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Lenkija nutarė taikytis

TALKININKAI TAIPGI 
KETINA PRADĖTI TAI

KOS DERYBAS.
Bet jie reikalausią, kad pirm 
to Rusijoj butų sušauktas 

Steigiamas Seimas.
Kuomet Anglijos, Fran

cuzijos ir Italijos premjerai 
susirinks Londone svarsty
ti Rusijos klausimą, tai vi
sų pirma jie pareikalaus, 
kad Rusijoj butų paskelbti 
rinkimai į Steigiamąjį Sei
mą. Pankui tarp Sąjunginiu- liucionierių 
kų ir Sovietų Rusijos galės 
būt užvestos taikos derybos. 
Taip dabar kalbama Pary
žiuje gerai painformuotuo
se rateliuose.

Lenkija, kaip iš viso ko 
matyt, jau nutarė taikytis 
su Sovietais, kad išgelbėjus 
savo kailį, nes pamatė, ka i 
jos pasienyje bolševikai pra
dėjo jau rinkti didelę kariu- 
menę.

Ir kaip tik dabar, kuomet 
Lenkijai pradėjo gręsti už
puolimo pavojus. Anglija 
atsisakė duoti jai daugiau 
karinės paramos. Nors 
franeuzai kol kas lenkus da 
pasižada remti, bet lenkai 
bijosi, kad su vienų francu- 
zu pagalba jie neatsilaikytų 
ir Rusijos armijos lengvai 
galėtų Lenkiją užimti. Ne
gana tos baimės, Lenkijai 
būtinai reikia sutvarkyti sa
vo šalies gyvenimas, o karę 
vedant negalima tas pada
ryti.

Lenkijos žingsnis tečiaus 
nepadarysiąs jokios įtekmės 
į Francuzijos poziciją. Sa
koma, kad pakol Milerandas 
busiąs Francuzijos premje
ru, Francuzija bolševikų 
valdžios nepripažinsianti.

Revoliucionieriai paėmė 
Vladivostoką.

AMERIKONAI STOJO TE
NAI PRIEŠ. .JAPONUS.

Pastarieji norėjo neleisti re
voliucionieriams areštuoti 

gen. Rozanovą.
Londono dienraštis „Mail” 

gavo iš Vladivostoko žinių, 
kad Vladivostokas jau revo- 

rankose. Kuo
met paėmę miestą revoliu
cionieriai norėjo areštuoti 
genei al-gubernatorių Roza
novą, ir kuomet japonai šo
ko Rozanovą ginti, Ameri
kos jurininkai stojo prieš 
japonus. Generolas Rozano- 
vas tečiaus pabėgo ir pasis
lėpė ant kariško japonų lai
vo.

Rašydamas apie Vladivos
toko paėmimą. "Mail" ko
respondentas sako, kad išp- 
radžių revoliucionieriai įnė- 
jo miestan slapta, paskui 
ugžriebė gatvėkarius ir su
sėdę į juos privažiavo di
džiąją gatve ties namais, 
kur gyveno generolas Roza- 
novas. Kuomet jie norėjo jo 
namus apsupti, japonų ka
reiviai pastojo jiems kelią. 
Tuomet prieš japonus stojo 
Amerikos jurininkų sky
riaus oficierius ir pranešė, 
kad jis neleis japonams mai
šytis į rusų reikalus. Japo
nai tuomet pasitraukė ir vi
sos svetimos spėkos laikėsi 
neutraliai. Rozanovas tuo 
tarpu spėjo pasprukti.

SOMĖTAI NORI PRA
DĖT PREKYBĄ.

AMERIKONAI PATARIA 
LENKAMS TAIKYTIS SU 

BOLŠEVIKAIS.
Londonas. — Įtekmingi 

amerikiečiai Lenkijos drau
gai čia uoliai da buojasi. 
kad Lenkija kuogreičiausia 
darytų su bolševikais taiką.

Diplomatiškuose rate
liuose čia manoma, kad šitie 
amerikiečių troškimai, kar
tu su Anglijos valdžios pa
geidavimu, kad tarp Rusi
jos ir Lenkijos Įvyktų taika, 
lengvai nusvers dalykus tai
kos naudai.

Amerikečiai pataria len
kams daryti su bolševikais 
taika ne dėlto, kad bolševi
kai jiems labai patiktų, bet 
vien dėlto, kad jie supranta, 
jog vesdama karę Lenkija 
nieko gero negali laimėti, o 
susitaikius žmonės galėtų 
grįžti prie darbo ir šalis at
sigriebtų ekonomiškai.

Įtekmingi

BOLŠEVIKAI RENGIASI 
PRIEŠ INDIJĄ.

Washingtone gauta žinių, 
kad Rusijos bolševikai Tur
kestane organizuoja vietos 
gyventojus ir karės belais
vius į naujus burius ir stei
gia kares papėdžių. Visi ši
tie dalykai rodą, kad bolše
vikai rengiasi pulti ant In
dijos.

i True translation filed w:th 
' master at Boston, Mass. on

True translation fileti with the post- 
master at Boston, Mass. on l*ebruary 
11. 1920, as reųuired by the Act of
October 6, 1917.

1 -i . • 1A • ! ALIANTU ESĄ NUTRTAAmerika atsisako pn- REMTI senąją RUSI
JOS IMPERIJĄ.

.1, 1920, as reųuired by
October C, 1917.

pažinti Lietuvos 
Valstybę.

GRAIKIJA ARTI REVO
LIUCIJOS.

Tai mirtinas smūgis musų 
"diplomatams,” kurie dėjo 
visą viltį ant sąjungininkų 

"demokratijos.”
Washington, 10 vasario.— 

Valstybės departamentas 
paskelbė, kad jis negalįs for
maliai pripažinti naują Lie-

žmonės esą priešingi talki
ninkų Įstatytai valdžiai.
Buvęs Graikijos užsienio tuvos respubliką, nes jis tu- 

reikalų ministeris Elio Pa- rįs stovėti už senosios Rusi
nąs pranašauja Graikijoj jos imperijos žemių čielybę. 
revoliuciją. „Naminės karės ko, su tūlais išėmimais, rei- 
galima išvengti Graikijoj kalauja taikos sutartis, 
vien tiktai sugrąžinus ka- šios šalies valdžia tečiaus 
ralių Konstantiną, prašali- pasižada prigelbėti Lietuvai 
nu? dabartinę Venizeloso neformaliai, per atskirus 
valdžią ir sudarius laikiną žmones, arba per lietuviu 
ministeriją, kurios vienati
nė pareiga butų suruošti vi
suotinus rinkimus,” jis sa
ko. 'Dabartinis karalius 
laukia senojo monarcho grį
žtant, kuriam dabar slapta 
siunčiami pinigai. Visa ka
riumenė reikalaujanti kara
liaus Konstantino, kurį są
jungininkai nuvertę del jo 
simpatijų vokiečiams.

’Visuotini linkimai Grai
kijoj bus 20 balandžio ir Ve- 
nizelos bus juose sumuštas. 
Graikai yra pasiryžę būti- pat pradžios 
nai šitą naują Bismarką nu
versti, nes jis valdo šalį ka
riniais įstatymais, 
teismais ir urminiais areš
tais. Daugiau kaip < 
žmonių Graikijoj dabar yra daujama. 
sukimšta į kalėjimus ir spau 
dos laisvė baisiai suvaržyta. 
Venizeloso valdžią užkrovė 
ant Graikijos žmonių sveti
mos šalįs, kurios Graikijos 
užsienio misteriją pavedė 
Politisui. Tas žmogus Fran- 
euzijos pilietis.

Bet pirma sąjungininkai tu-Į
• I * 1 T »--------------------- ( 

I
ri liautis kariavę, sako Lit

vinovas.
Kojienhaga. — Kalbėda

mas apie laikraščių praneši
mus. kad Amerika nutarė 
pradėti su Sovietų Rusija 
prekybą, bolševikų atstovas 
Litvinovas, kuris veda čia 
derybas su Anglijos atstovu 
O’Grady del belaisvių apsi- 
mainymo, pasakė:

"Sovietų Rusija taipgi no
ri pradėti prekybą. Mums 
reikia, iš .Amerikos daugy
bės Įrankių, mašinų, o ypa
tingai garvežių ir taisymų 
dirbtuvių. Pusė Rusijos gar
vežių dabar laukia pata'Sy- 
mo. Sąjungininkai nori 
vesti pirklybą tiktai su Ru
sijos ko-operacijomis. Pir- 
klyba su ko-operacijomis, 
žinoma, reiškia pirklybą su 
Sovietų Rusija. Pirklybą ga
lės prasidėti* tik tuomet, 
kuomet sąjungininkai ir jų 
kurstomos pasienio valstv 
l>ės pertrauks karę, bet ne 
anksčiau.”

Jš tikrų šaltinių čia suži
nota. kad Litvinovas yra 
paskirtas Rusijos ko-opera- 
ti.ių Sąjungos vyriausiu at
stovu. •

organizacijas, pakol Lietu
vos padėtis bus galutina 
nustatyta.

Šitokią žinią pranešė iš 
Washingtono "Universa 
Service" agentūra, kuri tei 
kia žinių daugiausia Hears- 
to laikraščiams. Abejoti 
apie jos teisingumą negali
ma, nes prasimanyti tok' 
dalyką žinių agentūra nega 
Įėjo. Pagalios, šita žinia vi
sai sutinka su ta pozicija 
kokios sąjungininkai nuf 

laikosi linku 
Lietuvos. Nuo pat pradžiom 
tie „mažųjų tautu liuosuo- 

karės tojai” parodė, kad jų impe
rialistinei politikai Iietuvo: 

80,000' ntprigulmybė nėra pagei 
i. Iš pradžios jie no

rėjo prijungti Lietuvą prū 
Lenkijcr. o kada pasirodė 
iog visi lietuviai tam prie
šingi, tai slaptose savo kon
ferencijose Paryžiuje šitif 
„demokratijos gynėjai" nu- 

i tarė prijungti Litjuvą prie 
Į senosios Rusijos imperijos 
Įkuria jie tikėjosi atgaivinsi? 
įsu pagalba Kolčako, Deniki- 
no, Judeničo ir kitų Rusi
jos juodašimčių.

Jie nutarė atgaivinti se 
jnają Rusijos imperiją, ku
rios kruvinuose naguose al
ino pavergtos tautos, su "tu 
’ais išėmimais." Tie "išėmi-

ESTOMJA IŠVIJO JUDE-
NIČĄ.

250.000,000 markių, kurias
jis buvo pavogęs, atimta.
Londone gautos iš Revelio 

žinios sako, kad Estonija 
"leido” juodašimčiu vadui
Judeniėui su jo štabu Esto-i j.. tai Lenkija ir Fjniian. 
mją apleisti. Tečiaus pirma ;dii Lenkijai ir Į.-iniiandija 
apleistam jam tą sali, jis bu-j ■■ ungininkai pripažino ne

S t- ‘?U ?uos -riklausorovbe. nes kaip 
'o0,000,000 markių, kūnuos L kjjoj tai ir Ein]ianili. 
jis buvo pavogęs is buvu-. io1vaMžia paėmė atžagarei- 

iždo. Pinigus paėmė komisi
ja. kuri dabar buvo sudary
ta tos armijos panaikinimui.

To turbut reikalauja su
tartis su Sovietų Rusija.

IŠVARĖ JAPONUS Iš 
ŠIAURĖS KORĖJOS.

Japonų spėkos buvo pri
verstos išsikraustyti iš šiau
rės Korėjos, sako telegra
ma iš Maskvos. Sukilę gy
ventojai padėjo karejiečių 
kariumenei. kuri atėjo iš 
Kynų, ir japonai buvo išva
ryti.*

viai ir tuojaus pasisiūlė į są- 
i jungininkų žandarus. Nors 
i Lietuvos valdžia irgi sten- 
jgėsi lošti jų šunelio rolę ir 
nuolatos viauksėjo prieš 

: Rusiją, tečiaus iš to viauk 
i sėjimo "tautų liuosuotojai’ 
naudos sau nemato ir aiš- 

jkiai pasakė, kad Lietuvos 
iic nepripažins.

Tai mirtinas smūgis musų 
i „diolomatams," kurie visą 
paiką mulkino žmones, kac 
sąjungininkai kariaują už 
„mažųjų tautų paliuosavi- 
mą” ir "demokratiją."

Netoli Rocklando. Me., 
audra sudaužė prekybos lai- 
įva „Polias.” 28 žmonės likos 
išgelbėti, o 10 žuvo.

VOKIEČIAI SUSIMUŠĖ 
SU LENKAIS.

Iš Berlyno pranešama, 
kad netoli Argenau. Pozna- 
niuje, lenkai užpuolė ant 
okupacinė? vokiečių val
džios, nelaukdami -paskirto 
laike, kada ji turėjo pasit
raukti. Vokiečių kareiviai 
atstatė lenkams durtuvus ir 
kilo batalija. Didesne vokie
čiu dalį lenkai suėmė.

. ANGLIJA NELEIDŽIA
I) A RBININ K V ATSTO

VŲ RUSIJON.
Anglijos valdžia atsisakė 

duoti pasportus savo darbi
ninkų atstovams MacDonal- 
dui ir Buxtonui važiuoti 
Rusiion, 
socialistų 
nutarimu 
delegatais 
ištirti

važiuoti 
kur tarptautinio 
kongreso Berne 
jie buvo paskirti 
sovietų tvarkai

True translation filed with the post- 
■naster at Boston, Mass, on February 
11, 1920, as reųuired by the Act vf
Octooer 6, 1917.

KAIZERIS KETINO BĖG
TI AMERIKON.

True translation filed with the post-inaster at Boston. Mass. on February 
II, 1920, as reųuireu by the Act oft*ctober C, 1917,

Vasario 17 d. prasidės
Butu apsigyvenęs New Yor

ke ant \Vall streeto.
Kaip buvęs Vokietijos 

kaizeris pienavo atvykti 
Amerikon, apsigyventi New 
Yorke ant Wall streeto, kur 
upi visi aukso karaliai, ir 
.aipti čia kapitalistu, tai pa
pasakojo l niversel Service šaulio Karėje neteko 302.612 
žinių agentūrai vienas oian- kareivių. ]

geležinkelių streikas.
300.00tT DARBININKU 

MES DARBĄ.

Jas.
Tuojaus po to, kaip Ver

saliu je buvo padaryta taikos 
mtartis, Viliamas ruošėsi 
tabėgti iš Olandijos ant ja- 
•htos, kurią vienas jo sėb- 
as Norvegijoj buvo jau su
derėjęs. . Priplaukus prie 
Amerikos pakraščio, jisai 
’.etino iškelti savo kaizeriš- 
tą vėliavą ant jachtos ir pa- 
iduoti Amerikos laivynui, 
"u o pačiu laiku jis butų iš- 
eidęs bevieliu tedegrafu at- 
išaukimą į Amerikos val
džią ir žmones, prašydamas 
uteikti jam čia priglaudą 
r leisti išsiimti piletystės 
'opieras. Bet kažin kodėl tie 
Jenai jam nepavyko.

ANGLAI TIRPINA SI
DABRINIUS PINIGUS.
Anglijos žmonės pradėjo 

irpinti sidabrinius pinigus 
r pardavinėti sidabrą. Mat 
idabras Anglijos piniguose 
abar yra 25 nuošimčių dau
giau vertas, negu patįs pini- 
rai, todėl tirpinimas duoda 
tero pelno, nors toks darbas 
kaitosi kriminaliu prasi- 
engimu ir valdžia smarikai 
žtai baudžia. Kiti sidabri- 
ūus pinigus slepia ir laukia 
'akol jų vertė daugiau pa
tils.

VENGRIJOJ GRĮŽTA 
JUNKERIŲ LAIKAI.

Reakcininkai ir klerikalai 
juodžiausios spalvos kont
roliuos Steigiamąjį Seimą.
Steigiamam Vengrijos 

Seime viešpataus juodžiau- 
ios spalvos reakcija, reak- 
•ija monarchistų ir klerika- 
ų, sako Vienos „Arbeiter 
<eitung." Ir nesą gana stip- 
•ios organizacijos, kuri ga- 
ėtų šitai reakcijai pasiprie
šinti.

Vengrijos armijos galva 
idmirolas Horthv išdirbęs 
au pienus grąžinimui Ven
grijoj monarchijos ir pas
virimui karaliaus. Reakci- 
nnkai jau įstatė senąjį Fri- 
riecho kabinetą, kuris kar

atai remia atki-kunigaikštį 
ruožą kaipo kandidatą į ka- 
•alius. Visur platinami lape- 
iai, kuriuose šaukiama: 
’Lai gyvuoja Arki-kuni-

i k štiš Juozas, busimas 
Vengrijos karalius!”

KADA PASIBAIGĖ 
KARĖ?

Anglijos valdžia paskyrė 
advokatų komitetą, kad 
nustatytų tikrą datą, nuo 
tada butų galima skaityti 
care oficialiai pasibaigusia, 
ki šiol tas klausimas da ne

aiškus. Nors mūšiai senai 
nebeina, tečiaus kai kur, pa- 
v

AMERIKA NETEKO
302,612 KAREIVIŲ.

Washington. — Karės de- l>’rn}a streikas buvo atidė- 
partamentas paskelbė, kad las žadant U iisonui pragy- 
Amcrikos kariumenė Pa- ■ venimą nupigink

__ j Iš Detroito tapo įšsiunti- 
.............. Paskelbta “pirma:nėtas įsakymas 300,000 ge- 
laikraščiuose skaitlinė 293,- ^kelio palaikymo darbi- 
061 buvo neteisinga. ninkams, kad 7 valandą

Peržiūrėtos ir pataisytos i utarninko rytą, 17 vasario, 
skaitlinės parodo, kad mestų darbą ir strei- 
221,050 kareivių buvo sužei- kuotų. , 
sta, 77.118 buvo mirčių,;
4,432 pateko nelaisvėn ir trįs 
prapuolė be jokios žinios. 
Prie šitų aukų da nepriskai- 
tyti nuostoliai Sibire.

BRANGUMO TYRINĖTO
JAI DAR DAUGIAU 
BRANGINA PRAGY

VENIMĄ.
Justicijos departamento 

valdininkai prisipažįsta, 
kad tos begalinės komisijos, 
kurias valdžia skiria bran
gumui tyrinėti, netik nieko 
nenupigina, bet priešingai, 
dar daugiau viską pabran
gina, nes pridaro nereika
lingų išlaidų ir algą be rei
kalo ima.

Kas tiesa, tai tiesa. Tie 
tyrinėjimai, tai tik dūmimas 
žmonėms akių. Brangumo 
priežastis visiems gerai ži
nomos — tai kapitalistiška 
sistema, paremta ant žmo
nių išnaudojimo ir plėšimo. 
Todėl, kad atpiginus pragy
venimą, reikia panaikinti 
privatinę nuosavybę ir visus 
trustų savininkus deportuo
ti kur nors ant tuščios salos, 
kaipo didžiausius brangumo 
kaltininkus, didžiausius pik
tadarius ir anarchistus.

Į

38,000,000 VAIKŲ GIMSTA 
KAS METAI.

Apkritai imant, kas me
tai pasaulyje gimsta apie 
38,000.000 vaikų, kas reiš
kia apie 70 gimimų ant 
kiekvienos minutos, ir jeigu 
visi lopšiai su vienų metų 
"derlium” butų galima sus
tatyt galas su galu, tai jais 
butų galima apjuosti visą 
žemės kamuolį.

Šitokių skaitlinių ir faktų 
paskelbė Francuzijos vai? 
džios biuras, kuris rinko gi
mimų skaitlines visose šalį- 
se per 10 metų.

ŠAUDO RIAUŠININKUS.
Lexingtono miestelyje, 

Kentucky valstijoj, baltvei- 
džiai taip įdūko ant juodvei- 
džių. kad minia užpuolė ant 
teismo, kur buvo teisiamas 

■vienas juodveidis, ir norėjo 
ii atimti, kad paskui nulin- 

įčiavus. Tvarkos palaikymui 
buvo pašaukta kariumenė. 
Keturi riaušininkai likos 
nušauti ir 15 sužeista. Mies
telyje ir jo apielinkėje aps
kelbta karės stovis.

i —
ANGLIJA KALBA SU SO

VIETAIS APIE TAIKĄ.
Bolševiku* atstovas Joffe

Šaukdamas darbininkus į 
streiką, geležinkeliečių bro
lijų pirmininkas Barker iš
leido šitokį paaiškinimą:

„Geležinkelius valdžia 
į tuojaus atiduos privatinei 
'nuosavybei, todėl mes nori- 
jme, kad pirma, negu ji spės 
tai padaryti, butų išrištas 
musų algos klausimas. Mu
sų atstovai tarėsi so genera- 
liu geležinkelių direktorium 
per 10 dienų, bet jis nenori 
nieko daryti. Todėl mes nu
tarėm apskelbti streiką pir
ma, negu valdžia spės musų 
reikalavimo nusikratyti ir 
palikti jį privatiniems gele
žinkelių savininkams.

„Visuomenė turėtų žinoti, 
jog streikuoti mes nutarėm 
nedabar, bet jau pereitą lie- 
])os mėnesį. Geležinkelių 
administracijai tuomet bu
vo paduotas reikalavimas 
pakelti algas ir, kad šitą rei
kalavimą įvykinus, geležin
keliečių brolijos nutarė pa
naudoti streiką. Tečiaus tą 
streiką mes tuomet atidė- 
jom, nes prezidentas Wilso- 
nas prašė duot jam laiko, o 
jis nupiginsiąs pragyveni
mą ir algų kelt nereikėsią. 
Jis prašė palaukti nuo 60 
iki 90 dienų. Mes išlaukėm 
6 mėnesius, bet pragyveni
mas netik neatpigo, bet dar 
daugiau pabrango.”

Ir todėl geležinkelių dirb
tuvių ir geležinkelių palai
kymo darbininkai dabar rei
kalauja 40 nuošimčių dau
giau algos. Barker sako:

„Mes turim daugiau kaip 
100,000 savo organizacijos 
narių, kuriems dabar moka
ma mažiau kaip $3 į dieną. 
Daugiau akio 100,00 mecha
nikų, susidedančių iš daily- 
džių, mūrininkų ir tepliorių, 
apskritai imant, gauna tik 
55 ecntus valandai, tai yra 
apie pusė to. ką gauna tų 
pačių amatų darbininkai 
prie namų statymo.

„Mus nesulaikys jokie fe- 
deralių teisėjų ’injuctionai’ 
ir mes išleisime iki paskuti
nio dolerio, kokį musų orga
nizacija turi, kad streiką 
laimėjus. Gali būt, kad į 48 
valandas valdžia uždraus 
mums mokėti streikieriams 
pašalpą, bet streiko tas ne- 
sulaužvs.”

i

ITALAI PRIEŠ AMERI
KOS REAKCIJĄ. _

Italijos parliamento so
cialistai nutarė paduoti sa
vo valdžiai interjM’liaciją 

j del tų persekiojimu, kokius 
yzdžiui Amerikoj, karė ir Dorpate sako, kad tarp So- kenčia nuo Amerikos val- 

šiandienNskaitosi da nepa- vietų valdžios ir Anglijos džios italai socialistai Ame- 
baigta. dabar eina taikus derybos, rikoje. n lt



ū APŽVALGA 0
KAPSVKAS GYVAS.

Komunistų organas "Lai-' 
svė” gavo nuo tūlo Giedrio 
laišką (iš kur — ji napasa- 
l.o), kad Kapsukas dar gy- 
\as. Tas laiškas, kaip jį pa-- 
duoda komunistų organas,' 
skamba taip:

"Vincas dar kruta gana; 
smarkiai, nepaisant, kad džio-J 
va kankina senai. Kaip kas čio-’ 
nvkšėiu skaitė ji mirusiu ir tą1 
viešai paskelbė, o kun. Tumas; 
net visus sentimentus ant po-l 
pieros išrašė. Na. tiek to. bet 
jis gyvas ir. turbut. už kelią 
dienu pats apie tai skaitys."

Laiškas esąs rašytas 4; 
gruodžio, taigi keliom sa
vaitėm iki to. kaip buvo pas
kelbta, kad Kapsukas miręs.

Tai jau antras "iš numi
rusių prisikėlimas.” Tūlas; 
laikas atgal buvo pasklydęs 
gandas apie Z. Aleksos mir-l 
ti; vėliaus pasirodė, kad jis 
gyvas. Ir įdomus dalykas, 
kad taip Kapsuko, taip Alek 

’r.iirtį“ prasimanė kuni- 
Apie Aleksos "nužudy- 
oapasakojo atvažiavęs 
’ikon "kramolos mal- 

kun. Laukaitis, o 
"amžiną atilsį” 

pirmutinis sukalbėjo kun. į 
Tumas.

sos 
gai. 
mą"
A p i 
sintojas"
Kapsukui

KOMUNISTAI IŠMETĖ 
SAVO VADĄ.

Komunistų abaze didelėj 
suirutė. Jų partijos vežimas’ 
jau baigia irti. Kad ratams 
butų lengvinus, jie buvo pri
versti išmesti jau ir Bekam
pi. O smarkus buvo \-yras, 

Už "rrrevo-
ir “proletariato dik- 
jis visuomet buvo 
tuščią savo galvą 
Kuomet "Keleivio"

Amerikos valdžia. o ne kas 
kitas: jie turi būt tiktai pat
virtinti pas konsuiius tų sai;-.i. 
per kurias reikia keliauti. Run
giaus nieko nereikia.

"Važiuot Lietuvon turi 
sės kiekvienas lietuvis, ir 
kie Vinikai negali jiems 
teisės atimti.”

Ponas Vinikas turėtų vie
šai pasiaiškinti, ar ištiesų ji
sai atsisakė vizuoti žmogui 
pasporta. ir ka jo "viza” rei
škia.

'stalo, o jis tik išdėstys jiems 
1 "lietuvių tautos" reikalavi
mus— ir Lietuva bus laisva!

Bet taip nebuvo. Klerika
lų "diplomato" Mastausko 
netik niekas nepriėmė tai
kos kofereneijon, bet ir Pa- 

Į ryži.m nenorėjo įsileisti. To- 
;del jam prisiėjo trintis po 
: visokių politikierių prieme- 
Ines tik iš tolp. Resitrinda- 
Įmas po visokius užkampius, 
iisai susiėjo su “diplomatu” 
Gabriu ir Bartuška.

k šitaip ponui Mastaus- 
kui tenai besidarbuojant, 
pradėjo eiti apie jį nelabai 
gražiu paskalų. Tiesiog pra
dėta ii kaltinti, kad jis dir
bąs Lietuvos priešų— lenkų 
naudai.

Mes |x>no Mastausko ne- 
pažį.-tam. niekad nieko ben
dra s i juo nesam turėję, ant 
io “diplomatijos" niekad jo- 

’• ios svarbos nedėjom, jo dar 
i.-ų netii inėjom. ir kiek tuose 
skandališkuose 
vra tiesos, ar melo,— mes 
nežinome. Bet 
nusakyt i. kad Gabrį ir kun. 
Bartušką, su 
tat; skus 
spauda apskelbė savo šalies 
išdavikais, o Gabrį Lietuvos 
valdžia yra įsakius net areš
tuoti ir teismo departamen
tui pristatyti.

šitokiam skandalui kilus, 
{Amerikos lietuvių klerikalai 
-avo "diplomatą" Mastaus- 

jką atšaukė ir paskyrė jį čia 
savo "Tarybos" pirmininku.

Dabar tarp tautininkų ir 
klerikalų eina vaidai dėl 
Mastausko. Klerikalai visur 
jį bruka, kaipo pasižymėju
sį "diplomatą," o tautinin- 

ikai visur prieš jį protestuo
ja. kaipo prieš susikompro
mitavusį politikierių.

Klerikalų "Darbininkas,” 
[rašydamas 7 vasario nume- 
iryje apie Lietuvos Misijos 
loasitarimą su Lietuvos Pa- 
į skolos Komitetu New Yor- 
ke. sako:

"Lietuvos misija tarėsi su 
Lietuvos Paskolos Komitetui, 
kuris susideda iš 12 nariu. 
Skaitlinė 12 primena 12 Kris
taus apaštalu. Tame K-to na
riu skaičiuje yra Mastauskas." 
Dvylika Kristaus apašta- 

’ų ir jų tarpe— Mastauskas!
Ypatingas palyginimas! 

leigu šitokį palyginimą bu
tų padaręs kitos srovės laik- 
aštis. Ala Stauskas, be abe- 

•Onės, trauktų jį teisman už 
jastatymą jo Judošiaus vie
toje. ______

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJA MIRŠTA.

Buvo laikas, kuomet TMD. 
ouvo labai veikli ir populia- 
cė organizacija Amerikos 
ietuvių tarpe. Tai buvo tuo
met, kuomet toje draugijoje 
larbavosi daug socialistų.

Bet nuo to L.iko, kaip so- 
zialistų didžiuma Tėvynės 
Mylėtojų Dr-ją apleido ir 
taip ją ušvaldė Balučio-Šir- 
zydo kompanija, Dr-ja pra- 
lėjo pulti. Išnyko joje tas 
gyvumas, koks buvo pir
ma, išnyko noras veikti, na
riai pradėjo nesilankyti į su
sirinkimus ir kuopos pradė
jo krikti.

Štai, iš Kenoshos musų 
korespondentas rašo (žiū
rėk korespondencijose), kad 
1 vasario te;iai buvo TMD. 
! 19 kuopos mitingas ir nu
tarta kuopą likviduoti. Kuo
poj buvę dar SI 1.90 pinigų ir 
120 egzempliorių knygų, 
bet nariams dabartinė orga
nizacijos natverka tiek jau 
nusibodo, kad jie nutarė už
baigti su ja visus reikalus.

Mums tečiaus rodo*, kad 
tie draugai negerai daro, 
’ urie likviduoja TMD. kuo
pas ir išsiskirsto. -Jeigu kuo- 
na nepatenkinta dabartine 
TMD. netvarka, tai ji gali 

vaidybai 
o prisidėti

I
I

tčl- 
ju- 
tos

Į

I

tik tame skirtumas, kad T/ 
Al. D. dabar suatžagarei vė
jo, o LDI.D. yra pažangi or
ganizacija, pačių narių kon
troliuojama ir leidžia gerui 
knygų. Taigi mes patartume; 
ir tiems Kenoshos drau
gams. kurie likvidavo TMD. 
kuopą, kad jie tuojaus susi
rinktų ir sutvertų LDLD. 
kuopą.

Norint gaut smulkesnių 
informacijų, reikia kreiptis 
šiuo adresų: K. Liutkus. 10” 
Grand st, Brooklyn, N. A’.

i
i

“Laisva Lietuva”
(Nuo musų korespondento 

iš Kauno).

tuomet, kuomet jie patys pu-l t--* i.a: > a-ion wiih įhe ■- r ai OD Kebruary
ims krašto valdžią i savo ran- A- • -• »tt.
kas, | j

liktai tuomet vis5s žemės, ■ 
fabrikai, bankai, kapitalai ir 
visi Lietuvos turtai pereis i 
bendrą visu Lietuvos darbo ! 
žmonių naudojimąsi.

Tik tuomet darbininkai ga
lės naudotis mokslo, meno ir 
kultūros vaisiais.

Tcuel mes. Lietuvos darbi
ninkų atstovai, šaukiam visus 
darbo žmones: < 
beženfius. mažažemius ir k;, j 
reivius tuojaus kurti Darbi
ninkų ir Darbo 
Kareivių Tarybas, 
lies valdžią iš 
dojo klyro nagu ir išgelbėti 
darbo Lietuvą nuo amžino ver
gavimu tarptautiniu kapitalo 
grobuoniams.

šalin svetimų ir sa .
dotojų jungas’ ,

šalin jų tarnu Smetonų. Gal
vanausku Soloveičikų valdžia!

šalin karas su Tarybų Rusi
ja!

Visa valdžia, visa žemė ir vi
si krašto turtai darbininkam.-, 
bežemiams ir mažažemiams!

Tegyvuoja Darbininkų. Be
žemiu. Mažažemiu ir Kareivių 
Tarybos!

Tegyvuoja broliška vienybė 
miestų ir sodžiaus darbininkų!

28—XII—1919 m.

Rusija su Vokietija gali 
sutriuškinti Lenkiją.

(RaŠ0' "Boston Evening 
rranscript’o" (koresponden- ki 
tas Willis Hetcher John-, "Trejetą,* 

įson.) . • l— k—
Grįžtantis iš 

JurtZinLJ J™"“? Pasakoja,. kad Vo- 
kietijoj uaoar nesimato ka- 

Iriumenės ofieierių. O mes 
Valstiečių irjvisi atsimenam, kaip daug 

paimti ša-tenal matydavosi. Dabar 
kapitalo ir juo-1?1 kiekvienas atkreipia į 

ir išgelbėti L'UCS. savo tik dėl jų 1S-
1 mykimo. Jeigu pasiklausite 

kapitalu !a-°skt iro vokiečio, kur din- 
igo jų karininkai, tai gausit 

ivuiu nau-iatsakymą, kad jis nežinąs; 
jie išnyko: daugiau jų nebė
ra. Bet jeigu jus paklausi
te bent vieno, kam teko būti 
bolševikų Rusijoj, tai jis 
jums pasakys, jog visi vo
kiečių oficieriai dabar Rusi
joj mokina Trockio ir Leni
no "Raudonąja Armiją,"

Tas išaiškina ir tą nepaj)- 
rastą veiklumą, kokį šita ar- 

imija parodė sumušdama 
IKolčako, Judeničo ir Deniki- 
no spėkas, o dabar žengda
ma per Turkestaną ir artin- 
•lamosi prie anglų valdomos 
’lindijos. Alės turim atsimin
ei, kad geriausios senosios 
rusų armijos spėkos, kurios 

j buvo suorganizuotos Ir iš
lavintos prie caro valdžios- 
dabar tarnavo po Kolčako, 
■Judeničo ir Denikino ko
manda. o boiševikų armija 
buvo sudaryta iš neis vintų 
žmonių, visokių tautos lie
kanų. kurios senon armijon 
netiko. Ir jeigu šitokia, ka- 
iriumenė galėjo taip sumuš
ti išlavintą armiją, tai gali- 

■ ma išaiškinti tiktai tuo. kad 
j ji .turėjo b ;.t išmokinta ir va
dovaudama patyrusių kari
ninkų iš Hindenburgo ir Lu-

Tas pasietė "Penketą I)ič- 
u” — ar "Ketvertą,” ar 

visviena kiek jų 
ten buvo — į gana k\ ailą 

Europos padėjimą. Jie-W.rėjo kreip
tis i maršalų t ušą, kad jis 
pasakytų tam nedoram žmo-

■ 
styt i 
r’oš,
save

;ūi \ , n der Gotzui išsikrau- 
š f’aliijos kraštų. Bet 
nenorėdamas išstatyti 
ant pajuokos, atsisakė 

toki reikalavimą v<n der 
zcdtzui siu-ti, jeigu sąjun

gininkai neduos jam reika
lingu spėkų, kad von der 
Coltza butų galima privers- 
ii, jeigu jis nenorėtų klau
syti Tuomet Trejetas- Ket
vertas. ar Penketas Dičkių 
kreipėsi į i .enki ją ir pak
lausei 3T“ negalėtų ji tokios 
fizinės spėkos parūpinti. 
Paderevskis atsakė, kad len
ku armija esanti gatava 
r ošo įsakymu klausyti, te- 
eiaus kad h galėtų ka nors 
nuveikti, tai sąjungininkai 
turi dusti jai ginklu, amu
nicijos ir pinigu drduanoms 
ii maistai. Prancūzijos val
džia tuojaus uasįrlė ginklų 
ū- amunicijos, bet kas dėl 
pinigą, tai ji patarė, kad 
Amerika jų duotų. Ameri
kos atstovai negalėjo sutik
ti tekiam bjauriam reikalui 
pinigų du ti ir taip visas 
tas sumanymas pasibaigė 
niekais ii von der Goitzo 
sąjungininkai negalėjo iš
vyti.

ve

KEIKŪNŲ PARTIJA. ’
Į "Naujienos” gana vaiz- 
džiai ir teisingai apibudina 
lietuviškus komunistus. Gir
di:

'Komunistai' vis keikia.
”i!ž 

gaudo ir 
tai jie

”Ką? Ar valdžią?
"Ne. Socialistus!

'Komunistai' už viską kei
kia socialistus: už savu pasise
kimus, nes pasisekimai rudo, 
kokie jie '('komunistai’) yra 
geri, ir kokie 'niekšai.' ’biaury- 
bes,’ ’ pardavikai’ ir 'išgamos' 
yra socialistai; ir jie keikia so
cialistus už savu nepasiseki- i 
mus. nes nepasisekimai pjk 
na 'komunistus.* o supykęs k- 
gi beveiksi, jeigu ne keiksi - 
tuos 'niekšus.' 'bjaurybes.' 'iu- 
došius’ ir tt.!

"Kada 'komunistai' tvėrė 
savo 'partiją' ir ketino tuoj 
atimti iš Socialistu Partijos vi
sus aarius ir pritarėjus, palie
kant jai vien 'generolus be ar
mijos.' jie keikė socialistus: 
kada mūsiškiai 'komunistai' 
perkrikštijo Lietuvių Socialis
tų Sąjungą į Lietuvių Komu
nistų Sąjungą, jie keikė socia
listus...

"Dabar, kada is 'komunistą' 
partijos paliko vieni skivytai 
o iš "Lietuvių Komunistų Są
jungos’ ne skivytų nebeliko, 
tai jie vėl keikia socialistus.

"Tame yra jų gyvenime 
prasmė.

"Kitokios prasmės jie netu
ri. Ii neturėjo.

"Jie, be>e, pliauškė apie 're
voliuciją,' apie 'kapitalizmo 
nuvertimą' ir 'proletariato dik
tatūrą' — bet koks-gi sveiko 
proto žmogus tikėjo tiems jų 
pliauškalams!

’’ 'Revoliucijos' jie niekur 
nedarė ir nesirengė daryt. Ir 
nedarys — kadangi policija 
nepavelija. ’

"Vienintelis jų tikslas buvo 
ir yra niekinti ii’ šmeižti .socia
listus. Tą, ką Rusjoje darė 
juodašimčiai, čionai pasiėmė 
atlikti 'komunistai.' Jie eina 
šita savo 'pareigą ir dabar.’’ 
Ištiesų, tai patentuotų 

keikūnų partija. Prie visų 
keiksmų, kokių jie iki šiol 
prieš socialistus vartojo, 
paskutiniais numeriais jų 
organas "Laisvė" pridėjo da 
šitokių žiedų:

"Socialistai yra gyvatės," 
"gyvatiniai.” 
"lietuviški šmokai,” 
"durniai." - 
"murzos," 
"šašai ant visuomenės ku- 

"draugijos išmatos" ir tt. 
Tai vis, mat, "argumen

tai" už "proletariato dikta
tūrą !”

"Naujienos” sako, kad 
taip bekeikdami tie keikū
nai ir "nusikapanos."

KRISTAUS APAŠTALAM 
IR MASTAUSKAS. 

Mastausjcas yra klerikalų! 
veikėjas. Karei pasibaigus, 
kuomet Paryžiuje turėjo bū
ti rišamas tautų klausimas, 
musų klerikalai nusiuntė te-[ 

;'.nai Mastauską savo ainio-1 
L 1 I

IlldUU.

Washing-Į Klerikalai masė, kad šuva-;
ir kitokie žiavę taikos konferencijon vių Darbininkų Literatūros 

jokios didžiųjų valstybių plenipo-i Draugiją, turi tokį pat tiks- 
ir leidi- tentai priims jų "diplomatą'’ilą, kaip ir TMD. — leisti 

duoda savo tarpan, pasodins jį prie knygas ir platinti apšvietą,

tai. kad valdžia i dus 
gruužia i kalėjimu*, 

keikia.

).

!

tas Bekampis. 
lUdją” 
tJRfrą" 
gatavas 
padėti.
redaktorius pereitą pavasa
rį sakė Paladei phijo j pra
kalba. tai Bekampis pakėlė 
didžiausi lermą, kad kalbė
tojas negana "rrrevoliucib- 
gai” kalbėjo.
Pastaruoju laiku tas 

voliucionierius” buvo 
lyno rubsiuvių unijos 
vu ir bevykindamas 
savo "rrrevoliuciją” pridarė 
tokių šunybių, kad jį netik
tai kriaučiai išspyrė, bet. 
tariant "Laisvės" žodžiais, 
"už tolus 
kus pasižymėjimus" jį ture-į 
jo išdrėbti ir sėbrai komu-1 
nistai.

rrre- 
Brook 
atsto-i 
tenai {

l 
t...........................|

krtauctai išspyrė. bet. i 
Laisvės” žodžiais, 

priešdarbininkiš-į

i

i

paskaluose

visgi reikia

kuriais Mas- 
dirbo, Lietuvos

BŪT

šito-

Broo-

NEJAUGI TAI GALI 
TIESA?

"Naujienos praneša 
kį dalyką:

"Vienas senas žmogus
klyne norėjo grįžti i Lietuvą.
Jisai gavo iš Amerikos val
džios leidimą išvažiuot iš šios 
šalies (vietoje pasporto, kuri 
gauna piliečiai) ir prisiuntė tą 
doknmeiftą lietuvių Egzekuty- 
viam Komitetui, i Washingto- 
ną. ’vizuot." šito Komiteto var
du tečiaus p. Vinikis atsake, 
kad jisai negalįs patvirtint to 
žmogaus dokumentą, kadangi 
prie jo nesą paliudijimo nė iš 
vieno Fondo, kad žmogus au
kojęs Lietuvos reikalams.” I 
Jeigu tai tiesa, tai butų! 

daugiau negu šlykštu. Te- 
čiaus sunku Įsivaizdinti, 
kaip tie niekeno neįgalioti 
ir nieko neatstovaujantis 
"diplomatai” galėtų drįsti į 
tokiu juodarankišku budu’ 
reikalauti, kad važiuojantis 
savo tėviškėn žmogus duotų 
jų nešvariai politikai pini
gu!

Bet "Naujienos” sako, 
kad tikrai taip buvo, ir duo
da žmonėms šitokį patari
mą:

"Žmonės, norintįs važiuoti į' 
• Lietuvą, geriausia visai nus

pjautų ant tų tautiškai-kleri- niatu. 
kališkų 'diplomatų’ 
tone. Jų ’vizavimai’ 
bluffai visviena neturi 
reikšmės. Pasportus 
mus vizuot į Lietuvą

no.
X

[sugrąžinti centro 
"dinlo-iTMD. čarterį, 

prie LDLD.
LDLD.. kas reiškia Lietu-

"Laisva, nepriklausoma 
Lietuva!" — kartoja be pa
liovos Lietuvos buržujų lei
džiami laikraščiai. Darosi 
juokinga ir pikta tokias pa
sakas girdint. Taip "laisva 
(kableliuose) ir "nepriklau
soma” ta Lietuva, kad net 
jos gyventojų kaulai braš
ka.

Kas buvo viešpataujant 
carui Mikei., kas dėjosi kai- 
zeraujant Viliui, tas pats 
darosi smetonaujant Sme-' 
tonai. Žmonių laisvės. * žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
suvaržymas vis didėja. Cen
zūra savo nagus vis plačiau 
skiečia. Tūkstančiai varguo
liu badauja, o Kaune veik 
kiekvienoje krautuvėje par
davinėjama degtinė. Mat 
valdžia leido keliems gešeft- 
macheriams degtinę varyti 
tai tie dabar ir naudojasi, ir 
melžia lietu vos žmones. Per 
Kalėdas (1919 m.) laikraštis 
"Socialdemokratas" visai 
nebegalėjo išeiti, kadangi 
beveik visus straipsnius cen
zūra išbraukė.

Prieš Kalėdas buvo vieti
niuose Kauno laikraščiuose 
oaskelbta, kad įvyks "Lietu
vos Profesinių Sąjungų” at
stovų susivažiavimas. Buvo 
paduota savo laiku prašy
mas. bet paskirtai dienai 
atėjus — leidimo susi va
žiuoti nedavė. Sulyg laik
raščiuose paskelbtos žinios, 
Kalėdoms privažiavo iš visų 
kampų žmonių — išrinkti- 
nių-igaliotinių nuo visokių 
orefesinių sąjungų, — bet 
koks jis nusistebėjimas ir 
nusiminimas! Suvažiavimas 
negali įvykti, nes valdžia ne- 
eidusi... Tai tau nepriklau
somos Lietuvos valdžia! 
Kiek piktumo, kiek keiks
mo — nei pats dievas su vel
niu nebesuskaitytų! Ir ko
lei neleido? — gal nevienas 
naklausite. Aišku, kodėl — 
kad žmonės, Laisvos Lietu
vos piliečiai, nesusirinktų ir 
įpie savo reikalus nepasvar- 
tytų!

Toks suvaržymas ir savo 
dliečių engimas — rusų ca- 
•ui. vokiečių kaizeriui ir ki- 
iems neišėjo "ant gero." 
Pas. žinoma, neišeis nė Lie
ti vo? šulams, kurie į aukš- 
ybes įsikėlę, stengiasi vien 
:ik sulig savo nuožiūros ; 
“komanduoti.” Darbininkų 
suvažiavimas, žinoma, įvy- 
<o slapta ir išnešė štai ko
dą rezoliuciją:

Lietuvos Profesiniu Sąjun- 
iju Atstovą Suvažiavimo 

rezoliucija.
Mes. organizuotieji Lietuvos 

miestų ir sodžiaus darbininkai, 
išklausę pranešimą

* •
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Skaitytoją pastabos.
"Laisvės” redaktorius, pa

sisveikinęs su Luskio "sar
gais,” užsigynė komunizmo 

■’ taip, kaip šventas Petras 
Kristaus. Ir dabar savo or
gane rašo, kad jisai ne ko
munistas, bet kairysis socia
listas. Aš laukiu- kada jis 
pasakys, kad Petkaus para- 
pijonas.

Jau pusėtinai praėjo lai
ko, kaip Brooklyno komu
nistai pranešė, kad jie pra
šalino draugutį Bekampį iš 
savo tarpo už jo prieš darbi
ninkišką pasielgimą, ir pri
davė "Komunistų Komite
tui" faktus, kad viešai, per 
spaudą praneštų apie pono 
komunisto Bekampio dar
bus. Bet komunistų komite
tas tyli ir Bekampis vis jų 
tarpe, nors jie ir žino, kad 
jis ėmė iš bosų kyšius.

Vyčių vedamas "Darbi
ninkas" susilaukė sau talki
ninkės. Ką tik jis ant Lietu
ves finansinės misijos prip- 
liauškia. komunistų "Lais
vė" viską perspausdina ir 
užtvirtina. Ištiesų, kamaro- 
tai.

apie tai 
kad Profesinių Sąjungų Suva
žiavimas dabartinės dvarinin
kų. buržuazijos bei kunigų val
džios nėra

i

d e :1 d orio mokyklos.

Tečiaus nepasiliko 
cierių ir kc 
tija. Taiko 
turėti jai tiktai 
reivių armiją, 
tija neužmiršo 
laikų lekcijos 
kartoja, 
vyrų, pamokina juos neku.ri 
laika, paskui paleidžia na
mo i- ima kitus 200,000. ži
noma. ii nepaleidžia visų 
ant syk. Tas pakreiptų do- 
raą. Jie paleidžiami po tru
putį ant syk. Pakeitimai 
tūkstančio ar dviejų į dieną 
yra nepastebimas. Kiek
vienas kareivis pareidamas 
namo parsineša su. savim 
karabiną ir visa aprūpini
mą, ir jam įsakoma būti vi
suomet naši rengusiu, kad- 

.gavęs žinia, į 24 valandas 
galėtų stoti po ginklu. Tuo 
būdu. Vokietija kaip buvo, 
taip ir pasilieka kareiviu 

; tauta. Dabartiniu laiku ji 
Plaza euri nemažiau kaip 800,000, 
savo; kareivių, kurie Į vieną die- 

p. P-'na gali susiformuoti ir sto
ki i mūšio liniją.

dų antru kartu, pasakė: "As; šitas dalyku stovis apš- 
dabar noriu jums pasakyti yiečia ir pereitos vasaros 
ką nors apie tą kromelniir-nuotikius. Kaip atsimenam, i 
ką.” Ir įvardijęs mano ypa- pereitą rugpiučio mėnesį 
tą, pašiepęs, apšmeižęs ir! sąjungininkai pareikalavo, 
apjuodinęs mane kaip tiK —ar paprašė, ar nužemintai 
jis mokėjo, užreiškė; "Žinot,, maldavo, ar kaip kitaip ten 
juk jis nuo jis priklauso. -Jusi buvo, — kad Vokietija 
žinot, ka jus galit su juom; trauktų savo kariumenę iš 

i... Aš jums apie tai: Baltijos kraštų. T’ ’j

"Laisvės" redaktoriai nu
sigando, lyg perkūno trenk
ti sumurmėjo: Hm... Kapsu
kas atgijo. Bjaurybė, paga
dino mums bizni, kuri darė
me iš jo paveikslų.

Jaunas Vaidyla.

KA TOKS IŠSITARIMAS 
REIŠKIA?

Brooklvne. New 
Bailėje. sakydamas 
"prakalbą” 2 vasario, 
M. Balsys, išėjės ant pagrin-i

be ofi- 
V okie- 
leidžia

kareivių nei 
sutartis 

200,000 ka- 
Bet Vokie- 

Napoleono 
ir tylomis ią 

Ji paima 200,OGO

Tai taip dalykai stovi da
ne jo ja. ar 
galės būt 

stipri siena 
ir Vokietijos, 
judviejų susi- 

. ... bus tik riešu
tų milžiniškų replių, 

sudaro iš vienos pu- 
O iŠ kitos — 

kiavsia ji bus 
sutriuškinta, 

atsitiks, tai vo- 
. suorganizuoti 

Rusijos gy- 
armiją.

bar. Ir žinovai 
ateityje Lenkija 
pakankamai 
tarų Rusijos 
kad neleidus 
vienyti, ar ji 
tu tarp tų 
kurias eudar: 

.sės vokiečiai 

.bolševikai. Vali 
riešutu ir bus 

; Jeigu taip 
i kiečiai galės 
iš 150.000.000 
ventoių milžinišką 
paimti daugybe amunicijos, 
kurią sąjungininkai siuntė 

karės pradžioje, ir 
neap kainuojamus 

gamtos turtų šalti- 
. i u n .gin i nka m ? Pa ry- 

kad jau 
po

I

i

ii

iš-

Rusijon 
naudoti 
Rusijos 
nius. Sąi 
žiuje yra žinoma, 
dabar vokiečiai, '•padaro 
3!)0j-00 šovinių mažesniems 
ginklams i dieną, gaudami 
žalios medžiagos iš Rusijos 
oer Baltijos kraštus. Ir visa 
to akyvaizdoje Francuzija 
dabar turi apie 5<X).0’» 
kareivių no ginklu, Itali
ja apie 300,OOO. Angli
ja tik sauja!?. Lenkija 
šiuo momentu turi didžiau
sią armją Europoje, apie 
1,000-000 po' giklu ir apie 
500,000 išmokintų naujokų, 
kuriems ji netari ginklų nei 
unifoi mu.

Sajraginmkai skandina 
maistą į jūres.

.Ir tai daroma kuomet visa 
Europa miršta badu.

Rumunų spaudos biuras 
Berne praneša, kad visi są
jungininkų atstovai išsikė
lė iš Odesos į Trebizondą. 
Mažojon Azijon, išskyrus 
tik Amerikos ir Argentinos 

■ konsuiius. Žinia priduria, 
Ikad 20,000 raudonarmiečių, 
puikiai apginkluotų, su dau
gybe orlaivių- kulkasvaidžių 
ir tankų, kuriuos jie atėmė 
nuo anglų, dabar randasi 
nuo Odesos tokiam atstume, 
kad jų artilerija gali siekti 
miestą. Miestas gali pasi- 

j duoti bile dieną. (Jis jau pa
sidavė. — Red.).

Sąjungininkų atstovai, 
prieš apleisiant Odesą, pas
kandino uoste galvbę valgo- 

Įmujų dalyku ir kitokios me-

• »

Vokietija 
kad ii tai padary- 

tečiaus nepadarė.

padaryti 
toliau nesakysiu..." I atsakė,

. Šituos Balsio žodžius gir-sianti.
leistas —- griežtai .jausr žmonių ir jei bus'Antru akrtu buvo nusiųstas 

protestuojame pnes šita i i nao- reįkalas, aš galėsiu prista- reikalavimas, prašymas ai* 
ją darbininkų klasės teisių lau- tv*. p-acj jr dešimti liudinin- maldavimas, i kuri Vokieti- 
žvmą. - - . _

Mes šaukiame visą Lietuvos 
darbininku klasę stoti į griež
tą kovą su šitąją išnaudotojų 
gauja, kuri visais budais sten
giasi darbininkų judėjimą pas-.........  ....... .............
maugti. Darbo klasė žino, kad kusjai publikai davė. ___
nieko geresnio ji negali su- aiškinimo lauksiu iki 29 va- 
laukti nuo buržuazinės Smeto- gano š. m. Negavęs patenki
nu, Galvanauskų. Merkių, So- pančio atsakvmo, žinosiu su 
loveičikų ir kitų siurbėlių vai- turiu reikalą ir kaip di
džios. Darbininkai žino, kad jų rfu elgtis, 
reikalai bus patenkinti tiktai Kazys Liutkus.

ar

|kų. Bet kol- kas aš griežtaijja atsakė, kad ji norėtų sa- 
reikalauju iš to žmogaus. P.jvo kariumenę atšaukti, bet 
M. Balsio, kad jis paaiškin-Į negalinti, nes generolas von 
tu kokiu tikslu jis taip kal
inėjo ir kokioj prasmėj jis;
tuos patarimus susirin-

Pasi-

der Goltz jos neklausąs. 
Trečia sąjungininku nota 
iššaukė atsakymą jau paties 
von der Goitzo, kuris stip
riais žodžiais atrėžė sąjun
gininkams. kad jie liautųsi 
h’nde jam i akis, nes kitaip 
jis išspirsias iš tų kraštų vi
sus sąjungininkų atstovus, džiagos. Mieste viešpatau- 
kuriuos tiktai galės surasti, iąrsumišimas.

i
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Kelmelis.

J. Kripaitis.

K

v

tuščia
Taip 

komu-

Tuščios bačkos.

išbėlavimu antrininko. Bet nizm.> ir 
neprieteliai žmonės ėmė ir j 
išbėlavo pirmininką...

[Mes užtektinai savo spėkos [burtininkui magiška iazde-j Kalbėtojai

Patarlė sako, kad
bačka garsiai barška.
yra ir su mūsiškiais

... , ... nistaujančiais diaugučiais.
mo icikes sunauduoti jų uz- Pastaruoju laiku jie buvo* iai. Jų lyderiai ir laikraščiai

I <JKE

Kas nieko neveikia 
To niekta nepodda © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©1 Kas akaita ir raša 

Tas duonas nepraia

Lietuvių spėka 
Lietuvos ateitis.

’ turime.
{vairus technikai, 

ninkai bei išdirbėjai ir 
monininkai, tegul jūsų 

jiolas būna SĄRYŠIS.
Pi i iųsk savo žinią 

adresu:
Liet. Mechan. Sąryšis,

13-1-13G Broadv-.ay,
Brooklvn. Y. N.

Kad turėdami technišku 
į pėkų patįs galėtumėm jas 
nauduoti, reikia jungti ir 

: bendrą kapitalą. Netik kad 
L. M. S. yra jau plati ir 
skaitlinga organizacija ir 
veikia su virš 20 kuopų po|nistus viskas turi ant 

; lietuvių koioni- 
as, bet ir kapitalo turi jau

amat- 
pra- 
sini-Męs, amerikiečiai lietu

viai. lig šiol buvome ženkli
nami tiktai skaitliumi.

Amerika, kurioje mes 
pasklidę gyvename, buvo 
musų gyvenimo mokykla. /

Pradėjus lietuvius orga
nizuoti ir tyrinėti, pasirodo, 
jogei mes gyvenimo spiria
mi ėjome pirmyn ir nebesa
me tuomi, kuo buvome. Ci
vilizuotam gyvenime mes 
sudarome žymią jiegą, jiegą 
šalies ekonomiškame gvve- _______
nime bei išdirbystėje. Musųtžymosnias 
technikos bei išdirbystės; j£_. 1. ,____ ___ ,__
žmonių spėka, jei tinkamai'užtektinai bile šakai išdir- 
suorganizuota, galės sulos- cvstės pradėti.
ti žymią role Lietuvos gyve-! ‘ visi i SĄRYŠĮ, nes stipry- 

i j i • i • bėje galybė!Me- žinome, kad kiekvie-l 
na išdirbvstės šaka reiks-: 
Jauja daug patyrimo ir spė-! 
cialio mokslo. Peržvelgkime 
kelias pamatines ir svar-! 
blausias išdirbvstės, be ku-! 
rių Lietuva gyventi negalės, 
ir suprasime, kaip daug 
techniškos spėkos ir patyri-

\edimui ir tolimesniam ve- pradėję kelti riksmą, taip 
dimui. Pavyzdžiui, medžio <yarsi2i buvo ėmę barškėti, 

*ad, rodėsi, tiktai pas juos 
v-U'!tiesa ir išganymas. Tiktai 

jie vieni esą darbininkai, o 
visi kiti — buržujai. Ir tik
tai jie esą tikri vadovai, o 
visi kiti, tai nevidonai ir iš
davikai.

Prisižiūrėjus šitam komu
nistų subruzdimui, savaimi

e

Pavyzdžiui, 
rakandų išdirbimas, 
vejimas •namų, dirbtuvių, 
prieplaukų ir tt.; geležies 
Įrankių, ivairių mašinų bei 
ūkio padargu išdirbimas; 
popieros išdirbystė, stiklo,! 
muilo, cukraus, saldainių.: 
aliejaus: odų išdirbimas, o, 
taip-gi labai svarbi audimo 
industrija. _ juokinga mintis: nejau-

Ai randasi Lietuvoje spe-(eį musu komunistai iš iva- 
kų viską suorgan^uou.ir kiosšVentos ir be grieko

vesti. Tui būt ne. Ši spe^a>pradčti, jeigu jie, kaip tas 
ranoasi Amerikos ketuvio-jmjsterj§j.as kūdikėlis, vos 

metų būdamas, mokl
ina jau senus ir patyrusius 
j mokslo vyrus. Nejaugi dva- 

jsia šventa varnos -pavidale 
s taip apšvietė musų komunis- 

naLiją tus, jeigu jau iygaus moks- 
Tu ir žinojimu žmogaus šian-

'P-

jos verte, ar suprantame pa-; 
tis save, ka suvienijimas tos; 
spėkos reiškia? Tai yra -pė-' 
ka, kuri daugiausia gelbė: 
subudavoti stiprią, 
Lietuvos Respubliką.

Šalis be savo išdirbysčiųįdien iiems nėra ant visos ž 
gyvent negali: jei patįs lie- mes?

; — pČltlS lUFOtU
'e pamojus, jie pasidarė vis- mokmti, kaip klausimus su- 
kąžinančiais ir nieko nesi- 
mokinę pradėjo mokintu 
tuos, ką darbininkų judėji-j 
mą studijuodami jau paseno 
ir šimtą sykių daugiau už 
iuos išmano. Kam čia tas 
mokslas, kam žinojimas — 
įuri būt taip, kaip mums no
risi, ir viskas! Kas tam ne
pritaria, kas nurodą, kad 
vieno noro, ir prie to da ma
žumos noro, socializmo Įvy- 
kinimui neužtenka, bet rei
kia da ir tam tikrų sšlygų, 
tai tas yra "’socialburžujus,” 
"išdavikas” ir tt. Pas komu- 

žo- 
Idžio stotis, taip kaip pas tą 
bib’ijini Dievą — lai stojasi 
žemė ir vandenis, ir tuojaus 
viskas iš nieko stojasi!

Prietarai, visviena kieno 
jie butu, skelbiami, su laiku 
turi griūt. Sugrius ir komu
nistų tuščios frazės, kurio
mis jie dabar save svaigina 
ir kitus klaidina. Tas triukš
mingas Šurnas apie komu
nizmą yra niekas daugiau, 
kaip tik tuščios bačkos barš
kėjimas. Šitą pradeda sup
rasti jau ir patįs komunis-

[formuluoti. Be to, koki 
.klausimą kas nepaduotų, 
'kalbėtojas neprivalo Įsižeis
ti ir Koliotis. Reikia atsimin
ti, kad publik .s būna keliū
tas šimtų ir is daugumo vie- 
nas-kitas visuomet gali atsi
rasti karštuolis ir neišma
nėlis. Toki reikia pamokinti. 
i>aug iąma blogiau, kuomet 
kalbėtoja- dėl vLai menko 
dalyko užsikarščiuoja. o da 
blogini), jei pradeda plūstis. 
Bet kiek jau butų netobu
las kalbėtojas, visgi publika 
neturi teisės prakalbose at
siliepti. o da blogiau?, jeigu 
ii koliojasi. Yi a tam. spau
da, ir‘tenai galima nurodyt 
kalbėtojų silpnybes. ’ bet 
ne prakalbu viet >je daryti 
betvarkę.

Lukšių .Juozas.

komunistais, tai ji rūpinosi nuovadoje išsižadėjo komu-j 
dabar lanko Pei-' 

;kaus ’avinyčią'’ ir keikia 
[komunistą B. .J., kuris buvo 
prirašęs jį prie komunistų. 
Dabar pasirodo, jog tasai 
B. J. vaikščiojo |x> karėda
mas ir rinko savo "armijai” 
naujokus, kad su jų pagalba 
nuveikus vielos socialistus. 
Tai mat, prie ko ’T.aisvės” 
auklėtiniai priėjo! Jie gir
tuoklius gaudė ir rašė prie] 
savo organizacijos, o ka la 
tie žmonės papuolė į }M»lici- 
•os rankas, tai pasakė, kad 
juos girtus prirašė. Ir kuo
met tasai S. viešai sako, kad 
3. J. komunistas, "Laisvė" 
šaukia, kad socialistai juos 
Įtaria.

Keli metai atgal palaido
ta Sandaros kuopa prisikėlė’ 
iš numirusių. Dabar tauti-l 
ninkai iš to džiaugsmo per; 
kiauras naktis gieda ir va- 
lioja. Kad tiktai neprisiei-; 
tų vėl užtraukti: "verkit! 
aniolai...”

MINERSVILLE. PA.
Kamgi bereikalingai iš

naudoti?
Teta Ramanauskienė ir 

Čiudinienė pradėjo čionai 
vaikščioti įx> stubas su bu
vusių LSS viršininkų paliu
dyta blunka ii rinkli pinigus 
gynimui buvusio LSS spaus
tuvės administratoriaus J. 
šūkio ir buvusio LSS centro 
.'t-k re tariaus J. Stilsono. 
\ieko nesakyčiau, jei tie 

žmonės begindami L. S. Są
jungą ir abelnai darbininkų 
judėjimą butų prasikaltę, 
tai tokiame atsitikime dar
bininkų priedermė butų nu
kentėjusius ginti. Dabar, 
’ aip jau žinome, tų komuni- 
tų darbai netik sąjungai 

padarė neatlyginamą skriau 
dą. bet ir abelnai darbinin
kiškam judėjimui nemenkai 
oakenkė. suskaklant darbi
ninkų spėkas ir pasėjant 
darbininku įse savitarpinės 
neapykantos.

Tų dviejų žmonių neap
galvoti žingsniai ištraukė iš 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos darbininkai- sudėtu ska 
tikėlių nemažiau kaip dvide
šimts keturis tūkstančius 
dolerių! Vadinasi, darbinin
kai savo prakaitu pelnyda
mi ir nuo burnos atitraukda
mi siūlėjo tokią krūvą pini
gų, Šukys su Stilsonu savo 
neatsargiais žingsniais visą 
tą musų turtą sukišo musų 
klesiniems priešams. Juk tai 
aiškus išnaudojimas žmo
nių geraširdingumo. ‘Žino
ma vra kad byla jau pralai
mėta ir ją laimėti nėra vil
ties. o liet komunistai da ir 
šiandien drįsta žmonėms 
darbininkams meluoti ir 
kaulinti iš jų pinigus labui 
tų, kurie darbininkams tik 
•kriaudą padarė.

Šiandien darbininkams 
visu piratu reikia Įtempti vi
sas savo jiegas kovai su mu
sų tarpe augančiu klerika
lizmu, kuris gresia net Lie
tuvos laisvei. Reikia sukru- 
-ti ir nei valandos nevilki- 
nant vienyti savo jiegas km 
von. kad galima butų sėk
mingiau nuo siautančios re
akcijos ginties. Gana jau 
svajonėmis gyventi, kada 
prieš mus stovi baisi tikre- 
nvbė.

Daugelis čianykščių lietu
vių žada važiuoti Į ”krajų.” 
todėl turbut tai)) pradėjo 
daryti alutį — mat Lieluvo- 
’e reikalingi patyrimai.

Kam reikalingas kreivas 
liudytojas, tai gali ji atrasti 
Nor.voode. Jisai su ”nobaž- 
na širdžia" prisieks, buk 
Mockus savo prkalbose sa
kąs, kad "Cėvani možna gy- 
venci arba bovineis su savo 
•ukcėmis.” Tasai liudytojas 
vra tokis jau "Longinas žal- 
lierius,” ka Kristui šoną at

vėrė.

NORWO(>D. MASS. 
Sandaric-čiii prakalbos.

Jau bene trečiu kartu 
numirusių prisikėlusi San
daros kuopa turėjo savo 
prakalbas 1 vasario. Kalbė
jo p. K. Norkus. "Sandaros” 
redaktorių?. Kalbėtojas aiš
kino jau visiems žinomus 
dalykus apie Lietuvą. O jei 
rasakė ką naujesnio, tai tik
ai iš savo piršto išlaužę 
’av., Lietuvoje dabar 

viskas kooperativiška. 
cariškų biznierių tenai 
-ą: viską palis lietuviai 
dirbą savose dirbtuvėse, 
ižiu, sulyg kalbėt o jaus- 
uvoje dabar viskam < 

kaip iš pypkės. Net ir komu
nistiška organizacija esanti 
ir valdžia jos neper-ekiojan- 
i. Ant galo pasakė, jog san- 
lariečiai. tai tikriausi de- 
nekratai ir geriausi Lietu
vos gelbėtojai. Uždrožė pu
rtinai klerikalams, bet ka- 
alikus pagyrė. Sulyg kaibė- 
ojaus, klerikalai esą visi tie 
lementai, kurie nešvariom 
ankom dalina komuniją ir 

kurie skelbia, kad yra pra
tarus. velnias ir katilas su 
•mala. Gaila, kad nepasakė, 
kas per vieni tie gerieji ka
talikai ir kokios jų teorijos 
apie velniu- ir smalą.

Ant pat galo apsiėmė at- 
akinėti i klausimus, bei 
:as kalbėtoją visai pagadi- 
įo. nes pradėjo nervuotis ir 
tisai žeminti Klausėjus. Vie
tas paklausė: Jeigu kalbėto- 
•as pareiškei. kad bolševikai 
įž lenkus geresni ir kad I.ie- 
uva mano su bolševikais 
nenvtis prieš lenkus- tai 
ielko Lietuvos valdžia anais 
metais pasikvietė lenkus, 
kad išvijus iš Vilniaus bol
ševikus? Kalbėtojas sako, 
kad ne valdžia kvietė lenkus 
4et tam tikra "gengė jude
sių,” kaip tai Gabrys. Alas- 
auskas, Tiškevičius ir kiti, 

:r tokiem esą tiktai virvės 
eikia. Bei jam pastebėta: 
Teigti jau ir Tiškevičius ver
tas pakorimo, tai delko da
bar Lietuvos valdžia Tiške
vičių pasiuntė atstovu i Lon- 
ioną? Kitas pastebi: Jeigu 
'o j i "gengė” verta tikt a i
virvės, tai kaip su "Sanda
ra.” kuri pereitais metais 
na reiškė, kad nesant Lietu
vos valdžiai kitokio išėjimo, 
ori versta buvo pasitelkti 
lenkus, kad išvijus iš Vil
niaus bolševikus? Kalbėto
jas neatsakes klausimo dū
mė nuo steiciaus. Išeidamas 
iš svetainės pasakė tokius 
žodžius, kokie tikram 
mokratui visai netinka.

S. D.

Vienas biznierius čia vi
siems plepa, buk vietinėj L. 
S. S. kuopoje buvęs šnipas, 
>et nepasako, kas tas spi
ras. Tokis plepėjimas be pri- 
•odymų labai žemina biznie- 
•iaus reputaciją.

LEM ISTON, M E.
Vyčiai norėjo sumušti žmo
gų, kad neaukauja milita- 

rizmo auginimui pinigų.
Sausio 31 d. čia buvo pa

rengtas N. P. I*. švenč. mo
terų draugijos balius šv.

: Baltramiejaus draugijos sa- 
ilėj. Po šokių ir kilų parnar- 
iginimų- pasipylė per salę 
vyčiai su popiergaliais ir 
pradėjo reikalauti iš žmo
nių pinigų Lietuvos kariu-

■ menė? reikalams. Salėje bu
vo ir kitokiu pažiūrų žmo-

i nių. Sėdėjo tenai A. G. ir ki
tas draugas, tik Ką atvykęs 

jis Portlando, ir abudu kai- 
: bejosi apie šių dienų gyveni
mą. Prieina prie jųdviejų 

Į dvi vytės ir tokiu tonu, ko- 
i kio civilizuoti žmonės ne
vartoja, užpuola, kad duotų 
oinigų. '"Kokiems tikslams 
?ia tie pinigai renkami?” 
laklausė viena- užpultųjų. 
Vietoj gražiai paaiškinti, 
kaip pridera kultūringiems 
žmonėms, vytės kad paleido 
nešvarias savo burnas, net 
šlykštu! Negana to, Į talką 
joms da pasiskubino vienas 
vytis ir gatavas buvo jau 
muštis. Grasindamas jiems 
savo kumščiu jis šaukė: 
'Jeigu jus neaukausit ant 
’ietuviškos armijos, tai jus 
esat bolševikai!”

Tai matot, koks vyčių 
orotas! Kas tik nedi ida 
iiems pinigų, tas bolševikas 
ir tą reikia mušti. Tie smar
kuoliai turbut nežino, kad 
iž reikalavimą pinigų grą- 
isnimais šioje šalyje iabai 
greitai galima i belangę pa
milti.

Ištiesų gi užpultasai vai
dinas nebuvo ir nėra joks 
oolševikas. Jis yra laisvų 
oažiurų vyras ir sutvėrė čia 
laisvamaniu kuopą. Jeigu 
vyčiai nežino koks skirtu
mas tarp laisvamanių ir bol
ševikų. tai patarčiau jiems 
ateiti ir prisirašvti prie lais
vamanių- o tuomet Įgys dau
giau proto ir galės atskirti 
viena judėjimą nuo kito. Jie 
tuomet pamatvs. kad bolše
vikai yra grynai politinė 
partija, o laisvamaniai — 
apšvietos. Bolševikai sten
giasi paliuosuoti darbininkų 
klesą iš kapitalizmo vergi
jos, o laisvamaniai kovoia 
six prietarais, t. y. su tikėji
mu i tokius dalykus, kurių 
visai nėra. Musų vyčiai yra 
dar tiek tamsus, kad jie šito 
nežino.

Baigiant reikia da pasa
kyti, kad laisviems žmo
nėms i vyčių vakarus never
tėtų lankytis. Pakol tie žmo
nės neišmoks mandagumo 
ir padorumo, nas juos ir pa
vojinga vaikščiot. Jeigu 
jiems pinigų neduosi, jie ta
ve sumušti gali.

Teisybę Mylintis.

n pradeda jau ir komunistų 
vardo užsiginti. Daugelis jų 

, grįžta jau atgal prie socia
listų. Komunistų kuopos 
oradeda jau vadintis socia
listų kuopomis. Užvakar bu
co socialistais, vakar socia
listus išniekino ir to vardo 
išsižadėjo- o šiandien vėl jau 
socialistai!

Ar tai ne tuščios bačkos?
Lukšių Juozas.

KALBĖTOJAI IR PUBLI
KA.

Diena iš dienos tenka pas
tebėti laikraščiuose, kad tai 
vienur, tai kitur, daugiau? 

lar mažiaus publika susiki
virčija su kalbėtojais. Be- 
į kame to viso priežastis ir 
įkuri pusė kaltesnė? Juk ki- 
; virčytis ir triukšmuoti pra- 
i kalbose ir nepadoru ir kenk- 
i sminga. "Laisvės” kores- 

aprašydamas d

įS. 
esą 
pri- 

i nė- 
p?i- 
Žo- 

Lie- 
ein<-

Pastebėtina, kad sugrįžę 
mo salos 5 komunistai nela
bai rūpinasi kitais 4, kurie 
la yra reakcijos naguose. •) 
tai kaip ant salų pasivažinė- 
a, tai ir komunizmas išga
luoja: kitaip visgi savo idė- 
;os draugų negalėtų apleis
ti, arba leisti- kad kokie 
'buržujai” juos "bėluotų.”

Dehtris.

naės ?
Markso mokslo niekas ki- pondentas, aprašydamas d 

tas nesupranta, kaip tiktai Grigaičio .prakalbas, kurios 
Ar musų jiegą yra ganė-j komunistai. Kautski i pen

tiną? Nes čia jau reikia Įkias minutas sukritikuoja 
technikos žmonių armijos, tiktai komunistai, ir tai eta 
su specialiu mokslu ir paty- Jokie, kurie skaityti gerai 
rimu, reikia tūkstančių me- nemoka. Rusijos sovietų 
chanikų bei pilnai patyru-:tvarka ir taktika komunis- 
sių tokiose išairbystėse žmO|tams taip aiški, kaip penki 
nių. Lietuvoje tokiu išdir-įpirštai ant delno. Socializ- 
bysčių, yna? lietuviškų, ne- jmas komunistams galimas 
ra. tai ir_tokiu žmonių nesi-j visur, kur tiktai nori' nerei

škia nei sąlygų pribrendimo.
j nei tam tikrų spėkų jo ivy- 
jkinimui: tik paspausk, kaip 
lopetą i sniegą — ir turi lįs
ti.! Kitais žodžiais: tik norėk 
—ir bus socializmas ! Tai ly
giai taip, kaip tas biblijinis 
Dievas: tik pasakė, ”testoja- 
si šviesa,” — ir visas pasau
lis nušvito!

Kila klausimas, kokiuo gi 
budu komunistai taip grei
tai viską ištyrė ir sužinojo'* 
Juk da keli mėnesiai atgi? 
jie vadino save socialistai? 
ir šventai tikėjo, kad socia
lizmo mokslas yra nesug- 
riaujamas ir nesukritikuo
jamas. o Šiandien Į purvą jį 

mą už pinigus nenusipirksi, mina: socialistus ’biaurvbė- 
nes tai ėmė daug laiko ir pa
nešta daug vargo, kol kas 
tapo atsiekta. Neduokim 
šiam dideliam turtui išnyk
ti! Sunauduokim jį svar
biausiam Lietuvos tikslui.

Yra susitveręs LIETU
VIŲ MECHANIKŲ SĄRY
ŠIS, kuris šitą technikos 
žmonių armiją Lietuvai ren
gia. Šudėkim viską Į SĄ
RYŠIO ŽIN Y ČIĄ. Žymios 
spėkos jau’susirišo iš visų 
Amerikos kraštų, prade
dant nuo inžinieriaus ir 
baigiant paprastu darbinin
ku. Turime būti tikri, kad 
lietuviai natis Įstengs viską 
pasidaryti, tiktai turi su-i- 
rišt.i.

Šalin

tuviai nepasiskubins, sveti
mi taja proga pasinaudes.

randa. Taigi viskas remia
si ant musų, Amerikos lie
tuvių. Mes-gi ypatingai tik 
tuomi ir užsiimam nuo pat 
atkeliavimo i šią šalį.

Čia daugeliu darbščių mu
sų vientaučių yra baigę 
Įvairios inžinerijos bei tech
nikos mokslus ir daugelis 
ių gavo geriausių patyrimų 
išdirbvstėse.

Daugybė ivairių technikų 
ir amatninkų turi ilgų metų 
patyrimo prie ivairių išdir- 
bvsčių ir pastojo tos rūšies 
specialistais.

Ar Įsivaizdinam, kokis tai 
turtas, kokia spėka mumise 

. gludi? ši mokslą bei patyri-

I

K

mis.” "judošiais” ir kito
kiais vardais vadina. Iš kur
gi •jie tiek daug "žinoji
mo” Įgijo, kad jie "’kritikuo- 
ja” visus buvusius savo va
dus ir mokytojus? Aiškinti 
tai nematau reikalo, kaip 
nėra reikalo aiškinti, iš kur 
atsiranda parapijose davat
kos. daug šventesnės ir die
vobaimingesnės už pati sa
vo mokytoją—kunigą. Fa
natizmą gimdo tamsumas.

Tik stebėtina yra komu
nistų drąsa ir sarmatos ne
turėjimas. Vakar patįs so
cialistais buvę, šiandien so
cialistus Įvairiais budais 
niekina. Vakar suprato da
lykus vienaip, šiandien jau 

svetimas jungas! visai ką kitą skelbia. Tarsi

į Įvyko 19 d. sausio šių metų 
ĮMontello. Mass., sako, kad 
Irenai kilęs didelis triukš- 
įinas, ir korespondentas ne
ginąs, kas tame buvęs ka!-, 
j tas: ar publika, ar kalbėto
jas. Nesuprantu, prie kokios 
kategorijos priklauso tasai 

Į korespondentas, .jeigu jis 
negali suprasti, kad prakal
bose triukšmo sukėlime vi

suomet yra kalta publika
> Tuk nei vienas kalbėtojai 
| nebado adatomis publikos 
f kad reikėtų sukauti, koliotis 
ir triukšmuoti. "Laisvės” 
1 eporteris turbut da tebėra 
prisigėręs klerikališko rau
go politikos, kad nesupran
ta, kas kaltas, jeigu prakal
bose kį’a betvarkė. Tiktai 
apuokai užpuola ant laisvų 
kalbėtojų ir didžiuojasi, jo- 
gei "gerą” darbą atlikę, ži
noma, ir kalbėtojų esama vi
sokiu. Nemaža yra tokių, 
uas buriuos yra daugiau 
drąsos, negu žinojimo ir 
nuosakumo. Bet daugiausiai 
•ermas po prakalbų kila su 
tais nevykusiais klausimais. 
Sakau nevykusiais dėlto 
kad vieton klausti to, kas 
neaišku, dažniausiai jieško- 
ma tiktai priekabių prie kal- 
bėtojaus. Vieton pasiklausti 
neaiškumų, klausėjas pats 
pradeda savo "žinojimą” ro
dyt arba bartis ant kalbėto
jo. kam jisai sakė taip ir 
taip, o ne kitaip.

Klausimai turėtu būti 
klausimais, o ne diskusijo
mis arba kalbėtojo diskre
ditavimu. Klausimu pras
mė yra tiktai tokia: Kas, ka
da. kur ir delko, taip ir 
taip, tas ir tas galėjo būti? 
Ar taip yra gera? Kur ir ka
da tas buvo? ir tam pana
šiai.

de-

NORVOOD. MASS. 
Kartieji pipirai.

Pas mus inėjo madon gas- 
padinėms turėti po du vyru- 
nirmininka ir antrininką. 
Bet antrininkai labiau* 
brangintini, nes kuomet vie
nos gaspadinės abudu vyru 
išgabeno ant salos kartu su

BROOKLYN. N. Y.
Iš musų tarpo.

LSS 19 kuopa smarkiai 
/eikia. Nors ji ir nelabai 
kait i Inga nariais, bet visi 
lirba pasišventę dėl sociali/, 
no, ir abelnai dei darbinin
kų labo. Vasario 1 d. LSS 19 
<uopa laikė mėnesini susi- 
inkimą. Apkalbėjus kuopos 

•eikalus ir priėjus prie LSS 
•eikalų. draugai sumetė 26 
dolerius LSS gynimui nuo 
užpuolikų. Tas parodo, kai]) 
rusų draugai yra ištikimi 
i.arbininkų principams ir 
arptautinei vėlavai. Jie sa

vo centų nesigaili ir aukau
ja, kad tik išgelbėti LSS nuo 
anarcho-komunistų iš ”Lai- 
>vės” pastogės. Taipgi yra 
engiamos prakalbos ant 29 
a?ario š. m. Kalbės drg. St 

Vlichelscnas. "Keleivio” re
daktorius. Brooklynįečiai 
’.urės progą vėl išgirsti daug 
ko naujo ir pamokinančio. 
Reto da LSS 19 kuopa ren
gia literatišką vakarėli 15 d. 
vasario. Drg. C.- A. Herman 
-kaitys paskaitą: "Mažųjų 
tautų apsinsprendimas.” Po 
paskaitai, bus draugiškas pa 
ulinksminimas ir užkan
džiai. Todėl yra kviečiami 
Brooklyno darbininkai atsi
lankyti Į ši vakarėli, o nesi
gailėsite. Vakarėlis atsibus 
socialistų kambariuose, po 
numeriu 154 South Secoml 
gatvės, 3 valandą po pietų.

LDLD 1-ma kuopa irgi 
gana smarkiai veikia. Kada 
LDLD apsivalė nuo griovi
ku komunistų, tai draugai 
vėl pradėjo smarkiai ir ener 
gingai darbuotis dėl savo ir 
visų lietuvių darbininkų ap- 
švietos.

Musų komuniniai dingo 
lyg kamparas.

Brookvno komunistai 
taip nutilo, kad tartum jų 
čia nebūtų nei buvę. Vieni 
tyli ir sėdi užpečkyje lyg šeš 
kai, o kiti bėga pas kunigą 
Petkų ir stoja Į parapijonų 
eiles, kad tik geriau paslė
pus komunistų vardą. Tūlas 
S.- kuris nesenai buvo prira
šytas prie komunistų abazo

Pirmutinis, kiek yra žino
ma. kalendorius atspausdin
tas ant papyruso. viešpatau
jant Egipto carui Ramziui 
1200 metais prieš Kristaus 
gimimą.

J. Banis

AR ŽINOT, KAD—
Kadangi persai, indai, 

egiptėnai ir arabai švienčia 
25 d. gruodžio, kaipo didelės 
šventės dieną, tai ir krikš
čionis tą dieną pasiskyrė 
Kristaus gimtadienio šven
tinimui. ,

Kalėdų eglaitės paprotį, 
sako, Įvedė Martinas Liute
ris tuo budu, kad norėdamas 
avo vaikams atvaizdinti 
'dangų,” jis pastatė kamba
ryj eglaitę, išpuošęs ją bliz
gučiais ir žvakutėmis.

Pirmutinis istoriškas Ka- 
ėdu eglaitės p.i minėjimas 

• andama StrasKurgo pilie- 
'•ių 1^05 metų užrašuose.

Pirmiausiai "akru" vadin
ti' žemės sklypą, nežiūrint 
kokio didumo jis buvo. Pas
kui Anglijos karalių.- Ed
vardas I nustatė akro di
dumą tuoni- kiek pora jau
čių per dieną užarti gali. 
Dabar gi akras turi 4,840 
keturkampių pėdų.

šešioliktame šimtmetyje 
buvo paprotys, kad vyrai 
ii. įlydavo pypkes bažnyčioj.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas Henry Harrison pre
zidentavo tik vieną mėnesi.

Paprastas vėjo lėkimo 
smarkumas — 11 mylių j va
landą. Nepaprastai smarkus 
—72 mylias j valandą.
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Musų kaimynai dausose.
i susinešti su kaimynais visa
dos dausose yra viena ypa
tingiausių pastangų ir, jei 
duois pasiekti, tai butų vie
nas indomiausių patyrimų.

Tolumas iki mėnulio pa
lyginamai yra mažas,

Bandys susinešti su mėnuliu
Smarkumas daro spėką.

Smarkumas pergali s])ėką- 
pri pa rodydamas galią, ko
kia randasi jame.

Jeigu paimli lajinę žvakei
ir mėginti ja pergręžti per -.- . .. .
ąžuolines duns, tai z\ake|, ______1;,
susilamdy 
rankoj, o duryse 
kies žymės.

Bet tokia pat žvakę Įdė- 
kim į šautuvo vamzdį ir pa
raku, duodančiu stūmimui 
smarkumą, iššaukime i du- 
-’s. o per vieno colio storą 
’onta žvakė perlįs, tarsi ji 
butu plieninė, o ne lajinė.

Smarkumas tatai padaro, 
k'lininkai su Clarke 

. egijos profesorium God- 
m c šakyje, Smithso- 
sti uto lemiami, rim- 

u.sisiekti su 
. -r tame užmanyme 

iniu , klausimu yra: 
sm',rkumą galima bus 

■'■minti?
■; žinoma, žinote, kad 

* -s tuštumose, kur 
ė ap ink saulę ri-

• - nėra nei ”viršaus.” nei 
. ..učlos.” Mes prie žemės 

ik-bę. nes gravitacijos jie-
■ sulyg žemės didumo ir 
^'•um? laiko mus prispau-

'fv i i'rie jos. Jeigu gravi
tacijos jiega staiga išnyktų, 
tai mes nuo žemės su visu- 
kuo ištrykštu m e i dausas ir 
pasaulis pasiliktų be musų.

Kad nusiuntus pasiuntinį 
ant mėnulio, reikia pergalė
ti lą jiegą. kuri kiekvieną 
oran išmestą daiktą verčia 
atgal ant žemės nupulti. Ta-j 
tai galim?, padaryti vien tik; 
smarkume pagalba.

Jeigu nuo kaino viršūnės! 
iš kanuolės paleisti kulipką 
mažesniu kaip 26,300 pėdų' 
sekundai smarkumu, lai ku- 
lipka. nulėkus tam tikrą to
luma, nupuls atgal ant že
mės.

Bet jeigu paleisti ku'inką 
26,300 pėdų sekundai smar
kumu., tai kulipka ant že
mės nesugrįžtų, tik pradėtų 
aplink ją keliauti ir mes tu
rėtume mažą mėnulį-kulip- 
ką, beskrendantį aplink že
mę augštumoj to kalno, nuo 
kurio ji likos paleista.

Jeigu iššauti kulipką 37 
tūkstančius pėdų sekundai 
smarkumu, tai. kulipka ant 
visados iš musų akių išnyk
tų ir niekad daugiau nebe
sugrįžtų. perlėkus žemės 
traukimo iiegos rubežių.

Jeigu paleisti iš kanuolės 
raketą tiesiog link mėnulio, 
kaip profesorius Goddardas 
1 •'d rengiami padaryti, tai 
šovinys pasieks mėnulį, jei 

pakista raketa lėks 677 
šimtų mylių ekundai smar-

-'11.

taksai smarkumas per- 
šovinį per biskutį 

•riau negu du šimtai ir 
’?':■šimts mylių storą že- 
?: anvalkalą-orą. ir pa- 
t’*"’ tą tuštumą

" avitacijos 
; mėnulio 

vasideda.
kelionės dalį atliktų 

ma- kūmo jiegos ; ' _______
ss. o antrą dalį — “puoli- [viršiaus. 

m c” iiegos 
traukiama

Prefesoriaus Goddardo rime ant žemės tulus’ mik- 
raketa manoma aprūpinti robus, kurie miršta kaip tik 
skaisčiai liepsnojama ir susiduria su oksigenu, o ge- 
sprogstamaja medegą. pa- , ai laikosi be jo. Jeigu žmo- 
sių-ti įą ton mėnulio daliu, gus niekad nebūtų matęs 
kur? būna žemės šešėlio ap- žuvies, nardančios po van- 
temdinta ir paprasta akla denynus. jis tikrintų, ka'* 
nematoma, ir ))er teieško- ]>o vandeniu kiekviena g\- 
pus žiūrint laukti kol ant vvbė į penkias minutas tur 
mėnnlio bliksters, kas reiks- mirti. Gali būti gyvybė ant 
tų. jog raketa pasiekė menu- mėnulio paviršiaus, gali bū

ti net ir protinis gyvenimas, 
giliu i paslėptas vulkanų kra
teriuose- nors tatai ir rodos 
netikėtinu.

Teleskopo pagalba ištyrė- 
me tiktai viena mėnulio p*;-

nes 
vos 

ir sutirps musu ^etrįrfiu miltelio mylių. Se- 
nebus įo-'*anu P0 nienu‘10 artimiau- J i šia musų kaimynė-planeta 

i randasi milionų mylių atstu- 
moj, gi saulė, kuri valdo 

į musų žemę savo gravitaci
jos jiega, kaip žemė valdo 
mėnulj, atitolinta nuo musų 

milionų

•4

.4•link musų žemę, link musų _____ __ ___
atkreiptas viena ir ta pačia prietaisą, kad jis atgal galė- 
puse. Kas yra antroj jo pu- tų sugrįžti?
sėj, mes nežinome ir niekad Gyvūnui, ant mėnulio gy- 
nežinosime, pakol nepasių- venančiam, musų žemė išro- 

. . ____ _ Jei
mėnulietis turėtų geriausi žemdirbiai, 

Į musų teleskopą, jis visviena maitintoją žemę save 
negalėtų ant žemės i 
šiau? Įžiūrėti nei musų mies- ii apsidaryt i 

i tų, nei f abrikų. Jeigu ten Apie geresnę ateitį 
ant mėnulio randasi pana- būvio pagerinimą nei svajot se darbuojasi jau 
šus Į mus sutvėrimus, tai jie nesvajojom, 
yra Įsitikinę, kad musų že- pirklių ir visokių vertelgų ’nendrovių. 
mė yra vien dideliu mėnuliu, ii dykaduonių gaujas sočiai 7 ' '
reikalingu, kad jiems nakti-j penėdami, šilkais puošdami su koperatyvai. paskubom*, bendrovių, 
mis šviestų, kaip kad menu-'ii šiltus šviesius jiems 
lis mums šviečia. !__ ... . __ . __

Saulė duoda apie tris šim-'juoda duonele ir bulvelėmis l indo neturėjo. Musų jauni, sidėti noro pareiškė, 
tus tūkstančių kartų <’ 
ęiau šviesos negu mėnulis. 
Mėnu’is teikia mums kiek ir 
šilumos, bet reikėtų milionų 
tokių mėnuliu, kad duotų 
mums užtektinai šilumos, 
reikalingos gyvybės buvi
mui. jeigu saulė nustotu tei
kus mums savo šilumos?

Kas atsitiko su musų mė
nuliu, vėliaus galės būti ir laisviau g 

u. musų žeme. Garsaus tuomet dar 
mokslininko ir natūralisto galėjom Įsiv; 
Darvino sūnūs G. H. Darvi- be globėjų, 

apskaitliuoją, kad buv? būt’ galėtume 
laikas, kada musų žemė ap- vaikai motinos sejono, 
įsukdavo aplink savo 
aštuonis kartus 
no karto, k’ain dabar, i 24 
valandas. Tas indomu jums, 
kad musų diena 
darosi vis i‘ 
le pasidarys septyniasde- 
šimts kartų i’gesnė negu da
bai. taip kad reikės penkių 
■r ketvirčio dienos, kad pa
darius dabartinius musų 
metus. Bet visa tai nepri
valo ius gąsdinti, nes kad 
to sulaukus, reik da pergy
venti vieną šimtą ir penkias
dešimts milionų metu.

(Iš ”Boston Advertiser.")

nukeliavusiam atatinkama

tų sugrįžti?

sime žmogaus, kad apžiurę- do paprastu mėnuliu, 
jus.

Galimas daiktas, kad ten 
ant mėnulio randas’ kiek 
vandens ir tam esant gali 
būti plonas atmosferos 
iluogsnis. Mes žinome, jog 
vien tik oro spaudimas pa- 

ir vandendario 
ir hydrogeno*)

1 "

van-
žemės.

Iš koperacijos istorijos Lietuvoj i
L
Iš tėvų protėvių būdami maičiuose matom jau Tyta- negalais išgauta ir balan- 

tiktai i savo vėliuose, Šilave, šilelyj, kel- džio mėnesio pradžioj tais 
; akis mėj ir kitur darbuojantis pat metais Šiauliuose susi- 

pavir- Įsmeigę, jų angštyn pakelt vartotojų bendrovių (drau- važiavo gan gausingas var- 
1;........ nvį nenanėm.'gijomis tuomet vadinta). O lotojų bendrovių atstovų

i ir savo apie 1920 metus Žemaičiuo- būrys. Išrinko valdybą, re- 
per puse vizijos komisiją ir net di- 

Dvarininkų, šimto Įvairių koperacijos rektorių. Sąjungą pavadino 
i”Koperatoriu.” Negalima ir 

Bet. deja, tie pirmieji mu- to nepažymėti, kad daugel 
. sąjungą tiktai

ru- be tam tikro dirves priruo- teisingą skolintoji numaty
mus statydami, patys tiktai Šime, steigiami, tvirto pag- damos, prie jos steigimo pri- 

. - - Bet,
dau-'tesimaitindami, kantriai sa- ne prityrę ir tikrai idėjos deja, pesimistinės koperati- 
..iKc 'vo jungą viikom, o jei dar dėsnių nesupratę darbuoto- ninku grupės spėjimai per- 

pilkosios buteliuką ištuštint jai, stengės pristeigt, kiek ir nelvg veikiai Įvyko ir ”Ko- 
galėdavom. tad jau nieko kur tiktai galėdami vartoto- peratorius” vos tiktai gimęs 
ir nebetrukdavo. Ir taip i tą iu bendrovių, visai nesiru- ir pakrikštytas, karo viesu- 
iungą Įpratom, jog net ka- pindami jų tolimesnei plėto- lo? pagautas, dingo, 
da mums kiek amžių varžiu- tei būtinai reikalingų sąly- 
sieji baudžiavos pančiai jau gų paruošti. Ir dėl to musų 
seniai, jų grandims praru- vartotojų bendrovės. kol 
dijus. nukritę buvo ir daug dar jos buvo naujiena, kol 

galėjom kvėpuot, ir dėl jų Įsikūrimo, prekių kai- 
jokiu budu ne- nu nupuolimas tebeatmena- 

aizduot to, kad mas buvo ir, ypač kol buvo 
be tarpininkų ių sumanytojų steigėjų ve-

ir. lyg maži damos ir prižiūrimos, kai 
lyg kur ir visai neprastai dar

ąsi aki’ tvoros, jų skverno tvir- Lavos. Bet. kai kainų puo- 
vietoj vie- lai Įsikibę laikėmės, nors iŠ limas pirkėjus vilioti nusto

davo, bendrovės apyvarta 
tuoj imdavo mažėti. Paža
das gauti premijų už išpirk-; 
įas prekes metų gale per 
menkas buvo argumentas, 
kad bendrovės apyvartą pa
keltu: vieną antrą rubli me
tu gale gauti ne per daug 
pirkėjus temasindavo, o gavimo vilties tepareiškia 
liendrovei, kelis šimtus rub-[Greta ju Vokiečiu okupaci
jų išmokėjus, gerokai pas-Įjos valdžia, kad su mažesniu 

tekdaio. prekybos ištaigu skaičiumi 
Didžiausia bendrovei ne- reikalo turėtu, daugelvj vie- 

laimė oudavo netekti savo lu pristeigė vadinamu ”con- 
sumanytojo vado, kuris daž- 'sumvereinii.” kurių apyvar- 
niausiai atstovavo ir valdy-jos kapitala keliu' asmenų 
bą ir revizijos komisiją, ir (įnašai suda'rvdavo. Buvo tat 
net pirkėją; o tiems vadams .įstaigos, nieko su koperaci- 
daznaijaumems kunigams(ja bendro neturinčios. ir 

iš Lietuvos be- 
Bendrovė tuo-Įsikraustant, daugelis jų bu- 

Įi.^’iduojamos arba kope-
i racijos Departamento inst
ruktorių, paskiau koperaci
jos pagrindais reformuoja
mos.
_ Su 1919 metų pavasariu 
išaušo ir Lietuvos koperaci- 
iai pavasaris. Prie prekybos 
n promonės Ministerjios. Įs
teigtas koiieracijos Depar
tamentas, kiek gaiint sumo
bilizavęs tuomet Lietuvoj 
turimas koperatines pajie- 
gas. ėmė atsidėjęs darbuo
tis. Po Aukštaičius ir Že- 
maiči rs. beveik nei vieno 
net mažiausio bažnytkaimio 
neaplenkdami, ėmė važinėti 
Koperacijos Departamento 
instruktoriai, koperacijos 
obalsius plačiose miniose 
skleisdami, šviesuomenę i 
d arba traukdami, koperaci
jos literatūrą platindami, 
laikydami paskaitas ir pasi
kalbėjimus, praktikos pata
rimu ir nurodymų teikdami, 
naujoms vartotojų bendro
vėms susikurti, o gyvuojan
čioms naujais pagrindais 
susitvarkyt pagelbėdami. 
Departamentas* rengė Įsta
tų, literatūros, sąskaitybos 
knygų ir vadovėlių, kvietė 
koperatininkų suvažiavimų 
ir pasitarimų, darė darbų 
į.lenų ir iuos stropiai gyven
dino. Vien vartotoju bend
rovių ir jų sąjungų kurimu 
koperacijos departamentas 
pasitenkinti nemanė,—daug

! laiko degio 
1(oksigeno 
gazų mišinį skystam pavi 
dale, iš ko susidaro 
duo ant musų 
-Jei žemė netektų atmosfe
ros. darančios spaudimą ant 
jūrių, ežerų ir upių, tai vi
sas vanduo nuo žemės tuo- 
laur išgaruotų.

Ant mėnulio niekad nėra 
debesių, nėra dausoj dulkių, 
nesą tenai nėra atmosfe
ros, kuri juos nešiotų; žvai
gždės taip gerai matomos 
dieną.kaip ir nakčia. Naktys 
ten daugsyk šaltesnės, ne
gu ant musų žemės, nes nė
ra atmosferos. ką dienos 
laiku saulės spindulių šilu
mą sutraukus į save palai
ko ją nakčiai. Sykiu su 
saulės nusileidimu ant mė
nulio prasideda šaltis daug 
aštresnis, negu apie žemės 
šiaurinį polių.

Mėnulio dienos ii naktys 
trisdešimts kartu ilgesnės 
už musų dienas ir naktis.

Jeįgu žmogus galėtų nu- 
ke’iauti ant mėnulio, jis nu
sistebėtu savo jiega. Gravi-; 
taeijos jiegos spaudimas ten 
taip lengvas ir atmosferos 
slėgimas taip menkas, kad 
žemietis ant mėnulio galėtų 
bėgti daug greičiau, negu 
kregždė skrenda, peršoki- 
nėt uolas ir kalnus visai ne- 
susižeisdamas.

Kaa rašoma apie mėnu
li, tai nėra prasimanymas. 
Išvystytais teleskopais gali
me matyti mėnulio paviršių 
taip, kaip kad jis butų nuo 
musų akių tik keliomis my
liomis atitolintas, ir apie į 
mus akreiptą mėnulio pusę 

.žinome daug geriau, negu 
apie savo žemės plotus ap
link šiaurinį ai” pietini žem
galius.

1 Ant mėnulio- pav., jus tu
rėtumėt penkiolika dienų 
---------- , kuomet saulė ten 
šviečia: po to, saulei nusilei
dus — penkiolika dienų žie
mos. susidedančios iš vienos 
nakties, kuomet ten nėra jo
kios šilumos. Ir taip amžinai 
ten eina vasara ir žiemų, 
diena ir naktis kas penkioli
ka nusiškių dienų.

žmogus ant žemės sve
riantis du šimtu svarų, ant 

i vos tik ke
turi? sdešimts svarų. Kaip 
greitai jis galėtų bėgti ir 
kaip augštai iššokti, jeigu 
na s ji pasiliktų tas pats tvir
tumas, o švara nupultų ke
turiais penktadaliais?

Žmogus gyvena ant. že
mės nežinodamas, kaip iš
tikrujų jisai yra tvirtas. 
Kaip daugelis iš tų, kuriuos 
jų^ pažįstate, žino, kad die
ną ir naktį ]>er visą gyveni-' 
mą jie neša ant savęs 33,009 
■varų naštą, kurią ant kiek
vieno iš musu užkrauna at
mosferos slėgimas?

Ant mėnulio, kur nėra at
mosferos, šita sunkenybė 
nuo žmogaus sprando 
linktų.

Jau apie mėnuli 
daug žinome, turime 
klausias fotografijas kiek
vienos pėdos jo paviršiaus, 
matomos žemei. Su telesko
pu pagerinimu 
plečias’ musu

I

devyniasdešimčia 
mylių.

Turbut niekad nepasiek
sime kitų planetų bei saulės, 
nekalbant apie artimiausias 
žvagždes, kurios spindi už 
bilionų mylių nuo musų sau- 
inė~ šeimynos. Kaip ilgą ke- 
’ionę musų dvasia turės at- 
ikti musų kūnams ir musų 
:emei mirus, speliokit, nes 
niekas to negali pasakyti. 
Gal užteks mums pasiten- 

[ tinti tuo, kad galėsime fi
ziškai susisiekti su mėnuliu- 
apie ką nėra jau abejonės. 

' šnekėjimas apie pasieki- 
! mą mėnulio išrodo nesąmo
nė visiems tiems, kuriems 
viskas, kas tik iki šiol da nė
ra padaryta ar patirta, yra 
nesąmonė. Planetos ir jų pū

dydavai (satelitai) yra visa- 
Įtos tuštumų juroj laivais.* 
1 Da tik keli metai tam atgal 
i išrodė nesąmone, jei kas 
pasakojo, kad laivas toli nuo 
iurių galės balbėtis su pari
nkusiais ant kranto bei su 
kitu toli ant iurių esančiu 

į laivu. Bet šiandien bevieli- 
nis telegrafas daro tai visai 
paprastu daiktu, 

į Musų žemė ateityje ištik- 
jrujų kalbėsis su gyventojais 
Ikitų planetų, pirma išmokus 
Į jų kalbą suprasti bei susi
nėsimo budus patyrus, kaip 
išmokome skaityti 
raštą, iškaltą ant 
žemėj plytų.

Kada kalbama apie a]>- 
lankymą svetimo miesto, jus 
norite ką-nors apie tą mies
tą žinoti. Kada dabar kalba
nt? apie siuntimą pasiunti
nio ant mėnulio, tai mėnulis yasaros, 
darosi dvigubai indomus.

Svetima mums vieta yra 
musų gražus mėnulis, kuris 
naktimis žemei šviečia, van- 
denvnams teikia galią kil
notis ir seka mus dau<ų 
skradžiomis kaip kūdikis 
paskui savo motiną.

Mėnulis keturiasdešimts 
devynis kartus mažesnis už 
musų žemę, turi kalnus, ‘ mėn u Iri svertų
ougštesnius už musu aug-. 
ščiausius. Išgęsusių ugna- 
kalnių kraterai yra taip di
deli- kad kaikurie jų turi 
2.000 mylių diametre, ir vi
sas mėnulio paviršius tais 
krateriai? nukaišytas. Turė- 
■’o kadaise būt tenai pasibai
sėtiną vulkanų darbuotė.

Kada manoma, jog mėnu
lis yra “mirusiu.’' nes nėra 
ant jo vandens, nėra atmos
feros, dėlto nėra galima ir 
gvvybė ant jo, tai mintyse 
kįla spėliojimas. Gal būt ten 
yra plonas atmosferos 

s arti mėnulio *pa- 
, _____ Gal būt, kad ten

linkui mėnuli ) mums nežinomi sutvėrimai 
ga’’ gyventi be oro? Mes tu-

į, kur že- 
jiega bai- 
traukimo 

Šovinys

stumia' sluogsnis ”__ i: .

’io paviršių ir ek;pliodavo.
Visa tai nėra Julio Verno 

pa«r.ka, bei pienas ir darbas 
mokslo vvrų.

Be jokio klausimo šita 
pirmutinė tikva žmonių pas
tanga aktualiu susidurimu

1 -

’■

I 
i f

kylini
atrast u

nūs-

labai 
aiš-

tikrųjų ne jie mums, bet 
mes jiems reikalingi buvom.

laipsniškai xors retkarčiais iš vakari) ' 
ilgesne, galų ga- {)ro šiaurės ūkas prasiskver

bdamas, musų vargingam 
gyvenimui pagerint i bend
rą darba kviečiąs garsas ■ 
musų ausie? pasiekdavo, 
mes (net ir šviesesnieji), 
lyg ko baisiai galingai pas
laptingo paliesti bijodami ir 
mums tą neįvykdomu laiky
dami. tarytum nei girdėt 
nenoiėiom. Tiesa, anuomet 
Žemaičiuose buvo Įsteigti 
keli vadinamieji “Ponų ban
kai.” bet šie. vien dvarinin
ku tevaldonii ir piatenės vi
suomenės pasitikėjimo ne
turėdami. ar žlugo visai, a’’ 
be naudos tiktai firma švie
tė.
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Apsiima lėkti ant Narso
A merikos mokslininkams 

rengianties pasiųsti raketą 
ar.t mėnulio, kad patu rus ar 
negalima bus šovinio pagal
ba susisiekti su kitomis ap- 19-to šir/mečio pabaigoj, 
link saulę skraidančiomis ypač io pastaraisiais dviem 
planetomis, jau atsirado ir dešimtmečiais, , kai-kurie 
žmogus, kuris pasisiūlo sės-[musų tarpo apsukresnieji, 
ti i tokią raketą, kad nulė- r.? visuomenės labui, bet sa- 

lengvesnio 
jieškodami, prekybos 
ėmė laimės mėginti, 
miestuose, miesteliuo-

kus ant Marš j.
New Yorko policijos. or- 

laivininku skyriaus kapito
nas Glaudė R. Collins pas
kelbė sekanti savo pareiški
mą:

“Kad pagelbėjus mokslui 
ir paskatinus visuomenę 
darban delei padarymo A- 
merikos lygia kitoms tau- 
toms ore. aš pilnu rimtumu 
ir pasiryžimu apsiimu išpil
dyti sutarti kada tik reikės. 
Nesu jokiais komercialiais 
išrokavimais surištas ir ne
darau šito pasisiūlymo 
kokio nors pinigiško 
pelnymo. ,
“Pripažindamas, kad 
-liniukų pienas pasiųsti nuo 
’emės ant Marso didelę ra
keta su žmogumi viduj, gali 
■■'”tj ivykintinas, aš Savano
riai neapmokamas apsiimu: 
leisties ton 
kelionėn, 
mokslui su 
susisiekimo 
ti...”

Kapitonas Collins stato iš 
'avo pusės tik šitokių išly
gų: . _

“1. Turi man būti leista 
dalyvauti raketos konstruk- 
ri.ios pieną vinte ir žinoti vi
sas Įtaiso? smulkmenas.

”2. Susinėsimas ,su Mar
su radio šviesos pagalba ar 
kitokiais budais tur būti 
galutinai priruoštas ir rake
ta. panaši i tą. kurioje aš iš
keliausiu, turi būt padirbta 
ir išsiųsta pirm manosios, 
tain !<ad pirmajai tikslą pa
siekus, tuojaus butų pasiū
ta antroji.

”3 Komisija iš dešimčių 
žvmių mokslininkų turi su
tikti nubmonėj kaslink ra-

jviems tikslams,

iIII

deloi 
pasi-

mok-

tarpplanetinėn 
kad pagalbėjus 
kitais pasauliais 

tikslą pasiek-

da daugiau 
žinojimas.

Kaip šiais 1920 metais ruo
šiamės pasiųsti ant mėnulio 
raketa, už tūkstančių metų 
žmonės gal ruošis keliauti 
oatis i ten. kiška tik išrišti 
klausimas, kaip pasiimti su. 
savim oro, jeigu žmogus no- ketos praktingumo ir gali
nės dėl garbės ant mėnulio mybės 
nukeliauti ir daugiau 
že

Atėjo nelemtasis 1915 me
tų pavasaris. Iki šiol šiaip 
taip laikęsis vokiečių rusų 
frontas truko, ir Žemaičius, 
kaip ir visą Lietuvą, užliejo 
plėšriųjų teutonų gaujos. 
Pirmojoj dėlto nukentėjusių 
eilėj buvo vartotojų bendro
vės, kurias tiktai patogios 
progos laukusiems krautuv- 
ninkams kaipo valdžios Įs
taigas už rodžius, negailes
tingai plėšdavo ir naikinda
vo.

Karo vėsulai praūžus ir 
bent kiek rūkams prasisk- 
laidžius. Žemaičiuose beliko 
tiktai 8 bendrovės, kurių vos 
vos begyvuojančių tarpe 
2—3 dar šiokios tokios atši

esant, beveik nuolatos tastvokiečiams 
atsitikdavo. J 
■net iš pat pagrindų sudrėbė 
ius, imdavo kaskart labiaus 
svyruot, krypt, kol ar visai 
žlugdavo, ar vargingo džio
vininko gyvenimą tęsdavo 
ir apgraibais šuntakiais ei
dama svetimiems dievams 
tarnavo.

Nemaž musų vartotojų 
bendrovėms nelaimių sutei
kė ir beveik visur prakti
kuojamas prekių pardavi
mas skolai, kuo ypač pasi- 
nauduodavo dvarininkai, 
kurie dažnausiai tiktai dėl 
to »rie bendrovės ir tepra
sideda vo, kad ją saviems 
’ikslams išnaudotų; juos 
rėkdami ir kiti nariai tuo 
atžvilgiu stengdavos) neat
silikti. Bendrovė, be apyvar
tai reikalingų lėšų likusi, ir 
pati priversta būdavo pirk
tis nrekių skolai, ką didme- 
ninkai su didele vartotojų 
i: bendrovės sknauda bai
liausiai išnaudodavo.

Dėl tų ir panašių prie
žasčių kai kurios pirmiaus

pę no 
isrity 
[ Musu 
se ėmė atsirasti vadinamų
jų "krikščioniškų” krautu
vių. Kiek jos buvo krikš
čioniškos ir kaio joms sekė
si. kalbėt netenka, bet, kai 
kurioms ių neblogai vyks
tant, turėjom progos pama
tyti. kad prekyba nėra jau 
kaž kas taip labai paslap
tingas ir mums visai negali
mas dalvkas; l>et kad priva
tinė orekvba mus balsiai iš
naudoja, kai kurie jau aiš
kiai suprato ir ėmė galvot, 
k a in čia iš tokios padėties 
išėius. Musų šviesuomenė, 
tuomet dar negausinga ir 
nepatyrusi, nivsų ekonomi
jos sritvi maža ka darbuo
tis tegalėjo. Pet. 19-to šimt- .Dikurusios vartotojų, bend? 
mečio pabaigoj ir 20-jo pra-j 
džioj, musu inteligentų tar
ne ima atsirasti vienas L'

rovės, kitoms dar tebesiku- 
.riant,pirmosios jau viena po 

_______ ____ ki- kitos ėmė merdėti ir žlugda- 
tas. nors ir ne visai kopera- ^nos plačioj apielinkėj suda- 

ir tikslus te- ' ydavo koperacijai nepa- 
bet gan dari)-[kenčiamų atmosferų, o savo 

: vietoj, palikdavo taip biau-

vijos dėsnius 
'•nnrantančiu.
ščių šio krypsnio darbiniu-,
ku. kurie kad ir neparankio-: riai dvokančią griuvėsių 
mis salvgomis. savo princi- j krūva, jog ten ir po kiek me- 
n?lų, šiltos senovės garbin-j^d joks koperacijos^ daigas 
toju, persekiojami, besig- 
rumdami su gyventojų nc- 
nasitikėiimu ir tų, kuriems 
koLeracijos idėjos isigvve- 
ninrn* nieko gero nelėmė, 
šmeižiami ir net plūstami, 
dirbti turė.io. Viso to nežiū
rint. koreraciios idėios dai
gai ir mums ėmė prigyti.

1903 ir 4-ais metais Že-

sausio 11 dieną paskelbė, 
kad Clark kolegijos profe
sorius Goddardas išrado ir 
nepaprastai sprogstančia 
medegą. kuri, tikimasi, iš- 
mesianti pagamintą kulip- 

ant su manim nulėkti paskirton ka virš žemės gravitacijos 
ėmės nebesugrižt: arba, M- vieton.” ribų ir leisianti pasiųsti ją

sę. Mėnulis, keliaudamas ap- tas klausimas,.kaip pasiųsti Smithsonian institutas ant mėnulio.
A f

sekmingai ir saugiai j
U

prigyti negalėjo. Prieš pat ___ ___
pasaulio karui prasidedant ko dar sumanyta ir iš dalies 
Žemaičiuose jau tiktai ke'e-* vykdoma buvo, šis 1919 m. 
tas vartotoju bendrovių dar pavasario ir vasaros laiko- 
šiaip taip pakenčiamai besi-^arpis tikrai gali būt Lietu- 
darbavo. o tikrai koperatin- vos koperatinio atgimimo 
gai dirbančių vos 4—5 te- periodu pavadintas.
randame. Bei. deja, šių pat metų ru-

1915 m. pradžioje, kai ku- deni, dėl musų vidurinės po
vių musų koperatininkų litikos Įvykusių atmainų, 
inciatyva musų vartotojui naudingas visuomenės dar- 
liendrovių darbuotei sutvar- bas vos Įsibėgus pradėta 
kyt ir bendro pirkimo rei- stabdyti. Bet reikia tikėtis, 
kalų, sumanyta, buvo steigti musų valstybinio gyvenimo 
Lietuvos vartotojų kopera- pavasario šalnos, musų kad 
tvvu sąjungą. Kiti, dėl karo ir jaunos, bet nebesilpnutės 
padėtie? dalykų neaiškumo, koperacijos daigų nuvirini; 
patarė su tuo neskubėt. To nebeįstengs. O gal ir vasa- 
nežiurint, vis dėlto iš rusų relė nebetoli, 
valdžios leidimas vargais J. Akmenius.

vos 4—č
koperatinio atgimimo

Bei. deja, šių pat metų ru-
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Kolčako valdžios griu= 
vimas bavo bakus

40,000 kareivių Omske pasi
davė be mūšio. Boiševikams 

teko galybės turiu.
Londcn. — Kad supratu? 

kaip didelis ir visiškas buvo 
Omsko valdžios sugriuvi
mas, reikia žinoti dalyku 
stovį .Sibire, sako savo teleg
ramoj "Daily Mail” kores
pondentas iš Charbina. Nuo 
to laiko- kaip Kolčako armi
ja pasitraukė iš Uralu sry- 
ties, ji neatsispyrė prieš 
bolševikus nei karto, išsky
rus tik vieną kazoku, pasis
tatymą. rašo jisai. Visos ži
nios apie didelius mušiu? 
buvo prasimanytos.

"Omske 40.000 kareiviu 
pasidavė bolševikams be jo
kio šūvio.” tęsia korespon
dentas. "Milžiniška daugy
bę medžiagos pateko į bolše
viku rankas. Ačiū rusu ka
rinės. vyriausybės nerangu
mui ir paralyžiui, iš Omsko 
niekas nebuvo išgabenta, iš
skyrus tik valdžias iždą, ir 
didžiausia galybė turtu, pri- 
gabentų iš Anglijos nuo 
1918 metų, likos paimta bol
ševikų.

"Karinė Kolčako organi
zacija pradėjo irti jau nuo 
pat pavasario pereitų metų 
Didelis generolų štabas už
pakaly armijos varžėsi tarp 
savęs už vadovavimą. Tuo 
tarpu kariumenė, suimta 
daugiausia per prievartą, 
buvo priešinga Kolčaką val
džiai nuo pat pradžios ir da 
daugiau pradėjo jai prie- 
šimtis, kuomet jos nepasi
tenkinimą Kolčakas pradėjo 
slopinti disciplinos žiauru
mu."

BOLŠEVIKAI SUČIUPO
35 TROKUS AUKSO.

Charbinas, Mandžiurija.— 
Ccko-slovakai apskaito* kad 
jų yra da apie 15,000 vyrų 
palei Sibiro geležinkeli i va
karus nuo Irkutsko. Nors 
maisto jiems n^tinga. te- 

' čiaus jų padėjimas esąs la
bai keblus, nes visa šalis ei
na su bolševikais. Geležinke
lis tebėra da čeko-slovakų 
kontrolėje, tečiaus kiekvie
nas kaimas ir miestelis pil
nas ginkluotų bolševikų. -Jei
gu jie norėtų, jie galėtų če
ko-slovakų evakuaciją su
laikyti bile valandą.

Iš Tomsko bolševikai an
dai išleido i čeko-slovakus 
atsišaukimą, patardami 
jiem? išduoti Kolčaką, auk
so iždą, visus ginklus, amu
niciją ir visą karinę medžia
gą, žadėdami jiems už tai 
duoti kelią namo tiesiog per 
Rusiją. Čeko-slovakai yra iš 
\tsu pusių bolševikų sus
pausti ir nėra dyvų, kad jie 
Kolčaką jiems atidavė.

Auksą čeko-slovakai turi 
dar savo raųkose. l>et bolše
vikai Irkutske prisiekė, kad 
i rytus nuo Baikalą ežero jis 
niekados neišeis.

Dabar Irkutske yra apie 
5100,000*000 vertės aukso, 
kuris stovi sukrautas ant 35 
trokų ir dėl jo eina derybos, 
bet kadangi Irkutskas bol
ševikų rankose, tai jau sup
rantamas dalvkas. kad to 
aukso, jie neišleis, nes tai 
Rusijos auksas, kurį bolše
viką5 anais metais buvo iš
gabenę i Sibirą ir čeko-slo-

A akai jį tenai paėmė. Apie 
$50,000,000 to aukso yra jau 
išgabenta į Vladivostoką ir 
sąjungininkai tą jau pasi
laikys "užsienio skaloms."i

ANGLIJA LAIKO PA
VERGUS 100.000,000 ŽMO

NIŲ.
į

Senatorius VValsh, smer
kdamas Suvienytų Valstijų 
Senate "tautų lygą," pasakė, 
kad Anglija, kuri daugiau
sia tos "lygos" nori, yra plė
šriausia šalis visam pasauly
je. Kadangi Anglijis prem
jeras Lloyd George yra pa
sakęs, kad Anglija nenorinti 
ae’ pėdos svetimos žemės, 
.ai Walsh parade skailinė- 
mis, kiek \nglija per šią ka
te švitimų žemių užgriebė 
ir kiek ji išviso laiko žmonių 
1,-avergus. Sako:

' Aneksijų ar mandatų ke
liu ji užgriebė 3,972,000 , ke
turkampių mylių žemės su 
"4,725.000 gyventojų; tai y- 
ra didesnis plotas, negu visa 
Europa. Sudėjus visą Brita
nijos imperija krūvon, ji pa
daro katvirtadali visa že
mės kamuolio paviršiaus,ar
ba 15,000,000 keturkampių 
myiių, ir -175,000,000 jos žmo 
aiu s . daro ketvirtdali viso 
.‘ivilizuoto pasaulio gyven
tojų. Anglijąs valdžia turi 
nevergus prieš jų norą 
100,000,000 kitataučių, ku
riuos ii valdo su pagalba 65, 
000,000 angliškai kalbančių 
savo valdinių.’’

Nepaprasta pūga
Sniegas atskyrė visą kaimą 

nuo "svieto.”
Pereitos savaitės snieginė 

judra, kuri užpustė kelius 
vietomis daugiau kaip 15 
* ėdu augštais pusnynai?, 
Houghs Neck kaimą visiš
kai atkirto nuo aplinkinių 
miestelių. Per tris dienas 
kaimo gyventojai negalėjo 
;š miestų nieko gauti. Prasi
dėjo jau badas ir to kaimo 
kunigas atsišaukė i Quincy 
miestelio majorą, prašyda
mas, kad kuogreičiausiai 
lieptų prikraut roges maisr 
tu ir kuru ir vežti nelaimin
gam kaimui. Rogės su reika
lingais daiktais buvo tuoj 
įsiustos, bet nei rogėmis 
įegalima buvo prie kaimo 
lasigauti. Išsiųsti darban 

sniegui nužarstyt plūgai ir
gi suklimpo sniege ir reikė
jo daug valandų, kol galų 
žale keliai likos nuvalyti.

Ketvargo dieną Bostone 
ir jo priemiesčiuose gatve-
karių bėgiojimas irgi buvo, 
sustabdytas. Gatvekarių ei-į 
lių eilės sto\’ėjo gatvėse pa-Į 
iktų. Daugybė automobilių 
rgi buvo palikta sniege, nesi 

nei pavažiuoti, nei juos iš
raukti iš sniego nebuvo ga

lima ir nebuvo kam. Tūks
tančiai darbininkų tą dieną 
turėjo iš darbo išlikti. To
kios pūgos čia nebūta nuo 
;898 metų.

KELEIVIS

SOVIETAI JAU SIUNČIA 
PREKES UŽSIENIN.

Iš Revelio pranešama, kad 
pereitą nedėldienį tenai jau ■ 
atėjo iš Sovietų Rusijos du 
vagonu linų, kurie siunčia
mi užsienin.

Pajieskojimai
Aš Ona Tcveliukė, pajieškau Jur

gio Gvildžio ir Angnie.sKos Gviliiziu- 
1 ės, Šakių apskr, Vilgalupių paso 
lės, gyveno .Melrose Fark. Iii- Mel
džiu atsišaukti, ar juos žinantis pra
nešti. Yra svarbus reikalas.

('•na Teveliutė
Gabai'tų kaimas. Sintautų 

?al.iu apskr, Suvalkų gub.
Lithuania.

Pajieškau švhgerio lzjdoro Dručiu- 
•io gyveno Patcrson, N! J. Meid'.’u 
atsišaukti, ar j; žina-tis pranešti.

Ant. Kistantinavič-us < 
972 E. 2G-th St, Patcrson, N. J.

Pajieškau savo brolio Alberto J#u- 
oiskio. Seniau gyveno Red \Vin.t, 
Minu. -Jeigu kas žinote, praneš'-ite jo 
antrašą, ai ba jis pats malonės atsi
šaukti. Sesuo

Mrs. A. Stroll
351 \Valnut st, • Ne.vark. N. J.

Pajieškau Juozo Latvio, kuris pra
sišalino važiuojant iš Kenosl.a, XX is. 
: Cleveland. Ohio. Kas j; žinote, pra
neškite. Taipgi pažįstami is Tirkšlių 
■i.- Mažeikių parapijų atsišaukite 

T. Kontenis i*>)
67 I'ollis st, XVorcester, Mass.

Pajieškac brolių Adomo, Juozo :r 
•Ju terš Maksvič;utės. turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukite (0

Ona Ma’-'svltienė
69 N. ilancock St.. .

XVilkes Earre. Pa.

Pajieškau pusseserės Emilijos I.uk- 
*i*'s, kuri gyveno Chicagoj. Paeina 

iš Kauno gub. Vedusi ar nevedusi, 
vistiek meldžiu atsišaukti. Taipgi :r 
itų draugu, ir draugių.

Benediktas Butkus
249 Millburv sL, XX'orcestcr, Mass.

Pajieškau pusbrolių Vincento, 
tano ir Stanislovo Nausėdų. Kauno 
gub.,Raseinių apskr. Valiskių sodos; 
gyveno Chicagoj. Turiu svarbų rei
kalų, atsišaukite. (6)

Juozapas Sakalauskas
31o Bell avė.. McKees Rocks, Pa.

Pajieškau broliu Juozo ir Alfonso Barvevičių. 
Mockevičių Kupiškio parap, Kauno 
radybos. Turiu svarbų laiš :ą iš Lie
tuvos.

A. Šimonauskienė
123 Rfitiber st., Rochester, N. Y.

Pajieškau vyro Antano Stankevi
čiaus. kuris 27 sausio 1219 m. prasi
šalino nuo manęs. Jis pats ar kas 
’i žinote praneškite. Yra labai sva - 
bus reikalas. (7)

Viktorija Stankevičienė
828 Bcllmont sL, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau sesers Onos Janušauskie
nės, gyveno Philadelphia. Pa. Tunu 
svarbu reika!?,' atsišaukit tuojaus.

Juzefe Visocką
South St. Somerville, Mass.

Pajieškau seserų Juzafinos 
Jelenos Cibikaici’i. gyveno 
Falls. N. Y. C b rkų šeimyna 
kir iš Lietuvos.

Y'ladas Cibirkus
Suvalkų guh., Skrendžiu parapijos 
Zariškių kaimo, Lithuania.

ir Mag- 
Niagara 
atsisau-

Pajieškau brolio Stanislovo M >- 
iai:o. gyveno Detroit, Mich. 
iživ atsmaukti.

•T. Mata'tis
98 Alice avė Hamtramck, Mich.

Mel-

Pajieškau Liudviko Kizno. Pasva
lio parap., Šimonių kaimo. Malonėkit 
atsišauktu

John Krasauckas
39 Igike avė., Binghamton. N. Y.

Į
!

Pajieškau Petro Milio. Kauno "u<>., 
Vilkmergėj: pav. Užpuolių miestelio. 
Turiu svarbu reikalą, iis pats lai at- 

1 sišaukia arba žinantieji malonėkit 
pr? nešti. (8)

M. Gaputis
138 Silver st, So. Boston, Mass.

i

Pajieškau brolio Kastanto Mičiulio 
:r Juozapo Rudzencko. Trakų apskr.. 
Darsun’škio miest. Turiu svarbų rei
kalo. Malonėkite atsišaukti.

Mike Mitchelle
Box 2)21. Miiinocket, Me.c.

Paj:eškau JONO RADZEVIČIAUS. 
Suvalkų gub.. Plokščių kaimo, girdė
jau gvveno Waterburv Conn. Jis 
nats lai atsišaukia arba kas apie jį 
žino malonėkite pranešti; yra svar
bus reikalas. (7)

Jonas Zuikis
492 XV. 50-th st, Ncvv York. N. Y.

5
■ ■■■■ -» t ...«

Pajieškau ap įvedimui merginos 
ai ba nasiės be vaikų nuo 20 iki 40m. 
be skirtumo tikėjimo. Esu vidutinio 
ilgio. 33 metų, moku skaityti ir rašyt. 
Merginos malonės prisiųsti paveikslą 
ir susipažinti arčiau.

Charles Austrą (7)
Sox 431, Osecola Mills, Pu.

Pajieškau apsivedimui i 
nuo 20 iki 3o metų. As esu 
vaikinas, mylintis dorų ir 
ver.iiną. Atsišaukite.

J. Mikulskis
201 So. llamlock St., 

Iron Vv’ooii, M ivll.

DARBININKU GYVENIM\S
\'ienintė'lis pačių Lietuvos darbi

ninkų leidžiamas laikraštis. Lietuvos 
profesinių sąjungų laikraštis. "Dar
bininkų Gyvenimą.'” rašinėja dai
riausia žinių iš l.'etuv-A darbininkų 
judėjimo. '"Darbininkų Gyveni.na m - 
votimi ir visi kiti 1. <tuvo.~ j-'iKa- 

ir jie jame spind: da bn:iT.;i dvu- 
je šviečami.
’Daibininkų Gv v.-ffime” spi<c.u-i 

r a b ausios Lietuvos <iai !>:i:inl:ų, dai
nių, literatų. "Darbininkų Gyveni- 
nas” vedamas nuosakiausiųjų socia- 
istų dvasioje ir budriai stovi dar- 
rininkų reikalų sargyboje.

Jei nori surasti J.ieluvoje savo gi- 
nines ar pažįstamus, siųsk į "Dar- 
■ininkų Gyvenimą" skelbimus ir vi
suomet tavo ,H.'ikalai bus patenkinti. 
?kelbimų kaina, 1 doleris.

Jeinori savo draugams Lietuvoje 
padaryti dovaną, tai užsakyk "Dar
bininkų Gyvenimą.” Kaina metams 6 
ioleriai, pusei metų 3 doleriai.

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

DARBININKU GYNIMO” adre-
Lithuania. KAUNAS, 

salvė No. 12a.
Profesinių

Biuras.
"Dai bininkų

Prašome ir

l'giugėsių
Sąjungų Centralinis

redakcijai, 
kitų Artierikos

Gynimo 
visų 

lOcialistų laikraščių šitą skelbimų in- 
lėti.

Pajieškau bralių Mikilo ir Vinco 
Pikelonų kaimo, Trakų 

!apskr. Jis pats ar žinantis malonėki- 
!te panešti. (6)

Karalius Bareevičius
609 South avė, Pittsburgh, Pa.

1--------------------------------------------------------
Pajieškau vyro Bronislovo X'ana?o. 

{riedėjau buvo Phiiadslpnia. Pa. lis 
I pasivadinęs kita pravardę, 35 n*, X il- 
1 niaus jrub. Aš su ma .a s kudlkia s 
lesu pa’iku-i varste ir be pinigų, l -D 

Elzlveta \’ar.*rienė
2*95 Grand S t.. Brooklyn. N. Y.

Pojieškau broli*: Bronio, S. ir Pra
no Kazlausku, anie du metai gvvc'io 
Supcrior. XVyo. Jie patįs ar ka- žino
te nranešk’te. Turiu su jais reikalu

Mrs. M. K»zlow (8>
76 Margin SL. Ilaverhill, Ma-s.

Paiicškau brolio Jono .Martino, 
Kauno gub.. Ale? -ando'vo apsk 
Tauragniu naiapijos. Taipgi ir 
giminių. Meldžiu atsišaukti.

L. Martinas
Camp 1 Headquartcrs B. C.

Canada.

:či •. 
kitų

< 6)

Pajieškau pusseserės Katrės Du- 
daičiutės iš Garlevos parapijos, Su
vaiko radybos. Girdėjau, kad vedusi 
už Kazakevičiaus. Taipgi dėdės Juo
zo Karkazo. Meldžiu atsišaukti. ‘‘D 

Geo. Dūdas
67 A Garder. st.. Newark. N. J.

t
I

I

Pajieškau vyro Petro Kasilo. ku.is 
sausyj. 1920 m. apleido mane su kūdi
kiais. Vaikai serga ir esem? vargin
game nadėi’me.*Jeigu teiste 
di nasigailėkit nors xudiki '. 
Pataisysime visas gcvtnimo 

X’. Kasdienė
26 Holbrook avė..

Montello. 31 ii S S.

I

i

Pajieškau Adelės Masikonicnčs :r 
L’ t ivikos šimbuliu'ės. L nkuvo . 
miestelio. Šiaulių apskričio. Turiu 
svarbų reikalą, atsišaukite, ar jas ži
nantis praneškite. < • >

Kazys Remei'-a
Stato and Baker sts, Hillside. N. L

Pajieškau pu.-brolių Antano ir 
solo Balčiūnų. Kauno gub.. Panevėžio 
navieto. Krinčinos parapijos, židžiu- 
r.t> £pdžiaus. Gyveno Brooklyne. Jų 
pačių ar žinančiu meldžiu pranešti.

Ona Margienė
253 Aires St.. Montello, Ma--.

Pajieškau brolio Kastanto Zinevi- 
čiaus 12 metų kaip Amerikoje, gy
veno Chicagoje. Kauno rėd., Bledijos 
. iensėdzio. Meldžiu atsišaukti. (6> 

Stalia Z nevieiutė
8408 Pulasky avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau broliu Jono, Kazimiero 
ir Rožės Drazdaus’ių ir ’ jozo Reko. t 
Turiu .svarbu reikalą, atsišaukite

Mikalina Drazdaukiutė (t’ j 
157 S'Lver st.. So. Bost Mass. i

- , į
Pajieškau brolio Alekso X’; 

Kauno gub. Telšių apskričio, 
par. Paoalvčs dvaro. Pirmiau 
Montello. atsišaukite.

Barbora Kazmauskienė 
37 Cross st., Boston Mas , Į

S i

Pajieškau šve-rerio Aleksa.* 
Dren.-ei? o. gyveno EuJ-on, N 
Kauno radybos. 1 knu.-tį 
Koplieėjo miestelio. Tj-ij 
Lietuvos. Atsišaukit'*.

Jonas Rajun-'dus
-16 XV. 2-nd st.. St. Cha -los, I

\Ų
i

Paj:eska*i te‘- s N--- a 
tėvais SlvžiuKės, ir Juo?o SI; 
niaus ut’b.. Jiezno par* >. I 
sod. Malonėkite' a'.-išąuk-i.

K. Karpaičiutė-Naskau.!. 
560 Belr.iont st., lia ntra e

E
A

v

i.

i

Aš Jonas Augustis, is Uitmerg 
pavieto. Anykščių miestelio, pajie 
kau brolio Petre ii kitų gimini 
Malonėkite atsisaekti. (6)

J. Ai ni I
Say anie re. Pa.Bcx 2!

I

apsivedimui merginos 
arp 18-12 metu. Turi būti laisvų pi. 
.iurų, maž- daug prasilavinusi ir mv- 
iint' šeimynišką gyvenimą. Aš esu 2< 
metų. Atsišaukite prisiųsdamos pa
veiksle’:.

1>C I 9‘> J. Gerve (6)
Laconia, N. 1!

F lietuvaitės 
mylėtų gražų 

26 metu. Atsišau- 
Vyrų

Jieškau apsivedimui
.uri butų protinga ir 
gyvenimą. Aš esu 
šile prisiųsdamos paveikslėlį, 
■neldživ nerašyti.

G. C.
R. R. 5 Cannon st.

S. (7)
Rockford, iii

Paiieškau draugo S ima no, Ja ;u- 
bausko. Kauno gub. Teisių 'pavieto, 
Platilu parapijos. Seniau gyveno ap'e 
Chicaga; dabar nežinau kur randasi. 
Jis nats arba kas žino meldžiu pra
nešti. 1 • >

A. Rubavičius
II Lincoln* st. Brighton. Ma:

A PSIVĖDIMAI.

ŠILEIKOS PIEŠINYS 
LAIMĖJO DOVANĄ.

”The Chieago Daily Tri
būne” praneša, kad 24-toj 
metinėj Chicagos ir apielin- 
kių artistų darbų parodoj, 
kuri buvo Įtaisyta Dailės 
Instituto galerijoj, lietuvių 
artistas Jonas Šileikis gavo 
už Žemaitės portretą (pa
veikslą) $200 dovanų.

Paiieškau pusbrolio Jono-Rankanč
io, Luknėnn ki:mo. Alytaus parap., 
Suvalkų gub. Svkiu su juo gyvenova 
Plymonth. Pa. Meldžiu atsišaukti, ar 
jį žinantos pranešti. * (8)

Ant Bankauckas
357 Salsb-jrg St.. Plymonth. Pa.

Pa'šeškau sriminaitčs Marijonos 
i’erošiukės, srvAer.o Chicajroj. Jos te- 
• ukė mirė. Dėl platesnių žinių ats:- 
šaukite. ’ (7)

Frank Maslin
Arista. W. Va.

Pajieškau Juozapo Vasiliausko, 
gvveno Hartshorn. Okla. Jis pats, ar 
ji žinantis praneškite. Yra svarbus 
rcii a’as.

Ona Gaidž.iurgienė
Uox 5, Lafavette, Colo.

Pa’ieškav brolio Jono Tainasau-- 
kio, Kauno gub. Klovainių parapijos 
Laukagalių kaimo. Gvveno .( hieagoj 
Jis pats, ar jį žinantis praneškite.

Petras Tamošauskas
34 Sbeldon st.. Hartford. Conn.

■ No; 
sv 1 c;
kad 
ar 27
nirkjs 
raukti.
-a’ y ra u 
lėlį, re:

a galėči; 
batj prot’r 

nief-j. X š 
ir n.-u! 
prisb’sd 
duosiu 
;a:a*:.!an

Pa’ieškau sesers Agnieškos Grine 
vič. Kauno gub.. Ukmergės apskr.
Sėtos parap, Užkunių sodžiaus. M?1-

........... . <’)džiu atsišaukti.
•Tohn Grinevič

4776 Melrose st.. Philadelphia. Pa
i

Pajieškau brolion Antano Matulio, 
Kauno gub.. Vilkmergės apskr.. Del
tuvos parap.. Kalvelių kaime. Seniau 
gyveno Philadelphia. Pa. Kas apie 
jį žino malonėkite pranešti arba pats 
•ai atsišaukia. (S>

Julius Matulis
363 Portland st.. Cambridge. Mass.

ai sivedimui merginos, 
našlės. Aš esu J5 metų naši, s. 
sūnų 12 metų. Piašau atsisauk- 

< 71

Pajieškru 
a rb” ■ 
turiu 
♦į

Dcx
Pati’ Chet-ri"

lį2. Sk'.-lton, XV. Va.

I

Pa:ieškuu apsivedim ji i., .-rgin-is, 
•arp 2')— 2 • metu, b' s';otu:n> tikč- 
iimn Aš esu 27 m-tų vaikinas. Atsi
šaukdamas prisiųskit*.' paveik, lėli.

P. Rei-on >7i
2202 Russell st.. Detroit Mich.

Pajieškau apisvodlaaui merginos. 
nu«~ 17 ii i 22 metų, turi būti laisvos 
naž'algos. Aš esu 22 metų. Atsišau
kite.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsini mus iš ko- 
k:u vietų paeina, pirkimus, parda
vimus. pajieškojimus gimimų arba 
draugų. "Keleivio” skaitytojams 
s: aitome po 2c. už žodį pirmų sykį 
ir po 1 b-c. už sekančius sykius. 
Neskaitvtojams skaitome po 3c. už 
žodi. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašykite 
l uotrtimpiausiai ir visados siųski
te kartu ir mokestį, jeigu norite 
įad greitai tilptų.

"KELEIVIO" A DM.
255 BROADWAY.

Pajieškau ^brolio APfonso SoV-ino. 
Telšių apskričio. Padabinių kaimo. 
Paskut>nj nuo jo laišką gavau 9 me
tai atgal iš Buenos Aires Argent;na. 
Jis pats, ar kas apie 'jj žino, praneš- 

,k,te . («) 
Antanas Saltor.

I 364 Kensington avė, Chieago, III.

Pajieškau Dom, Marijonos Marge
les ir Jono Šaupiu. Sintautų parao., 
Suvalkų gub. Atsišaukite, ar žinan
tis praneškite. (7>

Marcelė Balnaitis
Į 406 IVąll st.. Rockford, III.

SO. BOSTON. MASS.

Paį*‘r,5*u ^om’ninko Bamblaus- 
. o. apskričio, Žarėnų parapi
jos. ..aušilių kaimo. Turiu svarbų rei
kalą. Atsišaukite.

Vincent Kiibinska*
1:>3 Main *L, Hartford. Conn.

Pajieškau darbo į marketa (groce- 
ri > už vedėja -gaspadorių aiba už dar
bininką. Esu atsakančiai patyręs ta
me darbe per 7 metus. Kalbu lietu
viškai lenkiškai ir angliškai. Reika
laujant kreipkitės, adresuodami taip: 

Joseph Jankauskas
24 XVaIi st., Lowell, Mass.

A. Višniauskas
Clark Bros. •'amu. MUlinockct. Me.I

I
Paj<**škau apsivedimui merginos, 

tarp 25—30 metų. Aš esu 33 meto 
(•latesojų iinių meldžiu kreiptis lai- 
Iku. (8)

i
i

PAJIEŠKAU UEUVEJE Jie*, .s 
Berenienės ir jos vaikų Adomo ir 
Jievos. X'isi Kauno Itub, leisiu mies
to. Ju tėvas Franciškus Berenis. tapo 
užmuštas. Todėl kas apie juos žinotų 
malonėkit pranešti arba pats lai at
sišaukia ant sekančio adreso: (8)

Adolfus Liniris
1536 E. 34th st, Cleveland. Onio.!

I
I
Į I 
i

Pajieškau Alėto Zupkaus, Šiaulių 
apskričio. Pamiškalnių kaimo, 
šaukite, ar žinantis praneškite.

Frank Klony
1516 \Vood at.. Philadelphia,

Alsi 
(7)

Pa.

Boy SI.
r. s 

Glen Jean. XV, Va.

Pa >; cš nu a p'i ved: m u i 
meti. A < u 

toriu gerą dar'.a, m* kn
Platesnias žinias . utoinsiu 
ka.

, J e Mud
ltoY 343.

nu^ ir*

*j ■* k a s
'agamore, f

Paiieškrt' ap-:vedimui marginus 
> uo 17 iki 23 metu. Aš esu 22 n-".ų. 
Mergino* mylinčios g-ažų gyvenimą, 
atsišaukite.

J. Kuklan (7)
3)9 Rivcr st.. Patcrson. N. J.

Farmos! Farmos!
Nėra visoj Amerikoj tokios didelės 

ietuvių kolonijos, kaip čia. Fountain 
mestas yra centras lietuvių kolor.i- 
os. čia jau yra nusipirkę suvirš 
i00 lietuvių farmas. As da turiu 32 
armas. pardavimui su puikiausiais 

oudinkais ir dideliais sodais. Taipgi 
uriu 12,000 akerių nevalytos žemes 
įuo $10 iki $25 už akerį. Reikalauk 
šarmų kataliogo. <9)

J. A. ŽEMAITIS.
K. L Fountain, Mich.i

apsivedimui merginos i 
5m. A s esu 28 metų, tu-1 

Merginos, atsišaukite, i 
iga’s nereikalauju.

J. Vaitkus (6)
Port Jefferson, N. Y. i

Pajieškau 
senesnės 2 
i kapitalo. 
: p

1_»( X 1 •> T •> t

REIKALINGI AGENTAI
Rinkiniui apgarsinimų ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 
duoti paliudijimą kur dirbo už agen- 
.ą. Kitokiems nėr atsakymo. (?) 

STR U PAS AND CO.
92 Warvick su, Nevvark, N. J.

merginos 
tikėjimo, 

metų, to- 
merginos 

paveikslėli 
(6)

Pajieškau apsivedimui 
arba našlės, be ,-kirtumo 
Aš esu laisvų pažiūrų, 36 
kių pat metų norėčiau ir 
Atsišaukite prisiųsdamos 
X aikinai tegul nerašinėja.

J A. Rūkas
B< x 17, Diyernon, III.

Pujiešl apsivedimui merginos, 
;■ našlės, nuo 25 ik: 3v metų, mokan- 
ios rašyti. Aš,esu 36 m. batų dirbė- 

; -. Meldžiu atsišaukti, prisiunčiant 
; av rlk.'lėlį. Atsakymą duosiu klek

inai. (to*
M r. Aliams A. Grigaliūnas

C’ North Pleasanl St,
Kenosha, Wis.

ve

P. ji' sl.vu apsivedimui
-br našlės ■ ro 18 iki 35 
2 r>. va k'> as. Atsišaukite 

pnveil -lėli. Platesnras 
ilt 1:1 'si u.

'IS

B^v eOO.
A. Bulatus 

Kempton. XX*. X'a.

ii- Amt apsivedin’ui merginos. 
Is ii-i . 2 metų, be skirtumo tikė-

As <• ; 25 metu. Atsišaukda- 
p:'siuskit'.- naveikslėlį. (6>

B Ortas
: Rocs'.velt St..

Oregon City, Ore.

P:i .ieškau an.-ivediinui merginos, 
ra ;<>• ir protingos. Aš esu 29 metų. 
: ; Aito. Platesnius žinias suteik

iu per laišką. (6)
■Joc Ruckis

!;'i Kenton st.. Springfiela, Ohio.

•»
Pajieškau apsivedimui merginos

!>■ našlės, nuo 20—27 m. Aš esu 
• m. iin’-smaus budo. Merginos no- 

rr. apsivesti ats'šaukite. Atsa- 
vm-> Juosiu toms, kurios prisius pa- 
eikslėlj. (6,

F. J. ( olos
H- lis st., XVorcester, Mass.

I’a>:eskau apsivedimui merginos 
■ -o -jo :;o Aš esu 3()m. Su pir-
:r: la'šku meldžiu paveikslėlio. Atsa- 
-in.a duosiu kiekvienai ir paveikslė
lius reikalaujant srrąžin.-iu.

George Straus 4t0>
. >8 Market St, Norfolk, Va.

I

REIKALINGAS nuolatinis pirmo.- 
klesos BAR BERYS. Mokestis $26 są 
vaitėje. Geram vyrui alga bus augs- 
t i narna. (7)

F. H. MiĮl.r
446 Grand st., " Brooklyn. N. X’.

NAUJOS KNYGOS.
Kas tai yra religija? 

rodanti 
veikimą 
gaus iki 
knyga, 
apdarais

Inkvizicija su paveikslais šl.im.
Audimo kietais apdarais $1.25.
Lietuvos ašaros. Kariškų da 

rinkinys 35c.
Išmintingas 

lrama 35c.
Pardavikams 

ant visų mano 
knygų kataliogo.

A. ŽVINGILAS
26 Broadway, So. B>sto*i. Mass.

Knyga, nu- 
religijos atsiradimų ir jos 

nuo pat pirmpradinio žn;»- 
intisų dienų. Labai svarbi 

Kaina 81.50 audimo kietais 
$2.00.

Nata nas. *5 veisimi

duodu didelį 
knygų.

uždaioį
Reikalaukite

<7J

Paiicškau apsivedimui merginos. 
G-'istina kad butu laisva, apsišvietu
si ir nvkčtų anglu kalba Tarp 20-28 
motu amžiaus. -Aš esu fotęgrafistas, i 
turiu savo fotografijos įstaigą ir esu ■ 
{•rasišvietes vaikinas. Priežastis nia- 
:pajieškojimo per laikrašti yra ’a, 
.■•d musų miestelyje nėra lietuvaičiu 
merginų. Merginos norinčios turėti 
■ iresnę ateiti, atsišaukite greitai. 
At’akvmą duosiu kiekvienai. (7) 

J. Plack
T.emnnt Studio, Lcinont. Ui.

PATERMES
MERGINOMS.

Apie lyties dalykus parašė M. II- 
j Sanger, vertė iš anglų kalbos J. Sto
nus ir iš'eido gana skaitiniai. Bet 
pirma laida jau išsibaigė. Taigi ant
rą laidą kad atspausdinti ir pridėti 

. speciališkai moterims patarimų, ko- 
į kių pirmoj laidoj nebuvo, F. Stropie- 
nė parūpins minėtus patarimus, kad 

, kiekviena moteris žinotų, 
ir kaip daryti. kad 
ka ir laiminga 
ninigų išleisti 
Knygos turinį 
žinoma, pirma 
pių. su paveikslais-, 
dos bus speciališki virš minėti pata
rimai pridėti, tai knyga bus da di- 

1 jesnč. Moteris pilnai užsiganėdins.
Šiuom kartu bus antros laidos at

spausdinta tik tiek, Kiek bus užsa
kymų — ne daugiau. Kurios neužsi
sakys dabar, tai negalės gauti, taigi, 

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

Siunčiant užsakymą siųskite money 
orderius ar popierinį dolerį su jūsų 
vardu, aiškiai parašytu, ant. vardo: 

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

ka daryti 
būti svei- 

ir kad nereikėtų daug 
visokiam gydimuisi. 
neminėsiu, nes kaip 
laida buvo 120 pusla- 

prie antros lai-

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės tarp 17—22 m... be skir- 
• i-mc tikėjimo. As esu 24 metų vai
kinas. Meldžiu atsišaukti. (9)

Erh-.-ar-' F. Pet< rson,
Bry S! St? B. Toledo. Ohio.

Pajiešl au apsivedimui merginos, 
kuri norėtu apsivesti. Aš esu amat- 
oingas. Platesnes žinias suteiksiu lai
šku.

•John Nerich
Gen. Dėl.. Rockford. III.

BELGAI GERI ŪKININKAI.
Brolyti, kūmai, ar pameni kaip 

Lietuvoje dvarininkai gabendavo vei
slinius gyvulius iš Belgijos? Mu-ų 
paviete (Oceana County) apie mies- 

I telj HarL apsigyveno daug Belgų ant 
i geru žemių. Jie užaugina gerus gy- 
! vuliu- gerai išdirba žeme, sutaisė 
puikias triobas. Kada jų žemelė paii- 

. kolaisva. tai daugumas rengiasi va- 
, žiuoti ; savo šalį ir priduoda mums 
geras farmas ant pardavimo. Tai yra 
gera proga igyti geras, gerai įtaisy
tas ukes. Toje apielinkėj jie turi di- 

jdelę plytų bažnyčią, išmokėta; taipgi 
: atvažiuodami neapsigausite, tik pir
ma parašykite ir pareikalaukite far
mų kataliogą. o ateinantį pavasarį, 
pradėkit ir jus su mumis auginti ja
vus. kad pergalėt brangumą maisto. 
■Atvažiuoti pas mus neklaidų, nes 
geležinkelis ateina i pat ntusų kai
mą (7)

M VAl.ENėll S.
• Rox 96. Hart. Mich.

Pajieškau Petro Nedzel’os, Vilniaus 
"ub. Kenevos vo|<<„ Noriuos narap.. 
Ka-i'tu ka:mo. Taipgi ir kitų draugu 
meldžiu atsišaukti. As trumpame lai
to* i-.vaziu<>s'ti į Lietuva. Paeinu iš 
'.i’utza'o kaimo. Kanevos valsčiaus.

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

I TĖVYNĘ! Geriauia dovana gi
minėms laikraštis "Amerikos Ūki
ninką.*." Ji niekur neužlaiko ant ru- 
bežių. gauna visus numerius ir skai
tydami pasidžiaugia. r.es jis tinka ma 
žiems ir dideliems, nes ils vra bepar- 
tyvis. "Am. Ūkininkes," Box 96.

Hari. Mich.



Skaisti rys.
Važiuojant iš 
šo) namon —

Kelčakininkas nušovė 
merginą.

(Šiaulių aps.L 
Bėnės (Kur- 
Eudraičių kai

man, kolčakininko šuviu vei
dan buvo amžinai užmigdy
ta F. Lantaitė. -Jos bendra
keleivė. kito kaimo mergina, 
kartu su velione važiavusi, 
nors ir sunkiai sužeista, iš
liko dar gy\ a. Išlipusioji pa
sakoja, 
nuvažiavus Bėnėn 
tusi su vokiečiais 
ninkais, k 
aštru teisybės žodį ištarusi. 
Žodžiai, matyt, buvo gan i 
kartus tiems, kurie pasis
tengė iš pasalų pakelėje 
žmogžudiškai atsiteisti.

Velionė buvo dar jauna 
mergina, nesuskubusi pa
baigti paskutinės Mintamos 
giminazijos klasės. \ okiečių 
okupacijos metu ji mokyto
javo, teikdama vaikučiams 
šviesos spinduliu. Pastaruo
ju laiku dirbo Kaune, 
džios į taigose. Velionės bu
tą atvirau? budo, ką liudijai 
ios mirtis, ’r progresir.ių pa-i 
žiūrų. Kunigai nenorėjo lai-! 
doti parapijos kapuose kai
no bedieve. Lapkričio 16 <1. 
š. m. palaidota Skaisgirio 
kapuose. Tebūna tau lengva 
šalta žemelė!

kad velionė tą dieną 
susikir- 
ko.'eaki- 

uriems ne vieną

bai bijo |)agrįžtl ir siausti 
siaulių apskrityje tokių <1 
ru yra dar daugiau. Da y 
ma jų su inventorium ir 
sais ūkiškai; padargais y 
dabar Ūkio Hiinisienjos 
nioje ii gali būti isnuomd 
jami. Reikia kreiptis l Is 
ministeriion.

Kentėjo per 10 setųRedakcijos Atsakymai į
J. Baranauskui. — Daly- 

nt' jau pasenęs ir komunin
ių darbai visiems jau žino
mi. t Jei kalbėti anie tai per į 
la ik i ašt į neužsimoka.

J. Rasiuliui. — "Kaip jie 
gyveno ant mėnulio'’ buvo 
lai:'.estiška apysaka: tikre
nybėj niekas ant mėnulio! 
nėra buvęs, ir ta apysaka 
parodo, kad gyvenimas te
nai nėra galimas. Ją parašė 
astronomas, kuris pats per 
dauge'į metų mėnulį buvo 

’■*'!? tyrinėjęs. Kas atiduotų žmo
nėms pinigus už Lietuvos;
Domis, jeigu Lietuvą lenkai j^- Pope p.rstų pasirodo boie, pas
ai kili užvaldvtų, tai sunku pradeda pranykti; lie-, . - , dvi, viena ir paskui prapuo-
paSi'K\tl. t paskutinė, šitą štuką daro genau-

>i stukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
iai turėsit sekretą ir tas boles. Kui- 

> na $1.75 ir $2.00.
■ NUM. 2. Galit padaryt kad viskas 
: :tix> stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
: pats pašoka augštyn. Yra stebėtina 
s i aka, visi pradeda bijotis. Kaina 
•S1.00 ir $1.50.

MAGIJOS (?)
O. Boy 772. Vt aterbury, Conn.

I

N AUJA ’.K L UBAI l'KkKTlšKA 
YI.A.

t* yla ių.x galit 
ius. maišus. vU.

debatus. 
. ---- Ji siuva drūtai ir

eta1, greitai kaip masina: prekiuoja 
ęi"- su 2‘> yardą šiaurių drato.- ir a- 
> atoms su nurodymais, t»K $i?)o. ~

az 'o.ihi. Užsigaiičdinimas gva- 
) .aatuotas. Pridėk prie to apgar-

Minic, šiandion, ir pasius,, pas: (Si 
NOVELTY SALES CO. Dept A i tu 

O. Box 124 . NEW YORK. N. Y.

GALIT PADARYT 1D1DELIAS
ŠTUK AS.

ant Biržų 
lapki. g a. 
užpuolus mi- 
i nuginklavo, 

nudraskė 
norėjo 
spintą. 

Prisikimšę 
skubinai iš- 
linkui. Bet 

tiko
m menes ^ar- 
Vienas vokie- 

krito negyva?, kitas bn- 
’ikusieji bandė 

atsigulę ant žemės, 
puolus prie- 
įSrie.ė rau

pai įdavė, 
skuba pasnr.ik-' 

ii. Nelaisviai nugabenta 
Pasvalin.

l’žouolimas ;
Biržuos 11 

vokiečių buvo i 
bei ją, jos dali 
įsiveržė paštan, 
telegrafo aparatą, 
įsilaužti į geležinę 
bet nepavyko, 

i kišenes laiškų, 
ibėgo šerberko 
už 2 varstų nuo Biržų su 
Įjuos musu kark menės 
įgyba šūviais. 
; i. y s 
ivc sužeistas 
■ginti 
■ bet mūsiškiems 
šakin vokiečiui 

val-;ka*=' augštyn ir 
1 ris vis gi sur

Iš keturių bolių padarysi gerą šva
fSrpe p-rstų pasirodo bolė, pas-

i

Suėmė lenku šnipą.
Radviliškis. Vsntainių kai

me lapkr. 30 d. buvo sulaiky
tas žmogus, kuris pavakare 
atėjės i šniuraičių kaimą, 
laikė save karininku ir klau
sinėjo kiek gyventojai turi 
ginklu. Jei turi, tai kad pas 
ji užsirašytu. Pasivaręs ark
lį nuvažiavo i Gudelių kai
mą. Tenai sakėsi, jo gimtinė 
esanti apie Joniški, Trum
pių kaime, o gyvenąs Kau
ne; esąs įgaliotas Ap.;?ug • • 
iMimsteiijOr sužinoti ras vi
duje dedas. Gudeliuose 
įbauginęs žmones atvažiavo 
į Vantainių kaimą ir reika
lavo arkliu joti i Radviliški. 
Kol arklius prirengė, jis vi
są laika pasakojo, kad mū
šiuose pas Radviliški lietu 
vių žuvę 600, o vokiečių tik 
15, ir kad santarvės misija 
pabėgo, vokiečiai eisią pir
myn. Liepė imti ginklus, ar
klius ir drauge su juo, kai
po karininku, joti ne lietu
viu link, bet vokiečiu. Kai 
V a i t a i n i u o ° e pareikalavo 
parodyti dokumentų, tai pa
sirodė, kad jis ne karinin
kas, bet buvęs lenkų legio- 
ninkas. Tada jį areštavo ir 
pristatė karininkui, kuris 
buvo prie santarvės misijos.

Nesuprantąs.

ri-

I

Nuo skilvio suirimo. Dabar 
sveikas. Turi gerą apetitą 

ir valgo viską su noru.
Aš iigau !»;•!• ilgą laiką, 

jau p; iuavara. nrvit ^Kiminą, 
i ir >kii linkus '*kauuvj-mu* ir 
mus. Aš baiul/Jitu >kirtinixus 
ir aš buvau pas 'fertausiiu 
l>et niekas man negelbėjo, 
aš taip nusilpau, 
ti ir taip susinervavau, kad negalė
jau užmigt:. Aš nezino.-au ką dary
ti. Ant laimės as sužinojau šv. Ber
nardo gydančių šaknų arbatą it aš 
pradėjau ją vaitoti, jtiunipą laitą uš 
jaučiaus gesinu in uaoar aš esu svei
kas. Toji arbata išgydė mane.

Todėl jeigu kuris nejaučia gerai 
arba turi koki nors pilvo nesmagumą, 

viduriu, tad vartokite tą 
Bernai-do Arbatą. Ji turi 
ir veikia stebėtinai. Pri- 
už pakelį arba -55.00 už, 
ant šio adreso; (9)

—13, Ne.v 
jums su į 

Pinigai bus 
ne- ;

i.

Aš turė- 
katarą 

liejamu, 
vaistus 

daktarus, 
Pagalinus 

kad negalėjau dirb-

"Liet. Ukin.”

2023 St. Paai Ars.

Cnicage, UI.

MEILĖ IR 
* DAILĖ

Smagiausia 

ii" Įdomiausia 

knyga skaity

ti. 210 pusla

piu. 20 pavei

kslu. Kaiua 

$1.00. Reika

laukite pas:

Pinigus siųs
kite : dolerį 
laiške, ar mo- 
cev order i.

A. Margirį*,

ikstą arba 
vaistą Šv. 
geru skonį 
iųsk ši.12 
b pakelius. a<*' oiv
..St. Bernard Gardens. N 
Orleans La. Jie prisius 
nurodymais kaip vartoti, 
grąžinami, jeigu ta arbata jums 
pagebėtų. Tikrai viertinga pabundv

1

I
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LIETUVIŠKA Į 
į

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75.

čirkšlę tūkstančiai moterų su 
‘ ‘ . Pada-

Šitas Didelis Ekonominis
Išpardavimas, sumažins 
Pragyvenimo Brangumą

MES visi esam užinteresuoti kaiu sumažinti brangumą p ragy veninio, o 
ypatingai dabar—kada žiema ir net bloginusia' Kada salti vėjai pu

čia ir šilti rūbai daugiausiai reikalingi— tad ir pardavimas tokių daiktų 
daugiausiai pageidujamas.

Drg. -J. Savinčius iš : 
?4ass.. p risi

cialcknii.T 
ar S2.25 ir

rence o. 
Ilietuvos oi 
Rėmimo Fono 
šo •

".Man re. 
kas. kad i 
tęs d a ibi r 
aukauti 
Lietuvos 
nelauktų, 
kas kitas 
bar ir pi: 
rengti. - F 
pu buvusi 
dabar ko: 
mis ; 
Mm, 
raeri: .u. 
sakytų: 
girdėjom 
čiu irgi jai 
rusėj tei-y 
Taigi kiet 
kiekvieno 
darbininko

i.av - 
iun t ė 
c ratų 

ra-

g atėjo 
kiekvienas susi 
linkas turėtų 

kiek galėda 
socialdemokra 
kad ka sėtojo

Kriaučius
kuris 
MOS
o.u gražiai siuva visokius RUBUS 
\ YR VIS ir MOTERIMS iš gerą 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Toae! reikale užeikite ir per- 
.'-itixrinkit. o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: ( ? >

P. Valiulis
12'. HAVERHILL ST. 

LA'.VRENCE. MASS.

pabaigęs RUTES SISTE- 
KIRPIMO MOKYKLA. La-

Sitų <-------. ' ~ _
pasitenkinimu rekomenduoja.____
ryta iš minkšto raudono gumo, {talpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai j šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 
dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

FISHLEIGH & CO.. Dept. 924. 
CHICAGO. ILL.

Už Suv. Valst. rubežiu kaina $2., pi
nigai turi bu t nrisiust* '“kalno.
_____________________________

I
i

BANK A
279 HANOVER STREET, 

BOSTON, MASS.
LIETUVIŲ ATYDAI!

Į visas Lietuvos vietas, kur tik gali 
pasiekti paštas, MES NUSIUNČIA-' 
ME PINIGUS, gvarantuojam už jų 
pristatymą.

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

Rubliai 11*0 — $5.00 
Lenkiškos Mark. — 100 — $2.00 
Vokškos Mark. 100 — $2.80
Kainos mainosi, bet priduodam 

artymiausią kursą.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

$500,000. (7)
V.AL. BACHEVICIA

279 Hanover Street,
Boston, Mass.

I
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A, n

vardyta 
draugi? i 
” kad

prs 
vai.....

n žinome, kuri.); 
•bė. kurioj melas. 
kvieu.G socialisto, 

laisvę mylinčio 
šventa pareiga 

dabai yra nieko nelaukiant 
paaukauti bent kokį dolerį. 
Lietuvoje dabar artinasi 
iSteigiamasai Seimas ir kas 
; nenori, kad tenai sėdėtų ku- 
nigužiai. o musų draugai, 
dėl musų nepadavimo laiku 
pagalbas, butų atstumti, tu
ri juos paremi. Taigi į darbą 
draugai! Gana mums šnek li

nčiuoti, gana žiūrėti, kaip ki- 
iti mus aplenkia ir deda ant 
į musų sprando sunkią naštą. 

t- - • - iSukruskime ir mes’L tena. Ltenoj yra gimi- "Julius Savinius.”
nazija, kurios vedėjai yra;
krikščionis demokratai. Gi-; j 
minazijos mokytojai 4, vi-: 
siems vadovauja kunigas. 
Tie vaikai, kurių tėvai yra1 
kairesnių pažiūrų, i gimina- 
ziją nepriimami arba sodi
nami į žemesnę klasę.

Sake, stojant į giminaziją 
užklausia: ’ar yra pekla?” 
Jei atsako — nėra, tai nepri
ima. Man žinoma panelė Di- 
čiutė, kuri Ukrainoj buvo 4 
klasėj ir Utenoj buvo žadėta 
priimti į ta pat klasę, bet 
sužinoję, kad jos tėvas yra 
kairesnių pažiūrų, buvo pri
imta į antrą klase.

Mokiniu tėvai skundžiasi, 
kad neišgali nešti mokyto
jams sviesto ir kiaušinių, 
kurių reikalauja, neskaitant 
mokesnio pinigais už gimi- 
naziią. Uteniškis.

DAKT YRĄS NAM.UOSE.
. ..c ..a .>v.,c simvdos naaja ;<ay- 

a: Daktaras Namu se. Knygutėje 
.■a.-.::; visokios vaistiškes žolės, 

□k-, -, zi *dai. lapai ir it, nuo ko
lą ligų yra vaistai ir k;;ip vartoja- 
ia- S i lotyniškais užvarčijimais. 
a p kad ki?kvie::a- gali juos gauti 
*.le aprieKcje. Be to via daugybė
■.■i ■■ . . - *.;•:;*ui.:

u. lokia knygu.e yra 
i-.-kv:vr.a:įi. ėst a *<1.00.

M. ZUK AITUS
. >1 Hu'zson Ave_ Rocž.cst

4

Nėra peklos — nėra 
mokyklos.

J
i

i: . e ceo- 
■eikaiinga 

<12) į

- V Y-

SEKRETŲ KNYGA. ;
Labai y:a naudingą ir reikalinga!\ 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai re-r • 
dusioms, vaikinams ir merginoms. L 
Km-„a laimės ir sveikatos. Prisius-į* 
:te dvi po 2 centus pašto štampas, | { 

nes prisiusime. Rašvk pas:
S. M. GALVIN, P. O. BoX 95, Į j 

Bedford, Ohio.
Ši knyga tik ką tapo išleista per ‘ 

patyrusius specialistus dėl labo vi-Į 
šiems. Siuskite greit, nes kas pirme-, 
>nis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau ■ 
turime daug užsakymų. (U)’

i

i

kUKOS SOCIALDEMOK
RATU FONDUI.

. iš Balti-; 
Lietuvos; 
Šelpimo j 

.. $14.20 
Lav. rence, į 

prisi.mtė į 
82.25

Buvo.................... $161.50
Dabar ižde yra $177.95:

S. Michelsonas,
I.. S. R. F. iždininKas.

Drg. V. Lebedis 
jmorės prisiuntė 
• Sociaidemoki alų 
: Fondui...............
i J. Žavinčius iš 
■ Mass.. 2 vasario

INFLl ENZA 
prasideda su šalčiu.

Prašalink šaltį su 
pirmu nusičiaudėjimu.

CASCARA
tiUL’S

QUININE
V

Stovi daug pamesta dvarų.
Ta^valio apskrity dabar 

stovi paine-rų 17 dvarų, ku
riu savininkai, daugiausiai; 
vokiečių baronai, buvo pris-’ 
toje ; Belmonto gaujas, da-'

I

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo- 

‘je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

landas — gripą Į 3 
dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo

ną viršų su Mr. Hill’s paveikslu.
Visuose Aptiekose.

.TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirbai 
i Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 

šiepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, ■ 
juodus arba šlakus ir prašalina viso ; 
kius spuogus r.uo veido. Kaina dėžu | 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųs' 
ir stampomis

J. RIMKUS.
P. O. BOK 36. Hnthronk. Mass

Į•if

Stebuklinga Formula
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

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

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

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.

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

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

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

TERRACE CITY PHARMACEDTICAL CO
2 HUDSON ST. YONKERS, N. Y

4

V1SUPIRMU.‘leiskite paaiškint—kad tas :šĮ)ardayi>nis yra visiškai tei
singas. Jokių tavorų nėra už kuliuos negalėtumėm duo. iuusu pilną gva- 
ranciją. Jie nupirkti nuo Suv. Valst. valdžios arba .ios kontraktorių. 
Tavorai buvo paskirti musų Kareiviams ir Jurininkams, tavorai geros 
tušies—tokie kaip buvo vartojami niusų kareivių — tavorai nupirkti pi
giausiai totlel, kad pasibaigus karei, ateiiije nū.-a įeikaungi Valdžiai— 
tuos tavorus mes parduodam jums kaipo sutaunymą ir tuoir. duodam pro
gą įgyti drabužius sau ir ir justi šeimynai daug lengviau!
Todėl tas musų darbas Vra patvirtinta.- Nev. Yorko mi.-sle. bei musų pa
sisekimas yra taip didelis šiame mieste, kad mes dsėar pradedame tą 
v’brbą drąsiai ir kituose miestuose, kaimuose ir kaimeliuose, kur žmo
nės yra po globa smulkių pardavėjų. Ir šiuomi dd daine jums pragą 
numažinti jūsų išlaidas. Imk viršų musų pasiūlymui, ii tada, ištirk su- 
taupymą. Palyginkite musų prekes su toms kurias jus matėt numažin
tas pas jus krautuvių languose, o rasite s'kiriumą- tada pirkite tiek dra
bužių kiek jus galite, nes jie verti daugiau negu pinigai!
Jeigu jus neužsiganėdintumėl su tuo tavoru. |>ermainome ant kito arba 
sugražinai* pinigus be jokio klausinei!
Atminkit tai—kad ble audeklas ar drabužis dideliai k: a reikalingas Lie
tuvoje. Prusnose. Rusijoje ir kituose Europos šalise. Jeigu jūsų žmonės 
yra už jūrių ir jie reikalauja drabužių, pagelbėsit jiems daugiau negu su 
pinigais, kurie neturi pas juos tekios didelės vertės, .lies pagelbėsitne 
jums nusiųsti jiems tuos drabužius! Prisiusk mums savo užsakymą taip 
greitai kaip gali.
Šitas pardavimas visiškai yra teisingas ir aprūpins jus ir jūsų šeimyną 
su stebėtinai gerais drabužiais. Apačioje to puslapio yra kuponas, ku
ris duos palengvinimą jums užsakyme, lik ispildyk jį; pridėk reikalau
jamus pinigus ir savo provorde, :r tas didelis sutaupymas. kurio New 
Yorkas nėra matęs per ilgus metus, ateis tiesiog j jūsų namus!

JEIGU TURIT GIMINIŲ EUROPOJ, 
NUSIŲSKITE JIEMS DRAPANŲ.

EUROPOJE žmonės pinigų nereikalauja, jie jų vartot negaiš—bet nori ir 
reikalauia drabužių. Mus Uužiubežinis Departamentas supakuos ir pri
žiūrės išsiuntimą. Pasirink tai, kas mislinat jiems yra reikalingiausia, 
prisiusk užmokesti padengti išlaktas. <> mes pristatysim daigtus kur tik 
jus paliepsite. Adresą parašyk sekančiai:

FOREIGN DEPARTMENT,
MERCHANTS" CLEARING HOUSE OI AMFRIC.L Ine..

557 BROADVV AY, NEVY YORK. N. Y.

1. SUNKUS DARBINIAI ČEBA
TAL Armijos stiliaus—visi., 
skuriniai ir geri žieminiai ėe- j... o- 
batai. pora ...........................

2. ARMIJOS STILIAUS ČEBATAI 
Labai drūti, geriausios rūšies 
verti $10. visokio didumo,

-3. ČYSTŲ VILNŲ KALDROS. Tik
ros O. D. Armijos Kaldros. di
delės. nieku- kitur už toki.
kair.a negalima nupirkti ...

L SUNKIOS VILNŲ PANČEKOS
Tikros U S. Armijos pančia- 
kos pageidaujamos civiliams . 
vartojimui už porą ..................-ŲK’.

5. VARŲ SVETERiAI. Briunos 
spalvos, veik čystų vilnų, jus 
galite tą sveteri vartot bil«x4 a- 
taiku .........................................
S. PEA JAKUTES. Kurias dėii !
jurininkai, tvirto audeklo, nu
pirktos U. S. Shipping ą- r 
Board. kaina ..................... ’ IO.vH

7. E. S. ARMY PLOŠČIAL Tinkan
ti dėvėt ir eivilianms, labai „ — 
gera.- bargenas jums ...........
8. SKURINIAI ERKINAl 
kamzelkos. vilnoniais pamu
šalais: tvirtus ii šilti; sma-

......... otfnaĮ oqj8p auti shS

9. NAUJŲ VILNŲ PANČIAKOS
Labai storos ii dideliai šiltos 
Tokias pančiakas dėvėjo mu- • 
sų kareiviai kada tarnavo, už

arba

11 VILNONIAI MARŠKINIAI. 
\ yriški, balti ir pilki marški
niai ir kelinės syk.u. q-
už eilę .......................................“I.cS)

15. “FLANNEL" KELINES. Mė
lynos spalvos, čystų vilnų iš
U. S. Shipping Eoard, s- ...
už porą ................................. 'tKOV

16. V1RŠ APDANGALAS. Pilnai 
sv juem apsisupi visas. Jis 
užlaiko lytu ii vėją 
parduodam po ...

17. ARMIJOS TRUNKA1. Labai 
parankus, drūti ir ruimingi.
Tokiuose turėdavo musų ka-t___ 
reiviai savo daigius ............... * < •O"
18. STOGAMS POPIERA. 2-jų ir 
3-jų storiu, ritiniai 108, ket

.................................................#1 QA virtainiai. ir stebėtinai

. ...s2-50

19. AVIES KAILIO KAMZELKOS 
Nieke geresnio negalima gaut
r.uc šalčio. paklausk biie vie-s_ 
no kuris tokią turi .................*9.49
20. VYRU ILGI ČEBATAL Pada
ryt* iš geriausios gumos. Vi
sokio didumo.
už porą ................  *4*ZO

21. NAUJI .O. D. MARŠKINIAI.
Tokie pat kaip nesi<xlavo ka- 
t-.-iviai; toji materija iiga ilai-g.
ko ir gerai jie pasiūti.............. ’ 4zMl

.2 U. S. ARMIJOS KELINES. To
kios pat nešiodavo kareiviai.
Juodai perfarbuotos. didelis 
bargeaos, už porą ..................*1.43
23. ČYSTŲ VILNŲ SVETER1AL 
laivyno, mėlyni, tikri kaip 
nurodyta laivyno sveteriai.
Reikalaukit daugiausiai .... '•!>../.)
21 VALGIAMS TORIELKOS. Pa
darytos, iš gero metalo, neru- 
dv.ia. Pamislykit, kaip geros 
piknikams, viena ................... 1OC.
25. KAVOS PUODAI. 3 kvortų
didumo geriausios rūšies ko
kius tik galima gaut, labai .. 
stiprus, ' ienas ........................*1.3-)
26. PERFECTION PEČIAI. Labai 
parankus pernešt is vietos į
vietą ir jeigu pritrūksta ang
lies arba greitam apšildymui. —» 
Vertas $7.0ft ............................... 4OC.

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

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

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

PLAPAO PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kimo 
ir jokiu budu negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibyt. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegu Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok*, uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, St. Urais, Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

ANT SVETERIO 
laba* šiltas 

gana pa ran-

porą .................
10. UŽVALKAS
Biiunos spalvos, 
ir gražiai išrodo, 
kus dėvėjimui ..
11. AVIES KAILIO KAILINIAI.
Pasiūti iš geriausių kailiukų; 
neapsakomai šilti, smagus .. 
dirbantiems ant oro.............yl»*.W

12. NAVY STILIAUS ČEBATAI. 
Juodi, pasiūti iš geriausios
i. tvirčiausios skures drūti 
padaL už porą .........................• b.H'J
IX VYRŲ VILNONES PIRŠTINES 
Dideliai geros tiems, kurie 
dirba ant šalčio lauke. Tik- 
rai geras pirkinys ................. OW.

t

DUOKIT PASIŪT MUMS.

< ■

b

P, r. V^'

Pabandykite GARFILAN 
ir jauskis smagiu ryte.' 

dykai. • 
tik išpildvk 

priduo-,

Išbandymui kuponas dykai 
Frank Garfinkel 
Mfg Chemi.->t, [lept. L.-ll 

1 JI Avė. A.. New Y’ork. N. 
Picose send m«' a ••’I’EE -a:nplc 

of "Garfilaz”
Ncme ............ ... ..............................

Strecet..............................................
City............................................... .

•rs'LAT/Vr 3 
T FBR

L_ęy»Ci^ ? 

INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISUR.

Jeigu jus nesijaučia, visai gerai 
tad turite saugotis, kad nepaaguva 
ir.et lnfuer.zos. Toji liga pagauna sil 
pnesnius žmones pirmiausiai. Užiai 
kyk savo vidurius gerai, kad nep?. 
gautų uždegimą ir jus jausitės 
riš u s 131.

GARFILAN
Yra malonus paliusuotojas pavija 

ie peppermint saldainių.
gos uždegimo :r palaikes jusu vidu
riu., švariais. Gardus vaitoti ir veikia 
greitai be skausmo. Geras 
ir seniems.
-į vakarą ir jauskis smagiu 
Gauk Garfilas pabandymui 
NESIŲSK1T PINIGŲ, 
kuponą, kuris yra apač'oje, 
damas vardą ir adresą:

Jis apsau- įj?
• ’ X ir veiKial •& 

jauniems : į r> r ♦: r •_ v jf

i

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Nea užtikrinam. kad Jų* •učėdyatt pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
■Ka imam materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
miervojam rūbą pagal žmogų, todėl mimų 
pasiūti matai ar overkotai nesudarko žmo
gėne Hveizdee ir kana
VISOKIUS VYRAMS 
KOTUS PASIUVAU
TAIPGI IŠVALO M

tvirtesnL
SIUTUS IR OVER- 
P1G1AI IR GERAL 
IR IŠPROSINAM 

TYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Darbas geras ir užtikrinta*. Kaias 

prieinama
■ų broUs iiatavto

Ant Januška
222 W. BROADVVAY, 

SO. BOSTON. MASS.
TalefooM: So. Bostoa—H61S

ISZKIRPK TĄ KUPONĄ
Išpildvk reikalingas vietas ir pridėk užsakymą pagal numerius ir 

nurodyk po kiek kožno numerio reikalauji, pridėk Money Orderį ir pa
siųsk pas

MERCHANTS CLEARING HOUSE OF A.MERICA
557 BROADMAY. NEW YORK. N. Y.

SEND TO
Vardas ..........
Gatvė ir numeris.....................................
Miestas ir Valstija .................................
Numeriai tavoro ir po )«ek prisiųst ....

I am enclosing $

t

Signed

dollars cents)

Merchaots taing Bonse
t DEPT. KEL.)

557 BR0ADWAY, NEW YORK
SpeciaHškos kainos Olsrlia Pardavėjams, imant po daag.

I



KELEIVIS
*

TiIK trair laUoo fil«M wjth the post- ::3.-ter at . , ten, v . • •< T“ ’ 
.1, 1S20, as re<iu'. ec bt th Aęt < O'■••<.S . 1917.

Kapitalizmo pamatai 
pradėjo drebėti.

u i lt z E PULSKA N1E • 
/ dNELA, ALE...

šiol i

VISAI EUROPAI (IRUSIA 
BANK RŪTA S. i Lietuvon iau

Neišlaikys dabartinio pade-j 
jime nei šešių mėnesių, sako 

Anglijos bankierius.

I

Lietuvi 
įuo 
lų ir šis 

! .aiškų
I -1 ’J 
venan 

ekspertai nežino ką! -iai g 
daryti, kad aiaikiusl 
vartės puolimą. Va-i 

dovaujančių bankų direk- j-' 
rius Samucl Seare pa-akė 
”Finansąi is pa dė j i m 

bar yra visuotinas i 
mas. kuris paliečia vi-a pa
sauli. Man) nuomone, pre
kyba neateis i normales vė
že? pato!, pakol nebus išriš
tas visas tarptautinis finan
sų klausimas. Aš tik ką sug
rįžau iš vidurinės Europ 
kur* aš tyrinėjau pramonės 
ir pirklvbos padėti, ir radau, 
kad kas tik rišasi su pram< - 

finansais, tenai \ 
subirėjęs i skeveldras, 
daugiau, negu kas 
trukdo mums sutvarky 
sienio reikau’s. Visų 
tas paliečia pramonę 
Amerika, bet tokiai) 
padėjime randasi ir 
Nuropos valstybės.

”Jeigu dabartinis dalyki; 
stovis tęsis dar šešis mėne
sius, tai ne A iena Europos 
.valstybė turės bankrutyr ir 
Anglija šitan sukuriu tai-) 
pat bus įtraukta. Pramonėj’ 
visos valstybės yra taip su
rištos krūvon, kad įvykus jų 
tarpe katastrofai, viena ne
gali išlikti sveika.”

Daba stirnai pasaulio 
dona; persitikrins, jog 
buvo tu, kurie sakė, k? 
šaulio karė reiškia pasaulio 

. bankrutą. Neišsigelbėsi nuo 
tos katastrofos kad nuveik
tas šalis ir iki ubagystės api
plėštam.

Milžiniški mokesčiai, už
krauti ant Vokietijos pini
gais ii anglimis, turės bu i: 
sumažinti iki tiek, kiek 
ta- sunaikinta šalis pajiegs 
skursdama ir badam 
išmokėti.

Ant Vokietijos buvo

Finansistai Londone - sa
ko, kad tik viso pasaulio 
pastangas sujungus raši 
hutu stirna urašalinti j 
sianti Europai bankrutą

Net 
reikia 
pinigu

ne i

T'

T-

re-1

i1
•o e :j
Lr :11. * i

n ■

skas rr» įas 
kita, 

ti už- 
pirrna

su. 
pat 

Vi? JS

val
ties;’, 
i pa-

I

•**-*.«. < •

*
.ietuvos misijos pranešimas'

I
bankų, draugiją, age. 
'iaip pavienių žmon 
, kunouszi prašon. 

ciymų, K°kiu bildu g. 
n'Jeji --Ymerikoje liet 

lėtų geriausia pasiųs 
ei pinigų savo giminėms a 
■>a šimp nv.kentėjusiems m 
karės. Daugui ta 
Kala.ija, T 
■a, ka 

. ari im 
:iunčiamie 
cinkamai 
■šmokanii ' 
koksai ant

stačiai
kad Lietuvos 

ipo valstvbė- i 
itųsi šio dai bo, 

ji žmonių 
outų karr 
r tat toki 
oinigu

.t; g
idai 

pinig 
reik 

i kurs-
Lietuvo

t
■

i
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GEKiAUSiAS BUDAS SILN- 

T1.MU1 PAŠALPOS Į LIETI \ Ą

Sl«i\onian Iruding Corporu- 
tion. Lietuviškai — Tarptauti
nė Pirklvbus ir Pramonės Ueu-

”Slavonian 
dėlto,

ma-

I
IFIRST STATĖ 

BANK
MORRIS KATZEFFLenkija. kuri iki 

arkavo ir putėsi 
Ivg ta varlė prieš 

pradeda drovė, užvardinta 
.(Trading Corporatiun” 

kad atsidarius rubežiams
, nome įsteigti didelę ap-yv;.itą 

Pirklyboje, Pramonėje ir In
dustrijoje tarp Slaviškų šalių.

Musų Bendrovė užsiima išve
žimu ir įvežimu Įvairių prekių 
(tavorų), persamdyniu laivų ir 
abelna pirklyba, pramone ir in
dustrija Amerikoje ir kitose ša
lyse, kaip ve: Lietuvoje, Ukrai
noje. Lenkijoje, Rusijoje ir tt.

Musų bendrovė inkorporuota 
ant $200.000.1)0 sumos ir Bend
rovės tvarką veda inžinieriai, 
parrnonininkai ir vertelgos, spe- 
ciališkai išsilavinę įvairi-ise A 
mrikoniškuose UniversiictuD.-e.

Musų Bendrovė užsiima per
siuntimu paašlpos ir siui-tiiiiu 

į Į Lietuvą ir turi Representat >- 
rius Europoje, kurie priima lai
vus ir išsiuntinėja siiiniinius j 
visas dalis, Į arčiausią geležinke
lio stotį Lietuvoje, kur atsiėmė- 
jas sę vena.

Mes apdrauažiame (inšiurina- 
me) siuntinius nuo musų sk'a- 
c!o, 47i) Greenvich Streei. New; 
York. iki paskutiniai geležink;- 
’io stočiai, kur atėmėjas gvve-1 

p.uo ugnies I 
pavogimo, I 
ir karišku I

prieš įsma.-_
: i lįsi ją 
jauti,

i
U J l €S{

Lenki j 
jo tas
•’cc. MG
kai'iau ti.

‘ i'.'.i tik dabar, kuomet jau 
•š. iai pamatė, kad dabarti- 

>’ Rvsiia. tai ne senoji Ru- 
visų nekencia- 

vč.lydavo žmo- 
prieš jų norą, o 

” kundgaikš- 
karei skira- 

Jie pamatė, 
savo j-uoda- 

n<-ų iiaudi- gali pa- 
V. ponus. O

nUu’.ios sukištus 
:,.- ūs ir kitus da-

užsienio 
gi rdėt, 
lenkams c

dabai j a '.t
apie taika su tai\y- 
ublika.
ai senai jau reike- 

padaryi, bet svetimi 
cinkai ją vis kurstė 

•Jie atsisakė ją

107 SALĖM ST
BOSTON, MASS.

i

ADVOKATAS
Atlieka 'muu

OFFICE:
735-736 O1H South B’.dg.
294 Washington st,

Boston. Mass.
Te).: Fort Hill 3424-1972.

Gyvenimo vietos telephone:

leiamHkus reikalui visur.

OFFICE:
332

TeL:

Rusija,
..j, k; cm et 
nas caras 
’es i karę

e diaieji 
išvogdavo

•.
si naikinus 
ius, i

. i Ltf

' 1 ’ c

iii K, 

irki*

C111S
yki

Tv rt akcininkai, 
iv.u atrisakė 

iglau pa-

»

I
i

Lietuvoje
Lenkijoje

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ

MUS BANKŲ

Į LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

Eroachvav,
Su. Boston, .Masu. 

So. Boston 481-M. 
Roxbury 423S-M.

GERAUSIA PROGA. NAUDOKITĖS!

No. 2 VARGONAS yra 14rį 
colių ilgio, 12 colių platus, ir 
7% augštas; yra gražiausio 
paoirbimo. . žodžiu sakant, 
yra puikus namo linksminto
jas. Prekė tik $11.56.

No. 1 VARGONAS yru 18 
colių ilgio, 11% colių platus, 
ir 12% coiių au£šta.i; yra 
gražiai pagražintas ir išduo
da skambų ir priima į balsą, 
taip kad yra aiškus di-leicje 
svetainėje. JLs yra apsaugo
tas nuo dulkių ir durnu, stik
lo durimis, l’rekė 81S.75.

turi turėti viena savo namuose, šis namo 
Rados negali su-

geros muzikos
labui gražiai padarytas ir jo mašinerija ni

muziką, tai būtinai nusipirkit viena iš šių musu puikių 
juo palinksminsi save ir savo draugus. Galėsi era.iinti vi- 
ir ne taip, kaip zirrina kas nors šiek-tiek pramokęs, bet 

7 . L i <r tik suk-
Gali būti tik-as atsakančiai.

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

Mylėtojai
vargonus yra 
gesti.

Jeigu mylit 
vargoną. Su 
sokius šmotus __ _______ ___  ___ ___
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai. Jsidėsi rolę kokią norėsi 
si, o vargonas grajins. ~ ‘2 ’__U J"___ ___ ;__

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

Tuojaus prisiusk pinigus, visus arba pusę, o mes tuojaus joms išsiųsi
me namų linksmintoją. Jeigu siųsi tik pusę sumos, tai likusius užmokė
si pastoriui, kuris pristatys jums vargonus.

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

Didelį surašą muzikos rolių siunčiame drauge su vargonais. (8)
MASHKEN Sl’E 1ALTY CO.

4456 SO. HERM1TAGE AVĖ.

a mos.
7 i pajuto, kad 

L: pavojus.
ze Polska nie 
įgir-ąė može, 
Jr šia ‘ 
u pradeda kalbėti 
kia su Rusija taiki 

i ka*i-
5

Lenkiškos Markės
1,000—už $21.50.

Į T - n rn o 
iųsti m 

ams pinigų,

5ti šiuos pin 
tokiomis są 
Kiekvienas 

Lietuvon pinigus, 
škiai paduoti

i St
tik nori

ŽUVC-S 5
oasi n.-
tuvon

1)
t ; ___

X V'. 2*-» C .5*, 
» 1 T) J Iii

ii t L 1 d 1 
og Lio- 

yic 
^’is •Lič- 

lygomis: 
siunčir - 
ivalo al

kai;) savo ■ 
jresą Amerikoje, taip ir 
i^ą adresą,' nurodant ;
• miausį n 
i žmogausI draugijos 
i tems šie 
-.•j a m.

9 j
. iisiv 1

■ isii ;
mą,
■-■ra nuo

y

? Dlį- 
art*- 

iestą, miesteli te 
ar Įstaigos, 11 
ar giminės, kvt- 
pinirai vra siun-

pas - 
Auk 

negalima p- - 
jis prisitaikai' i 
vertės Lietuvo- 

mainosi, pavyz-
daba-' 'is svyruoja 
85 auksinu už vien:

už
dėta apie 843,090,000,000, už 
kuriuos vien tik procentą 
reikia mokėti daugiau kai.) 
82,000,000.000. O Vokietija 
net ir prie geriausių’ sąlyg.t 
tegalėtų išmokėt v s tik 
$500,000.000 metams, c da
bar. kuomet jos pramonė sn- 
irus, ji negali nieko mokėti.

Vokietija negali netik ka
rės bausmių savo pergalėto
jams mokėti, bet ii neturi ii - 
ko nei valdžios lėšų padeng
ti. Ji leidžia popierinių pini
gu valdininku algoms mokė
ti ir savo žmonėms atlygin
ti už turtus, kurie pagal su
tarties turėjo būt iš iu atim
ti ir iTergalėto.'ams atiduoti.

Negana to, iš Vokietijos 
likos atimtos beveik vi-cs 
anglies kasyklos :• sutartis 
da reikalauja, kad Vokieiii i 
pristatytų Berijai i> Frar- 
euzijai kas metai po 18 mi- 
lionus toru anglies.

Francuzija, Italija ir Bel
gija taipgi leidžia daug po
pierinių pinigų valdžios lė
šoms padengti, nes žmonės 
jau taip apkrauti mokes
čiais. kad daugiau iie beveik 
negali mokėti. Visuomenė 
priima popierinius pinigus šešių mylių

įmokėjęs Lietuvos 
srauna nuo Lietuve. 
Laikinai i pa kvitą v i- 

kiek pinigų doiaria j 
siuntė io gauta

; patvirti^inią. iog I.ietuv s 
įMisi.ja yra apsiėmus, nuro- 
įdytu adresu Lietuvoje to 
J'iam tat asmenim pasių t: 
iišrr.ckėti tiek ir tiek aukšt
inu. ,

3) Kiekvienas siunčiąs pi
nigus savo giminių suse-p’• 

ųnui Lietuvoje pirmiau pri
valo Lietu-vos ?:iisijcje 
’teiraūti auksinų kursu 
jsino kursą 
skelbti, nes 
nrie dolerio 
ie kasdien 
džiui, 
tarp 55 

. doleri.
! 4) LietuvosMisija už par-
‘ siuntimą nei delei save?, rf?i 
delei Valstybės nedaro ir - 
darys jokio nelno, bet p: - 
dengimui išlaidų parsiunti
mui pi n i su. šusii r š i n ė ji n »t i 
su žmonėmis m dai'nai - 
’-pnčių prie to žmonių užlai
kymui, už pinigu parsiunt'- 
mą ima tekj mokesti: siu 
čiantleji iki 10 doleriu u 

a 1 doleri, nuo 25 i..i
■ jka du doleri)1., nuo 
9—moka 3 doleriu 

■'šaus šios sv> 
ka vi - š to r 3 

nežlui *nL 
a c K • 

m ' 
i Vl-k-

o kas siunčia v, 
mos. tai orimo 
doleri nuo šimto, i 
nr jis pilnas, ar ne. 
riami parsiuntimui 
atskaitomi S įmokė 
jai sumes.

V1 si pinigai 
"VIis'’.iai adresu

‘'r*-'■Yri L

reikia siųsta

Mė sies 
rect

Lity, N
Misijos)

n
zgine- 
proszę

tie ’prošepa-
< L

800 p; 0 KAN tDOS
? • KI ĮNINKU rumui.
I’an-'.dvS' darbininkų uni- 

■ Tarų ba nutarė statyti 
deni•••eaio mieste už 3 mi- 
i mis Darbininkų Rūmą.

YRA ARŠESNE 
• ž PAČIĄ EPIDEMIJĄ.

m

sis

Apdraudžiame 
i;™,) tavoro, 

laivo

na.
sugedimo 
paskandinimo 
periškadu.

Taigi, jūsų 
bus priduoti 
gentims; bet jeigu 
tų su siuntiniais, 
pinigus atgal.

Dabar rengiame 
i Lietuvą, kuris išplauks 
pame laike, taip greitai, 
iaiva.' liksis pripildytas, 
plaukimui šio laive, 
kitą laivą i Lietuvą.

Taigi, neatidėiiokite paašlpos 
siuntimo savo broliams Lietu
voje, nes jie jūsų pašalpos di
džiu balsu šaukiasi ir su didžiau
siu nekantrumu laukia: siųskite 
iiems pagalbą ir apginkite juos 
nuo bado ir šakio. (e)

Dėl platesnių informacijų ra-' 
Šyklte į generaii biurą:

SLAVONIAN TRADING 
UORPORATION. Ine.

13-21 Park Ro* .
New York. N. Y.

niai būtinai 
broliams ir 
kas atsitik
tai gausite

trečią laivą 
trum- 

kaip 
Po i -

rengiame

Extra Dovanai!

i

Vokiškos Markės
1,000—už $28.00

Rubliai
1.000—už $48.00.

f

U, Alena Kestovska, pasiro 
dau visai publikai akyse

r/ '•.’RJi
i
i
I c:ų ugų
Į praeitus

CHICAGO. ILL.

Litbvania
257 West 71 St

New York- C:
Pinigai Alisijon prr 

siunčiami pašto ar expre> 
"money orderiais".
’ Li /.i’vęs rTisii i

VI

PENKTA SAVAITE LA? 
VAS SUREMTAS LE

DUOSE.
Kanados pokrušty i?.

nuo Fogo, 
manydama, kad iie bus pa- renktą sąv.-.i r -tavi 8ureiv 
keisti gautu iš Vokietijos t,?s tarp ledų 9-iivc- ’r’rn - 

— laivo randasi 65
žmonės ir manoma, kad jie 
jau badauja, be* neapsako
ma audra ir šaltis neleidžia 
nei pagalbos jiems duoti, ne 
jiems patiems pasiiiuosuoti.

auksu. Tuo tarpu Vokietija pero.” 
stovi ant bankruto bedug
nės ir nieko mokėt negali. 
Išrodo, kad viso?, valstybės 
bus priverstos atsisakyti 
mokėti savo skolas.

r*

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 į) bar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. GRĄŽJSLME JI MS PINIGUS

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Jis yra lengviausias, giežiausias tikriausias buiias išmoku visą 
anglą kalbą namie. Kekviena lekcija šio kurso ka'ba a: i - at-kirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu badu, kad mokinys n .ik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstatė dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekveno žodžio spaudžiasi i mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, h-i visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuviškon kalbon taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atspausdintų ai t geros popieros lek
cijų Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių — visos kitos iš 4 didelių 
puslapių.

Štai ką musų mokinys sako anie musų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti į.uo ma:.<širt’irigiaus'a jums padėką 

UŽ jūsų atsakantį mokinimą ir populiai isxu> i J vijas iu. a , .. Jūsų
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsulia- 
»iją (patarimus). Jūsų metedos kursas stebėtinai vra uigus. Su augsta 
pagarba, JOSEPH KIJAUSKAS, Norristown. Pa.. Ju!y 11. 1S»17.

Turime šimtus panašių lai ką nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję po 
SIO.OO už kursą yra taip u’sganėdinti — busi xfžgančdmtas ir tamista. mo
kėdamas dabar tik $3.<»O už tą pati kursą. Bet u/sirašyk tuojaus — dabar. 
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes turini? t:’. i;IO šių kursų po §3.011 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po 810.00 kiekvienas Kur•?.:■. Taigi, buk pir
mas. Siusk S3.0O šiandien. įdėk markių už 15c. ue! iškaščią prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, pri-msk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus, šis 
kui'sas yra vertas Musų kaina tik SlO.Ofi. bet ta.vista dabar turi
progą gauti jį už §3.15 su markėmis. Naudokis šia pr-va. Pri.-iųsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Money Orde
riu" šiuo adresu: *'8

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

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Saiutaras Bitteris. Aš per 

js 4 metus buvau vos tik gyva. 
' Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas Nuteikdavo 
jaug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gui girnas 
idurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 

-oruose' ir strėnose. Niekur aš nega
bu nagelbos dėl savo sveikatos. Bet 
ada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
:i‘.u--is ir Salutaras Regulatria dėl 
zoterų, pradėjau gerai fausties, gerai 
až d ir dirbti, pasidarė smagu vis

lias. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
:ebegaliu pažine ir palikau laiminga 
■audodama Salutaras Bitteria. Kaina 
:1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, kur negalima gaut, kreipkis pas: 

SALI TARAS CHEMICAL INST.
Žolės nuo visokią blogumą. 

BALTRĖNAS, Prof.
'707 Halsted St.. CHICAGO, ILL. 

Šita apgarsinimą turėtą perskaityt

ADAM SAB! LIS

233 Broadwav,

SO. BOSTON, MASS.

oesiuaisėkit! Baimė pa- 
■--.i epidemijai žudyti gy- 

Sr-< baimė yra ■ aršesnė 
.ųud e.ii ija už pačią influen- 
:-:ą. Išvykite šalin iš gavo pa- 
Ao.ee- bereikalingą baimę, 
Mkinrnčią jūsų atsi.spyrl- 

> ■ ėkas. r’aim.kke Trine- 
' ;ei ikoniško Kartaus 

' no Eh?;erio, kuris užlaiko 
: 1 ius tvarkoje ir galite

M ramų s. Visi patyrusieji 
du ivjri sutinka nuomonėj, 
•M prašalinus bereikaiiri- 
ros o o-isto liekanas iš vidu- 

suteiklama organizmui 
■y.imo jiegą ir abelnai 

visą kūną,
'"vrierio vaistai išvalo vidu
mis ir sutvirtina visą siste
mą. Neimkite padirbtinių 
mcda-ii'.-.ų. reikalaukite tik 
:b įnorio Jomsrikoniško Kar 
y- ? Vyno Elixerio. Jūsų 

’iMkai taipgi turi sius 
n'ūt:’" s?A'o s?krovoj; Tri- 
■ - i- Angelica. Kartųjį T~- 

, o.nn;o-o'm persišal- 
'•' /■i et; o Sedatyva ’<o- 

.; .‘"i uo. 'žžbdvti ir f-nnekio 
rino. kaino geriausi 

: '■■ : gerklei bei nosiai 
. •L.-si niaujant rei

kia vi mą Ir ii antiputrino 
ko.-t: keturiose dalyse 

: vandens). Joseph
Co.. 1333-43 So Asb.-

I avė., Chicago, III.

Kiekvienam išsiųsime pake!; teatri 
nitj pinigų, iš kurių gali turėti uaus 
smagumo ir nuduoti didžturti, tair-?' 
iliustruota katalioga geriausių ,a:!<- 
rodžių ir įvairių naujų išradimų, kas 
prisius mums I5c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašysite tuojaus: iŠ)

PRACTICAL SALES CO.
1219 N'nrth Irvrig Avė.. L)ept 15.

i OJvĄ <*r»*rinn«j» vu4v*t^ įtk 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

1’1

Y

!

t :» H 
r

« pas Lietuvius 
taip yvairus ir 
smagus skai- 

‘ics.r.is Žurnalas—

i; i-‘d i s« A

H t;

IE LE ir ŠEIMYNA” 
/cškojimą Žurnalas)

. Žu’-nale užima Meilė, 
S ■ • ’. ir Mokslas;

Pa . < kujimai ir Juokai.
Kcaiji 10c

•>'

• Mt v».
.r.:‘na>w~ - - »>

•'</c : v - bjfVtrln pb i 
' i >j''qa nf’ derofj!" \

' 1:??^ t-i-i i’f-’i’
i. ' n.ir.o

. ’r r« t Č pftl. t»l>
r.. . ..." r 5LE.S.*'*'

iyraRVFFLtS?, Ar
Ar kve- 
! RUi- 
;i-ė si s 
rintoįis, 

grožį. <) kas gr.l 
-.A nkt’S? Kas gnl bnt

l<U r'L’’ . . kia k—’dų mėnesių 
i<l r i l.'tS pradė- mažinti 

- nelik- i Paskri tik retkar
■ kai..- ne.-u-ini' jii’tų. • 

.--< z liik.-jc. Ka'-tl’os tik 
t.g <1..ogia-.:. Paaiškinimai 
g ;*a-iie ju-ų aptiekoje. tai 
r.-.iicy order šiokiu adresu:

R ei CO.. 376-330 Broad-vay, Ne-.v York

Gerklės skaudėjimas, diegliai k rūti
ni j<-. influenzus. pasirudymo ženklai.

Ištrink gerklę ir krutinę su

P1IN EIPELLERIU
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileist taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pleurisę. pneumonija, 
ir.flnenz.i ir i kitokias pavojingas ligas.

Nusipirk šiandiena sau parankiausi 
oje aptirtoje l’ain-Evpelleria. Jie. ir 
♦Jo1', butelis.

Tikrieji turi musu vaizbažeukli

IKARĄ 4«
Nepriimk kitokiu iKimaiuymu arba 

pamėgdžiojimo.
r. AP. RICKTER & CO.

326-330 Rroadway Noa Vert

TELEPHONE: Haymarkei 1881

DAKTARU OFISAI
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT R0W, SCOLLAY SQUARE
BOSTON, MASS.

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

Pirmą egzaminaciją ir Kraujo ^bandymą, jeieru yra reika
linga, padarome DYKAI Ras atsineš šį kuponu.

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

Straight Adams
RANKŲ DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

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

kymus per C.O.D.

Baksai prasideda nuo 25 cigaru 
iki 1,000 cigąrų.

Jeigu norite geni Cigarų, tad 
užsisakykite pas rr.nr.
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Vietinės Žinios
Miršta nuo hado ir šalčio.
Pereitą netlėklienį na

muose* ]x> num. 6k8 E. Sixth 
st.. S<>. Bostone, atrasta mi- 
nisį John’ą Carey. 82 metų 
amžiaus senelį, o jo seserį 
Calheriną Carey—mirgan
čią. Moteriškė likos nuga
benta miesto ligoninėn, o 
mirusiojo lavonas. kuris,, 
kaip medikalis egzamin.ie- 
rius pareiškė, buvo miręs 
nuo trijų valandų, likos nu
gabentas lavoninėn, kad iš
tyrus mirties prieža-tį.

Wiliiams J. Sheehan, iš 
Dorchesterjo. pereitą nedėl
dieni pT pietų aplankė savo 
giminaičius, tariamus nelai
mingus senelius, bet rado 
duris užkristas. Po kelių 
naskambinimų varpelio jis 
išgirdo silpną balsą, kad ei
tų prie lango. Sheehan nuė
jo prie lango, išmušė jį ir at
sidaręs Įsigavo vidun. Vir
tuvėje jis atrado kedėje sė
dintį savo giminaitį John’ą 
Caivy ties pečium, isistačiu- 
sį kojas į anglių deže. Nei 
anglių, nei ugnies pečiuj ne
buvo. nebuvo nei gyvasties 
sėdinčiajam žmoguje. Miru
siojo sesuo. Miss Carey, 52 
mteų amžiaus moteriškė, ki
tam kambaryje gulėjo ant 
grindų b g sąmonės. Mano
ma. kad pereitą ketverga 
ir pėtnvčią pūgai siaučiant 
seneliai negalėjo iš namu iš
eiti. kad jieškot sau kokios 
nagalbos. -Tie atsirado prieš 
bado ir šalčio mirties pavo
jų. seneliui atsispirti pajie- 
gų jau buvo permaža ir jis 
mirė.

Tai mat. palaimintoji mu
sų šalis, žmonės nuo šalčio 
ir bado tur mirti.

Krovikai vėla grasina 
streiku.

i Boston & Maine ir Boston
■k Albanv geležinkelių va- Vėliausios 

• gonu krovikai, kurie pereitą kad miltų 
savaitę |K> kelių dienų stit-i- žiausia 
kj s 
žade.
mai bus išpildyti, jieieito ne
dėldienio susirinkime nuta
rė, kad jeigu generaus gele- 
i/inkelių direktorių-' Hines 
greit neišpildys darbinink i 
reikalavimo patenkinančiai, 
tai jie vėl mes darbą ir m.i- 
r.oma, kartu su jais sustrei
kuos ir visų kitų miestų t 
rūšies darbininkai, tad) ‘ i 
streikas butų visuotin . 
ioks streikas ištikrųjų ų- - 
>ia pavojumi visai visuome
nei.

Kada bus galas?
žinios sako, 

bačka bus ma- į 
$16.50, o gal ir 

šugrižo darban, gavę pri-i ^20.09. Tas reiškia, kad duo
simą. kad jų reikalavi-: >a irgi turės pabranginti, ir, 

linama. ji pabrangs daug 
; daugiau, negu miltų pab- 

angimas to reikalaus. Tai 
a u paprastas palaimintoj 

■ .su tvarkoj dalykas.
.iiiit'i kaina yra jau paki

ls (trigubai daugiau, negu 
risčių kaina ta reikalauja.

< aina pakils dvigu- 
.minu, negu pabrangę 

.J to reikalaus. Ir taip 
: - eina. pakol pasiekia 

< ' m. motiną, kuriai reikia 
s mažiems vaikams.

uusimas kųa, kada bus 
gala-? Kada pelnagro- 
susipras, kad jie jau 
..ug žruones plėšia? -Jei- 
s legaiis plėšimas nesi- 

m;s. tai prie ko jis galų ga- 
1 veda? Apie tai kalba jau 

buržuazijos laikraščiai, 
ristūno "American’e” Bris-; 
<m- sako: “Tas begalinis! 
minu kėlimas turės kada' 

nors griūti, ir tas griuvimas! 
talės būti labai nemalonus, 
lalykas. Duonos kaina tan-! 

kiai t 
nė. negu dinamitas.”
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KONCERTAS IR PRAKALBOS
Rengia Nuteriotos Lietuvos Draugų Komitetas

N'EDELIOJE.

15 Vasario-February, 1920
TEISMO SALĖJE

ANT BROADWAY, SO. BOSTONE.
Prasidės nuo 7:30 vakare.

Koncerto programą išpildys gabiausios vokalės ir muzikalus 
pajiegos po vadovyste komp. M. Petrausko.

Pertraukose kalbės žymus kalbėtojai ir adv. t. J. Bagoėius. 
Įžanga dykai. Bus renkamos aukos Lietuvai ir nors mažiausia 
auka maloniai bus priimama. Visi Bostono ir apielinkės lietu
viai malonėkit atsilankyt Į ta lf. žų koncertą.

Širdingai kviečia NUT. LIET c VOS DR. KOMITETAS.

Dr. A. J. Karalius
s

I

Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo uzsenėju.-ia' 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiška* ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST.
CHICAGO, HL '

TEL. BULE V ARI) 2160.

S

v
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Pasmerkia prašaiinima 
socialistų iš legislaturos.
Darbininkų konvencija, ku 

ri šiomis dienomis atsibuvo 
Lynne, pereito nedeldienio 
ĮKisėdyje priėmė rezoliuciją, 
pasmerkiančią Ne\v Yorko 
legislaturą, kuri atsisakė Įsi 
leisti žmonių balsais jon iš
rinktus penkis socialistus. 
Darbininkai, protestuodami 
prieš šitokį valdančios kle- 
sos žmonių teisių mindžioji
mą. reikalauja, kad šitas ne
lemtas žingsnis butų atšauk 
4" O Q Idc.

Antroj rezoliucijoj suva
žiavimas pasmerkia Lynn > 
Chamber of Comrr.erce ban
kininkų įstaigą, kuri yra 
suorganizuota tam. kad var
žius darbininkišką judėjimą 
ir siaurinus darbo žmonėms 
teises.

Bauperizmas smarkiau 
tojasi, negu žmonės 

dauginasi.
Visuomenės labo depą 

mento komisionieriu.s 
bert W. Kelso andai i •
<ieth Century kiiubo sum i
gtose prakalbose pamiškė, 
kad Massachusetts vri-tij '.; 
.norulis skurdas ir protiši- - 
silpnumas smarkiau 
ja-i. negu kad žmone 
ginasi. Anot Keiso. p: 
namu komisionierius 
iord Bates apie priaugančią 

į jaunuomenę sako: "Jaunu - 
iliai išrodo kaipo nekalti ii 
.guvus mokyklos vaikai, pa
reinantis iš geriau-lų šeini,- 
nu. bet tikrenybėj jie yra 
tikrais velniukais; jaunu - 
Tų prasižengimai taip smar
kiai dauginasi. Kad ištikrųjų 
pasidaro opus klausimas. 
Pereitais melais tokioj ma
žoj valstijoj, kaip Massa
chusetts. reikėjo išleisti 
daugiau kaip 32 milionų do
lerių pataisymui "sugadin
tų piliečių.” Iš valstijos iždo 
■šmokama daugiau 14 miiio- 
nu detektyvams, kad išgau- 
džius piktadarius. Apie ke- 
turiasdešimts tūkstančių 
žmonių pereitais metais val
stija turėjo užlaikyt per 365 
dienas, o SCdKri turėjo užrii- 
kyt ilgesnį ar trumpesnį lai
ka.

Dr. Y\'. S\vift šitam mora
liam žmonių išsigimimui 
kaltais randa gimdytojus ir 
pataria, kad miestai ir vai-! 
rija reikalautų iš besituo-; 

kiančiu žmonių gydytojaus 
paliudijimo apie tinkamumą' 
vesti, ir be tokių paliudiji
mų. kad apsivedimui leidi
mo niekam neduotų. M; il
gi rodos, kad tiki o? ši' , 
blogumui priežasties reikia 
iieškoti pačioj visuomenė-i 
antykių tvarkoj ir ekoiu - 

minėse sąlygose, o ten lik- 
rai ju rasim.

es da> 
^taisos 
> Sai-
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Linksmus šokiai
Rengia Jaunimo Ratelis Užgavėnių vakare.

17 Vasario=February, 1920 
Lietuvių Svetainėje

Kampas E ir Silver SI&, So. Boston. Mass.
Pradžia nuo 7:30 \akare.

Bus puikiausi orchestra. Visus kviečia Jaunimo Ratelis.

■ Matyt, kad jam nusibodo 
gyvent.

Anądien namuose 
j 77 Bolton st., So

, .. j nusižudė 65 metu
mma, daug pavojinges-' Patrikas Breen. '

»r

Apvogė drg. Liutkaus 
dirbtuvę.

\orwoode likos išplėšta 
g. Liutkaus rūbų dirbtu

vė. Drg. Liutkus pereitą sa
kaitę sirgo ir kelias dienas 
negalėjo dirbtuvėn ateiti, 
vada pasveikęs aną rytą jis 
nėjo, pamatė, kad užpakali
nės duris išlaužtos ir visos 
Geriausios drapanos ir me
džiaga pavogta. Kelios die- 
. <>s atgal jis buvo nupirkęs 
>ž $125 kailių skrandai, ku
ls drg Grigaitis čia viešė

damas buvo pas ji užsakęs, 
ir tuos kailius pavogė. Iš ri
šo pavogta už kokius $500 
ertės daiktų. Duota žinia 
policijai ir ji jieško vagių.

po num. 
Bostone, 
amžiaus 

šaudamas 
!sau i galvą iš senos muškie
tos. Matyt, seniui jau nusi
bodo gyvent, nors galėjo pa
lūkėt keletą metų, o mirtis 
butų pati atėjus. Nusišovu
sioje moteris kurčia ir ji ne
girdėjo šūvio. Kada jinai ji 
rado, jau jis buvo senai at
šalęs.

•»

REIKALINGAS BUCERIS.
• Atišaukite tuojaus. Mokestis 
ir valandos geros. (8)

Lietuviu Kooperacija.
21 Lincoln st.. Brighton, Mass.

l.ANGV MAZGOTOJAI reikalingi 
keli patyrusieji tą darbą tuojaus; ge
ra mokestis, darbas ant visados.

The Building Care Co.
12S Uedford St., Boston, Mass.

|

•H-H-riritr
Tel. Brighton 781-R.

DR. I. R. JANKELSON
T.T.TV

”l>

v 
Gydo ligonius nuo visokių ligų. x 

Valandos:
Nuo 2—3 po pietų 
Nuo 7— -8 vakąre.

FRANKUI. (1IAMBERS
BRIGHTON. MASS.

1
£
TT

telefonas

Or. J C. landžius Seymonr
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Valandos:..
9—10 ryte.
1—3 diena.

6—9 vakare. 489 LIIOALM AY 
SO. BOSTON. M ASS.
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30 žmonių mirė vienos 
dienos bėgiu.

Pereitą nedėldieni Bosto
ne nuo Influenzos ir plaučių 
uždegimo pasimirė 30 ypa
tų. Sveikatos departamen
tas sako, kad tai didžiausias 
mirimą skaičius nuo to lai
ko. kaip šiais metais pradė
jo Bostone vėl siausti epide
miškoji influenza. Nuo pe
reitos subatos vakaro iki 
nedėldienio 9 vai. ryto nau
jų influenzos ligos apsireiš
kimų sveikatos departamen
tui raportuota 147 Įvykiai.

Liepia panaikinti svaigalų 
skelbimus ir iškabas.

Visi svaigalų skelbimai 
iškabos turi būt panakintos. 
kitain jų savininkai gali būt 
i,audžiami už laužymą pro- 
hibicijos įstatymo. šitokį 
įsakymą paskelbė apyvart a 
kolektorius Andrev.- -J. Ca- 
sey ir visi jo įgaliotiniai žiū
rės. kad tas įsakymas butu 
uoliai pildomas.

Casey sako, kad buvusie
ji svaigalu pramonininkai 
iki šiol nevisai šitą įsakymą 
pildė. Daugelyje vietų jie 
tiktai pakeitė savo iškabas 
arba skelbimus, 
”\vhisky” išimdami 

arba iš žodžio 
ištrindami 
raides ant langu ir iškabu 
palikdami, lvg ir norėdami 
jomis dar vilioti buvusius 
savo "kostumerius.” šitokių 
/'pataisymų” apyvartos de
partamentas neskaitysiąs 

i įstatymo pildymu. Skelbi
mai ir iškabos turi būt visai 
panaikinto-, nes to reika-

iš žodžio 
raide 

”beer” 
"b,” likusias gi

Dvylika žmonių užtroško 
gazu.

Pereitą nedėldieni Lynne, 
namuose po num. 38 Union 
place, kur gyvena keturios 
šeimynos, besiveržiantis iš 
rinos gazas kuone užtroški- 
na visus tų namų gyvento
jus. Žmones jau buvo su
gulę ir sumigę, kada Arthur 
E. Coffir. pasikėlęs iš lovos 
nuėjo virtuvėn pataisyti pe- lauiri^istatymas.' 
čiuje ugnį ir suuodė namuo-: 
se gazą. Pašaukta policija 
ir visas būrys daktarų sus-1 
Dėjo pribut į laika ir užtro- D st.. So. Bostone, 
škusius : .
irtvro oro da atgaivino. Už- liūs suvažinėjo 52 metu mo- 
troškusių buvo net dvylika terį. Margaretą McDo- 
ypi.tų. nough.

Suvažinėjo motelį.
Ant kampo Broadwav ir 

~ , pereitos
su pagalba pompų subatos vakara automobi-

LMPS. kuopa griūva.
Iki šiol So. Bostono L. M. 

P. S. kuopa gražiai gyvavo. 
Jos vakarėliai, dailės paro
dos ir kitokios pramogos 
kaip magnesas traukdavo 
publiką prie savęs. Bet kaip 
tik prasidėjo kuopoj šlykšti 
komunistų propoganda, tuo- 
įaus kilo vaidai, šmeižtai ir 
susidarė tokia atmosfera, 
kad troškinti troškino. Ir 
kuopa pradėjo irti. Kažin 
kur prapuolė protokolų kny- 

komunisčių” 
organizatorė, 

ryt- Taip dalykams stovint, pe- 
darbininkams einant reitam susirinkime 22 narės

Rado be sąmonės sniege 
vyrą ir mergaitę.

Pereito nodeldienio 
mėty j --------
nukasinėt nuo gatvių snie- iš kuopos rezignavo. Pasili
pą. netoli Warren tilto Be- ko tik kelios "komunistės.” 
veriy gatvėj jie pamatė iš po 
sniego kyšanti skuros galą.1 
da.io ten veik visiškai snie
ge palaidotą mergaitę, apie' 
i9 metų amžiaus. Ją nuga-: 
.enta ligoninėn ir "pasisekė 
atgaivinti. Pasisakė vadina
si Lilian Smith. Gydytojai 
rado ją užnuodinta alkoho
lim. Taipgi tą pati rytą 
-iauroj gatvelėj netoli 173-i 
•Vadiington st., atrasta žmo 
pu. tūla Patriką F. Ryan, 
k ris taipgi gulėjo sniege j 
užpustytas. Ji atrasta taipgi 
alkohoiium užsinuodijusi. 
Policija dabar tyrinėja, iš; 
kur tariamos ypatos gavo 
alkoholiaus.

ga (ji buvo 
rankose) ir

>y

PRAKALBŲ IR KON
CERTO NEBUS.

”Apšvietos” pranešimas.
Lietuvių Moterų Draugi

ja ”Apšrieta” buvo prane
šus visuomenei, kad 15 va
sario ji rengia Lietuvių Sa
lėj prakalbas ir koncertą. 
Bet dabar paaiškėjo, jog tą 
pati vakarą yra rengiamos 
prakalbos Lietuvos nepri- 
gulmybei paminėti. Kadan
gi dviejos prakalbos tą pati 
vakarą negali nusisekti, tai 
■’Apšrietos” draugijos vaka
ras likos atidėtas kitam

i kartui. Komitetas.

Pirmu
Kortu

Lietuvių
Kalboje

I

su Pa- ■I
veikslais

i

I

<iii it

Dabar ka tik iičjo iš po ,pandos

Nauja Lietuviška
IBLIJA

SATYROJE
Tnicra Rib.ijos 5’_.x8 coliup. turi 382 
puslapiu* ir 379 paveikslėlius. Labai 
jdomi ir naudinga kiekt ienai y pa tai. 
Žmogus skaitydamas šia Biblija ir tė- 
myriams* i paveiksklius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus^, užmirš vi
sai savo vargus ir džiaugsis jogisi to
kia knjjra mijo, 
mes vakarai.

KAINA
Norinti gr.ut 

sinskit F.xpreso ar Parį** Mone- Orte- 
rru, arba registruotame laiške «d--e»u:

M

1r
1

i
II
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»

i
Elihu D. Stone

ADVOKATAS ir TIESU ATSTOVAS 
Reprezentantas ir Bill Commmiss.

66—67 Joumal Building
262 WASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.
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*

TIK £1.00
šia Biblija. pinigu*

B
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M
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"KELEIVIS”
255 Broadw»y,
Bo.-ton, Mass. W F. SEVERĄ CO.

CEDAR RAPIDS. IOWA

Burnos švarumas,
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsl- 
saugoti nuo tokiu ligų, kaip gripas ar
ba fluzės. kurios gali boti pavojingiau
sioj i.s visu žiemos nesmagumu* bei Ii- 
gn. Taigi, pnsirengkite ii kalno ir 
laikykite po ranka arba parankioje 
vietoje

Severai
Antisepsol

AntlM;>i>o!<n>. V»rv»klt« ji 
ka«dien% gargaliavimui ir i no*! i?- 
mirlcįttmui Jis taipci vartojam**, 
kaipo anti*epti<ik*s plovimas Vaiz
dams. nuAidr^«kim*ms ir odos ičb^ri- 
mums. Jisai pagydo nžcautas vietai, 
palengvina užkimimą ir palieka main* 
nu skoni burnoje. Kaina 35 et. ir 2c 
taksa. Pursiduodą visose Aptukote.
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REIKALINGA MOTERIS Stenu- 
grafė. kuri mokėtų išverst ir atsaki
nėt korespondenciją. Atsišaukit pas 

International Sere Co.. Ine.
8 XX inter street. Boston. Mass., 

GORALSKrS~EMPLOY- 
MENT OFFICE.

Persikraustė nuo 52 Salėm st. į 
vau ja vieta
169 COI RT ST.. BOSTONE
Užtektinai darbo vyrams ir mote

rims kiekviena dieną (7) •

Puikus Balius!
Rengia Kriaučių Unijos 

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

Grajins puiki Montellos 
Unios orchestra iš 8 ypatų.

Visus maloniai kviečia
Komitetas.

ŠOKIAI
Rengia L. J. S. L. 7 kuopa subatoj.

14 VASARIO- FEB.. 1920
Pradžia nuo 7:30 vakare.

LIETUVIŲ SALĖJ
.vainpas E ir Silver Sts, So. Bostone.

DRAUGAI IR DRAUGĖS-—
Šį kartą bus šokiai vieni iš puikiau

sių. Yra paimta geriausia crcliest
Soutii bostoniečiai turės, progą su

sipažinti su apielinkėš jaunuomene, 
ies ar.t šių šokių yra. užkviestas iš vi- 
a>s anielitikčs jaunimas.

Taipgi nepamirškite 23 vasario, tą 
lieną > ra rengiamas teatras ir ba
lus Lietuviu Salėje. Bus sulošta 
"Daktaras iš Prievartos.” trijų veik
mių komedija, ir '’Aptiekorius." vie
no veiksmo komedija.

Kvieia KOMITETAS.

j Tel. So. Boston 1771

; Dr. J. Jonikaitis
! Chirurgas ir Gydytojas
• Ofisas: 495 E. BROADVVAY,
Į So. Boston, Mass. ,
i Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto ♦ 
» nuo 7 iki 9-tos vakare. «
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Kriaučiii Atydai! :
-----* ««
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St TVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50.000 
KAPITALO RUBS1UV1V 

BENDROVĖ.

Visi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad 
spėkomis 
protiškas 
dirbtuvių 
Rašykite:

Amtrican Eiglt Riiicut 
Mnfg. Co, Ine.

454 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

išvien bendromis 
sukėlus kapitalą ir 
jiegas uždėjimui 

čionai ir Lietuvoje.

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tek: Camoridge 6098.

i

Dr. L. J. Podderį t 
!

V

I

gį Iš Petrogrado.
$ GYDO SLAri AS VYRŲ IR
| MOTERŲ LIGAS.
"s Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.

’« VALANDOS: Nuo 9 iš ryto2 iki S vai. vakare.
*♦' Kalbu Ruskai ir Lv.iki.kai. (2)
I G9 CHAMBER Si.. BOSTON.

BTelephone: Hayir.arket 3390

»•

• 
i 
t 
• 
i
< 
• 
i 
i 
t 
t
• 
t 
t.

PLAUKAI.
Kas turi nasipusiu: plaukus 

bei niežėjimą galvos ūdos, plei
skanas, puolimą ir žilumą 
kų; retus plaukus, taip-jri 
gus arba šašus. Jaukite 
antrašą ir 2c. stanipa.

The NVestern Chemical (o., 
Bo\ J., Berea, Ohio.

ylau- 
spuo- 
savo 
(«)
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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 GANA L ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.
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Tel.: Richmond 2957-M. H

Dr. David W. Rosen I
)

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IK 
PI AS LIGAS.

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

32 1 H A NOVE R ST. 
BOSTON. MASS.
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Didžiausia Lietuviška •

APTIEKA !

Naujiena Visiems.
Pirmų siuntinį vaistų iš Euro- 

P°s gavome ir dabar turime 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.
• ■Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus. męs turime. Receptus iš
pildomo visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.

Taipgi užlaikom visokių iš- 
dirbysčių ir patentuotų prepa- 
raių. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duoda m.
Kraujo Valytojas ..............J1.50
Nervų Ramintojas ..............$1.50
Nuo slinkimo plaukų ir

pleiskanų ........................ $i-25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo mežų ir parkų........... $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c 
Nuo Reumatizmo .............. $2.00
Bobro Lašai .......................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
vertumas visokių

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

Taipgi užlaikom šimtus kito
kių taistų, vaistų nuo paslaD- 
tingų ligų ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

_ - .
Tel. So. Boston 506-W •

DAKTARAS ;
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A. L. KAPOČIUS
LIETE VYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iii 12 dieną.

Nuo 1 iki * rak.
Ud 1 v. po j

NID IRIOMIS

Seredomis iii 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

251 Broadway, tarpe C ir D Sts.
SO. BOSTON, MASS.
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PINIGUS I 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

NUSIUNČIAME 
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

People’s Eahange
INCORPOEATED

BAN KIEKIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.

Ant Li I 
akmens

Gdžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš-

1 ko didumo, ant
20 metą auksuo
tas su išrašytais 
dubeitavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai 

važiuojantiems žmonėm.-, 
reikia visuomet tikras lai-

G va ra u t uolas ant 20 rnc-
Mcs š-

i

U ETŲ VIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADVVAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostoa 27

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9 

Nedaliomis nuo 1 iki 3

PININGOS
»
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} ■ Kastus, su uise jums visKą perziu
• i Jei busi neužganėdintas, nemokėk
l
<
♦
♦
i
<
♦
t

gelžkeliu 
kuriems 
kas žinoti.
tų Ypatingas pasiulijimas.
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad-

I reso už$9.75 C. O. D. ir pepsiuntimo 
■ kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
7-Z t nė
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00'

Ijei pirktumėt kitur. Puikūs auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su

i kiekvienu laikrodėliu. 
ENCELSIOR VVATCH CO.

906 Athcnaeiim Bdg. (HI( AGO, II.L

LIETUVON!
Jūsų žirnines ir draugai rei

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

M. H. Bemstein Co.
Bankieriai - 

101-105 Silim St, 

BOSTON, MASS.
•J


