . . _ (.aradff* n? narda. _

tautų lygos idėjos likos su
naikinta vien tik del valdžių 
grobštumo ir akd sąjungi- 

■ninkai karės metu ir dabar 
žmoniškumą ir idealizmą 
aukauda, kad savo grobimo 
siekius pasiekti.
Jo išvedžiojimai apie da

bartinę Rusiją ir Leniną bu
vo sutinkami karštais publi
kos aplodismentais, lyginai 
kaip ir smerkimas Amerikos 
va’dimosi formos.

prakalbos:
Kalbės drg. P. Grigaitis iš 

Chicagos.
“Naujienų” redaktorius 

. drg. Grigaitis kalbės Bosto
no apielinkėj sekančiomis 
dienomis:

17 sausio, subatos vakarą, 
Cambridge’uje. Frakai os 
bus po Nj. 7 Burleigh st..

i 7:30 vai. vakaųp.
18 sausio, ateinančio Į ne

dėlioj, Nortvoode. Praka bos 
prasidės lygiai 2 valandą po 
pietų. Lietuvių Salėj.

18 sausio, vakare. So. Bos
tone, Lietuvių Salėj. Pra- 

; ūžia 7:30 vai.
19 ausio. panędėlio vaka

re. Montelloj, 
Name.

21 sausio prakalbos 
Binghamtone (N. Y.), o 
sausio Shenandoahryj (Pa.)

Kas nori žinot, kuo skiria- 
-i socialistai nuo komunistų, 
kaip dabar kovoja Lietuvos 
darbininkai ir kaip tuir bu 
sutvarkyta pramonė — 

.arui ateina pasiklausyt drg. 
Grigaičio prakalbų.
LSS. 60 kuopa vaidins šven

to Antano Stebuklus.
LSS. 60 kuopa reniasi at

vaidinti vėl vieną dideli ir 
indomų scenos veikalą, bū
tent "Švento Antano Ste
buklai.” Veikalas yra para
šytas grsaus belgu drama
turgo. poeto ir fiiozofo Ma- 
torlinko. Lietuvių kalboj 
šitas veikalas da niekur nė
ra loštas ir bostoniečiai bus 
pirmutiniai, kuriems netru
kus teks šitas veikalas sce- 

: noj pamatyti.
Be to, LSS. 60 kuopa taip-i 

gi rengia koncerto vakarą.: 
kuris žada būti gana turtin- 
gs savo progrmu ir labai 
juokingas savo turiniu.

• balsų, kas jiems ir pasisekė; 
ir kadangi laužydami orga
nizacijos konstituciją jie dar 
oradėjo rimtesnius draugus 
šmeižti "judošiais.” ”smala- 
viriais" ir kitokiais vardais, 

į '.ai rimtesnieji draugai, ku- 
I ' ie pilnai sutinka su LDLD. 
I konstitucija, sušaukė 14 d. 
gruodžio LDLD. 2 kuopos 

i <usirinkimą ir prasižengu- 
-i.is prieš konstituciją ”ko- 

i ;.unisius” prašalino.
Dabar prašaliu tieji "ko- 

nunistai” pradėjo rašinėti 
na n grasinančių laiškų ir 
reikslauti. kad aš atiduočiau 
iems LDLD. 2 kuopos fi

nansų ir narių knygas.
šiuomi pranešu, kad L. D. 

.. D. 2 kuo^a jau tame susi
rinkime. kur "komunistai” 

i buvo išbraukti, nutarė kny
gas atiduoti visiems na
riams. kurie buvo už 1919 
metus užsimokėję. Taigi 
‘komunistų" grasinimai čia 
visai nereikalingi ir jų nie
kas nebijo. Kas dar knygos 
"Atmosfera” neatsiėmė, te
gul ateina i sekanti kuopos 
susirinkimą (kuomet bus 
paskelbtas), arba tegul krei
piasi pas mane asmeniškai. 

Tautiškam o knv£a ^us. .
Jeigu buvusieji 

komunistai” yra

I

nariai 
tokiebus

22 baikštus, kad bijosi ir akis 
“■na rody t i. tai tegul jie sura

šo savo narių vardus ir pri
duoda LDLD. 2 kuopai, nu
rodydami vietą, kur tas kny
gas reikia jiems nusiųsti, o 
ios bus nusiųstos. Už per
siuntimą užsimokės jie pa
tįs.

Vėliaus "Keleivyje’’ bus 
paskelbta, kada bus LDLD. 
2 kuopos sisirinkimas.

P. Brazaitis. 
LDLD. 2 kp. rast.

r

te-

ANTHONI ŪKANAS, pirmiau fry- 
venes North tVeymouth, paskui Cam- 

HiL'e, o pagalios \Vaterbury, tuojaus 
a'-Liepkite i Middlese.v Superior Teis
mą Cambridge, tenai yra užvesta Di
vorce byia prieš jį per jo moterį Liud
viką Ūkanas, kurią. kaiD ji tvirtina 
b< apleido .June 22. 1916. ir nuo to 
laiko nieko apie jį negirdėjo. Jei ka- 
žino apie ji. g'"vą ar mirusį, prar.eš- 
kite šiuo antrašu:

Adv. F. J. Bagočius.
2-53 Broadway So. Ftoston, Mass.

pirmiau 
paskiau Chica- 

į Middleses

Divorce byla prieš

kaip ji tvirtina, jis aDleidc 
1911 m., ir nuo to laiko apie 
negirdėjo. .Jei kas žino apie 
ar mirusį, praneškite.
Adv. I’. J. Bagočius.

3 Broadway So. Boston, Mass.

JOSEPH . >REVINSKAS.
■ gyvenęs Carabrid'ze.
; s?oj, tuojaus atsišauki* _
■ Superior Teismą, Cainbridee, nes te- 
j r.ai yra užvesta *
y per jo moterį Petronėlę Drevinskas. 
karią,

i Sept. 1.
(ji nieko
j ji-

Sugalvojo apgavystę.
Tie žmonės, kurie norėjo 

sugriauti Lietuvių Darbi
ninku Literatūros Draugiją,; tuviškai ir lenkiškai, 
sugalvojo naują apgavystę.; ųacĮ i>utu populiariška tarpe sa- 
lsspausdino blankas, kurio-JYO žmonių. Atsišaukite pas:

I’eoples Exchange, Ine.
Bankieriai.

78 Salėm st., Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINA 
kuri moka skaityti ir rašyti lie- 
... .......................    Geistina,

se yra sumanymas, kad prie' 
LDLD. gali prigulėti ne vien 
tik Lietuvių Socialistų Są
jungos nariai, bet ir pašali
niai. Tie griovikai renka] 
balsus nuo visų senųjų L. į 
D. L. D. narių ir daugiausiai ‘ 
stengiasi gauti parašų nuo; 
tų, kurie paliko ištikimi L. i 
S. S. Tuomi jie nori galuti
nai nutempti LDLD. Į ”Lai-! 
svės” pigu ji kromelį. Tegul 
ui ?kas tų apgavikų neklauso i 
ir po tomis blaukomis nesi-į 
rašo.

; Tel. So. Boston 1771

;Dr. J. Jonikaitis
‘ Chirurgas ir Gydytojas
i Ofisas: 495 E. BROADVVAY,
t So. Boston. Ąlass. ,
! Valndos: nuo 9 iki 11 -tos 75-ryto J 
, nuo 7 iki 9-tos vakare, c
•----- , , ,___________________ ______ *

][

Roxbury Service Caradge už parda
vėją norėčiau patarnauti lietuviams; 

’ •* 
įko. Kreipkitės laišku ar ypatiškai.

JOSEI’H MORRIS (4)
514 Rroadaay, So. Boston. Mass.

II A VVDlin I I 1VTIT V,‘J* norėčiau patarnauti lietuviams 
LdLl U- parduoti katras geresnis ir ilgiau lai 

V1Ų ŽINIAI. ' - -------------------- -
Šiuomi pranešu vietos ir apielinkės 

lietuviams, kad mes atidarėm KRAU
TUVŲ, kur galite gauti geriausių 
Lietuvių Išdirby-tea ČEVERYKŲ. 
Marškinių ir kitokių smalkių reikme
nių. Persiūk rinkit, kad pas mus už 
vi.-Ką mokėsit 20 nuošimčių pigiau 
negu kitose krautuvėse. Todėl rei
kale užeikite pas mus. Taip gi išsiun
čiame pinigus i Lietuvą it kitas šalis.

PETRAS GARDUS 1P.
J. RUTKAUSKAS

126 R1VER ST..
HAVERH1LL. MASS

JAU SII NCIl PINIGUS I- 
LIETUVĄ.

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

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St..

E. Cambridge. Mass.

REIKALINGAS VYRAS 
kuris moka skaityt ir rašyt lie
tuviškai ir lenkiškai. Geistina, 
kad butų populiariškas tarpe sa
vo žmonių. Atsišaukite pas: 

Peoples Evchange, Ine. 
Bankieriai.

78 Salėm st., Boston, Mass.

Trečias Laivas i Lietuvą 
Per musą Bendrovę.
Trečias transportas siuntnių 

(pundu) ,iau yra rengiamas ir 
Į Lietuvą ant lai-

I

(4)

ILSŲ MAL1ORICS JACKUS STAR-
KEVIčIA maliavoja namus ir auto- 
■nobilius. Šapa randasi po num. 637 
E. Fourth St. Gyvenu ant 172 L St..
So. Bostone. (3)

GORALSKY’S EMPLOY- ‘ 
MENT OFFICE.

Persikraustė nuo 52 Salėm st. į 
naują vieta
169 COUP.T ST.. BOSTONE
Užtektinai darbo vyrams ir niote- 

ims kiekvieną dieną (7)

FARMA 25 mylios nuo Bostono, 
ictoli didelių audinyėių, 14 kambarių 
lamas, visi įtaisymai, apšildomas ga
ni. Vištinyėia del 2.000 vistų is era- 
-adžius, apie 150 akerių, apie 60 ake
čių girios. Turi būt prduotas. Kreip
kitės pas mane tarpe 12—l po num. 

•‘J Kilby St.. Bostone. Brigham D. 
James. . (2)

’IRMOS KLESOS GROSERNĖ IR j 
MAISTŲ KRAUTUVĖ parsiduoda' 
yigiai. Gera apiclinkė ir gera biznio! 
vieta.

PUBLIC CASH MARKET
342 Dorcbester St. So. Boston.

REIKALAUJAME AGENTŲ.
Reikalingi pramoninikai arba 

savininkai krautuvių kad patar
tų žmonėms kaip nusiųsti pašal
pą giminėms j Lietuvą. Mes pri
siusime pilnas instrukcijas ir at
lyginsime už patarnavirtą. La
biausiai yra patartina avalų (če-

i 
i _ 
bus išsiųstas 
vo. kuris turės išplaukti iš New 
Yorko apie pabaigą šio mėnesio. 
Taigi neatidėliokite siuntimo 
pašalpos savo broliams Lietuvo
je. nes jie jūsų pašalpos didžiu 
balsu šaukiasi ir su didžiausiu i 
nekantrumu laukia. Siųskite 
iiems pagalbą ir apginkite juos1 
nuo Lodo ir šalčio.

Musų korporacija išsiuntė ant 
pirmo laivo "Shortsville” 4.500 
inundu (baksų). ant antro laivo 
"Ozankee” 6,800 pundų, ant tre

jeto tikimės dar daugiau išsiųsti, 
nes musų Tarptautiškoji Ko- 
peracija atidarė 

: Departamentą. po 
]te Kazimiero Labano, 
užbaigė pramonės 

iExport (įvežimo ir išvežimo ta- 
vorų) ir abelr.ą pramonę, ir gau
name pundus del išsiuntinėjimo 
i Lietuva iš visos Amerikos.*

Mes asekuruojame siutimus j 
(pundus ar baksus) iš savo skla-| 
do 470 Greenvich St., Newi 
York. iki paskutiniai geležinke
lio stočiai Lietuvoje nuo ugnies, j 
nuo sugedimo tavoro, nuo pra
žuvimo ir pavogimo siunčiamo, 
tavoro ir nuo paskandinimo lai-: 
vo, ir tokiu budu jūsų siuntiniai 
būtinai liksis persiųsti jūsų bro-j 
liams ir gentėms arba gausite;

I

Lietuvišką 
vadovvs- 

kuris 
kursą

verykų), drabužių (dry goods) savo pinigus atgal už siustus ta- 
ir groserių krautuvių savinin- vorus> jeigu jie nenueitų į vietą 
kams tą apsiimti. Rašykite i j paskirta.
Lietuvišką Tarptautišką PramoT Del platesniu informaciju at
neš Bendrovę, po vardu: (3)Lišaukit i Lietuviška Tarptau-
Slayonian Trading Corp., Ine. |tišką Pramonės Bendrovę, po 

I** 21 Park užsivardinimu: (2)
NEW YORK, N. Y. siavonian Trading Corporation,

Ine. x
13-21 Park Row, 

New York, N. Y.
(Apgarsinimas.)

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

(Severos Balsiuao Plaučiam' kuri, yra 
zera žinomas nuo 18S1 metu, kaipo 
vienas pasekmingtausiu vaistu nuo 
perfeiimo. užkimimo ir kosulio. yp«- 
tyngai jei«ii kosulys paeina nuo kvė
pavimo triubelin uždecimo. i* pn»ias- 
ties spazmodiUko smauculio arba in- 
flueuzos. Kainos: 25 et. ir 1 et. taksu, 
arba50 et. ir 2 et. taksa. Parsiduoda 
visur aptiekose.
Sevaree Lletavitkae Kaleadarine 
1030 metame tuokėmės kevaaail Pe-

9
4
• 
f
i 
B
i

Kosulys
yra tai vienas syroptomas. kurs pa
prastai draugauja peršalimams, gri
pui ir tokiems nesmagumams, kurie 
užgauna kvėpavimo tnnbeles. Toki
ame atvėjyje reikalingas vaistas, kars 
nevien apmalšina uždegimą, bot kartu 
sulaiko iritacija ir kosulL Rasi, kad 
nėra nieko geresnio už

I

Į
i

I 
j

I

291 E st., So. Boston, Mass.

Tėl. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
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 316.

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill CommmiiM.
66—67 Journal Buiidin? 2

262 VASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

X t
T

r♦ 
I •4 I♦ t
t4 t

t.

Gydo ligonius nuo visokių ligų, rr
Valandos: ®

Nuo 2—3 po pietų _
Nuo 7—8 vakare.

FRANKU 11. CHA M BERS $
BRIGHTON, MASS.

i

i

TELEFONAS

Dr. J. C. Landžius Seymour
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Valandos:. .
9—10 ryte.
I—3 diena.

6—9 vakare. 189 BROADVVAY’ 
SO. BOSTON. MASS.

I <4 
t44444
4 t4

Dr. L. J. Podder|Į
I

i1

B Iš Petrogrado.
-f GYDO SLAPTAS VYRŲ IR I* MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.

VALANDOS: Nuo 9 is ryto 
iki 9 vai. vakare.

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)
69 CHAMBER ST.. BOSTON.

Telephone: Haymarket 3390

PI AUKAI
Kas turi nulipusius plauku -, 

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

The Mestum Chemieal Co., 
Bo\ J- Bcrea, Ohio.

« t
i i t t t i • «
• :
« I♦V

• I

I
I t •II t į
• LIETUVYS DENTISTAS.
I VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

t♦
I tI

■
Tel. So. Boston 506-W J

DAKTARAS ;

A. L. KAPOČIUS!
II t

Nuo 1 Iki 9 vak. t 
Iki 1 ▼. po pietų. •

NEDALIOMIS
Seredomis iki 12 dienų.

Ofisas "Keleivio name
251 Broadvvay, tarpe C ir D Sts.

80. BOSTON, MA88.

IX

važiuojantiems žmonėms, į
Gvarantuotas ant 20 mc-:X

PINIGUS I 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

I
iI « « I

J

| Tel.:" Richmond 2957-M. jjj

j Dr. David W. Rosen i 
1 Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir W 

Rusiškai.
Į GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- 
( PTAS LIGAS.
į VALANDOS: $

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

321 HANOVER ST. W 
BOSTON. MASS. -
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Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

Nauja apdraudos sistema, j
Generalc Elektros kompa

nija Lynnc nuo šių metų Įve- j 
da savo darbininkams ap-' 
drauda. Toj kompanijoj 
dirba apie 12,000 darbinin-l 
kų. Apdraudos skyrius ve-į 
damas kompanijos lėšomis 
ir nereikalauja iš darbinin
kų jokių mokesčių nei dak- 

salėje kalbėjo kunigas John taro paliudijimų. Darbinin-j 
Haynes Holmes iš New Yor- kui. kuris tos kompanijos , 
ko. dirbtuvėse išdirbo penkis.

Kalbėtojas pradėjo nuo metus, mirus kompanija iš-! 
to, kaip 1914 metais sutver- moka 150 dolerių posmerti- 
ta pasaka, buk Vokietija nes. Jeigu darbininkas yra 
jiersimainė Į demonų žemę, vedęs, tai išmokama $1.500..

r=Jl=J[
100 AUKSINŲ 

Už 85.00.
1000 AUKSINŲ 

Už 845.00.
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W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIOS. IOWA

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo- i 
tas su išrašytais 
du bei tavais vir-l 
šais. Labai 
singas, ypatingai 

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, j’y 
kuriems reikia visuomet tikras lai-ljij 
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 mc-: < 
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš-|Jr 
siusime šį laikrodėli ant kiekvieno ad- 
reso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo! 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, i J? 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė f J 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- ą 
met už tokį pat laikrodėli ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo-Oį 
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EKCELSIOR H ATCH CO. 
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

I

A
.................** 

,, a,*,i, e, > i....... i**

■

Pasmerkė Amerikos 
džios formą.

Pereita nedėldieni

val-

Ford i

ir kitais

savo ko- 
Berlync,

Su nusiutimu 
kaštais.

Męs turime 
respondentus
Copenhagoje ir Kaune.

Kad pinigai tikrai nu
eis. gvarantuojame.

KELEIVIO AGENTŪRA
fl 255 Broadway,

So. Boston. Mass.
lt n

I

I

I
t
< ’

4
<
■:

>:
-:
4

4

4

Linksmų ir pasekmingų 
Naujų Metų!

L1NKIME 
JAMS IR

VISIEMS SAVO- ŠERININKAMS, REME- 
DR AUGAMS. * -

Su gilia pagarba

CENTRAU5 BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS
Centras: 32-34 CROSS ST. Skyrius: 366 BROADWAY. 

BOSTON, MASS. SO. BOSTON, MASS.

Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį.
>*«*»*«*»*»*»"»*i*»*»,»...... .
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NUSIUNČIAME
PIGIAŪSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

People’s Exchange
INCORPORATED

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

f

Lietuviškas išradėjas’9
šituo vardu knygutė pa

rodys Jums kiek žmonės 
pelno padarė ir kiek dar 
gali padaryti per išradi
mus.

Tą brangią knygutę 
siunčiame kiekvienam ant 
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai) 

patentų bandome išradi
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygu
tės:
AM. E. PATENT OFFICE 

Ine.
718 MATHER BLDG (Ks) 

WASH1NGTON, D. C.

I

Naujiena Visiems.
Pirm) siuntinį vaistų ii Euro

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

Taipgi užiaikom visokių ii- 
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių 
duodam.
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas ... 
Nuo slinkimo plaukų

pleiskanų ....................... . ......
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo r.iežų ir parkų ... 
Nuo saulės nudegimo 
Nuo Reumatizmo ... 
Bobro Lašai ................
D-ro. Kempe Kapsulis 
Pertu mas visokių

gėlių r* 
Muilai__

Taipgi užiaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir 1.1.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

čia pa-

.... $1.50
... $1.50

1 ir
... $1.25

$1.25 
75c.

$2.00
$1.00
$2.00

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

DAKTARAS

A. F. Christian
V ALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte. 

Nuo 2 iki 5 po pietų, nuo 7 iki 
9 vakare.
(Šventadieniais ir nedėliomis 

tos pačios valandos).
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrinam, kad gaus 
geriausią priežiūrą, gerą valgi 
ir kambarį, ir gerus patyrusius 
daktarus visą laiką. Mano pri- 
vatiška Hospitalė' yra aprūpinta 
su Medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija del mikroskopiškų ir che 
mikališkų analizacijų Kraujo, 

Šlapumų ir Pilvo ligų.
įsteigta 23 metai!

401 Marlboruogh Street 
(Netoli Massachusetts Avė.) 

BOSTON, MASS.
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PININGOS
LIETUVON!

Jūsų giminės ir draugai rei
kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. ML’SŲ 40METŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliučiųl

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. H. Bemstein Co.
Bankieriai

101-105 Silim SI., 
BOSTON, MASS.

) -ž 'V.


