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Lietuva paveda savo ateitį
Anglijos kapitalistams.
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SUTARTIS PADARYTA 
ANT 15 METU.

I>ondono bankieriai įkūrę 
Kaune savo banką, spaus
dins savo pinigus, kontro

liuos valstybės ūki ir 
politiką.

Stokholmo švedų laikraš
tis ”Swenska Dagsbladet” 
rašo, kad Leninas, kalbėda
mas Maskvos darbininkų ta
rybos susirinkime apie pa-

pir-
■>

Lietuvos ministerių 
mininkas E. Galvanauskai 
kuris dabar atvyko Lundo 
nan pabaigti prekybas su
tartį su Anglija ir prašalin
ti politines kliūtis, trukdan
čias Lietuvos pripažinimą, 
papasakojo ”New York He- 
rald" korespondentui įdo
mių dalykų apie tai, kas jau 
yra jo padaryta ir kas yra 
manoma daryt, kad pasta
čius naujai gimusią Lietu
vos valstybę ant kojų. .

Anglija, kaip jau "Ne\v 
Y’orko Heralde” buvo rašy
ta, deda visas savo jiegas, 
kad užgrobus į savo rankas 
visą Pabaltijos prekybą. 
Anglijos pinigai nelaukia 
net pakol sąjungininkai ga
lutinai išris Rusijos klausi
mą ir nustatys save pozici
ją linkui Pabaltijos kraštų.

Dešimts dienu atgal buvo 
paskelbta, jog Anglijos val
džia užgyrus pieną finan
suoti ir pradėti prekybą su 
Estonija. Latvija ir Lietu
va. I tą pieną įneina Įkūri
mas kiekvienoj tų valsty
bių banko ir leidimas nau
jų pinigų.

Galvanauskas dabar išpa
sakojo visas to pieno smulk
menas. Pasirodo, kad visą 
savo prekybos ir finansų 
ateitį Lietuvos valdžia pa
veda saujalei stambių Ang
lijos bankierių, kurie, pada
rę tokių pat kompaktų su 
Latviais ir Estais, bus tikri 
Pabaltijos prekybos šeimi
ninkai. Nuo jų tuomet pri
gulės ir visa Rusijos preky
ba.

Nuo savo atvažiavimo i 
Londoną Galvanauskas iš
gavo iš Anglijos valdžios už
gynimą jau sekančių daly
kų: Anglijos kapitalistų
grupė įves Lietuvon 3 mi
lionus svarų sterlingų (apie 
$12,000,000), įsteigs Kaune 
šalies banką, panašų i Ang
lijos Banką, ir išelis visai 
naujus pinigus, kurie tais- 
sterlingais bus gvarantuo- 
jami. Paskui leis daugiau, 
liet tuo tarpu užteksią apy
vartai ir šitos sumos, pakol 
bus ištraukti 800,000,600 
markių, kurios dabar yra 
vartojamos.

Kuomet dabartinė markė 
Lietuvoj yra nupuolus taip 
kaip ir Vokietijoj, nauji pi
nigai, kurie vadinsis auksi
nais ir bus lygus Anglijos 
šilingams, arba maž-daug 
25 centams, bus palaikomi 
nilnoj vertėj, nuolatos palai
kant importo ir eksporto ba
lansą.

Lietuvos banką ves patįs 
Anglijos kapitalistai. Lietu
vos valdžia jiems taipgi pa
vedė išvežimą į užsieni Lie
tuvos giriu, linų, javų, ir Įve
žimą iš užsienio visokių, 
daiktu Lietuvon. Kitaip sa-1

kant, Anglijos kapitalistai 
paima Į savo rankas visą 
Lietuvos pramonę; jie par- .... ....... ..............
įlavinęs visus jos tavorus ir darvtą Dorpate taiką'su Es

tonija, pasakęs:
"Mes noriai daug nusilei

dome, kad tik sustabdžius 
karę ir tolimesni kraujo 
liejimą. Rusijos kaimiečiai 

čia tiktai užstatė sklypeli že
mės su mišriais gyventojais, 
bet riša tai sugrižš mums 
atgal, kuomet Estonija pra
dės protauti taip kaip mes ir 
susivienys su Sovietų Rusi
ja. Dabar Estonija randasi 
.Kerenskio laikotarpyje ir
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pirks jai reikalingus daik
tus. Nuo visų parduotų ir 
perkamų daiktų Lietuvos 
valdžia mokės jiems 5' '< pel
ne.

Prancūzai pastaruoju lai
ku pradėjo bijotis, kad Ang
lijos kapitalas nepaimtų mo- 
noDolin visos Lietuvos. l>et 
Galvanauskas ' užtikrina, 
kad angių grupė veiksianti 
tiktai kailio Lietuvos agen
tas: ji pardavinėsianti Lie- ________ ___ —
tuvos prekes i>> visą pašau- o-peitu laiku įves sovietu val- 
11 ir pirksianti Lietuvai rei-Įdžj0S sistemą. Tuomet mes 
kalingų daiktų taip pafc vi-1 padarysime su ja naują tai- 

ypatingai jęą, taika brolvbės ir vieny- 
I - - » V

sam pasaulyje. 
Amerikoje.

Kaune dabar randasi ang
lų ekspertu delegacija, kuri 
daro reikalingu prisirengi
mų šalies banko įkūrimui. 
.Manoma, kad tas bankas bus 
atidarytas tuojaus Steigia
mam Seimui susirinkus, bū
tent. balandžio mėnešyje. 
Bet iš kitos pusės vėl sako
ma. kad dabartinė Lietuvos 
valdžia ketina laikyti gale 
savo rankose ir Steigiamo
jo Seimo nešauksianti.

Kuomet Anglija, nelauk
dama net politinio nusisto- 
vėiimo, kiml5a i Lietuvos 
prekybą visais savo nagais, 
tai Amerika netik nieko 
šiuo klausimu neveikia, bet 
stato dar kliūčių Lietuvai, 
kuri norėtų užmegsti kokių 
nors prekybos santikių su 
Amerikos firmomis.

Premjeras Galvanauskas 
dabar norėjo atsiųsti į Su
vienytas Valstijas Kavaus- 
ką(?), Lietuvos finansų ek
spertą, kad pasirūpintų ati
daryti čia Lietuvos Banko 
skyrių, kuris butų lyg ir 
agentūra prekybai vesti 
tarp Amerikos ir Lietuvos. 
Bet vyriausia tam sumany
mui kliūtis yra tame, kad 
Amerikos konsulis nevizuo
ja p. Kavausko pasporto.

Lietuviai Londone ima ši
lą dalyką šve’niai, manyda
mi, jog reikia tik palaukti, o 
Amerika pripažins Lietuvos 
nepriklausomybę. Tuo tarpu 
Anglijos valdžia netiktai 
priima Lietuvos valdininkus 
ir piliečius, bet padarė ir pa
sirašė su jais 15 metų pre
kybos kontraktą. Amerika 
gi vis užsiėmus pasportais.

Anglija pasilieka sau tei
sę nepripažinti tokios val
džios, kokia kartais gali būt 
sudaryta Lietuvoje vėliaus, 
bet pripažindama dabartini 
rėžimą teisėta vyriausybe, 
ji gali užtikrinti sau būdų 
visai Lietuvos prekybai už
grobei, o gal net ir visai Bal
tijos saiungai pažaboti.

Iš "Ncw York Hęrald."

s

bės.”

KOLčAKO "VALDŽIA” 
PAVOGĖ RUSIJOS 

AUKSĄ.

Represcnts o ve r 4,000 Lithuaniana 
in the City of Boston, 50,000 in 
New Engianti and about 500,000 

in the United Statės.

The Best Adrertising Medium.
Advertising ratcs on application.

Ali communications should be 
addressed to:

Keleivis,” S. Boston, Mass.

Metai XV.

GENERALIS STREIKAS 
BULGARIJOJ.

Sulyg Budapešto žinių, 
gautų Londone, visoj Bulga
rijoj likos apskelbtas gene
ralis streikas. Sustojo visi 
geležinkeliai, vos tik keli 
traukiniai, kareiviu aptar
naujami vežioja maistą.

PAVOGĖ $1,000.000,000.
"Patriotai” apsuko valdžią 

prie laivų statymo.
Iš San Francisco praneša

ma, kad justicijos departa
mento agentai susekę, jog 
prie laivų statymo Pacifiko 

7 pakraštyje suktybių prida- 
milionų doleriu.

I

True translation liled with the post-master at Boston, Mass. on February 
1S, 1020, as reųuired by the Act ofGctober G, 1917.

• •

Anglijos laivynui.
Youn’gstown, Ohio. — 37 

poltiniai kaliniai, kurie sė- ryta ant ____ _______ ...
di čia federalės valdžios ap- Manoma, kad šitoms vagys- 
skrities kalėjime, kai-kurie tems paaiškėjus, i, 
jau nuo laipkričio mėnesio, prokuroras sulaikęs 37 mi- 
išleido pereitą savaitę ma-|lionų dolerių mokesti, kuri 
nifestą. reikalaudami /tuo- prigulėjo dar įvairioms 
iaus juos paliuosuoti, arba "patriotiškoms” kompani- 
deportuoti. Manifestas už-Įjoms. Sakoma, kad iš viso 
vardintas ’Tškiausvkit ir pavogta per laivų statymo 
antrąją pusę,*’ ir skamba, konspiracijas daugiau Įkaip 
aip: ibilionas doleriu visuomenės

"Mes, politiniai kaliniai Į pinigų.
Mahoning apskrities kalėji
me, norime painformuoti 
Amerikos visuomenę, jog 
mus čia laiko už prasižengi
mą, kuri mes niekados ne- 
nanėm papildyk Mus kalti
na, buk mes norėję spėka ar 
prievarta nuversti Suvieny
tų Valstijų valdžią. Mes jus 
.ižtikriname, jog mes netiki
nę nei į spėkos, nei prievar
tos vartojimą, nes tai reiš
kia griovimą, o mes esam 
iriešingi kiekvienam grio- 
’imui.

"Žinodami, kad mes ne
sam nieko bloga padarę nei 
:ums, amerikiečiai, nei jūsų 
’aldižai, bet kad valdžia vis j 
lar laiko mus kalėjime, tai 
nes priimam sekamą rezo- 
iuciją:

"Kadangi mes esam arės-į 
uoti ir per mėnesius laiko-i 
ni kalėjime be jokios kaltės,

"Tai Reikalaujame, jeigu 
nes esam nepageidaujami,’ 
tad valdžia mus deportuotų i 
aiD greit, kaip galima.
"Kitaip, mes reikalauja- 

ne. kad mus tuojaus paleis-' 
ų iš kalėjimo.

(Pasirašo) 
"Politiniai kaliniai Ma- 

’ioning apskrities kelėjime.’’.

generalis

KYNAI TURI DIDŽIAU- : ž?da .šJudyt anHlų laivys» 
jeigu j 3 dienas jie neapleis 

Odesos.
Sulyg Konstantinopolio 

žinių, generolas U borevič, 
28 metų bolševikų vadas,

ŠIĄ ARMIJĄ.
Sulyg Kashingtono ofi

cialių žinių, Kynai dabar tu
ri 1,250,000 kareivių armi
ją. Tai esanti didžiausia ka
rinė i. 
bent šalis dabar turi, 
nuošė dabar einanti agitaci
ja. kad šitą armiją sumaži- 

ir 120 
arba

$11.500,000 išgabenta iš 
Omsko Japonijon.

London. — Iš Omsko atė
jo per Maskvą žinia, kad 15d 
skrynių Rusijos aukso, ku
rio vertė apskaitoma j 
$5,000,000, buvo išgabenta 
Japonijon ir sudėta Osakos 
banke. Žinia priduria, kad 
i tą patį banką buvo išga
benta $6,500,000 aukso ply
tų.

LATV IAI PERTRAUKĖ 
KARĘ SU BOLŠEVIKAIS.

Pereitoj savaitėj Londo
ne gauta iš Rygos žinių, kad 
tarp latvių ir bolševikų jau 
padaryta sutartis pertrauk
ti karę.

Kolčakas nuteistas 
miriop ir sušaudytas.

JO MINTSTER1S PEPE
LIAJEVAS TAIPGI NU

BAUSTAS MIRČIA.
Abu nužudyti 7 vasario 
prieš saulės užtekėjimą.
Londonas. — žinia apie 

Kolčako nužudymą yra ofi
cialiai patvirtina. Kartu su 
admirolu Kolčaku likos nu
žudytas ir vienas jo minis- 
terių, Pepeliajevas. Jiedu 
buvo sušaudyti Irkutske 7 
vasario, 5 valandą iš ryto.

Mirties nuosprendį Irkut
sko revoliucionierių komite
tas išnešė jiemdviem 2 va
landą ryto. Komitetas nuta
pė tuodu juodašimčiu sušau
dyti tuojaus, nes buvo gavęs 
žinių, kad sąjungininkai da
ro pastangas spėka Kolča- 
ką gelbėti. Jie da nesupran
ta, kodėl Kolčakas ir jo 
premjeras Pepeliajevas bu
vo išduoti revoliucionie
riams. Sąjungininkų agen
tai stengiasi susekti, ' kas 
tikrai buvo tame kaltas, ir 
nubausti tą.

žinios sako, kad Kolčako 
apsaugą sąjungininkai buvo 
pavedę čeko-slovakams, bet 
eeko-slovakų vadas gen. Ja- 
nin liepęs išduoti jį revoliu
cionieriams.

AMERIKA DARO SUO
KALBI NUVERSTI SO
VIETUS, SAKO MAR

TENS.

116 POLITINIŲ PALEIS
TA PO KAUCIJA.

Iš 586 politinių kalinių, 
kurie buvo suimti per sausio 
mėnesio kratas ir suvežti 
ant Filis Island (šalia New 
Yorko), kol kas da nenutar
ta deportuoti nei vieno.

Iš viso jau 416 paleista po 
kaucija, 4 mirė, 17 paliusuo- 
ta kaipo piliečiai, 12 paleista 
dėl neturėjimo prieš juos jo
kių prirodymų, o 137 dar 
iaikoma. Moterų buvo areš
tuota iš viso 40. ,__ ____
paleistos po kaucija.

spėka, kokia tik kur ji Įsakęs •Anglijos laivynui į 3 
Kvj dienas apleisti Odesos uos

tą. To nepadarius, jis bom
barduosiąs laivyną iš ka
nuolių.

Generolas U borevič kal
bėjosi su Amerikos laivyno 
vice-admirolu McCullv ir iš
reiškė jam dideli nusistebė
jimą, kad kariški Anglijos 
laivai šaudė į jo kariumenę. 
Jis manęs, kad Anglija ne
norinti su Soivetų Rusija 
kariauti, o dabar pasirodę 
visai kas kita. Nora kariš
kiems laivams jis liepė Ode
są apleisti, pirkly bos laivas 
Odesoje jis priimsiąs labai 
svetingai.

Generolas Uborevič pri
dūrė, kad jis nieko neperse- 
kiojąs, tik vagis ir šnipus. 
Plėšimą jis sustabdęs į ke
lias valandas.

nūs iki 50 divizijų 
mišrių brigadų, 
980,000 kareivių išviso. Bet 

i ir šitokia spėka butų dar 
daug didesnė, negu kuri 
bent šalis dabar palaiko. To
dėl tūli kiniečiai ir užsienio 
jiatarėjai ragina Pekino ir 
i provincijų valdžias dar dau
giau sumažinti Kynų armi-

Iki šiol šita kariumenė ne
buvo sumažinta daugiausia 

dėlto, kad Pekino valdžia 
,neturi pinigų kareiviams 
apmokėt, o Kynų įstatymas 

j reikalauja, kad paleidžiant 
Jos" visos kareivius namo jiems butų 

■užmokėta visa alga.

GITLOVV GAVO 10 METŲ B(įHEVIKAI ATRADO
KALĖJIMO. D,DEiLWKUS KS°

Vvriausis teismas Nevy. Berija*^. Maskvos laik- 
A_orke nuteisę buvusi New raštispraneša> jog nu0 
i\orko assembhmaną JĮen- laiko, kaip sovietų valdžia 
jaminą Gitloiv nuo o iki i J atsiėmė L’ralus, atrasta du 
metų kalėjimo uz krinnna- di(ie]iu auks0 ]auku vienas 
I) anarchizmą. Savo apkal- lu lauku |įs ž 30 Uu 
tinimą teismas reme tupu- - - ‘ - -
siais komunistų organe "Re- 
volutionary Age” straips
niais, kuriuose buvo agituo- 

: jama versti šios šalies val
džią varu. Gitlow buvo to 
laikraščio administrato-

• rium.
Jo advokatas reikalavo 

peržiūrėt bylą išnaujo, bet ? 
reikalavimas buvo atmestasI

i
I 

Washingtone dabar yra j 
ardomas Sovietų valdžios 
įtstovas Martens. Klausinė- 
’amas prieš senato komite-; 
ta, kuris 
rizmą,.Martens pasakė, jog 
Suvienytos

Gautos čia

ji šiaurę nuo kasyklos, esan
čius toliausia Į žiemius nuo 

: Ekaterinburgo. Sovieto in
žinieriai praneša, kad jeigu 
tik butų reikalingos 
nerijos, tai į du metu Rusi
ja galėtų padidinti savo 
auksą 60 nuošimčių. Vokie
čių inžinierius Reiche, kuris 
tarnauja sovietų valdžiai, 
pats tuos laukus tyrinėjo ir

maši-

I1/. Gitlo'A nugabentas Į Sing saj,0> ka(j jštiesu aukso te- 
jSmg kalėjimą. nai psa p.ah.hpS, ‘

SUĖMĖ LAIVĄ DEG
TINĖS.

Šiomis dienomis Ne

nai esą galybės.

PAMINKLAS KRITU- 
SIEMS PO VERDUNU 

KAREIVIAMS.
Bendromis Prancūzijos, 

..... r j. J ’Yarmouth,” kuris praėju- Anglijos ir Amerikos auko-
Valstijos dar-isį mėnesį buvo išplaukęs su:mis norima pastatyti pa-

"tyrinėja” bolše-j^orke valdžia paėmė laivą

buojasi, kad spėka nuvertus degtine Į Havaną, bet kelio- minklą 400,000 sąjunginin-
nėję sugedo ir dabar turėjo kų kareiviams, kurie buvo 
grįžti atgal, kad padarius išmušti gindami Verduną. 

i'VMiiME.nita reikalingų pataisymų. Bet Tuo darbu rūpinasi francu-
PO. KAI) PRALAIMĖJO dabar ant Suvienytų Valsti- zų komitetas, kurio prieša- 

-o ;1U žemės ir vandens degti- kvje stovi maršalas Petain.
i ne yra jau uždrausta, ir yal- Tas komitetas atsišaukei 
džia konfiskavo jos visą lai- Angliją ir Ameriką, kad jos 
vą. Jos buvo tenai $4,800,000 prisidėtų prie to darbo au- 
vertės. ; komis. Paminklą norima

--------------- pastatyt ant Douaumonto 
POLICIJOS K0M1S1ONIE- kalno, nuo kurio matyt di- 

RIUS PELNAGROBIS. desnė dalis Verduno kovos 
Baltimorėj likos išleistas Jauku.

varentas areštuoti- polici1 ------------
jos komisionierių Burke kai 
po pelnagrobį. Jis kaltina
mas už meklerystes ir dary
mą pelno iš cukraus. Su juo 
kaltinami dar keli pelnagro- 
biai.

Sovietų Rusijos valdžią.

POLITIKIERIUS APAL-

RINKIMUS.
New Bedforde, netoli I 

Bostono, buvo anądien mie
stelio viršininkų rinkimai. 
Kada miestelio iždininkas 
Winslo\v. kuris jau keturis 
netus laikė savo rankose 
gyventojų pinigus, išgirdo, 
iog šj kartą žmonės jo neiš
rinko. iis pakėlė rankas, su
šuko ”My God—” ir apalpo.

KONTRREVOLIUCIO
NIERIAI ATSIĖMĖ 

IRKUTSKĄ.
Iš Charbino pranešama, 

kad tenai gauta iš Čitos ži
nių, kad tūlas generolas Ca- 
oelli su likusiais Kolčako ka
reiviais atsiėmęs iš revoliu
cionierių Irkutską Į turbut 
norėdamas Kokaką išgelbė
ti) ir su&i iekęs su generolu 
Semiot .nu

PA1)EREWSK1S BIJOSI, 
KAI) JO NEUŽMUŠTŲ.
Laikraščiai praneša, 

Padereuskis paliego iš T vil
kijos Į Šveicariją, nes bijojo, 
kad lenkai jo neužmuštu. 
Ant jo gyvasties esąs pada
rytas suokalbis.

AREŠTAVO RASPUTINO 
ŠEIMYNĄ.

Per Maskva dabar atėjo 
žinių.kad Podvolskos kaime, 
Sibire, areštuota pagarsė
jusio vienuolio Rasputino 
šeimyna, sūnūs ir duktė, už 
vedimą agitacijos prieš So
vietų valdžią. Pats Rasputi-

kad nas, kuris buvo caro namu 
šeimininkas ir carienės my
limasis, buvo užmuštas dar 
carui viešpataujant. Jo vai
kai likos . 
netikėtai.

ODESOJ PAĖMĖ 3 GENE
ROLUS IR 200 OFICIE

RIŲ.
Bolševikams taipgi teko ga

lybė visokio grobio.
Londoną

iš Maskvos bevieliu telegra
fu žinios sako, kad Odesoj 
bolševikai paėmė nelaisvėn 
3 generolus, 200 oficierių ir 
3,000 kareivių. Be to da so
vietų kariumenei teko 100 
armotų, i šarvuoti trauki
niai ir didelė galybė visokios 
medžiagos.

Dabar Odesoj ramu. 
Krautuvės ir žmonės juda 
sau liuosai. Maisto yra į va
lias. Tik oras labai šaltas.

Bolševikai, kurie paėmė 
Nikolajevską, esą puikiai 
apsiginklavę Anglijos gink
lais ir dėvi anglų uniformą. 
Anglija siuntė tuos daiktus 
kontr-rcvoliucionieriams.

ANGLAI BOMBARDAVO 
ODESĄ.

Iš Maskvos bevieliu teleg
rafu pranešama, kad kaip 
tik sovietų kariumenė už
ėmė Odesą, anglų laivynas 
pradėjo šaudyt i miestą iŠ 
kanuolių.

ANGLAI DAUGIAU 
AREŠTUOJA AIRIŲ.

Militariška Anglijos val
džia Airijoj vėl pradėjo da
ryti kratas ir areštuoti žmo
nes. Pereitoj savaitėj kelio
lika asmenų buvo suimta 
Belfaste ir lo Dundalke.

NUTEISĖ VOKIEČIŲ 
OFICIERIŲ.

Alzas-Loraine francuzų 
karinis teismas nuteisė vo
kiečių kapitoną Fritzą. ku
ris 1914 metais sušaudė 10 
Gerberviller miestelio gy
ventojų.

•s susekti Sibire visai j įsakius.

BERLINE SUIMTA 188
KOMUNISTAI.

Karės ministeriui Noskei 
Berline areštuota 

'188 komunistai.
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► su J. Karo
su? Kur jis dabar yra? Juk 
jis klerikalų garsus kalbėto
jas. „Darbininke.” būdavo, 
kožname numeryje jo pa-

Nelabai senai
cen-

, Gd veikslas. Jis atstovavo visą 
čigonės įse.io, vienas krau-įk|erjka]y partiją Amerikoj, 
tuvninkas apsižiūrėjo. kadi jjUVO jr ]j3tuvoj.

KODĖL POULA PINIGU 
VERTĖ?

Toliau jis co nebegali 
pritruko kantrybės.

" 'Socialdemokratas’ 
tikisi vėl atsilankyti

pinigų verte

ii pradės vėl dirbti tą 
darbą — leidimą 

bininkų klesai 
kį ji dirbo per ke-

9
monev orderi iž- 
drg. K. Liutkaus

revoliucinių
laik-

Kovokim su LDLD priešais, Į

Toks garsus vyras — kur 
., iis dabar dingo, kad jo nie- 

; kur nesigirdi ?
S. Parimskis.

Pradėjus taip vadina- 
ar- 

dyti Lietuvių Darbininkų
da 1
r tuomet, kuomet vals-

kų New Yorke leido čigo
nėm? „palaiminti” savo "re- 
gisterių” stalčius ir Dašnab- 
ždėti ant pinigų kokių tai 
misteriškų „burtų.”

KELEIVIS

D APŽVALGA 0
BIUROKRATIZMAS LIE

TI’VOS VALDŽIOJE?
Kad Lietuvos valdžia ser

ga caro gadynės biurokra
tizmu. to neslepia net prie
lankus jai laikraščiai, štai, 
kauniškė „Lietuva.” pusiau 
oficialis valdžios organas, 
258-tam savo numeryje, jie- 
reitų metų, rašo:

"Viena musų valdininkų ydą 
tur būt rusiškos lietuviškos 
kilmės — tai vGlinimasis Į dar
bą. Darbo laikas prasideda 
pas mus S-mis. bet daugely Įs
taigų ir devyniomis ne visi tar
nautojai būna darlkt pradėję. 
Ir darbo valandomis yra daž
nai ilgoki laiko tarpai pralei
džiami ar asmens reikalams, 
ar tuštiems pasikalbėjimams...

“Antra piktumą — didesnė 
už pirmąją, nes giliau leidžian
ti šaknis ir ne taip lengvai iš- 
raujama — tai rusiškasis biu
rokratizmas. Monarkų Ru
suose valdininkai atsakydavo 
tik savo vyriausybei, visuome
nei ne. Tad jie Įgavo ypatybę 
prisitaikinti prie savo vyres
nybės noru, o visuomenės rei
kalai mažai jiems terūpėdavo. 
O musų valstybei viršiausioji 
valdžia priklauso visuomenei 
ir vyriausybė ir atskiri valdi
ninkai. savaime suprantama, 
privalo nuolat atsižvelgti i vi
suomenės reikalus. Nėra leng
vas daiktas derinti visos visuo
menės — valstybės — ir ats
kirą jos narių — piliečių—rei
kalus. Demokratinėj valstybėj 
piliečiai tiek turi būti nesuvar
žyti, kiek tik tai yra galima 
nenuskriaudžiant valstybės 
reikalų. To tikslo ne visur ir 
toli ne visi siekia ir daug kur 
laikosi pažiūros, kad visuome
nė turinti prisitaikinti prie 
valdžios, bet ne valdžia prie vi
suomenės.”
Vadinasi, net pusiau 

cialis Lietuves valdžios 
ganąs pripažįsta, kad 
valdžia yra biurokratiška, 
tokia, kokia buvo caro ”na- 
čalstva.” Ne ji prie visuome
nės reikalų taikosi, bet nori, 
kad visuomenė taikytų 
prie jos savo reikalus.

29,000 MARKIU LIETU
VOS SOCIALDEMOK

RATAMS.
„Naujienos” praneša, kad 

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkui Tarybos Laikinasis 
Komitetas nutarė pasiųsti 
I sietuvos Socialdemokratų 
Partijai $500.00, kuriuos bu
vo surinkęs Lietuvos Lais
vės Fondas, Įkurtas prie 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos.

Šita nutarimą A. L. D. T. 
Komitetas padarė išklausęs 
Lietuvos socialdemokratų 
veikėjo drg. Kairio atsišau- 
kima, kuriame tarp kita ko 
autorius sako:

"Lietuvos Social-Demokratų 
Partijai tenka dabar atlikti 
vieną svarbiausių uždavinių: 
suorsraniznoii 
tarus ir jiems 
demokratinės 
ryms. už tai. kad jos gyvenime 
Lietuvos darbininkų klesa už
imtu jai tinkamą vietą, kiek 
galint giliau sudemokratintų 
visuomenės gyvenimą ir įvyk
tų visas socialines reformas, 
kurioms kraštas savo ukiu yra 
jau pribrendęs ir kurios darbe 
žmonių gerovei i eikalinjjos.

"Liet uvos Sočiai-Demokratų 
Partija kaskart vis stiprėja; 
jai teks suglausti apie save vi
sas socialistines krašto pajė
gs ir išaugti i tikrą Lietuvos 
darbininkų klesos partiją.

"Jūsų pagalba, draugai, bu-Į 
tų labai reikalinga..."
Taigi, Tarybos komitetas 

ir nutarė, kiek galėdamas, 
Lietuvos draugams pagelbė
ti. Iš $500 pasidarė 29,41 ll 
vokiškų markių. Pinigai nu
siųsti per Chicagos Gonti-Į 
nental and Commercial Na-I

tional Bank’ą 21 sausio.
Amerikiečiai turėtų au

kauti Lietuvos Laisvės Fon
dui, arba Lietuvos Socialde
mokratų Rėminio Fondam 
kuri įsteigė LSS. X suvažia
vimas Chicagoje.

. UŽDARĖ ‘•SOCIALDE
MOKRATĄ.”

„Naujienos” gavo 
"Socialdemokrato 
jos iš Kauno Šitokį praneši
ma:

” Draugai!
"Sunku buvo 'Socialdemok

ratui' eiti: nepriklausomos nuo 
musų aplinkybės ji trukdė. 
Bet ėjo jis kariais net ir sun
kiausias kliūtis pergalėdamas, 

daryti:

beiąi 
pas jus. 

kuomet sąlygos pagerės. P i
ko?. ligi pasimatymo, draugai! 

'Socialdemokrato' Redakci
ja.

"Kaunas, gruodžio 21 dieną. 
1919."
"Pritruko kantrybės" jį 

leisti. Tai reiškia, kad "lai
svos” Lietuvos valdžia leidė
jus tiek persekiojo, kad jie 
patįs buvo priversti laikraš
tį uždaryti.

lulas laikas atgal Lietu
vos valdžia uždarė Rasei
niuose ėjusį
sočia listų Ii aud i n i nku 
raštį „Rytojų."

Paskui ji uždraudė 
vos socialdemokratu 
žiavimas. kuris turėjo
ti 25 spaliu, pereitą rudenį.

Dabar mes gavome žinių, 
kad ji neleido ir profesini;; 
sąjungų (uniju) suvažiavi
mo. kuris tuiėjo įvykti Kau
ne per Kalėdas.

Tai kur čia da skirtumas 
tarp buvusios caro valdžios 
ir dabartinės Lietuvos atža
gareivių valdžios?

Puola pinigų vertė ir tuo
met. kuomet valdžia išlei
džia daug bonų, užtraukia 
paskolą, nes bėriai irgi maž
daug tą patį reiškia, ką po-! 
pieriniai pinigai, tik tame 
skirtumas, 
paskirtam 
neišmoka.

T>..r rut
vrtė i

kad nesukakus1 
laikui valdžia ju. miems '„komunistams” 

.---------------------- (dyti Lietuvių 
keičiamoji pinigų Literatūros Draugiją ir de- 
------------------ —■ moralizuoti jos narius, vi

sybei gresia koks nors pavo- sos draugijos veikimas lai
kinai liko suparaliži uotas. 
Mat, ši staigi ir netikėta au-

jus. kaip antai karė, revoliu-, 
ei ja ir tt.

Dabartiniu gi laiku veikia Ura, kuri parietė musų orga- 
visos šitos priežastis: ir pu-įnizaciją, tiesiog daugelyje 
pierinių pinigų d 
prispausdinta, ir bonų galy
bė; išleista, ir beveik visam 
pasaulyje "karė siaučia, val
stybės svyruoja. Ir todėl be
veik visam pasaulyje puolė: 
pinigų kursas.

Puolė Amerikos dolerio 
vertė. !»et daug daugiau 
puolė kitų valstybių pinigai. 
Eurojios finansistai blaško
si kaip žuvis ant ledo ir išro
do. kad tralas jiems jau ne-į 
betoli.. Visai Europai gre
sia bankrutas. nes jos pini
gai kas diena vis eina že
myn. ir neužilgo jais negali
ma bus nieko nupirkti. Vo
kietijos markė jau dabar be
veik neturi jokios perkamos 
galės, nes nupuoiė iki cento. 
Nupuolė Italijos pinigai, nu
puolė Francuzijos, Anglijos 
ir kirų didžiųjų valstybių.

Apie naujas valstybėles, 
jau nereikia nei kalbėti. Lie
tuva savo pinigu visai nega
li išle’sti. nes neturi nei auk
so. nei sidabro, kuriuo galė
tu juos gvarantuoti. Dabar 
Lietuva verčiasi vokiečių 
markėmis, kurias lietuviai 
yadina „auksinais.” Tos 
markės turi dar šiokią-to- 
kią vertę tik dėlto, kad vo
kiečių valdžia yra jas gva- 
rantavusi savo auksu. Bet 
kadangi Vokietija eina prie 
bankruto. kadangr puola jos 
pačios pinigų vertė, tai puo
la ir tų „auksinų” vertė.

Kada popieriniai pinigai! 
vi-ai iau netenka vertės, ka-; 
da už juos negalima jau nei: 

nusipirkti, tuomet,] 
seka valstybės

degtuko 
paprastai, 
bankrutas.

Kati prie 
nepriėjus, 
neri išleisti

Visi skundžiamės, 
pragyvenimas iabai brangs
ta. Šiandien reikia mokėti 
SI už daiktą, kuri keli metai 
atgal galima buvo nupirkti 
už 40 centu, 
svaras sviesto buvo 30 
tų, o dabar 70.

Bet tai nereiškia, 
daiktai brangsta. Tai 
■iia. kad pinigų vertė puola. 
Jeigu šiandien reikia mokėti 
?1 už daiktą, kurį pirma ga- 
ima buvo nupirkti už 40 
rentų, tai reiškia, kad šian
dien dolerio vertė yra nu
puolus 60 centų 

Kodėl tad 
’ I ouola ?Į I '

Priežasčių 
abai daug, 
oriežastis būna ta, 
Ižia prispaudina 
popierinių pinigų, 
turi atsargoj aukso 

I Jahro. Mat. popierinis do- 
| eris yra niekas daugiau, 

<aip tik ženklas, kad val
džia jums skolinga sidabro 

I jž $1. Kada už kiekvieną 
popierini dolerį valdžia ga: 
i atiduoti sidabrini dolerį, 

kuomet dolerio vertė skaito- 
I ri normalė ir jo perkamoji 
I ralė yra pilna. Bet daleis- 
Ikime, kad valdžia, kokią 
Įaors reikalų spiriama, išlei
džia dvigubai daugiau po- taipgi tiesiog mainikauia 
pierinių pinigų, negu ii turi savo darbo vaisiais su mies- 

pidabro ar aukso. Pinigu to gyventojais, kurie už 
tuomet pasidaro daug, bet duoną ir kitus sodžiaus pro- 
ių perkamoji gale nupuola dūktus atiduoda savo darbo 
ligi pusės. Ką pirma buvo daiktus, 
galima nupirkti už 50 centų,' 
dabar reikia mekėti jau $1. 
įmonės tuomet sako: "pab
rango pragyvenimas!” Val
džia išleidžia dar kitą tiek 
popierinių pinigų — ir jų 
'Perkamoji gale vėl nupuola 
•per pus. Ką pirma buvo ga- 
'ima nupirkti ’ už 50 centu, 
dabar jau reikia mokėti $2

tam gali būt 
Paprasčiausia 

kad val- 
daugiau 
negu ji 

arba si-

mažo skaitliaus savo pri
tarėjų negali kuopą peror
ganizuoti, tuojaus privalo 
uatįs persikelti į vieną iš ar
timiausių jau persiorgani
zavusių arba pasirengusiu 
persiorganizuoti kuopų ir 
bendromis spėktnnis varyti 
pradėtą darbą pirmyn. Bet 
iri nesiranda artimoj apie- 

■ linkėj persiorganizavusios 
kuopos, tai tokie nariai gali 
laikinai palikti pavieniais 
ir ąpie tai pranešti LDLD. 

! lakinant sekretoriui. (Jeigu 
[jų yra bent 5, jie gali 
naują kuopą tverti.)

(5) Visos tos kuopos, ku
rios jau persiorganizavo ar 
rengiasi persiorganizuoti, o 
taipgi ir pavieniai nariai, 
tuojaus privalo užsimokėti 
narines mokestis už šiuos 
metus po $1.00 nuo kiekvie
no nario ir pinigus kartu su 
užsimokėjuisų narių var-

Išbenkartejęs 
Laikraštis.

ciją: gi galutinas šios kovos 
laimėjimas ir užtikrinimas 
LDLD. laimingos ateities 
priklauso nuo musų visų.

Taigi, draugai ir draugės. 
LDLD. kuopos ir atskiri na
riai ! Jei mes norime, kad 
musu organizacija augtų, 
-tiprėtu ir neštų darbo žmo
nėms dvasiško peno, kaklo 
ii nešė per kelis pastaruo
sius savo gyvavimo metus; 
:ei mes norime, kad musų 
iragnizacija neiškryptų iš 
liesos kelio, bet eitų tomis 
oačiomis vėžėmis, kuriomis 
ą veda jos konstitucija; jei 
nes norime, kad musų orga- 
įizacija ir ateityje butų vie
ta artimiausiu LSS. sand- 
raugių ir prigelbėtų jai! 
-kleisti šviesos spindulį 
amsiu minių tarpe, leisda- 
na naudingų darbininkams! 
<nvgų; jei, pagalios, mes 
i orime, kad musų organiza
cija nepakliūtų į jos priešą 
•anka? ir netaptų Įrankiui 
iriešdarbininkiško judėji-! 
no, kokiuo dabartiniai jos Į 
teridenai nori padaryti, tai j 
risi stokime i kovą su tais J 
larbininkų klaidintojais, 
turie per savo apjakimą ne
ik natįs iškrypo iš tikro ke- 
io ir atsidūrė pelkėse, bet 
lar nori ir musų organizaci- 
ą šunkeliais nusivesti. Ne- 
riskime jiems to padaryti! 
Stokime prieš juos Į atvirą 
cova, ir stokime dabar, kel 
lar ne nervėlu.

Tiesa, daugelis kuopų jau 
tamatė vilingų žabangus, Į 
euriuos jie nori įtraukti mu- 
ų organizaciją, ir subruzdo: 

| ą gelbėti: vienos kuopos Į 
au susitvarkė — persiorga- 

I ūžavo, kitos tvarkosi, tre- 
I nos rengiasi persiorgani
zuoti; bet toli gražu dar ne 
•risos kuopos tai padarė: tu
os vis dar tebesnaudžia ir 
'.iuri pro pirštus, tarsi lauk
iamos ko tai. Laukti ir žiu- 
■ėti pro pirštus, ypatingai 
labartiniu momentu, kuo- 
net musų organizacijai 
rręsia didžiausis pavojus, 

Į eikštų nedovanotiną nusi- 
i lėiimą prieš darbininkų rei- 

:alus. Nes jeigu pavyktų 
iriešams pasmaugti musų 
organizaciją, tai vien tik dėl 
o. kad didžiuma I.DLD. 
tuopų ir narių snaudė.

Todėl, draugai ir draugės,' 
rana snausti ir žiūrėti pro 
rirštus, kuomet nuožmus 
iriešai apniko musų erga- 
įizaciją ir be pasigailėjimo 
ą drasko! Gana sėdėti ran
tas sudėjus ir laukti ko tai 
težinomo! Visi turime sto
ri į darbą. Mes turime dary
li taip:

(1) Visos tos kuopos, ku
rios jau persiorganizavo, 
tet jų tarpe randasi dar ke- 
iatas sukomunistėjusių gai
galų, kurie trukdo kuopos 
reikimą ir laužo LDLD. 
constituciją, privalo išbrau
kti juos laukan ir jų sura- 
ą — vardus ir pavardes — 
triduoti LDLD. laikinam 
rentro sekretoriui žemiaus; 
taduotu. antrašu.

(2) Visos tos kuopos, ku
rios yra ištikimos LDLD.! 
konstitucijai, bet per savo; 
teapsižiurėjimą pasidavė j 
mkomunistėjusių bosų i- 
ekmei, tuojaus privalo klai- 
’ą atitaisyti ir, susitvar
kius. priduoti visas smulk
menas LDLD. laikinam cen-: 
"ro sekretoriui.

(3) Jeigu kuopose, kurios 
’šsižadėjo LDLD. konstitu
cijos ir nuėjo su komunis
tais, randasi bent penki na
riai, kurie nesutinka su ko- 
nunistų politika, tuojau 
irivalo nuo jų atsiskirti ir 
nuorganizuoti tikra LDLD. 
kuopą po tuo pačiu nume
riu. koki kuopa turėjo.

J4) Visi tie nariai, kurie 
utinka su dabartine L. D. 
a. D. konstitucija, bet dėlei ;

(Laiškas iš Lietuvos). x
Aš tikiu, kad amerikiečiai 

lietuviai yrą išsiilgę IJėtu- 
vos laikraščių, 
mes, Lietuvos 
esamo pasiilgę 
laikraščių. Tiek laiko, tiek 
metų (beveik 5 metus) ne
mačius Amerikos laikraščių 
ir nemažai pasiilgus, su di- 

,džiu džiaugsmu imi į ran
kas atplaukusį per jure.s- 
mares Amerikos lietuviu 
iaikiašii. Amerikiečiai, ži
noma. nevisi tai atjaučia. 
Kad ji? tą gerai atjaustų, 
tai bent savo giminėms ir 
nažistamiems siųstų, kuo- 
daugiaitsia laikraščių, nes 
tai yra dovana, brangesnė 
už pinigus.

Amerikos laikraščiai da
bai' tik protarpiais ateina į 
Lietuvą: gauni keletą nu
merių ir vėi nebesimato. 
Kas yer priežastis — neži
ūria. Jeigu ių Amerikos ar 
Lietvuos valdžia neišleistų, 
tai neateitų nei vieno; jeigu 
cenzu r uc .ų, tai ateitų su
karpyti ar juoda koše užtep
ti — kaip Rusijoje būdavo.

Jau mačiau keletą Ame
rikos laikraščių: jie kaip 
turiniu, taip ii ižveizda pu
sėtinai, o kažkurie ir visai 
gerai išrodo. Tik "Laisvė” 
kaži?, kodėl taip išbenkartė- 
jo. Prieš karę ji buvo daug 
doresnė. Turbut jos redak
toriai šio pasaulio žmonijos 
kraujo, vargo ir ašarų ga
rai* apsvaigo, tai nebenusi
mano ką berašą, kad taip 
nesąmoningai viską malevo- 
ja. Tokiems 
“mand r. uočiams 
kas ant liežuvio galo užei
na, pliaunyti, kad jų karės 
Šmėkla nečiupinėjo, 
vos žmogus 
nai — šiais karės 
’ mėtyts ir vėtyts,” 
iriausio

Viena LDLD. nariu dalis, 
tos katostrofos netikėtai už
klupta ir neturėdama vilties 
prieš ją atsilaikyti, pasidavė 

i žiauriam likimui ir nuėjo 
|tuo pragaištinga keliu, ku- 
i riuo ją vadai nuvedė.
| Ar.troji-gi dalis, .kuri tai 
: pragaištingai politikai nors 
ir nepritarė, bet neturėda
ma tiek drąsos ir pasišven
timo. kad priešų antpuoli at- 
rėrnus. nuleido rankas i pa
sitraukė iš kelio, visai neat
sižvelgdama i tai, kokis liki
mas musų organizaciją pa
tiktų.

Tečiaus. neatsižvelgiant į 
tuos lengvatikius musu na 
rius, kurie davėsi tiems agi 
tatoriams suvilioti ir galy 
gale paliko reakcijos auko
mis; neatsižvelgiant ir į 
tuos narius, kurie šiame kri 
tiškiausiame momente nu 
leido žemyn rankas, palik 
darni musų organizaciją ap 
veizdai augščiausiojo. vi 
dėlto atsirado būrelis darb 
ščių ir energingų draugi] 
su P. Grigaičiu, S. Michelso 
nu, K. Liutkum ir kitai 
priešakyj, kurie netik nesu 
sidėjo su tais nešvarios ru 
sies agitatoriais ir nenuėj* 
tuo pragaištingu keliu, ku į 
riuo nuėjo Petriką. Stepo
navičius ir kiti LDLD. va j 
dai, bet su didžiausiu pasi ' 
šventimu pasiryžo ginti mu 
su organizaciją r.uo visoki:. 
užpuolikų. J

Ne kartą tiems draugam* 
prisiėjo nulentėti ivairit 
šmeižimų ir užpuldinėjimą 
iš priešų pusės; ne kart? 
jiems buvo užmetama pasi I 
savinimas LDLD. turto i; I 
visa eilė kitų niekuo n epą 
matuotų priekaištų, buvę I 
daroma, bet, ačiū savo pas 
tovumui ir tvirtai pozicijai I 
iie mokėjo nuo visų tų už Į 
puolimų apsiginti ir išlaiky I 
ti savo rankose LDLD. vai j 
rą. kurį jų priešai nsrėj< | 
jiems išplėšti.

Ir štai, ačiū tų draugų pa | 
sišventimui šioje 
musų organizacija 
gelbėta nuo galutino jos iši
rimo ir jau pradeda ineiti 
tas pačias vėžes, kuriomis 
įi buvo vedama nuo pat jo- 
gimimo dienos.

Tiesa, negalima dai 
ižiaugtis ir sakyti, kad ko
va su LDLD. priešais jai 
galutinai laimėta; negalima 
dar džiaugtis ir sakyti, kac 
LDLD. jau liuosa nuo viso 
kio jai gręsenčio pavojaus 
ir ateityje galės vykinti sa
vo pienus niekeno nekliudo- 

linųĮma,—tai butų Įierdaug anks- 
' cybas musų džiaugsmas, kū

pa- 
Kova

tokio bankruto 
Lietuvos valdžia 
savų pinigų. Bu

vo girdėt, kad pamatui to
kiems pinigams ji nori pasis 
kelinti iš Anglijos $5,000,000 
vertės, ar kiek ten, aukso. 
Bet Lietuvos valdžia jau ir 
taip skolų daug pridarė ir 
jeigu ji da daugiau skolins, 
o skobi atmokėti neturės iš 
ko. tai visą Lietuvą greitu 
laiku reikės užstatyt užsie
nio kapitalistams už skolas.

šitaip dalykams stovint, 
kauniškė "Lietuva” pataria, 
kad Lietuvos valstybė gva- 
rantuotu savo kreditą ne 
auksu, kurio ji ir neturi, bet 
"javo duona.” Mat, Lietuva 
via ūkininkų šalis, sako 
Kauno laikraštis; ji gamina 
daug linų ir duonos, o tie 
daiktai reikalingi visų tau- 
i ų gyvenimui: jie visuomet 
turi savo vertę. Todėl, dary
dama su užsieniu prekybos 
sutarčių, pirkdama kokių 
daiktų, Lietuvos valstybė, 
aukso neturėdama, siūlo už
sieniui turimą duonos, 
ar sėmenų išteklių. Tą ištek- į ' 
■ių, kaipo gvarantiją, ji gali ris galėtu išeiti mums 
sukrauti kurio nors uosto tiems ant nenaudos, 
sandėliuose, arba nusiųsti!su LDLD. priešais dar ne’ 
tiesiog užsienin. Lietuvos kiek 
vidury šodžiaus gyventojai ėjo. taip ir eina visu

nesumažėjo; ji kai]
save 

smarkumu. Ir kad ją lai
mėjus, reikės mums padėti 
daug triūso, spėkų ir pasi
šventimo.

Antraip vertus, mes nega
lime nei norėti, kad tas ma
žas būrelis draugų taip leng
vai šią kovą laimėtų; 
negalima, ir tai ne ju 
darbas. Mes galime 
draugams padėkavoti 
užtai, kad jie iš kalno

Taip žmonės vesdavo .pir- 
klybą senovėj. Bet kaip to
kį būdą pritaikyt prie da

bartinės visuomenės siste
mos, tai sunku įsivaizdinti. 
Bet jeigu kitokio išėjimo 
iau nebėra, tai tas tik reiš- matė priešų užtaisytas ža- 
kia, kad kapitalistinė tvar- bangas, ir netik patįs į juos 

' ka jau prieina prie liepto nepakliuvo, bet kartu ap- 
isaugojo ir musų organiza-

ta' 
vienu 
tiems 

vien 
per-

I

Idai? ir pavardėmis prisiųsti, 
i laikinam centro sekretoriui 
I išperkanr
! dininko
vardu.

Negana 
kuopos ir

to, kiekvienos 
kiekvieno atskiro 

nario didžiausia pareiga — 
kuoplačiausia aiškinti savo 
draugams ir pažįstamiems 
pragaištingą "komunistu” 
politiką, nurodant tikroje 
šviesoje. kokis didelis navo
ms gresia musų organizaci
jai, jei ji galutinai pakliūtų 
i „komunistų” rankas. Ir iei 
tik mes visi imsimės darbo 
ir dirbsime su tikru pasi
šventimu, tai užtikrinu, kad 
trumpoje ateityje susilauk
sime gerų pasekmių ir tada 
galėsime pasidžiaugti savo 

darbo vaisiais.
Todėl, draugai ir draugės, 

dar kartą aš į jus atsišau
kiu: stokime visi į darbą ir 
dirbkime su tikru pasišven
timu. Juo uoliau dirbsime, 
tuo greičiau susitvarkysime. 
O juo greičiau susitvarkysi
me. tuo greičiau musų orga
nizacija atsistos į normales 
vėže 
prakilnų 
naudingų da 
knygų, ko 
lis pastaruosius savo gyva
vimo metus.

N enusiminkime. draugai 
ir draugės, tuo, kad musų 
priešui iš dalies pavyko už
dėti savo leteną ant musų 
organizacijos ir laikinai su- 
demorriizuoti dalį narių, 
nes nusiminimas nieko ne
gelbės: bet parodykime
jiems, kad mes mokame gin
ti savo organizaciją, ir kad 
teisybė visuomet ima viršų.

Lietu- 
sakau abel- 

metais 
nuo kai

riausio lygi dešiniausio, vi
sai kitokias pasauliažvalgas 
yra nusistatęs, negu „Lais.” 
redaktoreliams išrodo. Tik, 
žinoma, gaila vietos ir laiko 
su „Laisve” ginčytis ir jai 
su pirštu tikrąją teisybę, 
tikrąjį dalykų stovį parody
ti.

Gerai suprantama, kad 
tokia „Laisvė” stengiasi bū
ti „bolševikiška.” Tas butų 
nebloga. Bet toli gražu jai 
lygi bolševizmo. Ji lošia ru
siško bolševizmo rolę. O kad 
žinotumėt, 
siškas bolševizmas.

Jei jums, draugai ir drau- bolševikai! 
ges. 2__
suprantama 
kreipkitės i Laikinąjį Cen- kiuvin 
Iro Komitetą, o šis suteiks dos, k:

. informacijas ir šo ir skelbia, 
vien tik 
darni...

kas tai yra ru- 
arba 

? Tai yra po tik- 
yra kas neaišku ar nė- rojo bolševizmo vėliava su

sieję kovoje, lindę visokie šio pasaulio 
osios karės išspau- 

kurie vienaip sako, ra- 
o kitaip daro, 

avo asmens žiurė-
[ jums visas 
nurodvs, ka? reikia daryti.

LDLD. Laikinojo Centro
Komiteto antrašai:

i ninkas
Gen. 1
Conn.

Pirmi- 
; — J. M. Endžiulis, 
Delivery, ’ Hartford, 
Sekretorius — M. J. 

Iškauskas, 863 Grand St., 
Iždinin- 

K. Liutkus, 131
Tersev City. N. J.
kas
Grand st.. Brooklyn, N. Y.

Tad i darbą, draugės ir 
druagai!

M. J. Iškauskas.
LDLD. Laik. Sekretorius.

Kaklaraištis vadinama 
„kravatu” nuo žodžio Kroa
tas. Francuzų karaliui Liud
vikui XIV viešpataujant li
kosi įkurtas karališkas ka
riuomenės pulkas panašus 
i Kroatus, nešioiantis ant 
kaklu skareles. Tuos raiš
čius franeuząi praminė kra- 
vatais ir nuo to da ir šian
dien kaklaraiščius taip va
dinama.

ČIGONĖS ’PALAIMINO” 
PINIGUS.

/
Norėdami, kad geras jų 

biznis da geriau eitu, kelia-j___
tas prietaringų krautuvnin-. ' Kas atsitiko 

X nuT Y nvlzn loiidn n ,

tuvninkas apsižiūrėjo, l 
jo kasoje trūksta $70, o pa: 
kita prapuolė $100. Čigonės 
areštoutos. Ir tai at- ’ " 
ne kokiam užkampyje, bet' 
ant rifth Avenue, ant pui-l 
kiausios New Yorko gatvės, _______ _________
kur susirenka riša to miesto na savo žmones, kad jie dau- 
aristokratija. ginu vaiku turėtu.
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DETROIT, MICH.

Komunistui atlieka vyčių 
darbus.

Vyčiai jau šiek-tiek prib
rendo ir šiandien jau nesi
girdi apie tokius jų darbus, 
už kuriuos visuomenė turė
davo gėdytis. Matyt, vyčiai 
suprato, kad savo nelemtais 
pasielgimais jie tik savo 
nekultūringumą rodo ir pa
lys save pažemina. Kaip sau 
norit, bet dabar jau vyčiai 
bando visur rimčiau elgties 
ir apie jų ekscesus jau mu
sų spaudoj nesigirdi.

Jų vietą dabar užėmė nau
jų „karžygių” eilės — ko
munistai. Tik pasižiūrėkite 
į komunistų 
vę, kur 
džiaugiasi 
sielgimais 
prakalbose

nei savo kuopos narių nesik
lausę, vieni keli lyderiai ren
gia viešą susirinkimą, rizi
kuoja lėšas, kad at-i teisu 
publikai už aną vakarą, ne
žiūrint, kad ir šitą jų su
rengtą vakarą tas pats liki
mas galėjo k ukli. Taigi ne 
atsiteisimas publikai musų 
komunistų lyderiams rūpė
jo, bet rūpėjo paslėpti nuo 
publikos teisybę! -Jie ilgai 
publikai melavo apie daly
kų stovį, jie ilgai mulkino 
žmones ir niekingiausiais 
savo melais purvino socia
listus; jie nusigando išgirdę, 
kad socialistai gali dabar 
nuo tų apsimetėlių nutrauk
ti kaukę ir parodyt juos pu
blikai tokiais, kokiais ištik- 
rujų jie yra. Tai ve. ko nu
sigando komunistų lyderiai, 
tai ve, delko jie rizikavo lė
šas ir naują humbugą pas
kelbė publikai, kad tik jai 

(neleidus teisybę patirti.
Po pirmininko seka "ger

biamas” kalbėtojas, jau se
nai detroitečiam? žinomas 
ir labai nusidėvėjęs "Mister 
Dantą.” Vadinasi, tasai „at
silyginimas'* publikai buvo 
tik antru apvylimu? Danta 
tik komunistams ir tinka. 

.Tai reiškia ir po prakalbų 
i ir i)c koncertui! Komu- 
Įnistų "blofas” pasirodė ir 
vargiai kitusyk jiems pasi
seks naują humbugą pada
ryti. Socialistų kuopa, bea- < 
bėjo, anksciaus ar v 
nutartas prakalbas įvykins 
ir komunistai ar šiaip, ar ■

oficiozą „Lais- 
korespondentai 

komunistų pa- 
drg. Grigaičio 

po rytines vals
tijas. Vyčiai savo nekultu- 
ringumu bent r.esigirdavo, 
o musų komunistai jau tiek 
gėdos ir padorumo nustoję, 
kad giriasi tuo. kas juos iš
tikau jų tik pažemina.

Detroito komunistai irgi 
nei kiek neaugščiau stovi už 
tuos rytų komunistus, kurie 
giriasi savo nekulturingu- 
mu.

LSS. P6 kuopai čionai! 
rengiant 1 dieną vasario d. 
Grigaičiui prakalbas, musų 
komunistai tuojaus šoko j 
darban, kad tas rengiamas 
socialistų prakalbas suar
džius. Negalėdami, kaip bū
davo vyčiai. Įskųsti socialis
tus policijai, o kumščių var
tojimą radę pavojingu jiems, 
patiems, jie nutarė bent pa-! 
kenkti; tam tikslui jie su
rengė savo prakalbas ir kon
certą. kad nors publikos nuo 
socialistų prakalbų atitrau
kus. Žinoma, tas savo pra-j 
kalbas jie “blofiškai” išgar-j 
sino. koncertą ant popieros; 
padarė tokiu, kokiu da nie
kad Detroite nebūta ir kvie
tė publiką kuoskaitlingiau- 
siai at-ilankyti. skelbdami 
įžangą „dykai.” Mat LSS. 
kuopos prakalbos buvo su
rengtos su ižanga. Ir tai 
padarė ne visa komunistų 
kuopa, bet jos lyderiai - be 
narių žinios ir pritarimo. 
Mat. susirinkimas jau buvo, 
o sekančio negalima buvo 
jiems laukti, nes butų perve- 
lu. tai Ivderiai, kaip tik pa
matė LSS. 116 kuopos pla
katus, tuoj ir surengė LKS. 
vardo prakalbas su koncer
tu tą pačia dieną ir tuo pa
čiu laiku, kaip ir ęocialistų.

Tas jų nelemtas darbas „ 
visgi nedaug socialistams L 
butų pakenkęs, jei nebūtų į ligonę, nors ir žinojo, 
atsitikęs tas nemalonus at-.į^ serganti vra laisvama- 
šitikimas. jog laukiamas ' * ... -
kalbėtojas delei ansirgimo; 
pribut negalėjo. Laukiant ; 
paskelbtos susirinkimui va-' 
landos žmonės būriais prade 
jo rinkties prie didžiulėm I. 
A. S. svetainės da durims 
neatsidarius. Vadinami. ko
munistai mažai tos publikos 
butų atitraukė. Bet ant ne
laimės prakalbų komitetą* 
gavo telegramą, kad 'kalbė
tojas. drg. Grigaitis, susir
go ir pribut negalės Taigi 
prakalbos neįvyko.

Daugelis žmonių nuo so-^gĮ^g jr (ajp atsiskvrėme 
cialistų nusamdytos svetai- • an^ visa(jos su buvusia ma
nės, taipgi ir as pats nuėjo-|Sy drauge ir kovotoja, kurią 

> ..4... garsintą mirtjs išplėšė iš mu-
jsų tarpo. I,ai būna jai leng
va svetima žemelė.

Velionė Justina paėjo iš 
tas ir prakalbos surengtos Drazdauskų šeimynos, iš 
"atsilvginimui publikai.” • N^arėnų miestelio, Kauno 
Mat. anuomet policija jiems, sėdybos. Lietuvoj paliko se- 
vieša susirinkimą uždariu- , ną motinėlę ir broli. Ameri- 
si ir publika buvo iškrikdy-'kon atvyko 1909 metais, ap- 
ta, tai ir pirmininkas dabar «vedė 1911 metais ir nuo to 
paikojo, kad jie atsilvgina laiko meilėj ir sutikime 
publikai už ana nenavvkusi pavyzdingai gy veno su savo 
vakara. Faktas’gi faktu lie-,Yvru V. J. Starikum. kurį 
ka, kad jie visai ne tuo tik- dabar paliko dideliame nu- 
slu šitą susirinkimą šaukė, liūdime.
Kokie jie geraširdžiai! Net

MONTELLO, MASS. 
Komunistai savo kuopą 

palaidojo.
Vasario 3 dieną L. Tau

tiško Namo mėnesiniame 
susirinkime, vietoj raporto, 
inuĮų komunistai pareikala- 
’o, kati LKS. kuopa iš T. N. 
B-vės knygų jau butų iš
braukta, kaipo likviduota.

Tai ve, tie žmones nesenai 
aidojo Lietuvių Socialistų 

Sąjungą: jie LSS. 17 kuopą 
iš L. T. N. B-vės knygų iš
braukė, kaipo nesančią, o 
įrašė LKS. kuopą. Dabar 
jau ii tą palaidojo.

Mat, komunistų lyderiai' 
po vakac-ijos ant elnių salos 
sugrįžę namo rado visišką 
nirimą, tai ir savo kuopą 

jau likvidavo. Mano įvesti 
' politikos skyrių” Teatrališ
kame Ratelyje Viesulą. Ži
noma. kad ratelis yra tik 
kultūriniais tikslais suorga
nizuota dailę mylinčios jau
nuomenės organizacija. Ji 
’okio čarterio neturi ir jon 
politika velti, tai reiškia su- 
ardyt ir ja. Ratelis privalo 
laikytis savo senų tikslų, jei
gu jis da nori gyvuoti ir 
veikti musų kultūros ir dai
lės srytyj. Politikai turi bū
ti atatinkamos organizaci-j 
’os. Kas nori politikoj veik-! 
ii ir tuo savo veikimu tikrai, 
nešti naudos darbininkų ju-| 
dėjimui, tam yra LSS. 17j

kėliaus (kuopa. Jos durys uždarytos 
vykins tik darbininku vienybės ir

I

(taip, o visgi turės pilnai pu
blikai pasirodyti, kuo jie 
vra.

Teisybės jieškotoįas.

orga nizaci j ų ai dy t o j a m s.
Laikas jau 

monleliečiams 
kams išsiblaivyti 
kokių pridumė į akis tie rėk
smingi „revoliucionieriai,’’ 

Į kurie savo "revoliucijomis” 
;ir patvs save naikina. Atme
nate, darbininkai, kaip tie 
j nelaimingi draugai karštai 
įveikė. Atmenate. 
Jreišsiteko. LSS. 
pvėrė „Sovietams
Irų kuopą.“ tvėrė 
-Gvardiją,” tvėrė ________
sąjungą, o iš viso jų darbo 
dabar kasgi liko? Neturėda-

rimtesniems 
darbinin- 
iš tų ūkų,

t

susirinkimus ir tariasi, kaip 
save apgynus. Randaunin- 
kai nusprendė visokiais bu-' 
dais savininkus boikotuoti: 
ir namu savininkai, kurie 
turi krautuves, (iei to randa
si dabar nelabai maloniame 
padėjime.

Montelietis.

EASTON. PA.
Mirė Justina Stankienė.
Vasario 1 dieną, š. m. mie- 

j.'to ligoninėj nuo pneumoni
jos mirė jauna moteris Jus
tina Stankienė, pergyvenus 
vos 27 metus amžiaus.

Velionė Justina buvo vei-j 
kli kovotoja už žmonijos ge-> 
resne ateiti. Ji buvo narė: . . x x x
LSS 42 kuopos, LMPS 14 
kuopos ir Audėjų unijos.1 
Kaipo veikli ir padori mote- x
ris velionė buvo visu nivlima . Ziunnt j tuos zmo-
ir urbiama tarpe prozresv-|;ie.s- ’-ies!°S graudumas ima: 
viii žmonių. ' - ai sugriuvę bokštai tar va-

* _ w i balais nukritę sakalai, tai
Susirgus jai plaučių užde- ■ aukos netik Įšėlusios reakci- 

gimu, buvo nugabenta ligo- jos, bet ir savo pačių aklo 
mnėn. bet i septintą dienai užsidegimo ir trumparegys- 
po apsirgimo nelaimingoji kės. Gal tik dabar ir jie jau 

imirė. • | upranta.
Vietos lietuvių kunigas k 

.gavęs iš ligoninės pakvieti- - 
Imą, kad aplankytų mirštan-

nė ir jokiu burtu iš jo nepri
ims. bet visgi nulapsėjo, ma
nydama ' pasigauti mirštan
čios dūšelę. Vargšas stam
biai apsiriko. Mirštanti pa
skutines savo jiegas surin
kus nuo priegalvio pasikėlė 
ir neprašytam juodvarniui 
parodė duris.

Mirusioji likos gražiai 
palaidota 4 d. vasario, paly
dėta i amžiną pasilsi dau
giau negu šimto žmonių, 

į Ant kapo d. F. Laurinaitis 
•j pasakė atsisveikinimo pra-

me Į komunistu 
„koncertą.’’

Pinrlininkas,
mas susirinkimą, melagin
gai paaiškino, kad koncer-

ątidarvda

Eastonietis.

NORUOOD. MASS. 
Margumynai.

Nakčia iš 6 i 7 vasario 
kol-kas nesusekti vagiliai 
Įsilaužė į rubsiuviu drg. A. 
Liutkaus dirbtuvę ir išnešė 
keletą siutų. Nuostolio drg. 

i Liutkui padarė apie už S6<>0 
dolerių.

Vasario 8 d. čia buvo Lie
tuvių Laisvamanių kuojios 
parengtos diskusijos temoje 
"Ar laisvamanvbė darbinin
kams yra naudinga?” Pub
likos prisirinko gana daug 
ir ]x> išdiskusavimo didžiu
ma pripažino laisvamanybę 
darbininkams reikalinga, 
kadangi prietaringas žmo
gus vien užgrabiniu gyveni
mu rūpinasi, kas apsunkina 
darbininkų kovą už žmoni
jos išsiliuosavimą.

Paskui buvo diskusuoja- 
na "Ar Lietuvyje yra poli
tiška laisvė?” Žinoma, pri- 
»2Žinta, • kad tokia laisvė, 

kokia dabar Lietuvos žmo
nes turi, buvo ir caro lai
kais. Tečiaus jokio nuos- 
nendžio Lietuvos žmonių 

■aisvės gynimo reikalu ne- 
•adarvta. Suprantama, kas 
ikisi laisvės, kaipo kitų ma

rinės, tas jos niekad nesu- 
auks. L’ž laisvę reikia ko
joti ir nuolat ia ginti nuo 
ų. kurie ja varžo.

Trečias diskusijoms Įdav
imas buvo pastatytas: "ar 
eikalinga tapti šios šalies 
Riečiais?” Išvedimas buvo 
oks. kad plietybė niekam 
lakenkti negali, o naudos iŠ 
o visgi yra.
At žaga rei vis ko j i s rovė

Honai irgi kruta. Savo po- 
bažnytiniame skiepe knibž
di, bet i viešą Lietuvių Na
va jie bijosi Įžengti. 
Kuomet pereitą rudeni cin
ai kalbėjo kun. Mockus, tai 
uli idijotai iš pobažnytinio 
klepo net kiaušiniais pra- 
lėjo i Namą mėtyt. Žinoma, 
omis bombomis jo sienų 
įeišgriovė. bet uždanga nuo 
avo proto visgi nuplėšė ir 
'arodė svietui savo 
kurdą. Lietuvos 
■ia atsilankius, tie 
>roto ubagai atbėgo 
•Jų svetainėn paskolinti sė- 
lyniu svečiams pasodinti, 
ečiaus nuo svetainės pri- 
iurėtojaus gavo tik ilgą 
py<ra. Taip ir reikėjo. Tu- 
as V. Kudirka, kuris kita- 
vk mėgino visą Nonvoodą 
’žvaldyti, dabar jau ir 
nbožnvtinjame skleiie išsl
enka. Mat laikai mainosi 
r "didžiūnai” puola.

Tūlas komunistų pašhos- 
a būryje žmonių andai už
puolė drg. Liutkų, kam ji 
'?.rašė i „Keleivi,” kad jisai 
irg. Grigaičio prakalbose 
lucdamas kalbėtojui ”klau- 
imų” nosį trukčiojo. Patar
iau iam nosinaitę nešiotis 
r trūkčiojimo atsipratins.

Dchstris.
„Sandaros” redaktorius 

susigavo.
Vasario 1 d. čionai buvo 

•ietos sandariečių 
os prakalbos.

J

K ENGS HA. H1S. 
Likvidavo T. M. I). kuopą.
Vasario 1 d. Schiiiz’o sve

tainėje buvo T. M. I). 119-tos 
koupos metinis susirinki
mas. kur turėjo būt renka
ma kuopos vaidyba šiems 
metams. Bet. deja, susirin
ko vos tik 9 žmonės! Pirmi
ninkas Labanauskas pak
vietė nominuoti kandidatus 
į kuopos viršininkus, bet 
niekas nepriėmė kandidatu- 

Pirmininkas I.abanaus- 
rezignavo ir davė ineši- 
kuopą likviduoti, l.neši- 
besvarstant paaiškėjo, 
nariams jau nusiboti» 

TMD. prigulėti. nes

I

I

a krei|)ėsi prie lenkų, nai nėra bažnyčios, apie ku- 
žmonės nįėgs- 

> ta spiesties. Tos mulkiny- 
čios mažai kas iš lietuvių ir 
pageidauja: gyvena jie sau 
kur katram patinka, heši- 
jiyksta ir nesipravardžiuu- 
ja, nes neapykantą tarp jų 
sėli nėra kam, nesant Ro
mos agento. Tiesa, yra ir 
čionai bent kelios lietuviš
kus "partijos." kaip ve:, tau
tininkų. socialisių ir moterų 
jirogresisčių. Be tų yra du 
viena pašai pine di’augija 
;><> vardu "laisvės Kliubas:” 
Draugijon priimami visi lie
tuviai. nežiūrint jų isitjki- 
himo skirtumų.

Tautininkų "partija,'’ 
inoma, tik tuo savo vardu 

gyvuoja. Socialistai pasta
ruoju laiku, irgi sumigę, 
vien tik LMFS kuopa ūruz- 
da-darbuojasi pagal sąVo 
išgalę. Pereitais metais pi-o- 
gresi^čių kuopa buvo suren
gusi 'xmt kelis vakartis— 
vaidinimus, šokius ar šiaip 
pasilinksminimus. , Šįmet 
'ausiu 21 dieną suruošė'sa
vo ranku darbo parodą..Pa
roda padarė didelį įspūdi 
netik tarpe lietuvių, bęt ir 

j svetimtaučiuose, kurie pa- 
rodon atsilankė ir turėjo 
irogą matyti, ką darbinin

kės savo rankomis pagatny- 
i gali. Už savo darbus paro- 
loj gavo dovanas: Lindie- 
>ė. (pirmą prizą), DuriČie- 
iė, (antrą) ir Silienė (ne- 
-ią>. Ištikrųjų, jeigu doya- 
-omis reikėtų apkainuoti 
nusų sesučių gražius dar
bus. tai dovanas reiktų duo- 
i kiekvienai, kuri tik savo 
ankų ir gabumo produktus 
•arodai pridavė. Bet dova- 
lomis tų gražių darbų neap- 
kainuosi, nes dvasiniu žrilg- 
•niu į jų reikšmę žiūrint, jie 
neapkainuojami. Vargiai ir 
oačios tos musų artistės tik- 
•ai supranta, kiek daug mo
ralės ir kultūrinės vertės 
'tiri tie jų veikalėliai ir vei
kalai, dėl kurių jos pašventė 
'iuosas savo valandas, reikš
damos savo sielų ilgesius. 
<avo širdžių meilę ir dvasios 
roškimus. Gaila, kad man 

čia trūksta vietos ir galios, 
rinkamai aprašyti tos paro
dos reikšmę. Tie. kurie ją 
aplankė ir išsinešė iš jus gi
lių Įspūdžių, beabėjo, su
pranta jos vertę. Ameriko- 
nės stebėjosi musų sesučių 
artizmu, jos išgyrė jas, jos 
narnate, kad lietuviai yra 
kultūringi ir prakilniais ga
bumais tauta. Taigi už šitą 
musų moterų progresiseio 
darha ištikrųjų joms priguli 
visuomenės dėka. Tai dides
nis nuopelnas visuomenei, 
negu musu davatkų poteriai 
»r maldos bažnyčiose. Taigi 
pirmyn sesutės, veskite mus 
prie gražesnės ir laiminges- 

ateities iš to purvino ir 
j’ino puvėsių ir tamsos gy

venime, kurį mums per il
gus amžius klojo prietaru ir 
užgrabiniu laimių skelbėjai.

Laisvamanis

va’dži 
prašydama apginti Lietuvą rią paprastai 
r.uo bolševikų?” 
klausimo išrišti nemokėjo.

Išrišti tą klausimą nėra 
taio jau sunku. Visu pirma 
reikia į įdomėti musų tau

rininkų dvasini vergišku- 
I na; iš vergų jie da neišau- 
; go. Kas tik juos pagirs, 
kas tik jų aspiiacijas pag- 
ostys, prie to jie visomis ke
turiomis puolasi ir spiaudo 
: tuos, kas ju paikumo negi
riu. Kad tasai giriantitis 
’prietelius” juos apgavo, jie' 
ėl gatavi pultis į glebi tam, 

kam i veidą nesenai spiau- 
iė. šitokia musų tautinin
kų psychologija aiškiai ro
to jų vergiškumą, jų nepri- 
brendimą ir neįurėjimą sa 
’o idealams pamato. Jie am
žinai blaškosi nuo vienų prie 
kitų. Iš jų pastovumo nega
lina reikalauti. Servilizmas 
—tai ju imlitika. Jie tarna
vo imperialistams alian- 
'anią kada tie juos viliojo, 
ie gali nulties Bermontn 

glėbin, jei tik anas pasaky
ti pripažistąs jiems „nepri- 

-ęulmybę,” jie laižys kojas ir 
bolševikams, jeigu lik anie 
ažadės jiems karėj pagal

bos. Šitokiais keliais eina 
‘a alininkai. Darbininkam- 
u jais eiti nepritinka, nes 
laibininkai žino kokiu keliu 
•eikia eiti, kad paliuosavus 
"isas tautas iš po svetimu ji 
:r savųjų jungo.

Žilvitis.

Kalbėtojas

z.
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LOS ANGELES, GAL. 
šis tas iš čiankščių lietuvių 

gyvenimo.

Lietuvių šitame tolimame 
akam mieste randasi apie 
lenki šimtai. Kadangi mies- 
as yra didelis, tai iš kitur 
kvykusiam čionai gyver.an- 
•ius lietuvius sunku suras- 
i. nes. žinoma, lietuviai čio- 
įai ne krūvoj gyvena, bet iš
drikę po visą miestą. Tik 
lagyvenus ilgesnį laiką ga
lina šio bei to ir apie musų 
brolių gyvenimą patirti.

Išgyvenau čionai jau ge- 
•ą laiką ir tik dabar man 
enka geriau su lietuvių ku'- 
ariniais darbais bei jų dar- 
lininkiškuoju judėjimu -«u- 
ipažinti. Manau, kad ”Ke- 
eivio” skaitytojams galėsiu, 
įpie tuos darbus ir judėjimą 
lažniau žinių pranešti.

Ši valstija (Calįfornia) 
lene labiausiai išgarsinta, 
dai, gamtiniu žvilgsniu vai- 
tija netik turtingiausia, liet 
r gražiausia savo vaizdais. 

’?ia rasi paimu šilus, apels*- 
įų sodus, žiemos laiku žy- 
linčias gėles, puikiu- klo
nius. nepapiasto augštumo 
r storumo raudonmedžių 
niškus ir sniegu vainikuo
tus kalnus. Žiemos čionai 
įėra. I.aiminguoliai iš šiau- 
inili ir rytiniu valstijų žie-j 
nos metu čionai suvažiavę' 
inksmai laiką praleidžia. 
Vietos gyventojams irgi 
ualoniau. negu vasara, nes 
žiemos laiku dažnai palyja, 
žemė deit3 daugiau vaisių 
duoda žemdirbiui, o miestu 
gyventojai linksmesni, kada 
ių žolineliai gražiau žaliuo- 
ia ir gėlės po langais žydi. 
Vasaros laiku lietaus beveik Aptarus Sąryšio 
visai nėra, tai žolynai iš-lapo įnešta, kad kas kiek ga- 
džiusta, gėlės nuvysta, nors Ii parūkautų musu broliams 
didelių karščių ir nebūna.

I

Šitokios tai čionai aplin
kybės gyvenimui gamtiniu 
žvilgsniu. Ekonominiu žvil
gsniu gyvenimas »u bus 
daug margesnis; vieniem- 
jis labai malonus ir paten
kinantis, kitiems ir labai 
būna sunkus. Ekonominės 
lygybės kapitalizmo tvar
koj. mat. negali būti.

Kaip minėjau, lietuviai 
čionai gyvena labai išsimė
tę po visą miestą. Mat, čio-

Labanaus-
Braževi- 

pa- 
Gal TMD. kuopa ka-

U/

ros. 
kas 
mą 
ma 
kad 
prie
centras apsnūdęs, nieko ne
veikia. kuoiMimis nesirūpi
na, kuopos gi ne-irupina 
centru ir taip viskas stm i 
apmiręs. Galų gale nutarta 
taip: kuopą ne likviduoti, 
liet pavesti viską draugi;! 
K. Braževičiui. tai yra. kad 

jį butų visos kuopis 
knygos ir iždas ($11.9ri. 
Knygų yra ajjie 120 egzem
pliorių; nutarta duoti jų 
vieną egzempliorių į miesto 
knvgyną Simmons 'demo
nai Library, o likusias nu
siųsti Lietuvon, kaip keliai 
atsidarys.

Pirmininkas
kas. perduodamas 
Čiui kuopos antspaudą, 
sakė: 
da nors susitvarkys, gal 
siras darbštesnių draugų 
mus; rada jie turės gatavą 

•antspauda. čarteri ir pinig' 
pradžiai.”

Sekretorius Braževičitu 
nenorėjo apsiimti, nes ir ji- 
neketina daugiau mokėti 
ant vėjo sunkiai uždirbtu 
savo centų, bet galu gale ap
siėmė.

Todėl vardan 9 narių, da
lyvavusių metiniame susi
rinkime. šiuomi pranešam:-: 
visiems TMD. 119 kuopr? 
nariams, kurie nori da prie 
ios prigulėti, tegul užsisu
ka savo mėnesines duokle:- 
žemiau paduatu antrašu., 
jų pinigai bus pasiusti i 
centrą.

Liūdną Įspūdi darė tas de 
vynių draugų susirinkime 
’is. Nukabinta nuo >ien> 
karteris ir uždaryta šėpen 
Gaila ir labai gaila, kad prie 
.o priėjo! Ypač gaila tų 
iraugų, kurie dirbo draugi
ai su tokiu pasišventimu, 
upinosi. bėgiojo, rinko mo

kesčius, o dabar viską reikia 
padėti i šalį. Bet kitokio iš
ėjimo nebuvo, nes nariai ne
prijautė draugijai, sakyda
vo: „Mokėk, moKėk, o nieke 
už tai negauni!“ Todėl pas
taruoju laiku pradėjo nesi- 
ankvti i susirinkimus, nors 
susirinikniai buvo šaukiami 
kas mėnesi. Viskam čia kal
ta’ žinoma Centro Valdyba

Einant namo drg. Braže- 
vičius pasakė, kad tuos 
$11.90 padėsiąs Į banką ant 
TMD. 119 kuopos vardo, ir, 
jei kuopa kada atgis, galės 
tuos pinigus pasiimti. Drau
gai su tuo sutiko, sakydami 
kad procentų gai priauga 
„iki $100.” Taip ir išsiskirs
tėm visi. O kitąsyk TMI>. 
119 kuopa buvo pavyzdinga 
ir darbšti organizacija.

Sekr. Kaz. Bražcvičius. ■
Jeigu kas norėtų da prie___ ___

nes mokėti? tai tegul krei-- Jam šitaip užreiškus. buvo 
; klausi- 

st.. Kenosha, inas: „Jeigu taip, tai kokiu 
.tikslu 'Sandaros’ N15, 1919, 

K. Braževičius. buvo rašyta, kad Lietuvos
9
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kaip jie 
17 kuopoj. 

Mechani- 
” Raudoną 
komunistu

įkan ratelin, kad ten paslė
pus visą ta negarbingą savo

kaip silpnučiais 
ra prieš galingą reakcijos 
neką: tik dabar gal jau ir 
i e žino,, kad jų vienų 

iiėgos tai reakcijos spėkai 
vergalėt ar bent atsispirti 
oli gražu nepakanka; kad 

net nepakanka ir gerai or
ganizuotų visos šalies pa
žangiųjų darbininkų jiegos. 
o tu jaunų nepatyrusių drą
suolių būrelis, spjaudamas į 

visus darbininkus metėsi re
akcijos sukurin ir kas?... 
Skaudžiai, skaudžiai nuken- 
ėjo pats ir daug per savo 

neapsvarstytą žingsni blo
gumo padaręs visam darbi
ninkų judėjimui*, iš to savo 
pasišokėjimo grįžta be dva
sios, be jiegos. Tai skaudi 
’ekciia. — lekcija, kurios 
darbininkai niekad nepriva- 
lėtų užmiršti.
Namų savininkų kova su na

mų nuomotojais.
Pastaruoju laiku čionai 

prasidėjo atkakli kova na
mu randaunįnkų prieš na
mų <mvininkus už rar.dos di
dinimą. Namų savininkai, 
aiškindamiesi, kad jiems 
reikia daug, daugiau mokė
ti mokesčių už namus, už 
vandeni ir už visokius patai
symus. kelia randas. Tie-gi, 
Kuriems reikia namus ran- 
davoti, priešinasi augštes- 
nių randų mokėjimui, 
ir kita kovojančių 
samdosi advokatus,

Viena 
pusiu 
laiko

protini 
misijai 

patys 
Lieta

sureng- 
Kalbėjo 

'Sandaros” redaktorius p. 
Norkus. Be kita ko jisai aiš
kino, kad dabartinei Lietu
vos valdžiai esą geriausias 
būdas susidėt? su bolševi
kais, kad išrijus lenkus. Po 
prakalbu P. P. K. užklausė: 
“Jeigu dabar yra reikalinga 
ir logiška dėtis su bolševi
kais prieš lenkus, tai kodėl 
Lietuvos valdžia pasikvietė 
talkon lenkus, kad išvijus 
bolševikus?” Norkus pasi
juto sugautas ir. neturėda
mas ką atsakyt, pasakė, kad 
tai "tuščias klausimas.” Vie- 
jnok paskui užreiškė, kad vi
sa ta „gengė,” kuri telkėsi

koupos prigulėti ir mėnesi-Įlenkus, esą verta tik virvės.

piasi pas mane šiuo adsesu:, pastatytas šitoks
402 Lincoln 
Wis.

I ( HELSEA, MASS. 
Aukos Lietuvos Socialde

mokratams.
Nedėlioj, 11 sausio čionai 

buvo Lietuviu Mechanikų 
Sąryšio kuopos mitingos, 

reikalus.

| Socialdemokratams darbi
ninkiškom propagandos rei
kalam?. prie Steigiamojo 
Seimo, kad ne Yčai valdytų 
L:et ;vą. bet pati liaudis. 
Aukų surinkta $10.00. Ap- 
ka-o rie nariai: Kazis Ka- 
tulevičia. Jonas Drosas. W. 
Klonis, V. Werkunas ir J. 
šleivis po $1.00; F. Kėsle ris 
*5.00. rišo $10.00.

F. Kesleris.
(Pinigai priimti ir iždi

ninko pakvituoti jau seniau. 
—Redakcija).

u ’



Kodėl mes vadiname juos anarchistais?
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Tokiu provokatorių 
ir lietuvių tarpe. Jau 
'Naujienos’ ir 'Ke
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t 
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i 
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Lietuvių komunistai šau
kia visa gerkle, buk valdžia 
dabar juos persekiojanti 
dėlto, kad "sočiaiburžujai” 
]>er savo spaudą juos išduo
da. Jų organas "Laisvė” ii 
numeryje š. m. sako:

"Pradėjus reakcijai siausti, 
tuojaus ant scenos pasirodo 
provokatoriai, kurie lošia judo- 
šių roles, 
netrūksta 
nuo senai
kivis’ viešai provokavo kairią
sias. jau nuo senai tuose laik
raščiuose veik kiekviename 
numeryje tilpdavo provokato
riškų straipsniu, koresponden
ciją ir kitokių pastabų, iš ku
rių šnipai pasidarydavo pui
kiem. inedegos prieš kairiuo
sius. Juk tie laikraščiai kitaip 
kairiųjų nei nevadino kaip tik 
anarhistais. sindikalistais ir 
tam panašiais vardais. Nors 
iie gerai žinojo, kad kairieji 
nieko bendro neturi su anar- 
histais ir sindikalistais.”

Nemažiau jie siunta ant 
Keleivio" ir už paskelbimą 

tos žinios, kur buvo pasaky
ta. kad būrys komunistų 
Vv orcestcvĄ’je turėjo slaptą 
vsirinkimą ir nutarė su 
Grigaičiu, Hermanu. Mi- 
; helsonu ir kitais "social- 
biaurybėmis" pasielgti "a- 
narchistiškai” — prašalinti 
juos. Nors apie šitą nutari
mą papasakojo jų pačių ka- 
marotas, tečiaus jie spiaudo 
vitrio’ium ant "Keleivio,” 
kam jis apie tai parašė. Gir
di:

"A.r tai gali būti šlykštesnis 
ir j udošiškesnis įtarimas, kaip 
šitas? Kiekvienas, kuris turi 
nors tiek smegenų, kaip sena 
višta, gali suprasti. \Vorceste- 
rio kuopa panašių beprotysčių 
nedarė.”
Ir ten pat komunistų or

ganas socialistus ramina:
'Tonai, draugijos išmatos, 

nesibijokite, kairieji nesikė
sins ant jūsų gyvasties, nes jie 
skaito jus senai palaidotais. 
Kairieji jus skaito gyvais na- 
bašninkais. kurie visuomenei 
jokios blėdies negali padaryti, 
kurių gali tik davatkos nusi
gąsti.”
”Ponai, draugijos išma

tos” ir "gyvieji nabašnikai,” 
"kurių tik davatkos gali nu
sigąsti!” Tai taip kalba ko
munistiška "Laisvė” apie 
socialistus. Ir tuo pačiu lai
ku ji tvirtina, kad komunis
tai "beprotysčių" nedarys.

Jeigu jau laikraščio re
dakcija negali kelių žodžių 
pasakyti apie socialistus ne
pridėjus tiek piktų keiksmų 
ir neparodžius tiek cinizmo, 
tai kain galima daleisti, kad 
susirinkę paprasti komunis
tėliai "beprotystės” nepada
rys ?

Ir koliodama "Keleivį," ir 
abelnai visus socialistus, 
"Laisvė" pasakoja savo 
skaitytojams, buk tą žinią 
"Keleivis” pats sugalvojęs 
ir tyčia ją paskelbęs, kad 
va’džia daugiau persekiotų 
komunistus.

Šita nesąmonę ji kartoja 
beveik ka- numeris. 30 sau
sio laidoj ji vėl sako:

"Denunciacija, '.šnipinėjimas 
įgijo dabar visas pilietiškumo 
teises... Tik atsiminkime 'Ke
leivio' provokaciją dėl 8 <1. spa
lių demonstracijos New Yor- 
ke, kurios surengime jisai įta
rė tuos žmones, kurie jai buvo 
priešingi. Atsiminkime jo bal
inis siūlais susiūtą konspiraci
ją užmušti Puišiutę. Smelsto 
riti ir kompaniją. Net paprasti 
valdiški špipai nekaltina komu 
nistų terorizme. 'Keleivis’ gi ( 
pralenkė ir profesionalius šni- ] 
pus. O vėl tas nuolatinis siun
domas ant komunistų, kaipo 
ant 
ligi 
ligi 
gali

<*.

anarhistu. Ar tas nerodo 
kokio išsigimimo laipsnio 
koio moralio sužvėrėjimo 
daeiti n°kurie visuomenės

KRIMINALIS PIMKP 
EIKVOJIMAS.

!miu keliu, jie visai 
Įžįsta. Jie nori, 
butu daroma su 
triukšmu. t .

Štai, kaip tuos karinguo- nistų ir anarchistų skirtumo. 
sius karštagalvius charak
terizuoja La Monte:

”Tos karingojo darbininkų 
judėjųno dalįs. kurios atmeta 
politinį veikimą, krypsta prie 
iškrikimo į mažas riaušininkų 
grupes, kurias lemta vesti naa 
jam tėveliui Gaponui į naujas 
kraujo maudynes, arba į anar
chistinių pagyrų puodus, kurie 
garsiai plepa apie revoliuciją, 
tuo pačiu laiku dėdami visas 
savo pastangas, kad išardžius 
kiekvieną revoliucinę organi
zaciją.’’
Šituos žodžius rasite įžan

goj prie Plechar.ovo veikalo 
"Anarchizmas ir Socializ
mas,” kurį išleido pati LSS., 
Iie patįs žmonės, kurie da
bar vadinasi komunistais. 
Tie išleido jį tuo tikslu, kad 
oarodžius, kuo skiriasi 
anarchistai nuo socialistų. 
Ir štai dabar mes matom, 
kad jie patįs šiandien elgia
si lygiai taip, kaip toj kny
goj charakterizuojami anar
chistai. Jie "garsiai plepa 
apie revoliuciją" ir tuo pa
du laiku stengiasi "išardyti 
kiekviena revoliucinę orga- 
n’zaciją.” Ir ar jie nesuardė 
Lietuviu Socialistų Sąjun
gą ? Jų organas. "Laisvė" su 
lidžiausiu džiaugsmu pas- 
ce'bė. kad "LSS. tapo jau 
^laidota.” Ar jie nesuskai
tė Socialistų Partiją? Ar 
ie nesudemoralizavo L. I). 
U D. ir LMPS? Tai koks gi 
kietumas tarp jų ir ąnar- 
histu?
Tiesa, jie patįs anarchis- 

ais nesivadina. Jie pri- 
:ir.ė komunistų vardą (da
bar jie jau ir to išsižadėjo!). 
Bet ar jus žinot, kad žodis 
'komunistai" vra antras 
marchistų vardas? Toj pa
do j knygoj, ant 95 puslapio, 
’.’lechanovas sako:

”šių dienų anarchituose vie
ni, kaip Jobu Mackay. stoja už 
individualizmą, kuomet kiti— 
kurių yra daug daugiau— va
dinasi komunistais, šie yra Ba
kunino Įpėdiniai anarchistų 
judėjime. Jie pagamino gana 
nemaža literatūros įvairiomis 
kalbomis ir jie yra tie. kurie 
daro tiek daug triukšmo...”

Kuomet Plechanovas ra
šė šituos žodžius, dabartinių 
<omunistų dar nebuvo, taigi 
:ie negali pasakyti, kad jis 
?ia juos "šmeižia.” O betgi 
utie žodžiai jiems taip ir 
'iippa. Jie limpa jiems dėlto, 
kad jie (komunistai) yra to 
>aties typo anarchistai, apie 
tuviuos Plechanovas kalba.

Kad aiškiau butų, jog mu
lkiai komunistai niekuo 
lesiskiria nuo anarchistų, 
vaduosime da anarchistų tė
jo Bakunino pareiškimą:

"Be pasigailėjimo turi būti 
atmesta demokratinių buržujų 
ir buržuazinių socialistų politi
ka, kuri.— kuomet jie tvirtina, 
jog politinė laisvė yra būtina 
ekonominio 
lyga.— gali

i

i

didžiausiu visi komunistai eina piestu. . 
Kaip matot, tarp kvrnu-

visai nėra. Jie nešioja tą pa- Mes j“, u nesykį rašėm, 
tį vardą ir išpažįsta tą patį kaip klerikalai su .tautmin-
visai nėra. Jie nešioja tą pa-

"Vadinasi, LSS. tampa palai
dota ir tie nariai, kurie pasilie
ka (prie) LSS.. galės važiuoti 

Kę

j kalas valdžiai vaduotis "Ke
leiviu," jeigu ji turi pačių 
komunistą laikraščių? Ji 
turi netik jų laikraščių, bet 
ir jų partijos programą pui
kiai žino. Kaip sovietų biu
ro sekretorius Nuorteva sa
ko. tai tą programą valdžios 
agentai ir parašė, tik komu
nistai jį užgyrė. Negana to, 
slapti valdžios agentai vei
kė tarpe komunistų kaipo 
agitatoriai ir žinojo kiekvie
ną komunistų žingsnį. Tas 
aiškiai matosi ir iš to, kad 
kuomet justicijos departa
mentas iš Washingtono da
vė 33 miestų policijai įsaky
mą pradėti ant komunistų 
medžioklę, tai jis nurodė 
kiekvieną vietą, kur komu
nistai laiko savo mitingus, 
kokią valandą jie susirenka, 
kur gyvena jų kuopų sekre
toriai ir kur jieškųti jų pro
tokolu bei finansų knygų, 
žodžiu, justicijos departa
mentui yra žinomos 
komunistų veikimo 
menes, kokias da 
kuopos nariai gali 
Ar-gi iš to da ne aišku, kad 
komunistu partijoj veikia 
'lapti policijos agentai? Ir 
visa to akivaizdoje sakyti, 
kad komunistus išduoda so
cialistų laikraščiai, tai rei
kia neturėti nei gėdos, nei 
nuosakumo!

Jeigu valdžia ir vaduotų- 
laikraščiais — nors ii to

I 
I

Skai- 
išrodo.

nariu

elementai kovoje su savo poli
tiniais opomentais?”

Arba pasiklau-.. xit. ką ji 
rašo 24-tam numeryje:

"Keleivis’ ir ‘Naujienos’ pa
staruoju laiku perdėm lošia 
provokatorių roles ir kada mes 
tiems provokatoriams pastebi
me jų juodus darbus, tuomet 
jie ima šaukti, buk mes juos 
plūstame, šmeižiame ir dergia
me 'garbingą’ vardą.

"Tuodu geltonlapiu pripildy
ti provokatoriškų raštų, 
tant tuodu laikraščiu 
kad jie yra ochrankos 
redaguojami.”
Vadinasi, "Keleivis” su' 

"Naujienomis” yra kalti, 
kad valdžia ima komunistus 
nagan. Jeigu tų dviejų laik
raščių nebūtų, tai valdžia ir 
žinoti nežinotu, kad komu
nistai yra ant svieto ir kad 
jie rengiasi tą valdžią ver
sti. Mat, ką patįs komunistai 
savo laikraščiuose rašo, ką 
iie kalba ir ką veikia, tai 
valdžia nežino. Valdžia tik 
skaito "Keleivį" su "Naujie
nomis” ir žiuri, ką tiedu 
laikraščiu apie komunistus 
rašo. Jei tik "Keleivis” ar 
"Naujienos" pasako, kad 
musų "kairiasparniai" yra 
komunistai arba anarchis
tai — valdžia tuojaus ir ima 
juos už apykaklės.

Taip išeina iš "Laisvės” iri 
kitu komunistų organų pa- si

gi jie da- niekad nedarys — tai ir tuo- 
bar nieko daugiau ir neda- met ne socialistų laikraščius 

kaip tik keikia sociali?- reikia kaltint 
tus. Socialistai juos,išduoda, cialistai praminė 
sociahstai esą šnipai, pro- uarnius” 1 
vokatoriai ir tt.

Visa tai, žinoma, ; 
džiausią nesąmonė, nes. 
kaip "Naujienos" teisingai 
pastebėjo, kaip svietas stovi • 
dar niekas negirdėjo, kad tą kvietimą Į 
valdžia ar teismas apkaltin
tų žmogų pagal tai. kas bu
vo rašyta apie jį laikraš
čiuose. Laikraštis gali net 
parašyti, kad toks ir toks 
asmuo užmušė žmogų, te
čiaus tuo rašymu pasirem
dama valdžia niekados įtar
to asmens neareštuos. O juk 
žmogų užmušti yra daug di
desnis prasižengimas prieš 
įstatymus, negu būti komu
nistu.

Šitą, rodos, turėtų žinoti 
ir "Laisvė," nes nelabai se
nai da ji Dati vadindavo ki
tus anarchistais. Laukį ji 
nuolatos tuo vardu tituluo- j 
davo, o betgi dėl to titulavi- ■ 
mo Laukio niekas nearešta
vo.

Anarchizmą “Laisvė" pri
kaišiodavo netik aidobilis- 
tams. bet ir LSS. nariams.' 
ypatingai tiems, kurie da-j 
bar vadinasi komunistais. I. 
tai buvo da visai nesenai. ! 
Tai buvo dar šios karės me
tu, kuomet sąjungiečiuose 
prasidėjo "kairiųjų” judėji
mas kuomet tarp "Laisvės"; 
ir "Kovos" ėio varžytinės 
deJ biznio, ir kuomet "kai-j 
rieji" sąjungiečiai pradėjo 
agituoti prieš "Laisvę," kai
no privatinį biznierių laik
raštį. Tuos sąjungiečius 
"Laisvė" tuomet kitaip iri 
nevadino, kaip r "anarcho- 
■indikalistais." Taigi, jeigu 
"Laisvė" dabar vadina ”Ke- 
leivi ir Naujienas pro
vokatoriais" ir "išdavikais" 
dėlto, kad šitie laikraščiai 
komunistus vadina komu
nistais ar anarchistais, tai 
ii nati senai provokacijos ir 
išdavystės darbą varė.

Tečiaus niekas tuomet 
"Laisvės” provokatorė ne
vadino, nes visi žinojo, kad 
dėl jos rašymų valdžia nieko 
nepersekios. Ir nepersekio
jo. Ir tik kvailys gali įsi
vaizdinti sau toki dalyką, 
iog dabar komunistai areš
tuojami dėlto, kad "Kelei
vis” ar kiti laikraščiai juos 
"išduoda.” Ne5 koks gi rei-i

sakojimo. Užtai

ro.

tokios 
smulk
ia e visi 
žinoti.

i. Nes ne so- 
j "kairias- 

komunistais, bet 
•ie patįs šitą vardą priėmė, 

yra di- Paimkite 8 liepos 1919 metų 
"Laisvės’’ numerį ir ant tre
čio puslapio tenai rasite di
delėmis raidėmis išspausdin- 

"Visuotiną su
važiavimą su tikslu suorga
nizuoti Amerikos Komunis
tų Partiją."

Vėliaus, kuomet šitas su
važiavimas jau buvo įvykęs 
ir Amerikos Komunistų 
Partija įkurta. Lietuvių So
cialistu Sąjungos "kairias- 
uamiai” suvažiavo Brookly- 
ne ir nutarė su ta partija su- 
ūvienyt. "Laisvė" tuomet ve 
kain rašė:

"28 rugsėjo, trečioje sesijo
je tapo atliktas vienas svar
biausių musų gyvenimo darbų, 
tai prisidėjimas prie Komunis
tų Partijos.”
Ir ten pat ji paduoda tuo 

klausimu priimtą LSS. "kai- 
riasparnių" suvažiavimo re
zoliuciją. Mes ją paduoda
me čia žodis žodin, kaip ji 
tilpo "Laisvėj:”

"Rezoliucija v ieni iiniosi sn 
Komunistų Partija Amerikoj:

"Kadangi rugsėjo.1 
m. įsikūrė Komunistų 
Amerikoje;

"Kadangi Lietuvių 
tų Sąjunga yra dalimi to tvir
to, aiškaus proletariskai revo
liucinio judėjimo, kuriame su
sitvėrė minėtoji 
Partija:

"Todėl:
”1) X-tasis IJSS 

mas rugsėjo 28 ri. 
nutaria suvienyt su Komunis
tų Partija Amerikoje (Comm- 
unist Party of America), tei
sėmis. kokios yra gvarantuoja- 
mos šios partijos konstitucijo
je svetimkaibėms sąjungoms: 

”2) Lietuvių Socialistų Są
junga. susivienijus su 
nistų Partija, 
vių Komunistų Sąjunga 
rikoje (sutrumpinant: LKS).”

Po šita rezoliucija pasi
rašė komunistai: J. Baltru
šaiti-, V. Paukštys, J. Dau
baras. J. Stilsonas ir A. 
Bimba. "Už šitą rezoliucija 
balsavo 92 delegatai, susilai
kė — 4," sako "Laisvė.” 

Padavus šitą rezoliucija, Į 
"Laisvės” redakcija pareis 
kė dar šitokį savo džiaugs 
ma:

ri. 1919
Partija

Sociali

Komunistu

su važia vi-
1919 metų

Komii-

vadinasi Lietu- 
Ame-

... ga.—
pas socialburžujus. kurie 
ria 'naują sąjungą.’ ”
Kaip matot, jie palįs 

munistų vardą priėmė, 
patįs apie tai savo organuo
se paskelbė, o dabar kolioja 
mus "niekšais," "išdavi
kais,” "provokatoriais” ir 
"gyvatėmis.” kam mes sa
kom. kad jie komunistai!

Jeigu pavadinimas komu
nistu komunistais ar anar
chistais yra "išdavystė” ar 
"provokacija," tai juk visų 
pirma pati "I^aisvė” turi būt 
išdavikė ir provokatorė. nes 
ii pirmutinė išpliauškė tą 
"pasiaptį.’’ kad pas lietuvius 
-usitvėrė komunistų sąjun
ga. Ji paskelbė net .vardus 
tų žmonių, kurie pasirašė 
oo komunistų rezoliucija. Ir 
visa to akyvaizdoj tie žiop
liai da pasakoja, kad socia
listai juos išduoda!

-Jie netiktai papasakojo 
faktą, kad jie susiliejo si 
komunistais, bet ir "teore
tiškai” aiškino, Rodei jie turi 
būti komunistai, o ne socia
listai. Tik pasiklausykit 
kain 4 lapkričio "Laisvė” 
m.ekėio :

"Dabartiniai musų, komu
nistų. sąntikiai su socialistais 
gana įtempti, gana aštrus. Ka< 
supranta komunizmą, tas sa
kė ir sako, kad kitokių santikių 
negali ir būti, kad tarpe vienų 
ir kitų turi eiti atkakli kova, 
nes vienų ir kitų skirtingi ke
liai, skirtingi siekiai ir skirtin
gi pamatiniai dėsniai.’’

Ir todėl, sako "Laisvės” 
redakcija, baigdama save 
editorialą, komunistai gal’ 
ocialistus kolioti. Girdi:

. .”Mes, komunistai, vadinda
mi savuosius socialistus darbi 
ninku klesos reikalų išdavi
kais. socialburžujais ir kitais 
vardais, r.ei kiek moraliai ne
prasikaltame...”

"Musų, komunistų;" "Mes. 
komunistai" — ir taip jie 
reklamavosi per visą perei
tą rudenį. Ir per savo laik
raščius. ir per susirinkimus 
ir per pakalbus jie visur ii 
■isiems skelbė, jog jie jau 
ie socialistai, bet KOMU 
VIŠTAI!

Taigi ne socialistų laik
raščiai juos išdavė, bet jie 
natįs pasisakė, kas jie per 
vieni. Jie tiesiog ant stogu 
sulipę šaukė: "Mes — komu- 
m štai!

Tai kogi jie dabar neriasi 
iš kailio, ko jie "judošiau ja- 
-i." kada mes pasakom, jog 
iie yra komunistai? Juk jie 
patįs visam svietui tokiais 
apsiskelbė!

Bet. sakysit, kodėl mes 
komunistus vadiname kar
iais anarchistais? Juk jie to 
varde neprisiima.

Mes vadiname juos anar
chistais lodei, kad jie kalba, 
’ašo ir elgiasi lygiai taip, 
kaip anarchistai. Anarchis
tai visuomet skelliė, kad so
cialistai yra "buržujai.” O 
kaip socialistus vadina ko
munistai? Irgi "buržujais!" 
Tu organas "Laisvė" dar pa
taiso šitą anarchistų ’ argu- 

ji sako: "Buržujų 
’ "buržuazijos vuo- 

"social-biaurybė s”

ko-
jie

mentą;” . 
kaliošai.” 
degos,” 
ir tt.

Tolinus, anarchistai ne
pripažįsta įstatymų ii vals
tybės. Dalyvauti valdžios 
rinkimuose, siųsti savo at
stovus j parliamentą. tai tik 
mulkinimas -žmonėms akių. 
«ako anarchistai. Ir kaip 
tik ta patį skelbia komunis
tai. Valstvbės sunaikinimas, 
tai svarbiausis komunistų 

jprogramo punktas.
J Paskui, anarchistai stovi 
- už spėkos vartojimą. Komu- 
-,ristai irgi su tuo sutinka.

I Reformų, pagerinimų ra-

išsiliuosavimo są- 
reikšti tiktai ve 

ką:’ pirma ’-'Hkia vykinti politi
nių reformų ir politinę revoliu
cija. o paskui turi sekti ekono
minės reformos ir ekonominė 
■evoliucija; todėl darbininkai 
auri pasiduoti rankas su maž
daug radikalais buržujais, 
idant kartu su jais kunijus tas 
politines revoliucijas, o paskui, 
laisviems esant, kunyt jau pa
starąsias (ekonomines revoliu
cijas).

"Mes garsiai protestuojame 
prieš tą nelaimingą teoriją, ku
ri, kiek tai liečia darbininkus, 
gali tik tokių pasekmių duoti, 
kad darbininkai vėl leis save 
vartoti kaipo įrankį prieš pa
tįs save, ir kad jie dar sykį bus 
atiduoti buržuazijos išnaudoji
mui.’’
Taip skamba pamatinis 

Bakunino mokslo "princi
pas.” Tai juk beveik raidė 
raidėn, ką nuolatos skelbia 
"Laisvė” ir kiti anarcho-ko- 
munistų organai. Prieš

"mokslą.” Įkais eikvoja visokių dvka-
Pagalios, juk ir pats "Lai- duonių kelionėms žmonių 

svės” redaktorius V. Paukš- sudėtus pinigus. Siųsdami 
tys prisipažino, kad jie eina anuomet Šveicarijon Pakš-

Į "diplomatą,’’ klerikalai įda- 
:vė $15,000 ir nurodė, kad 
185,000 suvartotų savo kelio- 
Ir.ei, o 
Įduotų 
Ikaiės 
Į Bet
i koks, 
matas" — pranešė vėliaus iš 
Šveicarijos, kad jie su ponu 
Gabriu ir kitai? "diploma
tais" pravalgė iš tų pinigu 
jau $10,000, ir turbut pra
valgė šią likusius $5,000.

O kiek išeikvojo pirm to 
važinėdamas po Europą jų 
"diplomatas” kun. Baltuš
ka, kuris su kitais dykaduo
niais Šveicarijoj išleido į 
pasaulį Lietuvos vardu pa- 
reiškim? kad Lietuvai val
dyti reikalingas "svetimo 
kraujo princas;” kiek pra
valgė žmonių sudėtų dolerių 
"pagarsėjęs” jų pan Mos- 
tovvski. kiek prašvilpė kun. 
Dobužis — tai to dar niekas 
nežino.

Negana to, paskui kleri
kalai su tautininkais nutarė 
"išsigarsinti’’ Lietuvos var
dą amerikiečių spaudoje. 
Tam darbui Voldemaras 
jiem? rekomendavo žydą, 
tūlą Boierį, kuris susipažino 
su Voldemaru Paiyžiuje. 
Taigi, tam žydui, užtai kad
ii jiems rekomendavo ”dip- 
’omatas’’ Voldemaras, tau
tininkai su klerikalais įkišo 
net $60.000.00. "Draugas” 
Nr. 11 šių metų rašo, kad 
klerikalai iš savo fondo da
vę tam tikslui $40.000.00: 
tai reiškia, kad tautininkai 
turėjo iš savo duoti $20.000.

Tautininkai siųsdami Eu
ropon "diplomatijos” sma
lai virti savo Balutį davė 
trims mėnesiams $5,000.00.

"Darbininkas” 2-1 sausio 
numeryje rašo, kad klerika
lu fondas nusiuntęs $10,000 
Kauno "oberpolicmeiste- 
riui” kun. Olšauskui.

"Sandara” dabar rašo, 
kad klerikalu "daktaras” 
Bielskis, išvažiuodamas 
Londonan, pasiėmė $5,000: 
’>?skui klerikalų Tautos 
Fondos pasiuntęs jam dar 
85.000.00, o dabar da $5,000 
ketinąs siųsti.

Klausimas kįla, kada gi 
musų visuomenė prieš šitą 
kriminali pinigų eikvojimą 
užprotestuos?

kartu su anarchistais. "Lai-!tą ar kitą kokį, atsiprašant, 
svės” Nr. 48 pereitų metų 
jis ve kaip rašė:

"Kairieji... nesupranta daly
kų stovio, nežino, ar Rusijos 
bolševikai atmeta politini vei
kimą. ar pripažįsta.—kitaip s i- 
kant, jie save persistato kai
riaisiais socialistais, bet patįs 
nežino, kuo jie esą. Jie patįs 
nepasijuto, kaip jau įtūpė į 
anarchistų vežimėlį.’’

Savo straipsnio pabaigoje 
:is dar sykį pakartoja, kad 
"Tie. kurie save vadina kai- 
riaisiais ir stoja už atmeti
mą politinio veikimo abel
nai. je patįs nežino kuo jie 
esą." Ir baigdamas jisai sa
ko, kad —

"Jie užsikrėtę anarchitinė-
mis
linko

mo.”
Tai 

torius rašė apie savo karna- 
rotus dar tuomet, kuomet 
iie vadino save "kairiaspar- 
niais" arba "kairiaisiais.” 
Jis sako, kad jau tuomet 
jie buvo įtūpę į anarchistų 
vežimėlį. Taigi dabar, kuo
met jie "nuprogresavo” 
dar toliaus, juos galima va
dinti jau tikrais anarchis
tais.

Ar aišku dabar bus "Lais- 
ėc" plunksnabraižoms, ko

rei mes sakom, kad jie yra 
anarcho-komunistai ?

O jeigu jie to vardo purto
si ir pyksta, tai vien tik dėl 
i o. kad jie — kaip pats Pau- 
kštvs Drisiuaži’to — "patįs 
nežino kuo jie esą.”

likusius $10,000 per- 
nakentėjusiems nuo 
Lietuvos žmonėms. 

Pakštas, — ar kitas 
apsiprašant, "diplo-

tendenci jomis. daugiau 
prie anarcho-sindikaliz-

taip "Laisvės’’ redak-

f

Naujas išnau= 
dojimo būdas.

"Naujienos” rašo:
"Kapitalistai įvairiais bu

dais tobulina išnaudojimą 
darbininkų spėkų. Reikia 
stebėties jų gabumais. Štai 
pora tokio gudraus išnaudo
jimo pavyzdžių: Viena fir
ma (Esscukev Products 
Kompanija) Chicagoje įve
dė savo ofise dainas. Darbi
ninkams ir darbininkėms 
leidžiama dešimčiai minučių 
usieiti du kartu dienoje, 16 

' ai. ryto ir 3 vai. po pietų, į 
vieną vietą ir dainuoti: 
Kompanija džiaugiasi rezul
tatais. Po to, kaip jos darbi
ninkai tik dvidešimti miučių 
įdainuoja, jų darbo našu
mas dvigubai padidėja.

"Kokį laiką atgal Stock 
Vardų savininkai buvo įstei
gę tam tikrą šokių salę, kur 
darbininkams buvo leista 
^okti per pusvalandį. Patir
ta buvo- kad )>o šokių darbi
ninkai dvigubai tiek darbo 
padarydavo, ne kaip kad 
prieš šokius. iMat bešokda
mi jie sukoncentruoja visą 
savo energiją, jų ūpas pa- 
kįla ir jų darbo našumas pa
sidaro daug didesnis. Boto 
darbininkai iš dėkingumo 

stengiasi dirbti visomis savo 
’iegomis.”

PRAPUOLĖ 38,000 
MERGINŲ.

Pereitais metais Suvieny
tose Valstijose pabėgo arba 
prapuolė iš namų 48,000 
merginų. New Yorko poli
cijos raportai parodo, kad 
vein tame mieste į 11 pasta
rųjų mėnesių priapuolė 
•",600 merginų. Taip prane
ša Nevy Yorko Briuras pra- 
puolusiems žmonėms re- 
korduoti.

Bostonc toki gudru išnau
dojimo būdą praktikuoja 
Filcnos (ištark: Failvns) 
firma. Jos darbininkai dar- 
l>o tarplaikiais ir dainuoja, 
;r šoka, ir koncertų, spek
taklių mokinasi, repeticijas 
l?ro, o vakarais visa tai 
ant scenos stato.

Tas suteikia darbinin
kams laikino smagumo ir. 
žinoma. iie stengiasi už tai 
atsilyginti savo ponams di
lesniu savęs Įtempimu prie 
darbo. Taigi aišku, kad to
kie pasilinksminimai' negali 
-iti darbininkams ant nau
jos. "Naujienos" sako:

”...taip pašokę lųirį tai

aiką darbininkai pamatė, 
kad tai nėra joks samdy
tojų iabdaringumas: jie pa
juto. kad jų spėkos ėmė silp
nėti, jų sveikata nykti. Žmo
gus negali ilgai gyventi, jei
gu jo ndriai ir energija il
gesnį laiką esti nuolatos 
Įtempti, žmogus, taip sa
kant sudega, jo energija 
dingsta. Tai yra augščiausio 
laipsnio spėkų išnaudoji
mo būdas.

’Stock Vardų darbininkai 
teisingai ėmė sakyti, kad tai 
esąs 'mirties šokis.’ ”

Darbininkai turėtų reika
lauti, sako ”N.,’’ kad palei
stu juos anksčiau namo, kur 
iie galėtų pasilsėti ir tą Kuo
są laiką sunaudoti kaip 
Jiems patiems patinka.

*
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K E L E I VI S

“KELEIVIS”
tiEttIALSI.s ŽMONIŲ

LAIKU VA I IS 
PRENUMERATOS h \t\A

Į

Amerikoje:
Metams fc........... ........... $2.00
Pusei melų ....................  $1.25..

Kanadoj ir Užrubežiuuse: 
Metams ........................ $3.90
Pusei melų .....................  $1.5<i
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redukcija, rašykit 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broad»ai. So. IG-lmi, Mass.

True traiislation file-i wilh the |*>st- 
master ai Boston. Ma.—. on Februari 
IK, 1920, as reuuuvu by the Acl u! 
October 6, 1917.

Lenkai nori taikytis 
su sovietu Rusija.

Bet apie jos taiką prendžia 
svetimi diktatoriai.

Iš Varšavos pranešama, 
kad išeis apie 9 dienos’ pa
kol Lenkijos valdžia primos 
atsakymą Į-bolševikų pasiū
lymą. Paskui tas atsaky
mas bus paduotas sąjungi
ninkams peržiūrėti. nes! 
Lenkijos reikaluose jie turi: 
sprendžiamąjį žodi.

Taikos klausimas Lenki
joj dabar labai plačiai svar
stomas. Žmonės labai nori 
baigti karę, bet ar sąjungi-

DARBININKAI PRIEŠ , 
AMERIKOS LEGIONĄ.’!
Tūlas laikas Detroite au

tomobilių. orlaivių ir vežimų 
idarbininkų unija pridėjo 
prie savo konstitucijos pa
laisviną, kuris draudžia uni
jos nariams prigulėti prie 
taip vadinamo ”Amerikos 
Leg/mo.” Unijistams, kurie 
buvo jau prie tos organi
zacijos prisidėję, Įsakyta Į 
30 dienų iš jos pasitraukti.

Dabar panašų nutarimą 
padarė (’hieagos tepliorių 
•'painteriųi unija. Chicagie- 
.’iai nutarė prašalinti iš Li
nijos kiekvieną narį, kuris 
prisidės prie "legiono/’ Jie 
sako, kad tas "legionas” yra 
kapitalistinės sistemos Įran
kis.

Siuomi pranešu visiems, 
nariams Dr. Vinco Kudirkos, 
Draugijos. kad visokiuose 
draugijos reikaluose kreipki-. 
tės pus sekretorių: j

John Skilimas
Box 259, Steger. III.

Pajieškojimai
Pajieškau savo brolio Alberto Jau- 

niskio. Seniau gyveno Red vVing. 
Minn. Jeigu kas žinote, praneškite jo 
antrašą, arba jis pats malonės atsi
šaukti. SesuoMrs. A. Stroll (•>

351 VValnut st.. Ne.vark. N. J-
Pajieškau vyro Antanu Stankevi- 

iaus. kuris 27 sausio 1919 m. prasi
šalino nuo manęs. Jis pats ar kas 
lį žinote praneškite. Yra labai svar
bus reikalas. ' ‘ ’

Viktorija Stankevičiene 
.828 Belimont st.. Pittsburgh. Pa.

Columbia
5

----- --- ■■ .N.— _J_

" l*a_icškuu apsivedimui merginos, 
laiba našlės, nuo 19 iki 39 metų. AS 
esu 29 metų. Su pirmu laišku prisiųs- 
krto paveikslėlį. (M)

J. Kiliui
806 E. Washingtou st., 

Springfield, III.

't.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

niuo 18 iki '4- metų. A.> esu 23 metų. 
, Flatiąsncs žinias suteiksiu laišku. At- 
-išaukdamos prisiuskite pavoikslą.

P. B. (81
205 Cardoni avė., De:roil, Mich.

TROCKIS PASITRAUKĖ 
Iš KARĖS MINISTERIO 

URĖDO.
Iš Helsingforso 

y m, kad Rusijos 
karės ministeris 
nuo dabar busiąs 
maisto skirstymo 
riu 
i'arcigas pildysiąs generolas 
Pclianbvas.

Sovietu kariumenės vado- 
vys’ė Sibire pavesta genero-

praneša- 
balševikų 

Trockis 
vyriausis 
di rėkto - 

o jo, kaipo ministerio.

Pajieškau Petro Milio. Kauno gub.. 
Vilkmergės pr.v., Užpuolių miestelio. 
Turiu svarbu reikalą, jis pats lai at- 
'įšaukia arba žinantieji malonėkit 
oranešti.

M. (laputis
138 Silvcr st.. S<>. Boston, Mass.

Pajieškau JONO RADZEVIČIAUS. 
Suvalkų gub.. Plokščių kaimo, girue- 
■au gyveno Waterbury Conn. Jis 
>at.c lai atsiša :kia arba kas apie jį 
ino malonėkite pranešti; yra svar

bus reikalas. < • >
Jonas Zuikis

402 W. 50-th st.. New York. N. Y.

Paiieškau pusbrolio Mono Bankauc- 
o, Luknčnu ka:mo. Alytau.- parap- 
uivalku gub. Sykiu su juo gyver.ova 
’lymonth. Pa. Meldžiu atsišaukti, 
i žinantos pranešti. (

. ar
(S)

LIETUVIŠKI REKORDAI

N

Linksmus šokiai
E-1363

Malonios Liaudies
f K l K l PEI.iS TEKA. 

VILTIS.

dainos ir
10-inch 85c.

Pajieškau apsivediniui merginos, 
!arp 19—22 m. Turi būti laisvų pa
žiūrų ir maž-daug prasilavinusi, pa
nori. mokanti angliškai ir mylinti 
šeimynišką gyvenimą. Atsišaukite, 
prisiųsdamos paveikslą. (9)

P. J. L.
411 Franklin St..

1‘hdadelphiu. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arp 18—19 metų amžiaus. As e-u 21 
notų vaikinas. Su pirmu laišku mvl 
iziu pavei!:s)čllo. |8)

C. A. G.
1529 10-th st., Rockford, III.

Paiieškau apsivedimui merginos, 
■•jo 20 iki 30 metų, be skirtumo tikė- 
im >. Aš esu 30 metų. Platesnes ži
nąs suteiksiu laišku. Piisiųskite pa- 
•eikslėl). (8)

P. C. Jackson
iOS Haisey st.. Portland, Ore

mnkai leis Lenkijai darjti juj Fgertui. o generolaslva- 
taiką, tai neziina. s<r mm.-ncvag va(jovaus bolševiku 
tai, žinoma, norėtų kariau-j akomf5 Turkestane. 
n; jie nurodo, kad Kusijoj 
bolševikai beveik visu? len
kus vaišina kaipo kontr-re- 
voliucioniurius ii kelis tūk
stančius ju jau išžudė. To
dėl, sako lenku šovinistai, 
jeigu jau taikytis su Rusija, 
tai tik labai geromis Lenki
ja ’ sąlygomis.

J7et kaip ten nebūtų. Len
kija taikos labai trokšta. 
Žinoma, nemažiau jos trok
šta ir Rusija. Nors Lenkija 
turi gana didelę armija, k - 
ri da nėra sumušta, tečiaus 
ios ekonominis padėjimas 
baisiai sunkus. Tuo tarpu 
Rusija, sumušusi dabar Kol- 
čaką ir Denikiną. stovi pa
kelta galva kaipo pergalėto
ja.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ELISAVETGRAD4.

"Mes paėmėm Elisavetg- 
radą ir einam toliaus vaka
rę link,’’ sako bolševiku te
legrama iš Maskvos.

E’isavetgraaas randasi 
Chersono gubernijoj, pietų 
Rusijoj, apie 175 mylias Į 
šiauryčius nuo Odesos.

žinantos pranešti.
Ar.t Bankauckas

357 Salsburjr St, Plymonth. Pa.

Pa •'ieškau giminaites Marijonos 
‘erršiukės, gyveno Chicagoj. Jos te
tiko mirė. Dėl platesnių žinių atš 
aukite.

Frank Maslin
Arista. W. Va.

I

Pajieškau brolio APfonso Soltono, 
Telšių apskričio. Padabinių kaimo, 
"askutmi nuo jo laišką gavau 9 me
si atgal iš Buenos Aires Argentina, 
’is pats, ar kas'apie jį žino, praneš
kite. (8)

Antanas Sa’tnn
36 1 Ker.sington avė.. Chrcaęro, UI.

E-13K2< 
l

du Rekordui Lietuviu niuuikos mvlė- 
gaiiėdiniin?. kaipo 

Ji’ muzikos. Tos o\i gražios 
a sekančio turinio: viena nupie- 

yvy bes. antroji išreiš- 
Ahi dainos Įdainuotos 

Jono Butėno ir 
i liūliuoja lyg

Tie
tojams duoda pilna užsi 
geriausios ju muzikos, 
dainos y 
Ma gražumą ,aĮies 
kia ateiti Lietuvos 
rražiu dramatiški’ b?<<i 
tkompon u o j ant o re h es t r 

sraunus epelis.
*

M \Rš.\I. ŠORIAI

E-1D2<‘
Įg lig)

E-322S

S S* i’A ros V AKARĄ. X
KAI LI TE LEIDŽIAS. Vaitas.

r KAS 
t J u 

škjausiu inaionici liamlies dainų be abe
jonės ,ius norėsite kiek nors ir linksmos 
muzikos 
t >k j 
Ir.d 
i.aip 
savo

kad pasišokti. Tie du vąicai tur 
t.irtą ritmą ir taip gy\ą meliodiją 
į ;s s uisite su dideliu linksmumu. Ii 
smaĮ.'.i yra turėti gerą šokiu muziką 
namuose.

IR NUMYLĖTOS DAINOS.

Benas.
E-14 Iii <

?>jylimoji polka. Uolumbios 
orchestra.

Vestuvių vakas. Colum. orch.
. N. “

I Sauieiė nusileido. iJrooklvno kiaiVetas.»
( Parodos fttarš'js. Įy^raino Ben; s.

naujo Kataliogo Tarptar.liš’o! Irstrumentaliu Rekordu

Pajieškau apsivedimui merginos, 
leistina, kad butų laisva, apsišvietu- 
i ir mokėtų anglų kalbą Tarp 20-28 
lietų amžiaus. As esu fotografistac, 
uriu savo fotografijos ištaigą ir "su 
•rasišvietęs vaikinas. Priežastis ma
to pajieškojlmo per laikrašti yra 'a, 
:ad musų miestelyje nė:a lietuvaičių 
nerginų. Merginos norinčios turėti 
reresnę ateitį, atsišaukite greitai. 
Atsakymą duosiu kiekvienai. (■?) 

J. Plack
Lement Studio. Lemont, Iii.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
•.r našlės, nuo 25 iki 30 metų, mokan- 
ios rašyti. Aš esu 36 m. batų dirbė- 
as. Meldžiu atsišaukti, prisiunčiant 
aveikslėlj. Atsakymų duosiu kiek- 
cinai. (iv»

M r. Adams A. Grigaliūnas
61 North Pieasant St., 

Kenosha, Wis.

VLADIVOSTOKAS REVO
LIUCIONIERIŲ KONT

ROLĖJ.
Amerikos kariumenės ge

nerolas Graves praneša iš 
Sibiro i Washingtoną, kad 
nauja revoliucinė valdžia 
Vladivostoke 
prielanki 
stijoms. 
stas esąs 
ir keršto 
rius visai 
tvarką vedanti Žemietija, 
kurios pirmininku esąs 
Medviedjevas. Revoliucio
nierių spėkos Vladivostoke 
ir Nikolske apskaitomos i 
15,00° vyru.

Revoliucija padarė neiš
pasakytai dideli džiaugsmą 
tarp žmonių, sako 
ląs Graves.

Gautos žemietijo? 
lx)j žinios parodo.

esanti labai 
Suvienytoms A al- 
Vladivcstoko mie- 
visai rainus dabar 
pas revoliucionie- 

nesimatą. Visą

BOLŠEVIKAI UŽPUOLĖ 
JAPONUS ANT SACHA

LINO.
Yokijoj. japonų sostinėj, 

gauta žinių, kad ant Sacha
lino salos bolševikai sukilo 
prieš japonus ir užpuolė jų 
kasyklas ir žibalo- šaltinius. 
Užpultiems japonams išsių
sta 30 rogių pagalbos.

!)-.»valka paliko vaiką 
bažnyčioje.

Lav rence. panelės šven- 
ausios bažnyčioje tūla da

vatka paliko kūdiki. Zakris
tijonas rado suvyniotą i 
tamsią skarą ir padėtą lom- 
koje. Policija jieško davat
kos.

<1

Pirmas elektra varomas 
laivas. •

Andai iš GloucesterĮ Bos
tono uosta atėjo laivas, va- 

—; elektrinio motoro. 
Uaivas padirbtas žvejojimo 
i eikalams, gana didelės Įtal
pos ir yra pirmutiniu laivu, 

įvaromu elektros spėka.

|
I

i romas 
U"— t

gene ro-

valdv-
____  _ kad še

šios dienos atgal revoliucio
nieriai paėmė Blagovieščen- 
ską ir tikimasi, kad ( naba- 
rovskas irgi greitai pulsiąs.

Bostone nėra anglių.
Užvertus sniegui geležin

kelius, i Bostoną, kaip ir vi
sa Naujaią Angliją, negali
nga privežti kuro. Dėl ang
im stokos pradėjo jau užsi- 
(’iarinėti kai kurios dirbtu
vės ir Įstaigos.

Paiieškau Dom.. Marijonos Maree- 
■*s i>- Jono Šaupių. S’ntautų paran., 
-uvalkii gub. Atsišaukite, ar žinan- 
is praneškite. 17)

Marvele Dalnaitis
406 \ValI st.. Rockford, III.

Paiieškau Tionrninko Rambiaus
io. Telšių apskričio. Žarėnų paran’- 
os. Sausilių kaimo. Turiu svarbų rei- 
ala. Atsišaukite. (7)

Vifleent Kiibin- as
153 Main st- llartiord, Conn.

Pijiešltau A'evo Zupkaus. : 
•.ps-l-ričio, Pamiš'.alnių kaimo, 
aukite, ar žinantis nraneškite.

Frau1 Klony
1516 Wood st., Philadelphia.

Šiaulių 
. Atsi-

(7)

Pa.

PAJIEŠKAU LIEUVEJE Jiev-.s 
lercnienės ' ir jos vaikų Adomo ir 
"ievos. V'si Kauno gub., Telšių mies- 
<>. Ju tėvas Pranciškus Bcrenis. tapo 
išmuštas. Todėl kas apie juos žinotų 
naionėkit nranešti arba pats lai a*- 
išaukia ant sekančio * adreso: (8)

Adolfus Lingis
1536 E. 34th st., Cb.vcland. Ohio.

Pajicškau b-olion Antano Matulio. 
Jauno gub., Vilkmergės apskr.. Del- 
uvos paran.. Kalvelių kalni-'. Seniau 
,?Y?no Philadelphia. Pa. Kas apie 
’i žino malonėkite pranešti arba pats 
ai atsišaukia. (s>

Julius Matulis
363 Portland st, Cambridge. 'Mass.

Pa'ieškau sesers Agnieškos Grine- 
••ič. Kauno gub. Ukmergės apskr., 
Sėtos parap.. Užkunių sodžiaus. ?.Iet- 
Ižiu atsišau’-ri. . «7>

John Grineviė
4770 Melrose st. Philade’phia, Pa.

Paiieškau Adelės Masikonienės ir 
’Jtlvikos šimbuliu’^s. I<:neuvos 
n>’estel:o. Šiaulių apskričio. Turiu 
-varbų reikalu, atsišaukite, ar jas ži- 
:ant:s praneškite. (j)

Kazys Remeika
Statė yir.d Bakcr sts- Iiillside. N. J.

Pnjieškau draugo Aleksandro Pet- 
aičio. gyveno Chicagoj. dabar neži- 
;au. Malonėkite 
varlius reikalas.

Vincas
236 Front st.,*  

atsišaukti, nes yra 
v ■ ■ (8)Kains

Elizabethport, N. J.

pardavėju
liekorii-j p .rdavėjis Suv. Valst. ar Kanadoje mleiai sutiks 

.•ieną t’j Rekordų be jokio atlyginimo. Ji. taipgi duos jums 
,-tuv škų R j ordų. Paprašykite jo.

rdai grajina geriavsiai art Cclnnibia (.rafon-ila.
J.c.ic:'. s: 2.59 iki S2.I60.00.

Fajieškau apsivedimui merginos, 
rba našlės, be laikų, nuo 30 iki 30 
įetų, meilaus budo, kuri mylėtų tai- 
ų gyvenimą. Aš esu laisvų pažvalgų, 
uriu "bizni.” Atsišaukite.s. w.

1916 So. ( anai st.. Chicago, UI.

23!) E.

Paul Chekiin
Skelton, W. Va.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Coiunibia 
Rekordu ir nurodyk kiekvieno* Numerius.

Vai/.bazcnklis butu ant kiekvieno Rekordo.Žiūrėk kad toks
(OLIMBIA GRAPHOPHONE COMI’ANY

Paj'eskau brolio Stu.
'co. paeina iš Kauno raneve-
’io apskričio. Pu.-ao;>s parapijos,
Itičiunų sodžiaus. Meldžiu ats.srukli 
ar kas žinote praneškite. < ' >

J. Sibor
15 N. Btx>ad st.. Per.n< Grove. N. J.

įsva.nav > 
la’šką >š 
a r lxi i. a s

J uozo 1 Jai:
z.aus gub., Trakų pavieto. Daugų pa 
apijus, Kančėnų sodžiau.'. Gyven< 

'.V-: cesteryj. Turiu laiškų iš I.ietuvo 
:;U<> jo tėvų. Meldžiu jo paties ar ka 
i no p-a nešti.

Petras Staceviėius 
87Clchorn st., Fitchb; Mass.

Fajieškau apsivedimui 
.rba 
u riti

merginos, 
našlės. Aš esu 15 metų našlys, 
sūnų 12 metų. Prašau atsišauk- 

(?»

Norėčiau susipažinti su lietuvaite, 
u kuria galėčiau apsivesti. Geistina. 
,ad butų protinga mergina, tarpe ls 
r 27 metų. Aš esu 2” 
inkas 
:rukti. 
akymą 
člj. rcii

__  27 metu, aniac- 
ir nerūkąs. Malonėkit atsi- 
prisiųsdamos paveikslėlį; at- 
duošiu kiekvienai ir paveiks, 

kalaujant grąžinsiu. <7)
A. K. Valiukas

78-th St., New York City.

Pajieškat; Antano Slundži- . l'a. 
•«cr?ą sodžiaus. Tuu’agnių parappi.;> 
Kauno gub. Jūsų tėvai ir broli 
Taipgi daug svaibių dalykų t 
joms pranešti. Atsišauki! aiba 
ji žinote praneškite.

J. L. Libby iii
Eex 117 \\ estbn ok,

m; re.
j

n.

51c.

Bušmie-
9 d. Va
šu Kazi- 
:. metų 

gub.. Kaly < 
faipgi pasi- 

apie juos 
gaus atlyginimą.

Bushman
Gardncr. Mass.

Pajieškau moters Mali
nęs, ji po tėvais Svetaki.:ti. 
sario prasišalino nuo mano 
•niert’ Stankūnu ii i<sivez 
mergaitę Brone. Vilniau 
parapijos. Šnipe.ių sod. 
ėmė mano 450 dolerių. Kas 
o ra neš,

F ra n k
213 Pine st..

Simano Jaku- 
Tel.šių pavieto, 

Ftetilų parapijos. Seniau gyveno apie 
Chicagą: dabai nežinau šur randa':. 
Jis pats arba kas žino meldžiu pra
nešti. ’ ■ '

Paiieškau draugo 
bausko. Kauno gub..

A. Rubavičius
11 I.incoln st., Brighton. Ma

Paj'eškav giminių .Jono ir Kazimie
re- Paražinskių. Kauno red., Gruždž'ų 
parapijos. Karvelių sodžiaus, laipgi 
Vlariislovo ir Stasio \ asiliauskų. 
riu svarbų reikaia. atsišaukite.

Petras Vaišnora 
1216 IJb.'rty st.. Clinton, lova

Tu-

Pajic-.-kau draugo Seyjros Lopa;t->, 
” -ji- gvveno Painsdale. Mich. Gir
nų. kr i buvo išsiųstas į l-'rai.cij•» 
Suv. Valst. ktiriumene. Malonėk**. 
i<aukti, ar kas žino praneskit, už 
busiu dėkingas. • (8)

Petras Maskevich
Index Galena. InJex, Wash.

I :
-įėji
Sll 
alsi 
ką I

kuu Kuzi.miero Žebelio, Ra 
l'-sričio. Tauragės parapijos 
atsi-aukti ar kas žinanti

Yra svarbus reikalas i.

I TĖVYNĘ! Geriauia dovana gi
rinėms laikrašt.s "Amerikos Uki- 
rinkas.” Ji niekur neužlaiko ant ru- 
težių, gauna visus numerius ir skal
ydami pasidžiaugia, nes jis tinka ma 
'ems ir dideliems, nes jis yra bepar- 
yvis. "Am. Ūkininkas," Box 96,

Mart. Mich.

i.
272 Grand st.,

Pajieššau Prano,
Juzės Mikclauckų, 
lamini s 
Vsišsgkite.

}!. Kirvclavičiutė.
Bcx 4C-. Century. Vv*. Va.

Jono, Magdės ir
Suvalkų rčd- Ru- 

parap’jos. (.u.nbflių kaimo.

'S*'

i
t e;! -, 20 metu kaip ji nu-’
prasišalino. Meldžiu atsišaukti 
žinantis pranešti.

\ėdrius ’> '. tas
'57 N- rtli st.. Min-.-sviiie.

aj < škau moters Magdeicnos Dru- 
manęs 
ar ją 

(8)

Pa.

t

Pa i skau Petro Ned-.ekos, Vilniau 
.■i.h. Keru vos vaisė.. Nočiuos narap. 
’<a-it ’.’i kaimo. Taipgi ir kirų draug 

■ bižiu atsišaukti. .\s trumpame lai 
e i. važiuosiu i. Lietuva. Paeinu . 
.įnazavo kaimo, Kanevos valsčiaus

Steponas V ilčinskas (7)
1121 E 76 ti; St.. Cleveland, Ohio.

REIKALINGI AGENTAI 
linkimui apgarsinimų ir antrašų. 

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

STROPAS ANO CO.
92 VVarvick st., Newark. N. J.

REIKALINGAS nuolatinis pirmos 
lesos BARDERYS. Mokestis .526 są- 
aitėje. Geram vyrui alga bus augš- 
inama. (7)

F. H. Miller
446 Grand st., Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui mergino 

:uo 17 iki 2:. metų. As esu 22 metų 
Merginos mylinčios gražų gyvenini;;, 
atsišaukite.

J. Kuklan (7)
319 Rivcr st., Paterson, N. J.

Faj'' .-':au apsivedimui mergino. 
h:< ls iki 26 metų. Aš esu 23 metų

:iu gerą darbą. Atsišaukite, prisių 
■damos paveikslėlį.

J. Naris
14 1 N. l-th st., Brooklyn, N. Y.

au

Naujos Knygos.
Kas tai yra religija? Knyga, 

odar.ti 
■eikimą 
ralį- iki 
nyga.

ipdarais
Inkvizicija

nu- 
ir ios 

znio- 
svarbi 
kietais

KARĖ PASIBAIGĖ
10 SAUSIO.

Anglijos valdžia skelbia, 
kad oficialiai karė su Vokie
tija pasibaigė 10 saurio H?-1’ 
metų.

i). B. P. valdyba 1920 metams, 
(’ourtnei. Pa.

miniiv as M. Nakutis, Box 410; 
Pigc Išninkąs -J. Žvirblis.
| :n. Rast. J. Gamulis. Box 64. 
P-«t. Rast. V. (Jamul’s, Gox 400. 
Izd-irinkas Alb. Kiselis, Box 370.

i.

P-’jieškau broli-t Bronio, S. ir Pra- 
io Kazlauskų, apie <įu metai gyveno 
šuperior. Wvo. Jie patįs ar kas'žino- 
c praneškite. Turiu su jais reikalą

Mrs Ai. Kaz1ow (x)
7G Margin St.. Haverhill, Mass.

Pajieškau Povilo Žiedelio. Kirklių 
kaimo. Biržų par., gyveno Buenos Ai
res. Argentina. Meidžiu aisi.-nukti. 
Jo tėvai ir brolis vra mirę. Lietuvoj.

T. Shukys
2220 Collov'.hiH st.. Philadeip ia. Pa-

TURKAI IŠSKERDĖ 2,000 
ARMĖNU.

Armėnų tautinė taryba 
Tx)ndone sakosi gavusi is 
Konstantinopolio žinių, kad 
Marašo ir Aintabo apie-in- 
kėse. Mažoje Azijoje, turkai 
išskerdę 2.000 armėnu

FOCH V AŽIUOJĄS 
VARŠAVON.

Varšavcj leidžiamas, fran- 
euzų kalba laikraštis -^ur7 
nai de Polongne" rašo, kad 
sąjungininkų armijų 5>- 
riausis vadas Foch tikrai at
važiuosiąs Varšavon pa>i- 
tarti su lenkų karininkais 
apie bolševikų pavojų.

PARSIDUODA didelė bučer- 
nė ir grosemė. geroj vietoj, ant 
kampo, vieta apgyventa tirštai 
lietuviais. M. Daugis (8)

113 Congress avė. 
Waterbury. Conn.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimus iš ko- 
k u vietų paeina, pirkimus, parda
vimus. pajieškojimus giminių arba 
draugų. "Keleivio” skaitytojams 
skaitome po 2c. už žodį pirmą sykį 
ir po 1' c. už sekančius sykius. 
Nosk^itvtojams skaitome po 3c. už 
žodi. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašykite 
l >i -įtrumpiausia’ ir visados siųski- 
♦c kartu ir mokestį, jeigu norite 
-ad greitai tilptų.

"KELEIVIO” ADM.
•>-.5 BROADH AY.

SO. BOSTON. MASS.
...

I ajieskau Jurgio Scmukaičio ir Vi- 
imc Rukšnaičio. Abu Suvalkų rėdv- 

’-os. Turiu svarbu reikalą, atsišauklt 
Juozas Semukąitis iri

-< Pine st., Bangor, Me.
Pajieškau Stepono lk>rė'os iš Ko

va rsko miestelio. Jis pats lai atsišau
kia ar r.a< H žinote praneškite. Tain-ri 
ir kitų pažįstamų. (9)
-..z- r- ■ Jonaf: Ualvonas 
.26 6th st,, Chester. Pa.

Pa’icšsau draugu \ inco ir I-a b ’ 
ros Ozeliu ir Barboros Zabrinar.e.- 
Visi Kauno gub.. sviekšno.- p—rapijo 
Atsišaukite.I______

Barbora Butkus
1215 E. Huttcn st Dės Moincs. lova.

Pajieškau Benedikto Bi’.edinskio, 
’ ver.<- Car.adoj, Vinco Šulinsk'o iš 

Suva’,: u rždvbos, gyveno Mosirea), 
•'-’iu’da. i" Petronėlės Vasiliavičiutės. 
V:.-u meldžiu atsišaukti, ar žinančiu 
pranešti. (1-9)

Pajiešl au apsivedimui mergino: 
■ubą našlės tarp I7--22 m., be sk’-r 
'anie tikėjimo. Aš esu 21 metų vai 
kinas. .Mchl'-iii atsišaukti. (9

Eihvar-I F. Petr-rson,
l!< x SI Sta R. Toledo, Ohio.

religijos atsiradimą 
nuo pat pirmpradinio 
musų dienų. Labai 

Kama $1.50 audimo 
.<2.00.

su paveikslais 81.00. 
Audimo kietais apdarais Si.25. 
Lietuvos ašaros. Kariškų dainų 

inkinys 35c.
Išmintingas 

’rama 35c.
Pardavikams 

nt visų mano 
nvgų kataliogo.

A. ŽVINGILAS
26 Broad«ay. So. Boston. Mass.

Natanas. 5 veisimi

duodu didelį uždarbį 
knygų. Reikalaukite

(7)

P •. Ralscvi< ;a
Box 171. \Viliart <>nt., Canada.

Puik-kati apsivedimui merginos 
.t’- 20 iki 25 metų, be skirtumo ti 

kėlinio. Aš esu 27 metų. .Platesne 
žinias suteiksiu per laišką. Prisiųski 
te paveiksiėli. (8)

A. .1 .Jackson
308 Haisey st„ Portland, Ore.

I Pajieškau pu-sescr.ų Olėses ii v. - 
t rijos Naviskaičiu. Šiau :ų apskričio 

iKalt'nč:ių parapj'os. Meldžiu atsi- 
j šaukti. 1 "'

Pajukau Agotos Guzutaifi^-^ ’

•^»a"’^OS sePUO Marijona lėkių. Norėčiau 
sišarkH ariJ?etU'°S'- M?.Wžio jo« »t- lai atsišaukia, 
nesti * aP,C žinančių pra- neškite.

1 - p. k1»31 Quarry avė., Grą^j R^pj^ Mich
Pajieškau brolio MaT^bno ir Du ' 

rolio Prancisko Makrackių. Abu šiau 
l>ų apskričio. Pašervi. -
lončkite atsišaukti, 
pranešti.
i'.n-. r- Katr,in* Makrackiutė • 
< all General Domingo 913 Pineirs 
_ Buenos Ąį^, Argentink

J. Arbučauskas
432 Armory sL. Cincinati. Oh:o.

Pajieškau Antano ir Julijono 
: susitašyti. Jie 
ar juos žinantis

Adomas Pau'ekis
P. O. T.\.*.l

i

I

Pati- 
patis 
pra-

M’eirton. W. Va.

Praro Ki-
ir pusb- manio. .Juozo \ alevciaus ir \eron.- 

3iau- kos Butkiutė- Vi.-i Lukš ų mieste to
io parapijos. Ma- Suvalkų rėdylv.s. 
ar Juos žinantis Ant. Gaižauckas

518 Grand st.. Brooklyn. N. i.

Pajieškau pažįstamų:

Brooklyn. N. 5 •

Pajieškau Doriiniko Vaitkaus
Kauno gub.. Raseinių pavieto Tarv? <ion.u kaimo. Meldžiu atsišaukti

Rox <<5’ Century, w. Va.

Pajieškau švogmio Vincento Jara- 
mino. Kauno gub- šiaulr: anskr.. 
I.ut-ės naran- Kirkliuku sodz. .aipgi 

ir Juozo l.e strimo, vi- 
i Meldžiu jų pačių 

-----lt!. ,f'‘
K i bartas
So. B--t«<n Masą.

Oorntniko Vaitkaus, Juozo Gcry’v ;
“ ‘ si gyveno Chicago,.

ar kas žino .. a”est!
Antanas

117 Granite -t.

Fajieš.kau Pranciškau.- 
Jurgio Norkų,
.a>nio
viriu
Vrcs.

: v iš

Juozapo ir 
paeina iš Gustis-kių 

Skirsn'-rr.i:n - j,: apijų-. Ila-
ap.-krič:o. Jurgis yra Buenos 
Argentina. Turiu svarbių laiš- 

I/ct-jvos. Atsišaukite.
Antanas Geeevičia

11.' So. Mšin st.. Bridgcport. Conn.

Fajieškau apsivedimui mergino- 
•:>b•• n;, o, - vaikų nuo 20 iki 10m 
i <• - kirtunto tikėjimo. Esu vidutini* 
ilgio. 33 metu, moku skaityti ir rašyt 
(ergines malonės prisiųsti paveiksi: 

ir susipažinti arčiau.
Charles Austrą (7)

b-ix lęi, Osccola Mills, Pa

PATARMĖS MERGINOMS APIE 
LYTIES DALYKI S JAU 

SPAUDOJE
Minėtą knyga parašė M. H. San- 

-er, vertė J. Stropus iš anglu kalbos, 
intmj laidoj bus prirengta naudin- 
ų, naujų patarimų, kokių nebuvo 
drmoj laidoj. Šiuose patarimuose hus 
’arodyta. ką daryti, kad būti sveika 
r laiminga. Taigimoterįs. kurios dar 
leuzsisakėt laukiamos knygos, tai 
išsisakykite tuoj. Rašykit aiškiai 
uodyla (ne paišiuku). Išpirkit 'monev 
■rderj, 
aišką. 
iama.

ar popierinį dolerį 
užrašę kam ir nuo

F. J. STROPUS
8 lx»ring St.. &». Boston.

įdėkit i 
ko siun-

Mass.

Pajieškau Antano. Jono ir Onos 
• sičių iš Gcišių kaimo, Skirsnemu
nės pa -apijos. Raseinių apskričio. 
Gyveno Pittsburg. Pa. Ona yra ve
dusi. Bukite malonus atsišaukti ai 
kas žino pranešti.

Antanas Gerevičia
418 So. Main st.. Bridgenort. Conn.

Paiieškau apsivedimui merginos 
taip 2;i - 2 ■ metu, be skirtumo tikė
jimo Aš esu 27 metų vaikinas. Atsi 
šaukdamos prisiuskite paveikslėlį.

P. Reison (7i
2202 Russell st.. -Betroit Mich.

•ASAI LIO

Pajieškau brolių Prano ir Vinco.
Prana-- gyver.o Noruoo-I. Mass. Atsi
šaukite.

Fajieškau apsivedimui merginos 
tarp 25—30 metų. Aš esu 33 metų 
Platesnių žini’.i meldžiu kreiptis lai
šku. (8)

VAIZDELIAI-I’AVEIK- 
SLf.LIAL
"Keleivio” skaitytojas, 
savo adresą ir 30c.. tam 
puikių Pasaulio Vaizilč- 

Anglijos, 
Valstijų, 

110)

Kiekvienas 
uris prisius 
įasiųsimc 12 
ių. kurie yra parinkti iš 
(talijos. Šveicarijos, Suv. 
etc. Reikalaukite pas:

CH\S. URBONAS
942 West 31-th St.. ( iiicago. III.

J«:s. Kuras
15ox 118. Grand Tovvn V»* Va.

Pajieškau Antano ir Jo-io, Suvalkų 
gub.. ir pavieto. Gyveno \V. Croydoo, 
\nglijoje. Meb’či-.i atsišaukti ar pa- 
istamis pranešti. (9)

Kazimieras Gvmauskas
1 15 Zir.ov st.. Hamt;anies. M. h.

Rc,x s |

mergi nos,
25 metu. 
5 kalbas, 
per laiš-

(7)
Joc Mudiauskas

1 Bnx 348, Sagamore. Pa.

LAIŠKAMS POPIEROS.
Popieros dėl laiškų rašymo <u 

gražiais, pasveikinimais ir eilutėmis, 
tir’kači'imis dabar vartoti ir su dai
liais paveikslėliais ir kvietkimis. Par
siduoda 4 tuzinai su konvertais už 
L00. Agentams nuošimtis. Adresuo
kite. (KO

A geni F«»r Reiigi«’ns G<»ods
B<»x 73. Chicago. III.



—•

už.ga-
(?»

3

TT »

Zni -

I

et

su
I <

MEILĖ IR
DAILĖ

i

n r;.

INFLUENZOS BAKTERIJOS YRA 
VISUR.

Jeigu jus nesijauėiat visai gerai, 
tad turite saugotis, kad nepaagutu- 
• net Infucnzos. Toji liga pagauna sil
pnesnius žmones pirmiausiai. Užlai
žyk savo vidurius gerai, kad nepa
gautų uždegimą ir jus jausitės ge
riausiai.

Smagiansia 

ir įdomiausia 

' knyga skaity

ti. 210 pusla

pių. 20 pavei
kslų. Kaina 

$1.00. Reika

laukite pas :

A. Margeris,
2023 St. Pati tie. 

GMcagc, Iii.

Pinigus siųs- 
kitę: doleri 
laiške, ar mc- 
ncy order i.

Piemenėliu Likimas

G perkūnai tunka 
žaibai -meigi? i gi 
Vėjai švilpia tari) : 
Baimė krinta ant

Samsonas.

Farmos! Farmos!
Nėr* visoj Amerikoj tokios didelės j 

lietinių kolonijos, kaip čia. Fountaiii | 
miestas na centras lietuvių koioni- 
j<»s. čia jau yra nusipirkę suvirsi 
i'M) lietuvių fartnas. As da turiu :*2 
it:tinus _ pardavimui su puikiausiais , 
bu<liukais ir dideliais sodais. Taipgi 
turiu I2,i»**» akerių nevalytos žemes 
nuo $10 iki $25 už akeri. Reikalauk 
šarmų kaulingo. ' (i»)

A. ŽEM AITIS. 
Fcontain. Mich.

Kentėjo per 10 metą.

į

VIENATINIS LAWR£NCE

K riaučius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius Rl'BUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit 
nėdinti. Adresas sekantis:

P. Valiulis
42 % HAVERH1LL ST.

LAWRENCE. MASS.

Nuo skilviu suirimo. Dabai* 
sveikas. Turi gerą apetitą 

ir valgu viską su noru.
Aš sirgau per ilgų laiką. Aš turė

jau prjelvarą. nevirški įinyų, katarų 
ir skiltim us >kat'd’jiinus ir neramu
mus. "Aš baiitlžiau skirtingus vaistus 
ir as buvau pas geriausius daktarus, 
bet niekas mat: negelbėjo, Pagaliaus 
aš taip nusilpau, kad negalėjau dirb
ti ir taip susinervavau, kad negalė
jau užmigti. As nežinojau ką di.rv- 
li. Ant laimės ;;š sužinojau Sv. Ber- 

i nardo gydančių šaknų arbatų ir aš 
prutli jau ją vartoti. J trumpą laiką aš 

įjauciav- geriau ir dalmr as esu svei
kas. Toji arbata išgydė mane.

Todėl, jeigu kuris nejaučia gerai 
j arba turi sol.i nors pilvo nesmagumų, 
inksių arba vidurių, tad vartokite tą 
aistą Šv. Bernužio Arbatą. Ji turi 

gera skonį ir veikia stebėtinai. Pri- 
I siusk $1.12 už pakelį arl-a $5.00 už 

<• pakelius, ant šio adreso: (0)
Si. Bernaru Garden.s, N-13, Neiv 

lOrleans l.a, o jie prisius ^unu su 
nurodymais kaip vartoti. Pinigai bus 

• ra/i.-ami, jeigu la ai tui.a jums nepa- 
gelbėtų. Tikrai vertinga jiabaudyti.

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vakarus 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu 
Toji mostis išima plėtmus raudonus 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
ir stampomis.

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36. Holbrook. Mass

LIETUVIŠKA

PROVIDENCE, R. L
Vasario S d. čionai buvo 

Birutės choro parengtas 
koncertas. Koncertą vedė 
choro mokytojas g. Dirve- 
lis iš Worcesterio. Be to 
koncerte dalyvavo taipgi ii 
keli žymus dainininkai iš 
Worcesterio, tarp tų jau pa
garsėjusi solistė p-:ė Avie- 
tienaitė, kuri savo dainavi
mu padarė tiek Įspūdžio, j 
kad kelis kartus buvo karš ‘ 
tais plojimais iššaukta an 
pagrindų. Taipgi nemažai!', 
koncertą nagražlno drg. B 
Simonavičius su savo žmo 
na. Jiedu sudainavo duev 
ir keli 
nors 
gerai sudainavo kelias dai 
n a s.

i "Laisvės" No. 11 
■sios LDLD. 52-ros
i komisija apšmeižia 
j melagiam dėl S 17.50 
l orderio, 
'sijos, aš 
iri.

kuopos 
mane 

money 
kuri, anot tos komi-
norėjęs pasiglemž-,

Šerifas Pakorė
Savo Skundiką.

BANKA
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 100 — $5.00 
lenkiškos Mark. — 100 — $2.00 
Vakškos Mark. 100 — S2.8O
Kainos mainosi, bet pnduodam

artymiausią kursą.
įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

?500,<wk». (7)
VAL. BACHEVIČIA.

279 Hanover Street,
Boston, Mass.

BELGAI GERI ŪKININKAI.
Brolyti, kūmai. *r pameni kaip 

Lietuvoje dvarininkai gabendavo vei
slinius gyvulius iš Belgijos? .ilu-ų 
paviete (Oceana County) apie mies
telį Hart. apsigy veno daug Belgų ant 
geru žemių. Jie užaugina gerus gy

vulius gerai išdirba žeme, sutaisė 
'puikias trioba>. Kada ju žemelė paii- 
I kelaisva. tai daugumas rengiasi va- 
| žiuoti : savo šalį ir priduoda n«nn« 
i geras farmas ant pardaviim*. Tai > ra 
Įgeea proga igyti geras, gerai įtaisy
mas ukes. Toje apielinkėj jie turi <li- 
idelę plytų bažnyčią, išmokėtą; taipgi 
i atvažiuodami neapsigau. ite. tik pir- 
1 ma parašykite ir pareikalaukite tar
imų kataliogą. o ateinantį pavasarį. 
1 pradėkit ir iųs su mumis auginti ja- 
:'vus, kad pergalėt brangumą maisto. 
Atvažiuoti pas mus neklaidų, nes 

! geležinkelis ateina į pat musų kai
mą. (7 i

M. VALENČIUS.
IJox JMi. Hari. Mich.

Nashvillės miestelyje. Te- 
nnessee valstijoj, tūlas Mur- 
phey pranešė anądien fede- 
ralei valdžiai, kad vietos še-' 
rifas turi Įsitai-ęs kainuosi 
slaptą bravorą ir varo deg 
rine. Kad atsilyginus už t? 
Įskundimą, šerifas tą žmo 

areštavo, kaltindamas j 
.lastuotą.parašą pc 
ten popiergaliais. 

An? ryto’aus pasirodė, kač 
■eštuotas žmogus kalėjime 

jau pakartas. Kalėjimo dak
taras apžiūrėjęs lavoną pa
sakė. kad jis pats nusižudęs. 
Ber dabar išėjo aikštėn, kad 

■pakartas Murphey turėjo 
vielomis surištas rankas už
pakalyje. Taigi pažįstami ir 
giminės pakėlė triukšmą, 
reikalą udamš paaiškinimo, 

r. j , , kain Murphev galėio patsŽinomas dalykas, Surištomis ranko-
-arasas turi būt. nes jis ; , še;if k

...cti.^ iituj. ;.a ,<r ir kalėjimo virsinm- 
le žmones. netti-p_as^ dabar tapo areštuotas, 

i Jo pati taipgi suimta. Fede- 
iralė valdžia kaltina juodu 
: Murphey pakorimu.

Tikra ''demokratija” 
įsu .Amerikoje!
i
I i 
i

Dalykas cejosi ve kali). 
Kada ras money orderis pas 

;mane pražuvo, aš parašiau 
i 27 lapkričio, 1919 m.. LDLD. 
;25 kuopęs sekretoriui p. S. 
j J. Miliauskui laišką, prašy- 
1 damas nueiti i paštą ir 
laikyti to money orderio 

[mokėjimą. Jis prižadėjo 
[padaryti, pridurdamas, kad 
ijeie'u ta« money orderis žus.. 
;tai ne jis busią- kaltas, bet 
aš. .Aš jam atsakiau, jog aš 

Į prieš draugi ją atsakau, ir j j 
i už tai nekaltinu.

Ir ve, pio to visko 
įniai mane šmeižia, 
[norėjęs tuos S17.5O 
jsiglemžti. nes ant 
• orderio esąs mano-

i kad p; 
'žuvo pas 
j sytas. ’ Bet 
sėdami jokio supratimo nei! 
-ąžinės, kalba nebūtus daly
kus, kad tik labiau savo 
"priešą” apšmeižus.

Rodos, ir mažai protau
jantis žmogus galėtų leng- 

21. Atvesti !V21- nuprasti, kad šelmystės 
Dolicistai te-K*ia negalėjo padary-

• * ti, nes tas money orderis
j atėjo pas mane per finansų 

deklamavo sekretorių, pas ji buvo jau 
už nelaukti- '3*ašvtas į knygas ir man 

! prisiųstas registruotam lai
ške. Kiekvienas žino, kad po 

!šitokio? kontrolės jokia kla- 
«fa negali hut padaryta. Te- 

• buvusios LDLD. 52 
mal-Įkuonos komisija šito negali 

'suprasti, ar tyčia tokiais 
žiopliais apsimeta, ir juodi
jus "Laisvės" -kiltise mano 
vardą. "laisvės" redaktorė
ms Paukštys gerai žinojo.

i kad tai vra šmeižimas ir šlo
vės plėšimas, bet įdėjo tą 
"straipsnį" be jokios pada
bos. Šituo pasielgimu Pauk
štys dar karta išrašė sau pa- 
lliudymą. parodydamas prie 
kokios doros žmonių jisai 
priklauso.

Visi tie LDLD. nariai, 
kurie iki šio! ’T.aisvei” tikė
jo, dabar turėtų pamat; 
kokios 
skaito, 
žmogus, 
hirėtų 
pasibiaurėti.

Šalin šmeižikai iš darbi
ninku tarpo!

Lai gyvuoja tarp mus tei
sybė ir solidarumas!

Lai gyvuoja LDLD! 
K. Liutkus.

LDLD. Laik. Ižd.

v' 
s solo. Birutės choras 
da jaunas, bet taipg

gų
ineva už kis 
■ kokiais

ng
102 milionai

GALIT PADARYT aDlDELIAS 
ŠILKAS.

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

, ka trys, dvi, viena ir paskui prapuo- 
■ la paskutinė, šitą štuką daro genau- 
.-i štukoriai ir jus galėsit ją padaryti, 
jei turėsit sekretą ir tas belės. Kai- 

’ na $1.75 ir
NU M. 2. Galit padaryt kad viskas 

nuo stalo bėgtų žemyn; paskui stalas 
pats pašoka augštyn. Yra stebėtina 
stoka, visi pradeda bijotis. Kaina 

įbi.00 ir $1.50.
MAGIJOS (?)

P. O. Beg 772. M aterbury, Conn.

GARF1LAN
Yra malonus paliusuotojas pavirta-' 

ie peppermint saldainių. Jis apsau-, 
gos uždegimo ir palaikys ju>ų virbi-; 
;ius švariais. Gardus vartoti ir teikia, 
greitai be skausmo. Geras jauniems j 
ir seniems. Pabandykite GARF1LAK 
-Į vakarą ir jauskis smagiu ryte.' 
lauk Garfilax pabandvmui dvgui. 
SUSIUSKIT PINIGU- ’ tik išpildvk 
:uponą. kuris yra apačioje, prirluo- 
lamas vardą ir adresą:

Išbandymui kuponas dykai 
Krank Gartinkel 
Mfg. Chcmist, Dept. 1,-11

141 Avė. A.. New York, N.
Please send me a FREE samule 

of "Garfilaz”
Neme ............................................

Streeet ............................................
City.................................................

/

NAUJA IR LABAI PRAKTIŠKA 
YLA.

Su ta yla jus galit sutaisyt čebatus. 
tiekius, maišus. etx_. Ji siuva drūtai ir 
rerai. greitai kaip mašina: prėkiuoja 
visa su 20 vardų šiaurių d ra to s ir a- 
■Jatoms su nurodymais, tik £1.00. 7
yios uz $5.i)<>. , Užsiganėdinimas gva- 
rantuotas. Pridėk $1.00 p- ie to aptrar- 
sinimo. šiandien, ir pasiųsk pas: (8)

NOVELTY SALES CO. Depl A 120 
Sta ll>. Bos 121 . NEW YORK. N. Y.

Y.

vartojo pereitais metais
Prašalint šalti.

HILL’S

jie suži
bu k as 

sau pa- 
money 
paties

Reikia pasakyti, kad 
toks koncertas Prcvidence'o 
lietuviuose, tai pirmas atsi
tikimas; Jis paliko publikoj 
giliu Įspūdžiu ir ilgai pasi
liks atmintyje.

Musų vietinis dūšių ga
nytojas taipgi prie šito kon
certo prisidėjo. Negalėda- 

ti, tai 
nubė- 

kad 
vieša 
prieš

mas kuo kitu pasirodv 
jis nors i polisteišiną 
gęs padeklamavo ten, 
anarchistai surengė 
s u si r in k ima a £ itaci ja i 
šios šalies valdžia, 
detektyvai ir ] 
čiaus nerado nieko pana
šaus Į tai. anie ką jiems dva
siškas tėvelis 
tode! atsiprašė 
na atsilankvma ir išėjo.

Kramolos malšintojai dar 
huojasi.

Tasai musų skundikas j f’au£
pradeda čionai tikrai i 
sinti ’*kramolą." Jis savo 
reakcioniškam darbui stve
riasi visokių priemonių. Su
rengė pagarsėjusiam 
rno'os malšintojui,” 
medaliais apdovanotam kun. 
Laukaičiui prakalbas 3 d. 
vasario. .Apie jo prakalbas 
nėra reikalo kalbėti, tiek tik 
reikia pasakyti, kad Lau
kaičiui prakalbas sakyti.* 
matyt, daug sunkiau, negu 
”kramola" malšinti. Mikčio
ja. tuos pačius žodžius nuc- 
lates kartoja ir jokio Įspū
džio klausitojuose nepadaro.

Kad visokį progresvvi lie
tuviu judėjimą čionai nus
maugus ir pirmeiviu Įtekme 
nuslopinus, musų "tėvelis” 
nusprendė ir Lietuvos Misi
jos priėmime pirmeiviams 
neleisti dalyvauti. Tečiaus 
draugi iii įgaliotiniai nutarė 
parodyti, kad kunigo vieta 
bažnyčioj, o ne politikoj. Pa
matysim.

(

i

”kra-
caro

- . yti,
rūšies laikrašti jie 

Kiekvienas doras 
kuris myli teisvbe, 

šitokiais šmeižtais

mu-

Vietinis.

I
i

ARGENTINOJ SPROGS
TA BOMBGS.

Argentinoj ant centralio 
geležinkelio nežinia kas pa
dėjo tris dinamito bombas, 
kurios sprogdamos sudras
kė du vagonu ir užmušė 
daug žmonių. Buenos Aires 
mieste bomba sugriovė no
na narna.

METĖ BOMBA I EGIPTO 
MINISTERĮ.

Kairo mieste, Egipte, jau
nas žmogus, nuduoda? fo
tografą. metė i visuomenės 
darbu ministerio automobi
liu bomba. Automobilius li
kos suardytas, bet ministe- 
ris išliko sveikas. Bombos 
metėjas pabėgo.

i

j

Asauith sako, kad sąjun
gininkai negalės daugiau iš 
Vokietijos iškolektuot, kaip 
$10,000.000. O jie reikalavo 
$10.000.000.000.'

DAKTARAS NAMUOSE.
’r»k ka išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Maniuose." Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 

šaknjs. žiedai, lapai ir tt.. nuo ko- 
k:ų ligų yra vaistai ir kaip vartoja
ma. Su lotyniškais užv&rdijimais. 
taip kad kiekvienas gali juos gaut: 
bde aptiekoje. Be to yra daugybė 
geni pamokinimų slaptybių ir re cep- 
tu. Tokia knygutė yra reikalinga 
kiekvienam. Kaina $1.00. (12)

M. Zl HAITIS
451 iludson Avė, Rochcster, N. Y.

-

>

>

DUOKIT PASIŪT MUMS.

< • 
4 • 
::

H

CASCARAį^QUININE
Aš

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šalti į 24 va

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

nų viršų su Mr. HilTs peveikslu.
Visuose Aptiekime.

SEKRETŲ KNYGA.
Labai yra naudinga ir reikalinga 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai vė
čiusiems, vaikinams ir merginoms. 
Knyga laimės ir sveikatos. Prisius
ite dvi po 2 centus pašto štampas.
■nęs prisius..-ne. Rašyk pas:

S. M. GALVIN, P. O. BoX 95, 
Bedford, Ohio.

Ši knyga tik ką tapo išleista per 
patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, nes kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
turime daug užsakymų. (11 j

• • • •

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLe $1.75.

čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas ua.'s vietos. Pasiusk $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. rubežių kaina $2., pi
nigai turi būt nrisiust* iškalno. .

Stebuklinga Formuia
PASINAUDOKITE TUOJAUS.

Pagalios pasisekė mums surasti gydymo būdą įvairiau-' * 
siu SKILVIO LIGŲ. Toji formuia susideda iš sekančiu'; 
trijų ypatybių: >

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

3) Ji sutrumpina pilvo tvirškinimą.

Te VINUM CINCHONAE T C
• V. KARTUSIS VYNAS 1 . V.

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

Reikalauk Karčiojo Vyno jusų aptiekoje. Jeigu jus jo; 
negautumėte pas jus aptiekorių. rašykite pas

TERRACE CITY FHARMACEŪTICAL CO.
2HUDSONST. YONKEKS, N. Y. ,

7 «

Pirmi?

Kortu 
Lietuviu
Kalboje ;

su Pa- ! t 
veikslais

Dabar ką t»k Siejo H po spondes 

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

m tėra Bib.ijop coHww. t«rF 3<2
puoL-kpitsn ir S79 pavvik«irlM«?. Labai 
jdorrt ir naodrnga kieki >nai 
ŽaMft* wkait>«Uma* ma Biblija ir tė- 
mydatnas t psveikalrlivR. (knrte per- 
vtato kas buvo pirm Murvčrirso svieto 
ir iki w/fi.*nwwi k r Hiatu).
sos savo varant ir clriaagaiji > cr»: to
kia kni?M icijo. jam trempi žie
mos vakarai.

kaina TIK M 1.00
Norinti >is

«i nok. t Bsrrrec ar Porte ?«4.ee* 0,4. •
rra, arba registraotame* kti>ke *4rraa:

"KELEIVIS" 
255 Broad*'?, 
Boston, Mass.

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus

Mea ettikrinam, kad Jų* MČėdyait pHgų 
ir tarėmte GRAŽIUS RUBUS. Kadugį 
me* imate materija iš genijų firiaų ir gri- 
mieruojam rūbą pagal žmegų, todėl MMI 
pasiūti siutai ar overlcotai neaodarko žma- 

išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OYBL 
KOTUS PASIUVAU PIGIAI IR GERAL
TAIPGI ISVALOM IR IAPROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kala* 

prieinama.
Tikras Ja** kraite Betari*

Ant. Januška
222 W. BR()ADWAY, 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Bostoa—aiRl*
• • 
ii



Ką žmonės rašo iš Lietuvos.
. ---------------------

I
Apie amerikiečių aukas ir 

siunčiamus daiktus.
Antanas Lakačauskas iš 

Brightono, Mass., gavo nuo 
savo pažįstamo Narutevi- 
čiaus laišką iš Sedos apielin- 
kės. Narutevičius yra buvęs 
Amerikoje ir išvažiavęs Lie
tuvon 1914 metais. Taigi pa- 
siklausvkit, ką ji? rašo:

"Tamsta buvai klausęs 
manęs apie amerikiečiu f -ri
du siunčiamas Lietuvon au
kas biednujų sušelpimui. 
Taigi šituos dalykus aš pa
sistengsiu jums su grynais 
faktais nors trumpai apra
šyti. Teisybė, Lietuva gavo 
aukų. Kaip praneša 'Nauja 
Lietuwiszka Zeitunga’ (aš 
jos prenumeratorius esu), 
’Octoberio mėnesyje per 
Klaipėdą parėjo į Kauną ak- ’ 
rūtai su drapanomis ir čeve 
rykais. Tu daiktų buvo: 
45,000 batų, 150,000 čevery- 
kų. 60.000 kelinių. 80,000 ja
kų ir kitokių dalykų daug, 
liet jie visi teko dabartinei 
Lietuvos kariumenei.’ Taip 
rašė tas laikraštis. Vadinas, 
aš savo akimis tų daiktų ne
su matęs. B< t man teko pa
tirti ir savo akimis matyti 
lier Liepoją parėjusių bied- 
niems žmonėms visokiu 
smulkmenų, valgomųjų dai
ktu, kaip tai miltų, mėsos, 
biskvitų, milko (kenuoto 
pieno' ir tt. Visus tuos daik
tus suėmė valdžia, arba taip 
vadinami 'suėmimo ir išda
vimo komitetai,’ bet iš tų 
komitetų galėjo .gaut* tik 
tas, kas turėjo pinigu. Štai 
faktai: (1) Celiunė Petrau
skaitė gavo iš Amerikos 
fondo 5 svarus miltų, tai tu
rėjo užmokėti 12 markių; 
(2) Burba Sedoje gavo ant 
vaiko po keną pieno, irgi tu
rėjo brangiai užomkėti. Ši
tokių pavyzdžių aš jums ga
lėčiau surašyti ištisą litani
ją, jeigu butų, reikalas. Kas 
užmokėjo, tas gavo '.dova
nų.’ o kas nenorėjo mokėti, 
tas negavo nieko. Kaip vė
liaus gavome patirti, tai 
daugybė tu daiktų likos pas
lėpta komiteto rankose, ži
noma, komitetai paskui pa
tįs tuos daiktus suvartojo. 
Daugeliui atėjo amerikoniš
ko muilo (B. -J. Babitts Co. 
Best Soapk bet tas muilas 
iš komiteto rankų pateko vi-

h

i

Lzd. Tuomet jį areštavo ii- Žmogui taipgi re;hėda- 
pabaudė 3 mėnesiams ka- vo mokėti 6 rubliai pagalvės į 1 o v* 4* mntn zv iai.v. »   • i -

licijai 
ir 1 
įėjimo.

”Tuo laiku, .... _ _____
ruvoje buvo įsikūrus komu- atimdavo. Iš dių< atėmė 
hų valdžia, šnipai sužinojo, paskutinį arklį. O jeitry nei 
kad pas meistrą Joną Mickų pjnieų, nei gyvulių ž?k>o-U;

ant metu, o jeigu neužmokė -i 
tlavai, tai ta mokesti t ris-

kuomet Lie- svk padidindavo ir gyvuliui
rašęs, p. P. Plechouicz, bei 
kišenius prisikimšęs jis pa
sitraukė; jo vietą dabar už- mttinėmė Lapetys. Suėmimo ko-J3?1“31, buvo d?X°m,L 
mitetan gi Įneina Eichikonis:^31- 
iš Sedos, Centralės kauniš
kės valdžios įgaliotinis Pet
kevičius (iš Telšių miesto 
koks ten šarlatanas) ir po
nas Bieliauskas iš Sedos 
miesto (kuris būdamas klie- 
i iku susidėjo su našle St-ne 
n buvo išvytas iš seminari
jos). Paskui, kaipo staršina 
Sedoj viešpatauja p. Milevi- 
:ia, kuris 1914 metais, kuo
met mes parvažiavome iš 
Amerikos, įstūmė mudu i 
ūsų urėdninko rankas, kad 

būtinai reikėjo užsimokėti 
po 30 rublių bausmės už sla 
ptą rubeižaus perėjimą.

"Tai šitokie žmonės daba 
sudaro tuos 'komitetus’ be? 
taip vadinamą Lietuvos sa
vivaldybių valdžią. Čia aš 
paminėjau tik Sedos vals- 

kuriuos 
ir gerai

1

čiaus valdininkus, 
asmeniškai žinau 
pažįstu. Negeresni žmonė? 
ir kituose valsčiuose šeimi
ninkauja. V 
žia, Vil
nius. li
kos kas 
Lietuvos 
tie ponai 
jais, žinoma.

Visi jie tik glem- 
kemša į savo kiše- 

todėl jei iš Ameri- 
ateina biedniems 
žmonėms, tai tik 
pasinaudoja. Su 

ina išvien ii 
musu atbulkalnieriai (kuni
gai) ; bažnyčiose jie tuos 
sukčius labai išgiria, ne? 
mat. iš to biznį daro. Kun:- 
gams tenka nemaža dalis to 
kas iš Amerikos pareina ’oa 
dalijantiems žmonėms. To
dėl galima pasakyti, kad 
musų anielinkėj niekas pa
šalpos iš Amerikos ir nega
vo.

”0 kas dėl Kapsuko va1- 
džios, kaip tamsta kiausi 
taijik per provokatorių dar
ius valstiečiai buvo ibaugin 
ti ir apgauti. Prie to. žino 
ma, prisidėjo daugiausia sa
vo ilgais liežuviais kunigė
liai. Jie prirodinėjo žmo
nėm? neva faktus apie bol
ševikų baisenybes ir ta 
žmones nuo bolševikų dau
giausia atgrasino. Čia v. 
trumpas faktas. Didžiausi 
Sedos razb°Įninkąs, Joną 
Klioba, kuris prie rusu vai' 
džios, c taip pat ir prie v t 
kiečių, visą laiką kalėjim. 
sėdėjo, užėjus bolševikam 

sas žydams, iš kurių mes da- apsiginklavo ir pradėj 
bar turime pirkti ir moka- žmones po kaimus plėšti 
me po 7—9 marke?. Taip va- Taip ve, atėjęs* i Beržėnų 
dinamo 'Koše Milk’ irgi m?.- sodžių pas ūkininką Saka- 
čiau žydo krautuvei ant len- lauską ir pasivadinęs bolšt- 
tvnų pristatyta ir jis ii par- viku, tasai raz'baminkas pa
duoda no 8 ir 10 markių už reikdavo, kad jam atiduot. 
I ena. (O amerikiečiai siųs- pinigus. Kada šitas reikala- 
dąmi tas "dovanas” per k!e- rimas atsisakyta išpildyti, 
ri'kalų bendrove? netik tavo- razbaimnkai suėmė Saka
lus nupirko, bet ir už per- iarskienę (pats Sakalauska 
siuntimą užmokėjo. — Re- tuomet 
dakcija).

”0 kaip rašėt,.kad ameri
kiečiai sušukavo badaujan
tiems Lietuvos žmonėms 
apie $300.000, tai tikrai ne
galiu pasakyti, bet kaip iš 
vieno šaltinio sužinojau, tai 
prisiųstus iš Amrikos pini
gus irgi sugriebė gerieji 
musų valdonai — komitetai 
ir komendantai.

"Suprask — męs. 
ninkai, kaip buvome 
smaugiami, taip ir 
mus valdžia lupa, už žemę 
1919 metais turėjome mokė
ti mokesčių po 10 markių 
nuo dešimtinės. Valdžios bu
vo nustatyta po 31 į» markių, 
bet likusius uždėjo komen
dantai. kad savo kišenius 
pripildyti.

”Už sudėtus pinigus ko
mendantai pripirko arklių, 
bet tie arkliai teko ne kariu
menei. o po dvaru? išdalyti. 
Paskui komendantai ir ge- 
radaringi’ komitetai paėmė kęs tarpe rusų, 
iš dvarininkų gražių pinige- pradėjo savo 
Hų už tuos arklius.

"Sedoje šįmet komendan- jau nebegalėjo 
tas buvo, kaip pirma buvau lyti, tada pradėjo skųsti mi-

y“’'. Mat jis priimdavo ant 
ikvatieros savo draugus. 
(Taigi, užėjus dabartinei 
(valdžiai, tas nekaltas žmo
gelis likos suimtas, į 24 va
landas nuteistas miriop ir 
gale Sedos miestelio prie 
krūmų, sušaudytas. Viena 
mergina, Ona Jonauskaitė, 
išsitarė, kad geriau butų su
šaudyti ’tskį prakeiktą ko
mendantą Pleški, negu leisti 
jam tiek daug žmonių žudy
ti.’ Už šitą išsitarimą tas 
oats kom. Plėškis ( iš Kivj- 
ių dvarelio) liepė tuo jaus 
ą mergaitę suimti ir nuve

dus ant Keražų kapą sušau
dyt, kas ir buvo padaryta. 
Xnt rytojaus rytas buvo 
miglotas, o kareiviai (žino
ma, lietuviai savanoriai ka
reiviai) varė ją prie ratą 
lalo pririšę verkančią ant 
-nirties. Nuvarę į paskirtą 
rietą, prie gyvos dar iškasė 
luobe ir pastatę prie tos 
luobės lietuviški budeliai 
šovė iai tiesiog i veidą ir 
krutinę... Kulipkomis suva *- 
?tyia mergaitė sukrito į 
luobe...

"Taigi, brangus drauge, 
š šitą trumpu faktu gali 
mprasti, kokia dabar Iae- 
uvoj laisvė ir tiesa. Galė

čiau jums dar daug panašią 
itsitikimėlių iš savo apieiln- 
kės prirašyti, bet bus perdi- 
ielis pluoštas popieros ir 
rali dar žūti Berno arpoje. 
taigi tegul bus jau gana. 
Manau, kad iš to jau supra- 

kaip iš amerikiečiu fon- 
Lietuvos 
ir kokia 
valdžios

it,“ o

iu buvo biednieji 
žmonės šelpiami, 
prie dabartinės 
tvarka Lietuvoje."

iš

Z

žemi- 
pirma 
dabar

siigo ir gulėjo ie
voj), pakorė ją už kojų i pa
lubį, o apačioje su kure šiau
dų ugnį ir gerai ją apdegi
no. Iš sopulių nebežinoda
ma ką sakyti, moteris pra
sitarė, buk visą turtą turi 
jos vyra:?. Tada ją pusgyvę 
nuleido, o patempė jos vyrą. 
Ligonis iš išgąsčio neteku 
žado, bet jie nieko nepaisy
dami pakorė jį už kojų i pa
lubį ii vėl sukurę apačioje 
ugnį pradėjo reikalauti, kad 
pasakytu, kur pinigai paka
vo:!. Kad?, pamatė, jog ta? 
žmogus jau nebegyvas, tada 
iškrėtė jo stubėlę ir pasiėmę 
viską, ką rado, išėjo savais 
keliais. Apdeginta moteris 
kaimynams padedant, vė
liaus išgijo, o vyrą nuvežė 
i kapines. Paskui musų at- 
bulkalnieriai pasakoje žmo
nėms anie šitą atsitikimą ir 
tvirtino, kad tai esąs bolše
vikų darbas. Tas razbai- 
ninkas ir šiandien dar tebė
ra gyvas ir gyvena pasitrau- 

Kada jis 
amatą per

daug praktikuoti ir žmones 
» jo atsikra-

Baudė ūkininkus, kad vištos 
nededa kiaušinių.

Stanislovas Lūšys 
šmeltinės kaimo, Biržų val
sčiaus, rašo Ignui Lušiui į 
So. Bostoną:

"Dabar Lietuvoje 
na. Nors gui: būt, 
!au žinot iš laikraščių, 
r aš jums parašysiu, 
jas mus dabar dedasi, 
jar pas mus jau susitvėrė 
ietuvių valdžia ir yra lietu
siu karįumenė, kuri links- 

> nai dainuodama gina musų 
ėvynę. Bet nelengva visa 

tai atsiėjo. Daug turėjom 
r prikentėti, o labiausiai 
mo tų korikų vokiečių. Ką 
;ie pas mus darė, tai negali
na nei žodžiu apsakyti, nei 
•aštu aprašyti. Kada ėjo iš 
pradžios, tai dar buvo gali
na kentėti: nemušė žmonių 
’r nereikalavo pinigų, nors 
ir tuomet jau daug ką paė
mė. Bet jau dabar, pabal
toje, nesitikėjom ir gyvi te
ikti. Manėm, kad visus iš
muš.

' Dabar pasakysiu, ką jie 
darė per tuos keturis me
tus. Melžė karves, dėdino 
rištas, uždėjo pagalves ne
ik aht žmonių, bet ir ant 

šunų. Arklius visus atėmė, 
paliko tik kokį niekam ne
vertą raišą ar ak’ą, ir su tuo 
reikėjo važiuoti visur, kur 
tik kokiam šlamštui prirei- 

davo. Nuo karvės reikė
davo duoti gorčių pieno, o 
ieiga karvė tiek neduodavo, 
tai paimdavo karve, o tu 
žmogau ir gyvenk -nieko 
neturėdamas. Nuo kiekvie
nos vištos reikėdavo duoti 
no 4 kiaušinius i savaitę, o 
ieigu višta nepadėdavo, tai 
atimdavo višta ir uždėdavo 
ant gaspadoriaus pabaudą, 
kam tokias vištas- laiko, ku
rios į sąvaite nepadeda ke
turių kiaušiniu. Ot, gadynė 
buvo! Nuo šunies turėjom 
rrtokėti po 5 markes į mėne
sį, jei kas šunį norėjo laiky-

links- 
kad jus 

bet 
kas 
Pa

FIRST STATĖ 
BANK

neturėjo, tai kaili išarda
vo ir paskutinius marški
nius nuo nugaros mvilkdti- 
vo, jeigu buvo kam nors ver
ti.

’Bet nuo 5 gruodžio tio 
neprieteliai nuo mus jau at- 

kadsitraukė ir gali būt. 
daugiau jau nebėgrįžš nrasr 
tėvynės išnaudoti.” I

107 SALĖM ST.
BOSTON, MASS.

Lietuvoje
Lenkijoje

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

Atlieka vusus teūmiškua reikalu* viaor.
OFF1CE:
735-736 Ohl South Bldg. OFFICE:
294 Washington »t. 332 Broadwav,

Maaa. So. Roston. Maaa.
TeL: Fort Hill 3424-1972. Tai.: So. Boston 481-M.

Gyvenimo vietos teiephone: Roxbury 423S-M.

AUGščIAUSI MEDI K A
LIAI AUTORITETAI 

SUTINKA.
Visi pagarsėjusieji gydy

tojai sutinka .- v 1 
Caspari ir Rusby, 
vo puikioj knygoj 
"The Nationa.1 
Dispensatory" sako: 
cara sagrada yra pripa 
ta geriausia gyduolė 
užkietėjimo. Ji net 
tiprina veikmę ski 
žarninių aknal-i. 
savo kartumo ji v 
po tonikas uataisyn 

virškinimo.

I 
i 
i

* - -J- <->_•
.-u Dr. H a re,: 

kurie sa-j 
!X) vardui 
Standaiil!

zin- 
nūo; 

lKiSi SU:- 
Ivio ir- 

bet deleij 
eikia kai-;

i ape-i 
tito ir virškinimo. taipgi ' 
apsaugoja vidurius .nuo už
kietėjimo, kas paprastai se
ka po naudojimui ivairi’j 
panašių vaistu." 2-Iascara — 
(žievė nuo Californijos taip 
vadinamo Busckthorn me
džio' yra vyriausiu iš sudė
tiniu, suriedančiu Trinerio 
Amerikonišką Kartaus Ur
na Elixerį. Kiti sudėtiniai 
Trinerio vaistus daro tuoini 
kas skiria juos nuo visų ki
tu vaistu, ir delei ko Trine
rio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elexeris i(rijo sau var
dą. • kaipo nepalyginama.'! 
vaistas viduriam. Jūsų vais
tininkai taipgi laiko Trine
rio Angelica Kartųjį Toni
ką. Trinerio Sedatyvą kosu
liui, Trinerio Liniemntą i? Į 
kitus Trinerio pakibsian
čius vaistus. — joseph Tri- 
ner Co.. 1333-43 So. AshlamP 
avė., Chicago. Iii.

Extra Dovanai!

Kiekvienam išsiųsime pake); teagi-i 
lių pinigų, iš kurių gali turėti dau?i 
smagumo ir nuduoti didžturtį, tai, g ,
.iiustruotą kataliogą geriausią 
rodžiu ir Įvairių nauju išradimų 
prisius mums lu, pniokejitnui 
ūmo lėšas. Rašysite tuo jaus:

I’RACTICAL SALES CO. 
12i9 North Irvirg Avė., Dcpt 

CHICAGO, ILL.

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ

MUS BANKŲ

J LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

Nusiunčiarae pinigus ir 
pasiūlome geriausį užtik
rinimą, sekančioms musų 
kainoms:

Lenkiškos Markes
1,000—už $21.50.

Vokiškos Markės
1,000—už $28.00.

Rubliai
1.000—už $18.00.

GERAUSIA PROGA, NAUDOKITĖS!
No. 1 VARGONAS yra 18 

colių ilgio, 14% colių platus, 
ir 12-fe colių augsta.-; yra 
gražiai pagražintas ir išduo
da skambų ir priimiri baisa, 
taip kad yra aiškus didelėje 
svetainėje. Jis yra apsaugo
ms nuo dulkia ir dūmų, stik

lo durimis. Prekė $18.75.

No. 2 VARGONAS yra 14% 
colių ilgio, 12 colių platus, ir 
7% augštas; yra gražiausio 
padirbimu. Žodžiu sakant, 
yra puikus namo linksminto
jas. Prekė tik $11.50.

Mylėtojai geros muzikos 
vargonus yra labai gi 
gesti.

Jeigu mylit . muziką, tai būtinai nusipirkit vieną iš šių musų 
vargonų. Su juo palinksminsi save ir savo draugus; 
šokius šmotus ir ne taip, kaip zirzina kas nors šiek-tiek pramokę 
grajinsi gražiausiai ir atsakančiai. Jsidėsi rolę kokią norėsi 
si, o vargonas grajins. Gali būti tikras atsakančiai.

Dabar, kolei dar garsiname, parduodame juos labai pigiai. __
sipirk vieną nelauk koliai pabrangs. Jums reikia šio namoiinksmintojaus.

Tuojau* prisiųsk pinigus, visus arba pusę, o mr * ‘
me namų linksmintoją. Jeigu siųsi tik pusę sumo: 
si paštoriui, kuris pristatys jums vargonus.

5 rolius muzikos duodame dykai su Vargonais, 
dame 3 rolius.

Didelį surašą muzikos rolių siunčiame drauge
MASHKEN SFEU1ALTY CO.

4456 SO. HERMITAGE AVĖ,

turi turėti vieną savo namuose, šis namo 
’ražiai padarytas ir jo mašinerija niekados negali su-

puiki-ą
Galėsi grajinti vi- 

■s, bet 
ir tik suk-

Taigi nu-

es tuojaus jums išsiųsi- 
>s, tai likusius užmokė-

Su vargonų No. 2 duo-

su vargonais. (8)

CHICAGO. ILL.

K Alena Kostovska, pasini 
dau visai publikai akyse

išgelbėjo nuo varginan- 
Salutaras Bitteris. Aš per

Kas mane 
u ligų?

: praeitus 4 metus buvau vos tik gyva.
MŠ 1------„--- ---- _ _ ---------- a__
Į dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
L...............................................

kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
_ k 

suvalgytas maistas suteikdavo 
g man nesmagumo — atsiliepdavo 
cyj skausmai, rėžimas, gargimas 

idu-ių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
onuose ir strėnose. Niekur aš nega

vau pagelbės dei savo sveikatos. Bet 
šada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Hitleris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
.algyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
as. Per ti mėnesius aš savo paveikslą 

nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
raudodama Salutaras Bitteria. Kaina 

12 '• 1.25. Galima gaut geresnėse aptieko-
kas -e. <> kur negalima gaut, kreipkis pas:

is; i

1.25. Galima gaut geresnėse aptieko-

SAM TARAS CHEMiCAL lNST. 
Žolės nuo visokių blogumų.

.1. BALTRĖNAS, Prof.
1707 Hr.lsted St„ CHICAGO. ILL 

Šita apgarsinimą turčių perskaityt 
i Kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

15,

! 
i 
i c I 
i 
i 
i i

Bet jis 
jam niežti, ir 

žino. ♦
moterį- kenčia 
nuo pleiskanų, 

bereikalingai, 
niežėjimą galima 

tgvai praša’inti. Nebus 
slinkimo ir kitų nesmagumų.

I-C F F IS sa 
'■ i-’, galvos v:-as pleiskanas,

sis suviigjmas galvos apsaago ;ą aso plci-ka- 

n-.e- n-, r - iv-ė galvos o<lai ir plaukams. 
jcu»r;nnsi<>> ■ 'los. Jt<s negalite apsieiti be 

ite pleiskanų.
Ins a-.-iek įninka* ;-..---lr-'< ■ r.ž 65c. bonkntę. Mes taipgi 

;,,s. j,..J... g. į.•: r::-t-!tr.e mioj’tsų 75 centus pacto 
.... ar monev or<l,r. kuntios siv-kite šuto adresu.
F. AD. RICHTER& CO., 326-330 Broadvay, NevYork

dat^giau nicžčįmo. pk’ikt;
jčylstančig šou pleiskantą______ _

panaikins vi--is 
Paskui tik rctknrč: 
nų ats:n;:'jiin’ir!<->.

RUFI'f. r.S y-a
Ji nesn-ja-lin 
RUT-FIJ-S. iet

galime a: 
markėm i

nei

Mokinkis Angliškai Namie
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 Į)ž bar $3.00
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS. GROSIME JUMS PINIGUS

Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti. Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias buriąs išmokti visą 
anglų kalbą namie. Kekviena lekcija šio kurso kgiba apie atskirus dalykus 
taip suprantzmai w pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstatų dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad inlere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekveno žodžio spaudžiasi i mokinio mintį su 
tokia spėka, kad jis nekelia akiu nuo lekcijos, kolei visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų ž<xlžių ir vertimas lietuviškon kal’oon taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atspaus uit geros popieros lek
cijų Pirma lekcija susideda iš 8 didelių pusiapių — visos kitos iš l didelių 
puslapių.

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti i.tm manęs šird-ngiensię jam? padAa 

už jūsų atsakantį mokinimą ir populiai : ■ : s ! ■ ija • ; ų : v.-l. Justi
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipri aciu ir už Konsulia- 
-ija (patarimus!. Jusu metodos kursas stebėtinai via pigus. Su augšta 
pagarba. JOSEPH KIJAUSKAS. Norristovvn. Pa., J uy Ii. 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję |x> 
už kursą yra taip uigančdinti — busi užganėdintas :r tamista, mo

kėdamas dabar tik $3.00 už tą pati kursą. Bet užsirašyk tuojaus — dabar. 
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes turime tik b**) šių kursų po $3.00 
kiekvienas. Po to 4r vėl bus po $10.00 kiekvienas Kursus. Taigi, buk pir
mas. Siųsk $3.00 šiandien. įdėk markių už J5c. tie! isKaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3> dienų po jų apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Šis 
kulias yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10.00. m-t tamista dabar turi 
progą gauti jį už $3.15 su markėmis. Naudokis šia proga. I’risiąsk pini
gus šiandien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus -lųsk ”.Moiiey Orde
riu” šiuo adresu: , (K)

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

-J2TI

Žrraogue kasosi galvą,
K.-.<1 palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro

. ir tuomet žmogų*kn- 
: nejuėioe 
o. kad
1 kiti t

=nr?n!

ADAM SA BULIS

iianE?nl=nEran£?r
TELEPHONE: Haymarket 4881

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 išbandymą, jeigu yra reika
linga, padarome DYKAlkas atsineš šį kuponą.______________

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

Adams 
------------- IR -------------  

Straight Adams 
RANKU DARBO UNIJOS 

CIGARAI.

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

kymus per C.O.f).

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 ei gari].

Jeigu norite geni Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDIRBĖJUS

233 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
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Traukinys užmušė du 
darbininku.

Joseph liezlitt ir Leon 
Cross, dirbusieji prie Bos
ton & Maine geležinkelio, 
andai nukasinėdami nuo bė- 

netoli North 
Cambridge Junction stoties, 

i traukini, 
norėjo nuo bėgiu pasitrauk
ti, bet Crossui Įkliuvo Į re
les koja. Negalėdamas jos 
ištraukti, jis sušuko. HezH - 
tas šoko jam pagalbon, no
rėdamas jam koją iš gumi
nio bato ištraukti, bet '.i 
tarpu traukinys atbėgo ’• 
{abudu ant vietos užmušė. 
Traukinio inžinierius, nei 
Iniekas kitas nelaimės ne.pas- 
tebėjo ir traukinys nesuste- 
jdamas nubėgo savo keliu.

Nutciiotns Lietuvos Drau
gų koncertas.

Pereitą nedėldienĮ Įvyko ’
N. L. D. koncertas su pra-;!.-. 
kalbomis paminėjimui dvė-ų^r^ aieinanti 
jų metų sukaktuvių nuo aj>- ' 
skelbimo N eprigulmingos
Lietuvos, žmonių susirinko 
Į 2,000.

Kadangi Bostono lietu
viai yra turėję daug žymių 
koncertų, todėl apie N. L. D. 
surengtą koncertą nieko Įdo 
maus pasakyti negalima. 
Lietuviški ”džekiai” švilpa
vo, staugė, trepsėjo kojo
mis ir keletą kartų sukėlė 
toki lermą, kad ramiam 
žmogui koktu buvo klausy
tis.

Nieko Įdomaus negalima 
paminėt nė iš prakalbų. Vie
nas kalbėtojas pasižadėjo 
kalbėt apie tris dalykus, bet 
apie ką jis kalbėjo, tur būt 
nė pats nežinojo ir publika 
nieko iš jo kalbos nesuprato.

Bet geriausiai "atsižymė
jo” viena mergina ir 4 jauni 
vyrai— 3 vyčiai ir vienas 
komunistas. Mergina par
davinėjo bilietus ant išlai- 
mėjimo, bet vieton pardavi
nėti, per visą laiką gniaužė
si su komunistu, špygavo ir 
erzino ramius klausytojus.

Iš publikos pradėjo ją 
stabdyti ir kada vienas vy
ras subarė ir pai'eikalavo;. 
nusiramint. tai musų komu
nistas su ta mergelka pradė
jo net popiergaliais mėtytis? 
Negana to, ji da nuėjo ir a t-į 
sivedė policmanus ir du de
tektyvu, su kuriais ji turi 
gerą pažinti, ir bandė tą vy-; 
ra Įskųst. Bet policmanai 
pamatė, kad publika. ant. 
ios mergelkos šnairuoja, to
dėl minėtam vyrui nieko ne
darę prasišalino.

Minėti vyčiai taipgi visą i

Žada 150.000 tonų anglies.
Geležinkelių direktorius 

įHines mušė Massachusetts 
gubernatoriui C oolidge’ui 
telegramą, sakydamas, kad 
geležinkeliu negalima jok’:; 
budu pristatyt i Bostoną an
glių, bet užtai jis Įsakęs at
gabenti čionai 150.000 tonų 
anglių laivais. Kada ta ang
lis ateis, nežinia, bet visgi 
prižadėta.

Sako. šĮniet Amerikos mo
terys jau balsuos.

Massachusetts legilaturoj 
antai buvo paduota? Įneši
mas, kad rafikavus amen.l- 
menta, pripažįstanti mote
rims lygias politines teises. 
Iš 85 tik vienas balsavo prieš 
į n-i pažinimą. Buvo išreikšta 
viltis, kad šiemet moteris 
jau galės balsuoti prer iden- 
tą renkant. Moterų kova už 
balsavimą ' pradėta dar 
prieš 100 metų.

Visa šeimyna Influenze^ 
naguose.

Namuose po N r. 4 War 
ron st.. Revere,Ireiandų šei

laiką murmėjo lyg ubagai i mynoj epidemiškoji Influen 
j____ •  Kr  _ i c- trr: I rl A m?trupinius pabėrę, o vienas 
jų vadas, su numuštu spran
du ir nulenkta lyg kačiarga 
nosimi, publikai juos stab
dant, pradėjo burbuliuot lyg 
turklys, žinoma, iš škapler- 
ninko ' daug kulturingumo 
negalima ir norėti, 
vaikėzai vietinei 
yra gerai žinomi 
variu apsiėjimu 
muose ir net užpuldinėjimu 
ant gatvių ramių žmonių. 
Kada nors jie pateks Į geras 
rankas ir atsidurs 
jiems vieta.

Čia jau buvo 
i engėjų silpnumas.

:.a išguldė visus tos nelai
mingos šeimynos narius. 
Pereitą savaitę tėvas ir du 
vaikai mirė, p motina ir ki
ti trys vaikai serga.

i

Visi tie 
publikai 

savo nes- 
su.-irinik-

ten, kur

koncerto 
kad ne

pasistengė prašalint tokių 
apsireiškimu, kurie švares
niuose susirinkimuose nega
li būt leistini.

Aukų surinkta lėšų pa
dengimui $121.23 ir parduo
ta apie už $1,000 bonų.

Svečias. i

Ugnagesiu aparatas sūdau 
žė vežimą.

Pereitoj subatoj ugnage 
.-iu inžinas, važiuodamas vi 
su smarkumu gaisro gesinti.; 
įžvažiavo vežimą su išma-! 
tomis ant Dorchester avė. Į 
Vežimas likos sudaužytas i 
šipulius, o sąšlavos išlakstė 
i \isas puses. Vežėjas V - 
tiekis likos sunkiai sužeis-: 
tas.

a s \

Atvežė 13,000,000 svarų 
cukraus.

Pereitoj subatoj Bostono 
uostan atėjo iš Kubos 
garlaiviai su 13,000,060 
rų neišdirbto cukraus.

ClU 
sva- 
Lie- 

tuviai So. Bostono cukrinėj
turės darbo, pakol ji išreii- 
nuos.

Areštavo 42 kazirninku.
Pereito nedėldienio ryt- 

metvj policija padarė už
puolimą ant gemblerių na
mų Roxbury. Vienoj vietoj 
suėmė 16 ypatų, antroj— 10; 
ir trečioje irgi 16. Išviso su
ėmė 42 ypatas, sugautas lo-i 
šiant iš pinigų, šventadie
niais, mat, lošimas griežtai 
draudžiamas.

Sučiupo skiepe 32 bonkas 
degtinės.

Andai policija su detek
tyvais padarė kratą namuo- 
. o Archangelo Morotto po 
Nr. 251 North st. ir rado 
skiepe 32 bonkas degtinės. 
Morotto likos areštuotas ir 
pastatytas po $500 kaucijos.

i

I
šv. Antano Stebuklas.

27 Kovo š. m. LSS. 60 kp. 
perstatys scenoje visai nau
ją ir labai žingeidų veikalą 
"’Šv. Antano Stebuklas.” ši
tas veikalas yra parašytas 
žyniaus dramaturgo Mater- 
linko, lietuvių kalbon pa
rengtas V. K. Račkausko ir 
bus perstatytas pirmu kar
iu LSS. 60 kp. Bostone. Gei-I 

iština, kad kitos musų apie- 
■ linkės organizacijos toj die
noj nieko nerengtų.

Komitetas.
I
I

. - ■ ..I
iš ryto Lietuvių Salėj Įvyks 

Ittntti o i I
i

LI)LD. 2 kp. susirinkimas.
Nedėlioj, vasario 22. 11:30

LDLI). 2 kp. susirinkimas, 
ištikimi LDLD., malonėkite 
ištikimi L1)LD., malonėkte 
pribūti, nes šis yra metinis 
susirinkimas ir

Kareivis apiplėšė žmogų.
Tūlas Gleason. kuris gy

vena po Nr. 76 ()xford st.,j 
Cambridge, pranešė polici- susirinkimas ir reikalinga 
jai, kad pareinant jam na- užsimokėti už 1920 metus 
ino. ant Temple gatvės už-' mokesčius. Taipgi yra daug 
puolė ji kareivis ir apiplėšė: svarbių reikalų draugijos 

........................  du perorganizavime.
J. Jankauskas, org.

atėmė aukso laikrodėli, 
žiedu ū- kitus daiktus.

į
1 < 1 tsSSĮjį^;. ., . ,

CAMBRIDGE, MASS. I 
Ištekėjo už kito vyro.

Aš. žemiau pasirašęs, 
išiuoini pranešu visuomenei,, 
kad buvusi mano i>ati, Ago- 
• a Busievičienė, nuo manęs 
atsiskyrusi, ištekėjo jau už 
Nito vyro. Jono J. Vaitkaus, 

! kuris yra 26 metų amžiaus, 
r.ašinistas iš amato. Ji pasi- 
■iavu- 2b metų amžiaus, bet 
šiie-u turi 31. nes taip pa- 
\do jos metrikos.

Taigi laiminu šitą jauną 
ir linkiu jai p. 

i;ir<>. Pirma gyveno po 
5 ",'ashington st,

P. M. Buslevičia.

I

k

»• t • A ’

\o.

į

—

phdansiės Draugijos su-
Įvyks 19 d. vasa-'== 

. 7::-?0 vai. vakaro. Lietu- 
s Svetainėj. Visi nariai Į 
iečiami ateiti. nes yra g

■ i. >
io.

viu
kvi 
svarbiu reikalų.

A. Rosimavičius, sekr.

čiu bendrovė rengia
; ėtr 
kare. Lietuviu Salėje, 
tone.
tojų, 
’nc.
kvti.

KKLAI CIV ATYDAI.
Orgr.nizuojama lietuvių kriau- 

prakalbas 
čioj, 20 vasario, nuo 8 va- 

So. Bos-
Bus keletas žymių kalbė- 
Rengia A. E. R. M. Co., 

Publika kviečiama atsilan- 
o ypatingai kriaučiai.

\ aldyba.

TA1SYS1V CEVERYKl'S.
šiuomi pranešu.

čeverykų 
dirbtuvę, 
pataisyt 
moteris.

reipkitės pas mane.

kad atida- 
taisymo ir 
todėl kam 

ar nušveist 
iški ar vyriški.

Ma-

rau naują 
šveitimo 
tik reikia 
veverykai,

1-n.
no adresas toks:

K. .lakstys.
304 Ast (kamp. G st.),

So. Boston, Mass.

MOTEI. E'.STON II DIENA VASA
RIO l’EREJNJ JUOZO KAVA-I - - - - - -
Patari 

u ra i, 
;upirkn 
ei myriu 
•nt 311

v Bot 
ims la

.1

IAI SKO RANKAS.
įaujar.t J. A. Kupsčio agen- 

Broadvay, South Boston. 
už S32,00ij vertės dešimtės 
mūrinį namą, kuris randasi 
Emerson Street, South Bos- 
gražiausioj vietoj. Viršminč- 

.•’is . ra South Bostone žino- 
P*' vienas is geriausiai išbu- 
iel s'p vei'iino namų. Ten rar.- 

eleveitorius, užvešti žmones ir 
kiti nau.ū v'i- s mados Įtaisymai.

Nam is parsiduoda.
Trijų gyvenimų namas parsi

duoda už §3.300. Kreipkitės 
ras J. Masicnienę, 252 Fourth 
st, So. Boston. Mass. (8)

Reikalingi Tmos klesos
'J TCMATIC SCEEW MACHI-

NE OPERATORS;
Bl l.i ARD BORING MILL

OPERATORS
?’L \NER HANDS;
LATHE HANDS;

Vyras kuris gal nusistatyt pats 
sau darbą.

Bu pirmos klesos mašinistu prie 
TOOL WORK.

Darbininkai prie nuvalymo 
nulietu daigtų (cleaning ca- 
stings).
AMERICAN TYPE

FOUNDERS CO.
Golding Plant

I RANKLIN. MASS.
Matykit Mr. Bvlin. Superint.

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Comitimiss.
66—67 Journal Building

262 WASH1NGTON STREET 
BOSTON. MASS.

a

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

a

Burnos švarumas,
kaip ir nosies, yra būtinas norint apsi- 
sau groti nuo tokiu ligų, kaip gripą* ar* 
ba fiuzės. kurios gali būti pavojingiau* 
šio* iš visu žiemos nesmagumu, bei ii- 
g' . Taigi, prisurengkite Iš kalno ir 
laikykite po ranka arba parankioje 
vietoje

Severa’s
Antisepsol
/Severos A ntifte palink Vartokite ji 
kasdiena gargaliavimui ir i nosį iš- 
mirkštimni Jis taipgi vartojamas, 
kaipo antisepriškas plovimas Vaiz
dams, nusidrėskiinams ir odos išbėri
mams. Jisai pagydo užgautas vietas, 
palengvina užkimimą ir palieka malo
nu skoni burnoje. Kama 35 et. ir 2c 
taksa. Fur s įduoda visose aptiekose.

a.jt W. E. SEVERĄ co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

X

....

<■» X.
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TEATRAS IR BALIUS
RENGIA L. S. J. L. 7 KUOPA

GEORGE YV.tSHINGTONO GIMIMO DIENOJ

23 Vasario-February, 1920 
Lietaviii Svetainėje

K AMPAS E IR S1LVER STS. SO. BOSTON. MASS.
Teatras prasidės nuo.2:30 po pirty.

Bus perstatytas "Daktaras iš Prievartos," trijų aktų komedija ir 
Aptsekorius,” vieno akto juokžaislč. Minėti veika'ai yra juokingiausi lie

tuvių kalboje. Todėl kiekvienas privalote atsilankyti į minėtą teatrą, u 
prisijuoksite iki valiai.

Baliu* prasidč- nuo 5:30 vakare.
Baliuje dalyvaus iš apieimkės miestų ir miestelių 

paimta puikiausio ORCHESTRA, kuri griesž įvairius 
kius.

Ant šito baliaus bu» proga kiekvienam susipažinti 
svečiais.

. Turime pastebėti, kad aukščiau minėtus veikalus 
tuvių Socialistu Jaunuomenės Lygos artistai.

Visus kviečiame atsilankyti RENGĖJAI.

jaunimas. Ir yra 
amerikoniškus šo-

su atvažiavusiais

atlos gabiausi I.ie-

Ūc

g

Lili

I
I

I

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas ir 
Chirurgas.

ligasGydo užseuėjusias 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST. 
CHICAGO, ILL.

TEL. BULEVAKD 2160.

t

» 
i
*<

PCTIfAIIAirAC PATYRUSIOS SIUVĖJOS IR TAISYTOJOS nUftALinuUd raipgi RANKOMS UžBAIGĖJOS
DIRBTI FAKTORĖJE ARBA NAMUOSE

Darbas gali būt pristatytas Į namus. 
Mokestis gera.

NEW SM EATER & BATHING SU1T FACT.
119-127 North St.. 8-24 New Street,

BOSTON. E. BOSTON.

ŽYMIOS PRAKALBOS.

22 vasario nuo 
Lietuvių Salėje,

Toji
veda 

yra ži-

Nedėlioje. 
7:30 vakare.
So. Bostone, rengia žymias pra 
kalbas Progress Clothing Mfg. 
Co. Kalbės F. J. Bagočius. 
kompanija per 8 metus 
bizni Bostone ir plačiai
noma; dabar ji tapo inkorporuo
ta ir atidaro naują dirbtuvę p< 
num. -343 Broauway. Prakalbo
se bus parduodami Šerai ir bus 
išaiškinta kaip kiekvienas šė- 
•ininkas turės darbą ir bus sa
vininku dirbtuvės. Atsilankykit 
visi. Kviečia Progre<s Clothing 
Mfg. Co.

Reikalinga Mergina prie na
mu darbo, gera mokestis ir na
mas teisingai merginai. Atsi- 
šaukit tuojaus. E. M. Pofc’ner 
64 Lffley Rd., Jamaica Plain. 
Tel. Jamaica 1964 M.

DIRBTUVE
Parsiduoda didelis medinis 

budinkas aut trijų lubų. Dabar 
yra užimtas. Apačioje kalvė, o 
viršuj rnašinšapė. Savininkas 
mirė, todėl turi labai greitai 
parduoti.

PEKARNĖ
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti irreitai par
duotas, nes savininkas mirė. Už 
narna ir už biznį $6.000, 81,500 
įmokėti.

NAMAS
3 šeimynų. 20 kambarių su 

maudynėmis ir garine šiluma 
(steam heat), taipgi pijazas. 
Atneša 890 j mėnesį arba 
$1,080 per metus. Prekė S5,9W 
su. labai lengvomis išlygomis 
Savininkas turi išvažiuoti į kitą 
m estą, tai privalo greitai par
duoti. '

FARMA
120 akerių žemės. 25 

2 arkliai, 
žemdirbystės 
kiaulių, vištų, 
tanuos daiktų. Apie 80 akerių 
dirbamos ir 40 akerių ganyklos 
ir miško. Dęi didelės upės teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybę žuvių. Parsiduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namų, arba —----- -
farmos.

BIZNIS
Čeverykų, drabužių 

rakandų (furniture) 
Visas tavoras turi būt 
duotas i vieną menesį, 
vininkas ’švaziuo į kitą miestą 
užsiimti išdirbimu avaių.

NAMUKAS
iš 3 kambarių ir 30 lotų žemės, 
lietuvių apgyventoj vietoj, ne
toli nuo dirbtuvių. Turi būti 
būtinai parduotas, nes savinin
kas negyvena jame ir jisai jam 
yra visai nereikalingas. Upė 
teka palei namu; Joje yra daug 
žuvių ir vasaros laike yra vie
na iš geriausių vietų maudytis. 
Prekė $1,900 su S300 j mokėji
mu arba išmainyti ant bile ko
kio namo So. Bostone.

DAUGYBĘ 
ir kitų vietų turim ant pardavi
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti, arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi
sui kuogreičiau-iai, o mes ap
žiūrėję duosime pasiūlymą ant 
pirmo atsiliepimo. (10)

budinkai,
•. raukia’, 
šieno ir

karvės, 
visokie 

daug 
visokių

mažesnes

ir namų 
krautuvė, 

išpar- 
nes sa-

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičia

315 Broadway,
So. Boston, Mass.
. Tri. So. Boaton 605.

r

t

I

I

ų-STvrrSvvrtrH-S+rirH-vri-
Tel. Brighton 781-R.

DR. I. R. JANKELSON
Gydo ligonius nuo visokių ligų, ų;
Valandos: t

Nuo 2—3 po pietą 
Nuo 7—8 vakare.

FR Y.NEUIL CHA M BERS y
BRIGHTON, MASS. į

ri—iririrri-ri I-H—ril-I-ririr ril-r-riž-H-

į
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LANGŲ MAZGOTOJAI reikalingi Į 

keli patyrusieji tą darbą tuojaus; ge
ra mokestis, darbas ant visados.

The Building Care Co.
128 Bedford St, Boston. Mass.

REIKALINGA MOTERIS Steno- 
grafė. kuri mokėtų išverst ir atsaki
nėt korespondenciją. Atsišaukit pas 

In.emat tonai Serv Co, Ine.
8 " inter street. Boston, Mass.

GORAI^KY S EMPLOY- 
MEST OFFICE.

Persikraustė nuo 52 Salėm st. į 
nauja vietą

169 COURT ST.. BOSTONE
Užtektinai darbo vyrams ir 

rims kiekvieną dieną
mote-

(7)

ŠLE- 
subato- 
darbas

i ELEFGNAS

Dr. J, C. Landžius Seyniour
GYDYTOJ \S IR CHIRURGAS 

Valandos:. .
9—10 ryte.
1—3 diena.

6—9 vakare. 189 BltOADU AY 
SO. BOSTON. MASS. .
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IŽBAIGĖJOS ŠILKINIŲ 
BĮ V; ■;< valandos sąvaitėje; 
nis nedirba; gera mokestis; 
visados. Ateikite tuojaus į darbą.

BERNSTEIN & MAYERS* 
57Kneriand st, Boston. Mass.

Merginos ir Moteris
Supakuot Domino Cukrų
Atsišaukit tuojaus Į priė

mimo ofisą.
THE AMERICAN SUGAR 

REFINING COMPANY 
47 Granite St..

So. Boston.
10 minutų eiti nuo South 

Stoties.
f•
I

i

♦

REIKALINGI pardavėjai nuo 
visokiu tautų, tuojaus. Atsišau
kite arba rašykit.

S YVINTER ST, Room 401 
BOSTON. MASS.
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šėrininkų Domai.
INTERNATION"AL SEKVK.E 

COMPANY, 1NC.
8 Winter st, Boston, Mass.

Pradėjus biznį lapkričio, 1919; 
męs išmokėsim už pirmutinį 
bertainį 2(4 procento dividen- 
tus kovo 1. 1920, visiems tiems 
šėrininkams, kurių knygos už
sidaro vasario 26, 1920.
J a mes S. Athans, Prezidentas.

A

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIfiERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

II
Dr. David W. Rosen I
Tel.: Richmond 2957-M.

|Dr. L. J.Podder i|
Ž Iš Petrogrado. «

s

Iš Petrogrado.
GYDO SLAPIAS VYRŲ IR 

MOTERŲ LIGAS. 
Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 

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

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2 
69 CIlAMBtR ST, BOSTON. J

Telephone: Haymarket

!
g

• g

3390 fg

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
PTAS LIGAS.

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

3 2 1 HANOVER S T.
BOSTON, MASS. ji)

)
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PLAUKAI.
Kas turi nulipusius plaukus, 

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

The SVestern Chemicai Co, 
Box J, Derea, Ohifl.

savo
(6)
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Į A. L. KAPOČIUS
♦ LIETUVES DENTISTAS.
t VALANDOS Nuo 9 iki 12 dienų.
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Tel. So. Boston 1771 įi

t Dr. J. Jonikaitis į 
' Chirurgas ir Gydytoias 
| Ofisas: 495 E. BROADWAY, 
i So. Boston, Mass.

I { Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryt°
1 ‘
•-----------r - -r-_______________ v ■ r r______________________

t

ruo im u-uva 40 xyw f 
nuo 7 iki 9-tos vakare. Į 
___________________ ____ t

Į Kriaučių Atydai!
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SUTVERTA IR INKOR
PORUOTA ANT $50,000 
KAPITALO RUJkSIUVIŲ 
BENDROVĖ.

Visi kriaučiai ir dirbtuvių 
vedėjai malonėkite atsišauk
ti, kad išvien 
spėkomis sukėlus kapitalą ir 
protiškas jiegas 
dirbtuvių čionai ir Lietuvoje. 
Rašykite:

Aaerican Eagle Raincnt 
Maifg. Co, Ine.

454 Broadvay,
SO. BOSTON, MASS.

bendromis

uždėjimui
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Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
i

Tel. So. Eoston 506-W •
DAKTARAS •

i 
» 
i 
« 
t 
«

Nuo S iki * vak. « 
iki 1 v. po pietų. • 

NEDtLIOMIS
Seredomis fki 12 dieną.

Ofisas "Keleivio name
2ol Broadway, tarpe C ir D Stą.

SO. BOSTON. MA.88.

V

PINIGUS Į 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

NUSIUNČIAME
PIGIAUSIAI, 

SAUGIAUSIAI, 
GREIČIAUSIAI

Peoples Exchange
INCORPORATED

BANKIERIAI

78 SALĖM STREET 
BOSTON, MASS.
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Naujiena Visiems.
Pirmą siuntinį vaistą iš Euro

pos gavome ir dabar turime 
įvairiausią vaistą, kokie tik pa
saulyje vartuejami.
• Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mu«, męs turime. Receptus iš
pijome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarą.

Taipgi užlaikom visokią iš- 
dirbysčių ir patentuotų prepa- 
raių. Kadangi visokią vaistą 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurią čia pa- 
duodain.
Kraujo Valytojas ........... $1.50
Nervą Ramintojas ........... $1.50
Nuo slinkimo plauką ir

pleiskaną ..................... $1^5
Tikra Lietuviška Trajanka 50c.
Nuo niežų ir parkų ...... $1.25 
Nuo saules nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ........... $2.00
Bobro Lašai ....................... sj.oę
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Vertumas visokių

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

laipgi užlaikom šimtus kito
kių v aistų, vaistą nuo paslap
tingų ligų ir Lt.
, Klausdami ko nors atsiųskite 
srasos ženklelį atsakymui

Adresuoki t šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.
4
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LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 BROADWAY, SO. BOSTON
Tel. So Boston 27

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6;30 ” 9

Nedėliomis nuo 1 iki 3

i

PININGOS
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Ant 
akmens

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
•kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 nic- < 
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš- Į 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise" jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 

; cento. Atsiminkite, jus užmokėtu-1 
mef už. tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 , 

j jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su I 

i kiekvienu laikrodėliu. * j1
' EXCELSIOR YVATCH CO.
906 Athcnacum Bdg. CHICAGO, ILL.

LIETŪYON!
Jūsų giminės ir draugai rei

kalauja pagalbos. Jums nerei
kia išbandyti. MUSŲ 40METŲ 
PRAKTIKA, užtikrina Jums, 
kad Jūsų pinigai pasiųsti per 
mus pasieks siuntėjus greitai 
ir be jokių kliūčių.

Pinigų siuntimo musą spe- 
ciališkumas.

N. H. Bemstein Co.
Bankieriai

101-105 Silem St 
BOSTON, MASS.
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