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Kolčako bernai 
plaka Amerikonus.

AMERIKOS VALDŽIA 
SIUČLA KOLČAKUI DAU

GIAU GINKLŲ.
Amerikos generolas gali už
drausti Vladivostoke laik

raščius.

I

14,000 KARABINŲ KOL- 
ČAKUI.

Washington. — Omsko 
valdžiai labai reikalaujant, 
V alstybės Departamentas 
pasirūpino pristatyt jai 
14,000 karabinų^, kuriuos 
maj. gen. Graves buvo Vla
divostoke sulaikęs.

Amerikiečių komendantas 
buvo sulaikęs tuos ginklus 
dėlto, kad vienam Vladivos
toko laikraštyje pasirodė 
priešingų amerikonams 
straipsnių, ir paskui dėlto, 
kad kazokų viršininkai la
bai nedraugiškai ameriko
nams. Bandyta diplomati
jos keliu reikalauti, kad Om
sko valdžia uždarytų prie
šingą amerikonams laikraš
tį, arba kad ji priverstų tą 
laikraštį nesipriešinti taip 
daug Amerikos kariųmenei. 
Bet tas nieko negelbėjo ir 
amerikonų vadas sulaikė 
siunčiamus Kolčakui gink
lus.

Valstybės departamento 
valdininkai Washingtone sa 
ko, kad sulaikymas ginklų 
dabartiniu momentu, kuo
met prieš bolševikus pradė
tas platus ofensyvas, gali 
būt pragaištingas užpuoli
mo pasisekimui. Todėl . jie 
liepė tuos ginklus tuojaus 
Kolčakui pristatyti. O kas 
dėl priešingų laikraščių, jie 
sako, tai Amerikos kariume- 
nės vadas Vladivostoke turi 
pilną teisę nepatinkamą sau 
laikraštį pats uždaryti, nes 
pačiam Kolčakui eiti prieš 
spaudos laisvę gali būt ne
paranku dėl politinių išro- 
kavimų.

.Amerikiečių generolas 
Graves pasakė, kad jis 
uždarysiąs Vladivostoko 
laikraštį ”Golos Rodiny” ir 
pats areštuosiąs to laikraš
čio redaktorių.
ŠIAURĖS RUSAI PRADĖ- 

JO DIDELI OFENSYVĄ 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

Jau paėmė 11 kaimų ir eina 
ant Pskovo.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad šiaurės rusų armi
ja pradėjo visuotiną ofensy- 
vą link Pskovo (netoli estų 
fronto, į pietvakarius nuo 
Petrogrado). Nežiūrint* sti
praus bolševikų priešinimo
si, paimta jau 11 kaimų. 
Ofensyvas tęsiasi.
BALTIJOS VALSTYBĖS 

PRADEDA DERYBAS SU 
SOVIETAIS.

Vėliausios telegramos sa
ko, kad Lietuvos, Latvijos 
ir Estonijos atstovų konfe
rencija Dorpate nutarė pra
nešti bolševikų užsienio mi- 
nisteriui čičerinui, jog Bal
tijos valstybės nori pradėt) 
su Sovietų valdžia taikos de
rybas Dorpate. Svarbiau
sia jų išlyga yra, kad bolše
vikai pripažintų Lietuvos. 
Latvijos ir Estijos neprik- 
Jausomvbę. Atsakymo iš 
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Generolo Kalmykovo va
dovaujami kazokai Sibire 
areštavo anądien amerikie
čių kapitoną Jofonsą ir kap
ralą Sperlingą; ant magari- 
čių jie dar nuplakė pastarą
jį. Amerikiečių kariumenės 
vadas Graves pareikalavo, 
kad rusų kariumenės virši
ninkas generolas Rozanovas 
atsiprašytų už tai, nes Kal- 
mykovas yra jo komandoj.

Tuo pačiu laiku japonų 
vyriausybė pradėjo tardy
mą įmano miestelyje, kur 
buvo areštuoti minėti ame
rikonai. Visas šitas atsiti
kimas skaitomas opiausiu 
incidentu, kaip sąjunginin
kai yrą įsiveržę Sibiran.

Minėti amerikonai buvo 
Suvienytų Valstijose uni
formoje ir pildė tenai oficia- 
les pareigas. Pagal sąjun
gininkų sutartį, pasportų 
jiems tenai nereikėjo ir jie 
jų neturėjo. Tečiaus kazo
kai įsiveržė hotelin, kur tie
du amerikonai gyveno, ir su
eitie juodu užtai, kad netu
rėjo asmens pabudimų. Ka
pitonas Johns pabėgo iš ne
laisvės ir įšokęs į bėgantį 
traukinį atvažiavo į Spas- 
koje, kur jis pranešė apie vi
są atsitikimą Amerikos ka
riumenės viršininkui. Tuo
jaus 150 amerikonų 27-to 
regimento sėdo į traukinį ir 
leidosi į įmaną paliuosuoti 
kapralą Sperlingą. Pribu
vę tenai jie tuojaus paėmė 
tris kazokus užstovais.

Bet Kalmykavo kareiviai 
buvo apsikasę netoli stoties 
ir jau rengėsi muštis su 
amerikonais. Tarp jų įsi
kišo japonų majoras ir pra
nešė amerikonams, kad jei
gu jie pradės su kazokais 
muštis, tąi japonai stosią 
kazokų pusėj. Pagalios jis 
paaiškino amerikonams, kad 
Sperbngas likos išvežtas jau 
į Chabarovską, kur randasi 
generolo Kalmykovo būklė. 
Amerikonai mušė tuomet į 
Chabarovską telegramą,! 
reikalaudami. Sperlingo pa- 
liuosavimo, ir gavo atsaky
mą. kad jis busiąs paleistas. 
Amerikonai sugrįžo į Spas- 
koje, pasiimdami su savim 
suimtus kazokus.

Pirmutiniai tyrinėjimai 
parodė, kad Sperlingas bu
vo skaudžiai nuplaktas, bet 
tai esąs paprastas kazokų 
darbas. Generolą Kalmy- 
kovą amerikonai vadina 
„Sibiro Vilią” ir jis savo 
žvėriškais darbais nuolatos 
darąs ”trobelį.” Generolas 
Rozanovas paskyręs jį nese
nai Chabarovsko apskričio 
komendantu, o Rozenovas 
yra antroji Kolčako ranka, bolševikų prašoma
taip kad faktinai Kalmyko- spalių. Apie tai pranešama
vas yra Kolčako bernas. iš estų sostinės Reveiio.iš estų sostinės Reveiio.

Metai XIV.
True translation filed vith the post- True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on October master at Boston, Mass. on October 
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True translation filed with the post- 
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ITALIJOS SOCIALISTAI 
RENGIASI VERSTI BUR

ŽUAZINĘ VALDŽIĄ.
Roma. — Leidžiamas Mi

lane socialistų organas 
”Avanti” išspausdino Socia
listų Partijos Centro prane
šimą proletariatui, kad 5 d. 
spalių Bolognoj atsidaro vi
suotinas socialistų kongre
sas. Šitam suvažiavime bus 
išdirbti pienai ateinantiems 
rinkimams Italijoj. ”Avaiti” i 
sako, kad su viršum 81,000 
socialistų balsuotojų esą jau 
oficialiai. užrekorduota, ir raukti karę ir ruoštis va- 
kad skaitlinė greitu laikuj^iuoti namo, o rusų ginčuose 
pasieksianti 100,000. Parti- laikytis visai neutraliai.

Apskaitoma, kad čeko-slo-

by the Act of

Czekų araųti važiuos 
iš Sibiro namo.

PREZIDENTAS LIEPĖ 
PERTRAUKTI KARŲ.

čeko-SIovakijos respublika 
busianti neutralė.

Washington. — Čia gauta 
žinių, kad Čeko-SIovakijos 
prezidentas Mazaryk nu
siuntęs vyriausiam čeko-slo- 
vakų kariumenės vadui Si
bire įsakymą tuojaus pert
raukti karę ir ruoštis

jos .pranešime sakoma: ~ ~___~ y “ ;____ \
”Ateinanti kova bus ne vien vakų armija Sibire iš pra
tiktai rinkimų varžytinės, džių turėjo 63,000 kareivių, 
bet didelė spėkų manifesta- čeko-slovakai senai jau no- 
cija, kuri parodys, kad so- vėjo grįžti namo ir sykį bu- 
cialistinis proletariatas yra vo net sukilę, bet sąjungi- 
pnsirvšps nuversti hnrčiia-l - - - - » -
zinę valdžią.” įti.

—
LENKAI PAĖMĖ D.VINS- | 

KĄ.
Kopenhaga, 7 spalių. —' . .

Čia gauta iš Berlino žinių, kelbė. kad Anglijos geležin- 
kad po dviejų dienu atkak- kelių darbininkų streikas 
lauš mūšio leikai paėmė vi- netikėki’pasibaigęs nusilei- 
sus Dvinsko fortus ir visas dimų isabiejų pusių. Per ke- 
miestas, išskyrus pietinę jo lias Streiko dienbs kapitalis- 
dalį, kuri guli kitoj pusėj tai turėję $250,000,000 nuo-

8, 1919, as required by the Act of
October 6, 1917.

DEPORTAVO KELIS LAI
VUS BOLŠEVIKŲ.

Iš Pa’ryžiaus pranešama,
kad sąjungininkai deporta- Teikimas Kolčakui pagalbos 
vę iš Archangelsko kelis lai- reikštų mirtį pačiai Lietuvai 
vus bolševikų ir patarė ki- . —.. ....... ..........  .

jtiems žmonėms išvažiuoti is . ' „ .
to miesto, taip kad bolševi- £ ,News korespondentas
kams atėjus tenai nebūtų Farbman praneša telegrafu 
nei gyvos dūšios. Bet di- įdomių žinių iš Kauno. Įdo- 
džiuma žmonių atsisako iš x
Archangelsko važiuoti, aiš
kindamiesi, kad išvažiavę 
svetur negalės be pinigų gy
venti. Anglų kariumenė iš 
.Archangelsko traukiasi lau- 

! kan, ir kaip tik ji pasit
rauks, tenai tuojaus įsikurs 
bolševikų valdžia.

• —— i

I Vėliausios žinios iš Lietuvos
LIETUVIAI ATSISAKO 

ATAKUOTI RUSIJĄ.

Chicogos dienraščio ”Dai-

SVARSTO BOLŠEVIKŲ • šit»kį atsakymą:

pasiryžęs nuversti buržua- ninkai vis vertė jups kariau-

streikas Anglijoj 
PASIBAIGĖ.

. h* . i
Kapitalistų spauda pas-.

BLOKADOS SUSTIPRI
NIMĄ.

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad vyriausia sąjungininkų 
taryba stėnai svarstanti rei- 
kalįngumą sustiprinimo blo
kados prieš Rusiją. Mat są
jungininkai bijosi, kad Vo- 
keitija neatnaujintų su Ru
sija santikių, kuomet taikos 
sutartis bus pripažinta.

Rugių pūdas 50 rublių. 
Avižų pūdas 18 rublių. 
Lašinių svaras 7 rubliai. 
Kiaušinis 35 kapeikos. 
Cukraus svaras 9 rubliai. 
Žibalo svaras 5 rub.
Čevervkai 120 rub. 
Čebatai 200 rub.
Klumpės 10 rub.
O jau apie materijas, tai 

nėra kas nei kalbėti. Ūkio 
darbininkai taipgi labai pab
rango. Reikia mokėti į die
ną 8 rublius ir daugiau. Gy
vulių kainos baisiai augštos. 
Vidutinis arklys kainuoja 
2,000 rublių; gera karvė 
taipgi 2,000 rublių; avis 50 
rublių; višta 18 rublių; par
šiukai žindukai 25 rubliai. 
Žinoma, visko čia neišro- 
kųosi.

Bet pinigų visi turi kaip 
;ieno. Tiesa pasakius, tai 
'ų ir vertė tokia kaip šieno. 
Net maži vaikai šimtines 
mėto, o jau pas didelius, tai 
nėra kas ir kalbėti.

sus Dvinsko fortus ir visas

stolių.Dauguvos, dabar esanti jau 
lenku rankose. *

(Dvinską lietuviai skaito JUGO-SLAVAI ŠAUDO 
Lietuvos miestu. Nesenai' ITALUS,
da jį laikė bolševikai ir lie- i Iš Romos pranešama, kad 
tuvai norėjo jį atimti. Ži- kuomet italų laivas ”Empi- 
nios nesenai sakė, kad lietu- i ro” su 200 kareivių įplau- 
vių kariumenė baigianti bol-j kė tarp Roudoni salos ir Ar- 

Taigi išrodo, kad lenkai da
bar atėmė šitą miestą iš lie
tuvių.)

SKERDŽIA JUODVEI- 
DŽIUS.

Paskutinėmis dienomis 
Įvairiuose Amerikos mies
tuose prasidėjo juodveidžių 
skerdynės. Arkansas valsti-1 
joj pereitą sąvaitę 14 juod
veidžių užmušta ir 285 areš
tuota. Kariumenė daro kra
tas ir nužiūrėtus areštuoja. 
Kuomet nusigandę juodvei- 
džiai bėga, juos šaudo. Laik
raščiai sako, kad darydama 
kratas kariumenė radusi 
Drirodymų, kad juodvei- 
džiai pienavo sukilimą.

Montgomery miestelyje, 
Alabamoje, minia milinęflar 
vo 3 juodveidžius.

Lincolne, Georgijos vals
tijoje, taipgi nulinčiuota 
trįs juodveidžiai. Ir kuomet 
įuodveidžiai pradeda gink- 
'uotis, I ’ ‘ 
baltųjų chuliganų, tai juos 
šaltina ”sukiiimo suokalbiu” 
^areštuoja.

ševikus iš Dvinsko varyti, sos, slavų kariumenė pradė
jo jį šaudyt iš arniotų. Vie
nas italų kareivis buvo už
muštas. Laivas leidosi visu 
greitumu ir pabėgo.

AT1DAVĖ DENIKINUI 
VOLIĄ. '

Iš Paryžiaus pranešama, 
kad sąjungininkų taryba 
nutarusi atiduoti kontr-re- 
voliucionieriui Denikinui 
Rusijos šarvuotį ”Volią,” 
kurį Anglijos laivynas buvo 
užgriebęs Juodose Jūrėse.

i

AMERIKOS LAKŪNAI 
DEDASI PRIE LENKŲ 

ARMIJOS.
Dešimts ame-Varšava.

rikonų lakūnų kreipėsi į len
kų generalį štabą prašyda
mi, kad juos priimtų lenkų 
armijon. Tie orlaivįninkai 
prigulėjo prie Kosciuškos 
lakūnų eskadrono, kuris ka
rės metu buvo suorganizuo
tas Paryžiuje.

ANGLAI žADA PRI 
PAžINT LIETUVA.

LIETUS IR LEDAI NAI
KINA ISPANIJĄ.

Nuo nekurio laiko Ispani- 
jj siaučia didelės audros, lie
tus ir .ledai, nešdami šaliai’ 
tikrą pragaištį. Vietomis 
vanduo užliejo laukus, iš
ardė geležinkelius ir sunai
kino javus. Murcijos apie- 
linkėj vanduo nunešė apie 
200 namų.

kad apsiginus nuo
9 9 •
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SUSTREIKAVO 2.000 
MAINERIŲ.

Johnstown, Pa. — Pereitą 
oanedėlį čia sustreikavo 2,- 
XX) mainerių, kurie dirbo 26 
Tepriklausomose kasyklose. 
Streikas apskelbtas dėlto, 
kad kasyklų savininkai ne
norėjo duot unijos reikalau-; 
jamos algos.

Pereitą sąvaitę New Yor- 
ke sustreikavo keli tūkstan
tiai laivų krovėjų. Jie rei
kalauja daugiu algos ir 4 J 
valandų darbo -ąvaitei.

Washington. — Lietuvių 
komitetas, čia paskelbė, kad 
jis gavęs nuo lietuvių dele
gacijos iš Paryžiaus telegra
mą, jog Anglija prižadėjusi 

i laikinai pripažinti Lietuvą.
Tą prižadėjimą davęs Lie

tuvos atstovybei Londone 
Anglijos valdžios atstovas 

iCurzon. Pripažinimas esąs 
laikinas, nes ir dabartinė 
Lietuvos valdžia yra laikina. 
Steigiamam Seimui susirin
kus, ji turės pasitraukti. .

SUOKALBIS PRIEŠ LIE
TUVOS VALDŽIĄ.

Kitas to paties laikraščio 
korespondentas, Isaac Levi
ne, telegrafuoja iš Dvinsko, 
kad Lietuvos valdžios šnipai 
susekę lenkų suokalbį užim
si Kauną ir nuversti Lietu- 
įvos valdžią. Daug lenkų 
šnipų areštuota. Pas juos 
atrasta visi suokalbio pie
nai. Suimti lenkų agentai 
prisipažinę, kad jų tikslas 
buvęs iššaukti Kaune gene
ralį streiką ir sukelti kaip 
galima didžiausi triukšmą, 
kad davus lenkams progos 
pasiųsti Kaunan savo kariu- 
menę ir paimti miestą į savo 
rankas. Paskui, žinoma, 
lenkai butų pastatę ir savo 
valdžią Kaune.

bituo suokalbio atidengi
mu Lietuva esanti labai su
judinta ir po visą šalį žmo-

FARMERIAI TAISOSI 
SLAPTUS BRAVORUS.
New Jersey valstijoj val

džios agentai pradėjo dary
ti ablavą ant slaptų bravo
rėlių kuriuos pastruoju lai
ku farmeriai pradėjo taisy
tis ir varyti degtinę. Perei
tą sąvaitę du bravorai likos 
atrasti netoli Englistown 
miestelio. Bravorai buvo 
Įtaisyti skiepuose. Konfis
kuota 18 bačkučių brogos, 
daug cukraus ir kitokios 
medžiagos degtinei varyti.

New Yorkn žydai nutarė 
steigti korporaciją paremi 
mui žydų Europoje. Km po- _ 
racijų tikslas bus surinkti nės kelią prieš lenkus pro
tą’ reikalui ,S10,000,uO(). 'testą.

mesnes tų žinių vietas pa
duoda iš anglų dienraščio 
„Naujienos.”

Korespondentas sakosi 
klausęs Lietuvos ministerių 
pirmininko Šleževičiaus, ar 
Lietuvos valdžia padės 
kontr-revoliucioniėriams im 
ti Petrogradą, ar ne.

Šleževičius davęs ant to
V • 1 9 • . 9- ■---- — ■*---------■---------------- — 9
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”Kaip mes galime apsiim
ti tokį milžinišką darbą? 
Mes kariavome per dešimt 
mėnesių ir 75 nuoš. musų 
turto liko išleista karei sv 
bolševikais. Pirmiausia, mes 
neturime spėkų pradėjimui 
taip didelio veikimo; antra, 
mes bijomės, kad įsiverži
mas Rusijon sudemoralizuo- 
tų musų kareivus ir trečia, 
mes negalime veržties Rusi
jon, kuomet į musų šalį ver
žiasi Lenkija. Kada į Lie
tuvą įsiveržė bolševikai, bol
ševikų propagandai lengva 
buvo priešinties, kadangi 
Lietuvos valstiečiai žinojo, 
kad jie gina savo namus ir 
kariauja už Lietuvos nepri
klausomybę.

”Ar mes galime tikėtis at
stovėti šią propagandą, ka
da Lietuvos valstiečiai už
puls Rusiją be supratimo 
priežasties to veržimosi? 
Ir kaip mes galime pasiųsti 
valstiečius iš pietinės ir 
pietrytinės Lietuvos eiti ant 
Petrogrado, kuomet jų kai
mai yra paimami lenkų ir 
ant žmonių užpuldinėja 
Lenkijos kareiviai?”

Kaip Šleževičius, taip ir 
kiti Lietuvos veikėjai, su ku
riais Chicagos laikraščio ko
respondentui tekę kalbėtis, 
esą griežtai priešingi Rusi
jos monarchistų tikslams. 
Kolčakas ir Denikinas. ku
rie dabar veda prieš tarybų 
valdžią karę, yra tų monar- 
ehistų vadai. Jie nori nu
verst Rusijos tarybų valdžią 
ir įsteigti tokią Rusiją, ko
kia ji buvo prieš karę — 
paskirti ant jos patvaldį ca
rą ir pavergti po jo valdžia 
visas pakraščių tautas. Tai
gi, sako Šleževičius, kiekvie
nas Lietuvos kareivis dabar 
suprantąs, kad eiti ant Ru-, 
sijos, tai. reiškia eiti Kolča
kui į pagalbą, o teikti jam-'.. , . .. . .
oagalbą, tai reiškia kasti i kaip finansiniu, taip 
Lietuvai kapą. | politiniu žvilgsniu. Gana

i pasakyti, kad per praėjusius 
4 9 • — • 9T • •

Lietuvos iždas turėjo įplau
kų mokestimis vos tik 
25000000 markių (vokiškų). ----- buvo 

Iš tos 
sumos 85,000,000 markių iš-

AR LIETUVA TAIKYSIS 
SU BOLŠEVIKAIS?

Jau 85,000,000 markių išleis
ta karei.

Ar Lietuva galės padary
ti su Rusijos bolševikais tai
ką, tai nelengva pasakyti, 
sako ministerių pirmininkas 
Šleževičius. Tiesa, jis sako, 
bolševikai labai pageidauja 
taikos; nori tas skerdynes 
baigti ir Lietuva ir kiti Pa
balti jos kraštai, bet sąjungi
ninkų diplomatai spiria juos 
kariauti.

Taikos klausimu dabar ei
na tarp Pabalti jos valstybių 
tarybos. Lietuvių, latvių ir 
estų atstovai nuolatos laiko 
konferencijas ir riša klausi
mą, ar pertraukti kovą su 
bolševikais, ar ne. Jei per
traukti, tai kokiomis išlygo
mis. Bet kad iš tų tarybų 
butų kokių pasekmių, tai 
Lietuvos ministerių pirmi
ninkas abejoja. Ir Štai del- 
ko:

”Taika su Rusijos bolševi
kais,’’ sako jis, ”gali turėti 
vertę Pabalti jos viešpati
joms, jei ji butų padaryta 
bendrai visų viešpatijų, pa
remta talkininkų ir pagelbė
ta viso neutralio . pasaulio. 
Tuo tikslu Pabaltijos viešpa
tijos yra prašiusios talkinin
kų dalyvauti tarybose. Ar 
talkininkai su tuo sutiks, ne
galima šiandien nieko pasa
kyti. Tik yra gerai žinoma, 
jog Francuzija pirmutinė 
nesutiks.”

Lietuvai taika yra reika-

LIETUVOJ NEGIRDĖTAS devynis mėnesius šių metų 
BRANGUMAS.

Bet pinigų yra kaip šieno —
net vaikai mėto šimtines, m . -i. ., Juo metu gi išlaidų
Vienas ’ Keleivio skaity- 140,000,000 markių.

tojas, drg. P. Stravinskas iš 
Georgetovvn, III., i 
mums porą laiškų, kuriuos

prisiuntė, karei prieš bolševikus.
* ŠltaS v X.

jis šiomis dienomis gavo nuo Chicagos dienraščio kores- 
>avo namiškių iš Lietuvos. pondentui pats Lietuvos fi- 
Vieną tų laiškų rašo Baltrus , nansu ministeris, Jonas Vi- 
Mravmskas, iš Meldaziskių į^įčie 
kaimo, Mariampolės apskri- ‘ ’-------------------
iiio. Suvalkų rėdybos. Tarp Iš Madrido pranešama, 
kitko jis paduoda šitokių ži- kad Portugalijoj prasidėjo 
nių apie dabartine? kainas] geležinkelių darbininkų 
Lietuvoje: streikas.

Šitas skaitlines padavė
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"Naujienų" numeryje telpa 
straipsnis, kur aiškinama, 
kas reikia daryti tiems so
cialistams, kurie priguli prie 
LSS. kuopų ir nenori, kad 
jų kuopos butų atiduotos 
"komunistams.” Tas paaiš
kinimas vra toks:• **

”Jei skyriuje (kuopoje) 3 ra 
bent penki nariai, kurie nori 
pasilikti partijoje, tai tas sky
rius skaitosi gyvuojantis, ir 
partija paveda tiems nariams 
visą skyriaus mantą. Nariai, 
norintįs palaikyti skrių, priva
lo paduot apie tai užreiškimą 
partijai, kartu pristatydami 
savo pavardes, adresus ir mo
kesčių knygeles.

"Jeigu skyriuje (kuopoje) 
nėra penkių narių, norinčių pa
likti partijoje, tai jisai skaito
si pakrikusiu, ir partija atšau
kia to skyriaus (kuopos) čar- 
terį. Skyrius paliauja gyva
vęs, ligi susiorganizuos jo vie
toje naujas.”

Taip buvo nutarta Socia
listų Partijos konvencijoj ir 
tas nutarimas esąs jau vy
kinamas visoj Illinois valsti
joj. Visos kuopos ir jų tur
tas oficialiai priklauso So
cialistų Partijai, gi nariai, 
kurie dedasi prie "ko 
munistų partijos," stato sa
ve už Partijos ribų ir todėl 
neturi teisės naudotis nei 
kuopos čarteriu, nei turtais, 
kurie faktiškai priklauso 
Socialistų Partijai.

Toliaus "Naujienos" pri
duria :

”Kas pritaria komunistams, 
tas išsižada savo teisių ir Par
tijoje ir Sąjungoje. Todėl to
kie žmonės negali nė veikti po 
senuoju organizacijos čarteriu, 
nė varto t organizacijos turtą. 
Jeigu jie taip elgiasi, tai Jie pa
pildytų- kriminališką nusidėji
mą, už kuri partija gali juos! 
persekioti.

"Partijos teisėmis L. S. S-je 
gali naudoties tiktai tie nariai, 
kurie stoja už Partiją, t. y. so
cialistai. Partijos priešai, ko
munistai, turi traukties iš jos 
ir eiti, kur jiems patinka.”

Taigi, pagal šitą praneši
mą, kiekviena kuopa gali 
prašalinti visus "komunis
tus,” pasilaikydama sau čar- 
terį ir visą turtą, jeigu joje 
yra bent penki nariai, kurie 
nori pasilikti prie Socialistų 
Partijos. Jeigu "komunis
tai,” turėdami kuopoj did
žiumą, nenorėtų čarterio ir 
turto atiduoti, tai socialistai 
gali kreiptis į Partjos cent
rą šiuo adresu:

The National’Office of the 
Socialist Party, 220 So. Ash- 
land Bld., Chicago, III. Iš 
tenai bus prisiųsta nurody
mų. kas reikia daryti, kad 
atėmus iš tų pabėgėlių Par
tijos turtą.

FRANCUZŲ SOCIALIS
TAI IR LIETUVA.

Kauniškio "Darbo" kores
pondentas rašo iš Pary
žiaus, kad francuzų socialis
tai griežtai priešingi revo
liucinės Rusijos skaldymui, 
todėl jie nepritaria ir Lietu
vos nepriklausomybei. Anot 
"Darbo” korespondento — 

"Tikra nelaimė yra su fran- 
cuzų socialistų trumparegia 
politika. Įsigyvenę visai kito
se visuomeninėse sąlygose, ne
matę Rusijos bolševizmo ir ne
suprantą jo, vietiniai socialis
tai niekaip negali suprasti, dėl 
ko visos mažosios tautos būti
nai nori atskilti nuo taip "pa
žengusios pirmyn” Rusijos ir 
susiskaldyti į mažas valstybė
les — jie niekaip negali dova
noti joms, kam jos kovoja su 
taip "labai socialistine” Rusi
ja.

"Aiškink jiems neaiškink — 
jie tur būt ligi tol nesupras, <

kol savo šalyje bolševizmo ne
pergyvens. štai, pavyzdžiui, 
vienas faktas iš musų santykių 
su francuzų socialistais. At
važiavęs, aš buvau nuėjęs į 
’Humanite* redakciją ir kalbė
jausi su vienu jos politiniu re
daktoriumi. Jis susidomėjęs 
prašė atsiųsti informacinės me
džiagos. Tad palikau aš kele
tą žinučių kurių ligi šiol neįdė
jo. Tik apie žydų pogromus 
rašo ir mėgsta rašyti. Kairio
je francuzų spaudoje dar gali
ma atsispirti prieš lenkų agre- 
syvingumą. Vakar, liepos 18 
dieną vakare turėjome bendrą 
vakarienę — pasikalbėjimą — 
mažųjų buvusios Rusijos tau
tų socialistai iš vienos pusės, 
ir francazai socialistai — iš 
kitos. Ir štai pirmiausia koki 
klausimą jie iškėlė — tai fede
racija su viena didžiąją "socia
listine” Rusijos valstybe.

"Jiems atrodo mat, kad in- 
ternacinio socializmo atžvilgiu 
suskaldymas tokio organizmo, 
kaip Rusija, butų kenksmingas 
visų tų kraštų proletariatui. 
Jie prašė paaiškinti, kaip’žiuri 
mažųjų tautų socialistai Į ši 
klausimą. Iš visų ten buvusiu 
tik latviai ir lietuviai aiškiai 
ir pamatuotai išrodė, dėl ko 
jiems federacija su Rusija, ar 
tai carine ar bolševikine, yra 
negalima, dėl ko tatai butų ne 
tik nenaudinga, bet dar net 
kenksminga Lietuvos proleta
riatui.

"Kaukaziečių gi atstovas so
cialistas aiškiai kalbėjo už fe
deraciją su Rusija.”
Bet kokią "laimę” "Dar

bo" korespondentas mato 
sudaryme atskiros mažutės 
Lietuvos valstybės, jis nepa
sako.

tų dabartinės Lenkijos val
džios politiką.

■ Daszynskis sako, kad šito
kia ekonomijos politika pa- 

!darys iki šių metų pabaigai 
į 3,000,000,000 markių neda- 
tekliaus Lenkijai, kas reikš 
po 1,000 markių ant kiekvie
no Lenkijos gyventojo. Ji
sai mato Lenkiją žengiant 
prie senosios Turkijos padė
jimo.

Visos partijos nusigandu
sios dėl šitokių išlaidų, bet 
ne§ą nei vieno žmogaus, ku
ris nurodytų iš to tragingo 
padėjimo išėjimą. Žinoma, 
kad lenkų parliamente ir 
nėra tų žmonių, kurie galė
tų išgelbėti Lenkiją, sako 
"L’Humanite."

LENKDAI GRĘSIA 
BANKRUTAS.

Francuzų socialistu laik
raštis "L’Humanite” nuro
jo, kad Lenkijai gresia fi
nansinis bankrotas. Išlaidos 
militarizmo auklėjimui, žan- 
iarų organizavimui ir kito- 
<iems reakcijos reikalams 
nilžiniškos, o įplaukų nesą, 
šiomis dienomis parliamen- 
lui buvęs pristatytas pirmas 
biudžetas. Pasirodę, kad nuo 
1 sausio iki 1 birželio, t. y. 
bėgiu šešių mėnesių Lenki
jos valstybė turėjusi dau
giau kaip 2,500,000,000 mar
kių išlaidų, o įplaukos per 
tą laiką buvo tokios menkos, 
kad lieką suviršum 2,000,- 
X)0,000 markių nedatek- 
Haus.

"L’Humanite" sako:
"Svarbiausią vietą budžete 

užima karo ministerijos išlai
dos. Jų yra daugiau nei pus
antro miliardo, taigi daugiau 
negu pusė (trįs penktadaliai) 
viso budžeto.

"Tas labai puiku kraštui, 
kuris užgimė, nukovus galuti
nai militarizmą I štai ir antras 
faktas, labai pamokinantis 
tiems, kurie nori įsitikrinti 
kaip daug yra verta lenkų val
džia.

"švietimo ministerijos išlai
dos vos pasiekia 52 milionų, 
kuomet policijai ir žandarme
rijai išleista 120 milijonų.

"Ir tai tokią valdžią francu
zų spauda vadina demokratine 
ir liberale.”

Ir nežiūrint šitikio skan- 
dališko reakcinės Lenkijos 
įjadėjimo, sako "L’Humani- 
ie," francuzų kapitalistų 
spauda, ypač Paryžiaus 
"Temps," kuris nuolatos ”in- 
ormuojąs" visuomenę apie 
^enkiją, nei vienu žodžiu 

apie tai neužsimina.
Lenkų social-demokratų 

atstovas Daszynski iškėlė 
Varšavos parliamente dar 
gražesnių dalykėlių. Jisai 
irirodė, kad dabartinė Ien
oj užsienio ministerija iš

eikvojusi Paryžiuje arti pus
penkto miliono frankų spau
dos papirkimui, kad ji rem-1

KĄ SAKO SUGRĮŽĘS Iš 
LIETUVOS KAROSAS.
Šiomis dienomis sugrįžo 

iš Lietuvos ponas Karosas, 
"Darbininko" redaktorius. 
"Darbininko" Nlll jis apra
šo savo įspūdžius. Štai įdo
mesni dalykai:

"Iš Liepoj aus Kaunan išva
žiavau 16 birželio. Iš vagono 
langų pradėjau tėmyt Latvi
jos laukus. Įspūdis buvo ne
koks. Laukai stovi dirvonais, 
gyvenimai sunaikinti. Retai 
kur pamatysi žaliuojančią dir
vą. Geležinkelių štotjs apgriau
tos, visur pilna vokiečių karei
vių.

"Bet artinanties prie Lietu
vos rubežių viskas persikeitė. 
Tarsi kas stebuklinga lazdele 
mostelėjo ir viską žalumu pri
dengė. Rugiai kaip mūras, avi
žos ir miežiai linksmai aukštyn 
siekia, žirniai iš dirvų lipa, bul
vės iki juostos.

"Ir taip laukai gražiai atro
do iki pat Kauno. Daug sude
gintų kaimų ir miestelių nepas
tebėjau. Bet grįčių be langų 
ir durų iki valių. Langai pap
rastai lentomis užkalti.

”Bet privažiavus prie Šiaulių 
tik bažnyčių bokštai matyt — 
miestelio kaip ir nėra. Baisiai 
sunaikintas. Liūdnas vaizdas 
širdį veria. Paskui tokių regi
nių ir daugiau teko Lietuvoj 
matyt.

"Kaune iš stoties išeinant 
kareiviai peržiūri kiekvieno ke
liauninko pasportą. Jei viskas 
tvarkoje — trauk sveikas į 
miestą; jei ne — sulaiko.

"...aplankiau Lietuvos vals
tybės ministerijas, generalį 
štabą ir kitas valdiškas įstai
gas. Visur užvesta neblogiau
sia tvarka, tik stoka prityrusių 
darbininkų iš lietuvių tarpo. 
Tarnauja ministerijose ir kito
se įstaigose greta lietuvių daug 
žydų, sulenkėjusių lietuvių, o 
net ir rusų. Demokratingumo 
valstybės įstaigose yra. bet 
daug yra užsilikę ir rusų rau
go.

"Kauno mieste visur vokie
čių įvesta elektra. Daugelis 
ir mažesnių miestelių naudoja
si eiektra.

"Arbatos, kavos ir cukraus 
Lietuvoje visai nėra.

"Kauno žmonės vaikšto su 
medinėmis klumpėmis, kai
muose basi, vaikai ištisą žiemą 
negali iš stubos nosies iškišti, 
nes neturi, kuo užsivilkti nei 
aąsiauti.

"Visi Ketiniai, su kuriais te
ko sueiti Lietuvoje manęs pra
šė amerikiečiams pranešti, kad 
grįždami į Lietuvą arba dovanų 
siųsdami batų ir drabužių ne
pamirštų pasiųsti. Duonos Lte- 
t uvoje ūkininkams užtenka.

"Gyvulių mažai teliko. Kur 
prieš karę matydavai kelius de- 
sėtkus raguočių, dabar kelios 
karvės vaikšto. Arklių nėra. 
Ūkininkas turi paprastai vieną 
arklį, dažniausia kumelę, vieną 
karvę, porą avių ir kokį nusku
rusį paršelį. Gyvulius rekvi
zavo vokiečiai, rusai, paskui 
raudonarmiečiai. Rekvizavo ne 
tik gyvulius, bet ir pieną, vil
nas, drobes, vienu žodžiu viską, 
ką galėjo paimti. Tik tas ge
rai, kad dabar Lietuvoje ant 
laukų matosi daug kumeliukų, 
teliukų. Už kelių metų gyvu
lių priaugs.

"Mane labai nustebino nau-

jos žąsys Lietuvoje. !
nių žąsų tįip kaip ir nėra. Da-- 
bar visur matai gervinęs žą
sis, jas Lietuvoje vadina japo
niško n>

arklys Lietuvoje kai
nuoja lb tūkstančių rublių, 
prastas du ar pustrečio t ūks

iančio rublių, karvė pusantro 
ar du takstanėiu rublių; pora 
gerų batų, jei jų butų galima 
gauti Lietuvoje — 500 rublių; 
drabužiai ir-gi labai brangus, 
bet jų ir už pinigus negalima 
gautu

"Kavarsko ir Anykščių mie
steliai labai išnaikinti.

"Anykščių bažnyčios bokštai 
nugriauti ir miestelio vidury j 
tik akemnų krūvos guli. Ka
varsko bažnyčia visai sugriau
ta, miestelio daug ūkininkų gy
venimu išdeginta, krautuves 
veik visos sugriautos. Kaimai 
šiose apidinkėse nukentėjo 
mažai. Derlius visur puikus.

"Šieną šįmet pagadino kiek 
lietus. Kaip pradėjo lyti, tai 
galo nebuvo. Ūkininkai var
gais negalais šieną nuo laukų 
suvežė. Rugiams nuplovus ir
gi lietaus daug buvo, žmonės 
rugius nuo laukų vogte vogė. 
Iš ryto, žiūrėk, saulė prasi
šieps, visi tuojaus laukan ru
gių vežti, o čia iš kitos pusės, 
jau niaukiasi, tai visą laiką lie
tus žmones kankino.

"Vokiečių Lietuvoje dar yra 
daug. Iš Kauno ir apielinkių 
išsikraustė, bet Raseinių, Šiau
lių ir Telšių apskričiuose sto
vi arti.40 tūkstančių vokiečių; 
baisiai žmones skriaudžia ir iš 
tų apielinkių nemono krausty
tas lauk. Apsigyveno dva
ruose ar pas ūkininkus ir šei
mininkauja kaip jiems patin
ka.”
Karosas sakosi buvęs at

silankęs pas Lietuvos prezi
dentą Smetoną ir Įteikęs 
jam nuo So. Bostono lietu
vių katalikų auksinę plunk
sną dovanų.

Senovi- maitinosi pelų duona namie r-
ir kentėjo neišpasakytas 
kančias karės laukuose, tai 
kapitalistai tuo pačiu laiku 
krovė turtus ir didino savo 
milionus!

"Darbas” sako:
"Ir nieko nėra nuostabaus, 

kad streiką banga užpjovė šią 
šalį taip greitai, kaip tik karė 
susistojo, nes, mat, darbinin
kai užuodė tas legališkų plėši
kų aukso krūvas.

”Tai 
panijų 
skaldo 
galvas, 
kapitalizmo pilioriai 
prieš kiekvieną revoliucinį dar
bininkų pasijudinimą. Tai dėlto 
bolševizmo baime serga visi 
kraujo siurbėlės."
Bet kapitalistai nenori to 

suprasti. Ir dabar, kuomet 
sustreikavo plieno tresto 
vergai, Kongresas pasišau
kė unijos vadus ir veda tar
dymą, kam darbininkai 
streikuoja. Kongreso po
nams rodosi, kad šitą strei
ką surengė "svetimi agita
toriai."

UBE M D. BAGOČIŪS.

dėlto pasamdyti kom- 
razbaininkai buožėmis 
pusbadžiu darbininkų.' 
Tai dėlto Amerikos 

dreba

f KURIJOZAS

kad

kas ir 
prikišo

23.000 NAUJŲ MILIO- 
NIERIŲ.

Prieš karę Amerikoje bu-

Pereitą savaitę Chicagoje 
netikėtai mirė Dr. Dominin
kas J. Bagočius, advokato F. 
J. Bagočiaus brolis.

Rugsėjo 17 dieną jis atsi
kėlė, iš ryto eit pas ligoni ir 
likos suparaližiuotas: nega
lėjo nei žodžio ištarti, nei! 
pasijudini.

Rugsėjo 23 naktį brolis 
Fortunatas išvažiavo iš Bos
tono Chicagon pažiūrėti li
gonio, o ant rytojaus atėjo 
telegrama, kad Dominikas 
jau mirė.

Velionis palaidotas 27 d. 
rugsėjo Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse, Willow Springs.

Daktaro mokslą velionis 
baigė 1917 metais, ir tais pa
čiais metais apsivedė; taigi 
jauna jo moteris, Marė Sąl- 
Idutė-Bagočienė, dabar pali-

. e. . °M. "iko dideliam nubudime; bro- doti’ 
vo 7,000 nuliomenai. Šian- Fortunatas teip pat nusi. 
dienių yra 23,000. Šitas 
skaitlines paskelbė’ pati val-'f ============================ JY* -Z U JL 1
dien jų yra 23,000. Šitas' :

džia, todėl jos negali but!$ 
perdėtos.

Reiškia, per 200 metų A- 
merikos kapitalo gyvavimo 
vos 7,000 žmonių galėjo su
sidėti milionus, o vieni ka
rės metai padarė 23,000 mi- 
lionierių!

Jeigu tik po milioną tie 
vagįs butų nunešę visuome
nės pinigų, ir tai jau butų 
§23,000,000 000; o juk ne 
vienas jų pavogė kelis desėt- 
kus ir šimtus milionų!

Jeigu nauji pelnagrobiai 
galėjo tiek padaryti, tai jau 
savaimi suprantama, kad 
seni sukčiai da daugau pri
siplėšė.

Lietuvių rubsiuvių orga
nas "Darbas” paduoda kai- 
kurių senų Amerikos kapi
talo korporacijų pelną ka
rės metu, būtent:

"Cambria Steel Company bė
gyje dvyliktų metų turėjo pel
no tiktai$4,000.000. bet ta pati 
kompanija septynioliktais me
tais turėjo gryno pelno 
$43.000.000.

”Dupont (Explosives Mfg.) 
kompanija dvyliktais metais 
turėjo pelno $5,000.000. o sep
tynioliktais $49,000,000.

"Lackavana Steel Corp., 
dvyliktais metais pelnė 
$1,000.000, bet septynioliktais 
—$26.000,000.

”U. S. Steel Corporation dvy
liktais metais pelnė $63,000,- 
000, o septynioliktais — 
$457,000.000.

"St-andard Oil Company tik 
bėgyje pusės devynioliktų mė
tų padidino kapitalą nuo $110,- 
000,000 iki $200,000,000.”

Tai ve, kur nuėjo žmonių 
pinigai už ’Tiberty bond- 

. sus!” Tai ve, kodėl visi kapi
talistai buvo tokie karšti 
"patriotai” ir kodėl jie taip 
stojo už karę!

Anot "Darbo,” tiesiog net 
baisu pamąstyti, kad kuo
met darbininkai badavo, «
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PASTABELES

Iš kur tam vaikui atėjo 
tokia iliuzija, sunku įspėti. 
"Keleivyje" apie jį niekad 
nebuvo rašyta, nes ir ką 
apie jį galima rašyt? Kaipo 
laikraštininkas, jis da nes
pėjo musų laikraŠtijos dir
voj pasirodyt; kaipo visuo
menės veikėjas, jis visai ne
įžiūrimas. Na, o kaipo žmo
gus, jis niekuo "Keleiviui” 
nėra nusidėjęs. Jis atsisky
rė su mumis labai gražiai ir 
da prie "Tėvynės" dirbda
mas buvo atvažiavęs pas 
mus į svečius. Ir štai, nei 
iš išo, nei iš to, dabar jis 
grasina mums teismu už 
"kriminališkai apkaltinan
čią jo ypatą korespondenci
ją,” kurios jis ir pats prisi
pažįsta nėra skaitęs ir ku
rios musų laikraštyje visai 
nebuvo.

Tikras sorkininkas!

Šiomis dienomis "Kelei
vio” redaktorius (kaip ly
giai ir administratorius) 
gavo "Special Delivery" ši
tokį laišką:

Cleveiand, Ohio. 
7907 Superior Avė. 
Rūgs. 13, 1919.

Mr. S. Michelsonui,
. "Keleivio" Redaktorius, 

Gerb. Tamista:—
Man pasakojo žmonės, 

jūsų leidžiamame laikraštyje 
"Keleivyje” tilpo kokia tai kri- 
minališkai apkaltinanti mano 
ypatą koresponaerteija. Pas 
mus "Keleivis" neateina, todėl 
aš nemačiau ir nežinau kas nei 
kai ten pasakyta, o niekur laik
raščio nepasitaikė matyti.

■ šiuomi reikalauju tuojaus 
prisiųsti man dvi kopijas to 
numerio ar numerių "Kelei
vio,” kuriuose kas nors pasku
tiniu laiku apie mane ar kaipo 
apie ypatą, ar kaipo apie "Dir
vos" redaktorių tilpo.

Sakau, aš nežinau 
kaip, bet kad žmonės
tą man, tai aš būtinai reikalau
ju man tas kopijas po dvi pri
siųsti tuojaus.

Jeigu dalykas pasirodys kri- 
minuojančiu mane ar ypatis- 
kai, ar kaipo redaktorių, aš vis
ką išvertęs angliškai pavesiu 
dalyką advokatams.

Jeigu jus ta žinia pasinau
dojote dėl biznio, tai padarėt 
klaidą, nes užteko biznio su 
Maikiu ir su Bamba. Biznio 
melagystėmis sensacijomis ne
darykite. Man prisimena nuo 
senai tilpęs "Keleivyje” atsa
kymas tūlam žmogui: "Kolei 
ypata neareštuota ir neapkal
tinta teisme, tai jo šmeižti per 
spaudą neleidžiama ir laikraš
tį už tai galima skųsti.” Tur
būt dar Įstatai ikišiol nepersi
mainė.

Aš nenoriu iš jūsų pasinau- 
bet mano geras vardas 

neturi būti "Keleivio” apšmeiž
tas.

Jeigu kas buvo jums tikėti
no, tai perskaitykite čia indėtą 
nuotrauką, kuri tilps "Dirvos" 
vietinėse žiniose, ir bus aišku 
jūsų korespondentų teisingu
mas ir lygiai jūsų pastangos 
nekaltus žmones užpulti.

Liekuosi, su pagarba, senas 
pažįstamas,

K. S. Karpavičius.
Ir prie šito laiško buvo 

pridėta žinios nuotrauka, 
kur kalbama apie tai, kaip 
teismas Clevelande nubaudė 
vieną žmogų už išsižadėji
mą savo šeimynos. Ką tas 
turi bendra su "Keleivio" 
korespondentais ir kam 
"Dirvos” redaktorius mums 
tai prisiuntė, mes negalim 
suprasti. Jeigu "Dirvos” 
redaktorius butų mergina 
su vaiku, o "Keleivis” jos 
vaikinas, tuomet gal butų 
šioks-toks tikslas, dabar gi 
nežinia kuo visa tai ir beaiš
kinti.

Kazys Karpavičius nela
bai senai>da mokinosi "Ke
leivio" spaustuvėj zeceriau- 
ti. Tuomet jisai nešiojo da 
trumpom kelinaitėm. Pas
kui jisai nuvažiavo 
prie "Tėvynės," < 
nuvyko prie "Dirvos” už. 
redaktorių. ______

Užėmęs tokią augštą vie- vis daugiau ‘ atvažiuoją"^ 
tą ( o jis labai mažiukas), j Vokietijos oficierių ir pap- 
musų Kaziukas, matomai, rastų kareivių. Net maži 
pradėjo labai daug manyti miestukai Kurliandijoj esą 
apie savo "redaktorišką pilni vokiečių kariumenės. 
ypatą." Jam turbut rodosi, į Anot "Vorwaertso" ko- 
kad ta jo ypata toks svar- respondentų, Bauske vokie- 
bus daiktas, jog "Keleivis” čių štabo kapitonas Stoewer 
būtinai turėjo ką nork apie išlipinęs lapelius, kuriuose 
ją rašyti. Todėl jis ir sako: tarp kitko sakoma: "Dėl 
aš tikrai nežinau ar jus apie kaizerio ir imperijos kovo- 
mano redaktorišką ypatą ką kime prieš demokratiją! (Te
nors rašėt, ar ne, bet jeigu riau mirti, negu kentėti na- 
,rašėt, tai prisiųskit man žeminimą!" ” 
tuos laikraščio numerius, o Ir kartu telegramos ori
as jus į teismą patrauksiu! duria, kad šita vokiečių ar- 

Tai lygiai taip, kaip tas rni.ia organizuojama Kolča- 
rusų rašytojas sako: "Poz- kui į pagalbą. Kas ten ištik- 

Ivolte mnie sdielat vam svin- rujų darosi, tai sunku sup- 
Stvo!" rasti. _ įį

t

i
1

Chicagiškė "Lietuva" nr. 
224 rašo: "Tarp daugybės 
pasaulio gyventojų yra ypa
tinga rūšis žmonių, tai gau- 
dagrašiai.”

"Lietuva" dedasi patrio
tišku laikraščiu, o nemoka 
savo kalbos. Žodis "gauda- 
grašiai” nėra žmonės, bet 
grašiai, kurie.ką nors gau
do. Bet kadangi grašiai ne
gali nieko gaudyt, tai šitas 
žodis neturi jokios prasmės 
ir kas gerai pažįsta lietuvių 
kalbą, tas jo nevartos.

Žinoma, mes suprantam, 
ką "Lietuva” nori tuo žo
džiu pasakyti. Ji turi ome- 
nyje.tokį žmogų, ką grašius 
gaudo. Bet tuomet reikėtų! 
sakyti ne "gaudagrašius,” 
o "grašiagauda.”

Nors ir šitas vardas neti
kęs, nes "grašius” visai ne
lietuviškas žodis, bet tuomet 
jis turi bent aiškią prasmę 
ir neprieštarauja musų gra
matikos dėsniams.

Prof. Gnaiba.---------- z
"Darbininkas” ant pirmo 

puslapio skelbia, kad Lietu
voj šįmet buvo puikus der
lius ir duonos žmonės turį 
j valias; o ant paskutinio 
puslapio deda didžiausiomis 
raidėmis apgarsinimą, kad 
Lietuvoje dabar esąs baisus 
badas, ir ragina Amerikos 
lietuvius siųsti savo gimi
nėms maisto.

Dviejų viena kitai prie
šingų teisybių negali būt. 
Lietuvoje negali būti tuo 
pačiu laiku daug duonos ir 
baisaus bado. Taigi tegul 
"Darbininkas" paaiškina, 
ant katro puslapio jis skel
bia melus, ant katro teisy- 
bę. 'I

Eks-klerikas.

WATERBURY, CONN.
Vietos lietuvių socialistu 

kuopa turėjo 19 d. rugsėjo 
savo susirinkimą, kuriame 
tarp kita ko buvo svarsto
mas dabartinės lietuvių so
cialistų laikraščių pozicijos 
ir taktikos klausimas.

Vienbalsiai išreikšta pa
sitenkinimas dabartine 
•‘Naujienų” ir "Keleivio” 
pozicija. Nariai pasižadėjo 
’Naujienas" kiek galima 
platinti. "Keleivio" taktikai 
irgi didžiuma pritarė.

Diskusuojant buvo išreik
štos nuomonės, kad tas yra 
gerai, jog "Keleivis" kiek 
skiriasi nuo "Naujienų,” 
skelbdamas bešališkai viską, 
kas darbininkams reikia ži
noti. Kiti gi nurodinėjo, 
kad "Keleivis” perdaug pa
laikau ja kairiesiems. Kuo
met, girdi, "kairiaspamių" 
organas "Laisvė" užmina 
ant "korno,” tai "Keleivis” 
tada sąvo apsigynimui pa
sako teisybės žodį, o jeigu 
tik jo nepaliečia, tai "Kelei
vis” apie tuos "kairiaspar- 
nius" tyli. Nežiūrint tokių 
nuomonių visgi didžiuma 
užgyrė "Keleivio" taktiką. 
Buvo net išreikštas pageida
vimas, kad "Keleivis” taptų 
dieniniu laikraščiu arba 
bent tris kart į sąvaitę pra
dėtų eiti, kadangi "Naujie
nos” nuo rytų pertoli ir pa
siekia rytiečius su pasenu
siomis žiniomis.

Geistina, kad ir kitų kolo
nijų draugai socialistai iš
reikštų savo nuomones apie 
dabartinę musų ^ocialistiš- 
kų laikraščių poziciją ir tak
tiką. Tas musų judėjime 
turėtų svarbos, nes redakci
jos daugiau žinotų savo 
skaitytojų norus.

J. S. Prusalaitis.

** •

VOKIBčlŲ KARIUMENĖ 
Užplūdo Latviją.

’ Vorwaertso” korespon-
dirbti dentai praneša, kad vokie-

0 „ ia,us čių kareiviai užplūdo Pabal-
■ ijos kraštus, ir ta armija 
nuolatos auganti, nuolatos
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CAMBRIDGE, MASS. 
Prakalbos sugrįžusių iš 

Lietuvos.
Rugsėjo 21 d. tūlos vieti

nės draugijos buvo surengu
sios prakalbas, su tikslu, 
kad parinkus aukų IJetuvai. 
Kalbėtojų buvo apie pusė 
tuzino, visi jie kalbėjo apie 
tą patį dalyką — minkštino 
klausytojų širdis, kas, žino
ma. gelbsti atidavimui kiše- 
niaus.

Kadangi buvo garsinta, 
jog kalbės J. Romanas, ką 
tik sugrįžęs iš Lietuvos, tai 
buvo manoma, 
naujo pasakys apie dalykų 
stovį Lietuvoje. Matyt, ma
žai ką patyręs, nes mažai ką 
papasakojo; daugiausiai 
kalbėjo apie savo kelionę 
ir trobelius kaip tai jojo 
kamarotas p. Karosas, ku
ris jau pirmiau buvo nuvy
kęs Į Kauną, jį ir kitą jo 
bendrą ” išgązdino.” Pasta
rieji buvę uniformoj ir va
žiavę Laisvės Alėja, kada 
staiga pamatė „generolą,” 
labai puikiais drabužiais, o 
ypatingai gražiai blizgančia 
kepure, tai jie palaikė jį uz 
generolą Žukauską, o tai bu
vo „ponas Karosas!’’

Pasirodo, kad Įvairus dy
kaduoniai nuvykę Lietuvon 
tyčiojasi iš vietinių gyvento
jų skurdo, apsikarsto bliz- 
galais, kad jiems garbę ati
duotų. Mat kas tiems „vei
kėjams’’ galvoje.

J. Romanas papasakojo ir 
Įndomių dalykų, apie ku
riuos kiekvienas turėtų pa
galvoti.. Sako jis, kuomet 
kalbėjo su tulu Lietuvos val
dininku ir nurodęs, kad 
Amerikos lietuviai remia 
Lietuvą aukomis ir tt., tai 
gavęs atsakymą, kad jie tų 
aukų nėra gavę ai*ba gavo 
visai mažai. Romanas pata
rė jau nedėti aukų Į fondą, 
nes iš fondo pinigai nepaten
ka ten, kam aukaujami. 
Kiek laiko atgal patsai Ro
manas agitavo už klerikalų 
fondą, kvietė žmones, kad 
aukautų, o dabar pats ap
gailestauja. kad pinigai ne
nueina ten, kum aukauti ir 
Įtaria fondus, o žinant fon
dų stovius, aiSku ir kokius 
fondus jis Įtaria, tai kleri
kalų ir tautininkų.

Taigi, kur dingo tie pini
gai, kuriuos žmonės suauka- 
vo badaujančiai Lietuvai? 
Štai kur. Romanas Sako, kad 
jam sakęs tas pats ministe- 
ris, kad Amerikos lietuviai 
su savo diplomatija pridarė 
tiek blėdies Lietuvos reika
lams, kad dabar Lietuvai 
lėšuoja milionai markių ta
tai pataisyti. Na, o Ameri
koje klerikalai ir tautinin
kai juk ištuštino savo fon
dus delei minėtos diplomati
jos.

Dabar vėl dėkite šimtus 
tūkstančių dolerių, kad pa
taisyti tą, ką jūsų politikie
riai sugadino.

Ar ne laikas šluoti lau
kan tuos popierinius politi
kierius 
P0? v. . .

Beje, Romanas vežiojasi 
su savim bolševikiškos do
vanos gabalėlį, kurią jis var
toja kaipo anti-bolševikišką 
argumentą — netikusi duo
na. bet jojo tasai argumąn- 
tas labai žioplas ir sumuša 
jį patį, nes pats pasakojo, 
kad Lietuvoje žmonės ba
dauja — neturi ką vaigyti 
ir pats gązdino visuomenę 
bloga bolševikiška duona — 
tai kokie-gi dabar Lietuvoje 
pyragai ?, « t

Tą pačią dieną vakare kęs sosto dabar šitaip me- 
buvo kitos prakalbos, kurias luoja. Ir mano žmogelis, 
surengė naujai organizuoja- kad istoriją jis vienas teži- 
ma vaikų mokykla. Organl- no, tai pasakas gali nežinė- 
zuoja progresyvės Cambri- liams pasakoti Geriau bu- 
dge’aus draugijos. Kalbėto-,tų. kad daugiau pastudijuo- 
jum buvo drg. S. Michelso- tų nors ir pačią katalikų 
nas. Kalbėjo apie reikalin- bažnyčios istoriją, cituotų

gumą mokinti vaikus lietu- faktus ir darytų iš jų išve- 
viškai rašyti, kas yra mok
ias, kokia nauda iŠ jo ir tt.

Antru atveju kalbėjo apie 
dabartinį Lietuvos, politinį 
stovį. Prakalba buvo žin
geidi ir aiški.

Uranas.

kad daug

daugiausiai

kaip tai jojo

iš visuomenės tar-

dimą. Bemoksliui geriau 
butų mokinties, o ne kitus 
pasakomis mokyti. Įdomiau
siu Jukelio užreiškimu yra, 
kad „pakol bus valdžia, pa- 
tol bus ir plėšikai.” Vadina
si, tuomi jis geriausiai 'pri- 
parodo, jog jis nėra socialis
tu, nes socialistai pripažjsta 
organizuotą žmonių renka
mą ir mainomą valdžią, gi 
Jukelis valdžios nepripažįs
ta ir tas reišika, kad jis yra 
anarchistas. Jis tečiaus ne
žino, kaip be valdžios suval
dyti kad ir tokius chuliga
nus, kaip pasirodė Bostone 
policijai sustreikavus. Gir
di: „Revoliucija čia pat, vi
sose dirbtuvėse tverkit so
vietus. Parliamentas — tuš
čias dalykas... Komunistai 
Įvykins socializmą...” Socia
lizmą atmeta ir jį gyveni- 
man vykdins. Vėl juokdarys. 
Jukelis nuolat kartoja: 
(„Žiūrėkite, aš čia jums pa-

NORWOOD, MASS. 
Juokingi žmonės.

Eidamas gatve žiuriu: vie
nos krautuvėlės lange pri
lipdytas popiergalis, ant ku
rio lig vist® koja pribrai- 
žiota paskelbimas, kad bus 
komunistų 133 kuopos pra
kalbos.

Lietuvių Socialistų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks pa
baigoje rugsėjo, o čia jau 
skelbiama „komunistų kuo
pos” prakalbos, dagi sąjun
gos kuopos numeriu prisi
dengusios — pamąsčiau. Są
junga da neperkeitė savo 
vardo, da nepriėmė komu-į 
rustų „partijos programos, Į rodysiu stebuklą.” Ir ištik- 
o čia jau sąjungos kuopa rujų jo protas tik stebuklus 
skelbiasi ’ komunistų 133 ir daro Nes ar ne stebuk’- 
Kuopa. ’ Ir negana šito sau- ]as> įad komunistai vykdins 
vahskumo. Jie, kurie spio-'socializmą, kada šiandien 
vė į socialistų vardą, panie- - • • ’ • « ■
kino jį ir sumynė, apsiskelb
dami „komunistais,” rengia 
prakalbas kad, apvaikščio
jus lietuvių socialistų orga
nizacijos dešimts-metine? 
sukaktuvės. Ištikrujų iš 
krėso išėję žmones: panieki
na ir sykiu gerbia. Ir kas- 
gi protaujančių žmonių gali 
skaityties su tais begalviais 
gaivalais?

Pagalios atėjo ir paskelb
tų prakalbų diena — 7 rug
sėjo. LSS. 133 kuopos dez- 
organizatorius P. M. „aiški
na” painioja, šneka, kad so
cialistai, tai komunistai, tai 
vėl, kad komunistai atsime
ta nuo socialistų, o paskui 
pakviečia už save mokytes
ni kriaučių, o šitas ve kaip 
atvaizdino LSS. 133 kuopos 
10-metinio gyvavimo istori
ją. Girdi, per visą tą laiką 
du socialistai iš kuopos liko
si prašalinti. Kriaučiaus 
manymu šitas nuotikis kuo
pos istorijoje turbut begalo 
svarbus. Toliaus: kad kuo
pa susitvėrusi keno tai „ki
čine” ir pasibriežusi studi- 
joti Lietuvos istoriją. Ištik
tųjų Kazys turbut ir nežino, 
kad socialistams yra kas da 
ir daugiau studijuoti. Bet 
jisai užlipęs ant estrados, 
tuoj ima kalbėt apie isto
rijas, mokslus, ”tijorias” ir 
kitus jam nesuprantamus^ 
terminus, nors apie istoriją 
ir mokslus jis tiek išmano, 
kiek aš apie marsiečių drau
gijinio gyvenimo tvarką. 
Šneka žmogus, kad paro
džius, jog mat ir „aš studi
juotų.” Kaip greit nuo estra
dos nulipo, taip greit vėl ne-' 
žinelių kaip buvo taip ir pa
lieka.

Bepasakodamas nesąmo
nes jismžreiškė, kadsocialis- 
tai komunistams net polici
ja grąsina. Veltui kriaučius 
ašaroja. Policija reikalinga 
tik svetimos savasties gro
bikams suvaldyti.

Paskui „kalbėjo” Jukelis. 
Jukelis ne prakalbas sako, 
bet plusta kitaip negu jis 
manančius žmones. Kunigai 
galėtų iš Jukelio pasimokyti 
„pamokslų,” nes dabar da ir 
tie tėveliai gėdijasi taip lie
žuvauti. Tasai „oratorius” 
ir kalba apie istoriją, tik ta 
istorija matyt jo paties ap
rašyta, tikriau sakant išgal
vota. Girdi, popiežius, kada 
sėdėjo ant „valdiško” sosto, 
tai nesakydavo, kad valdžia 
nuo Dievo paeina, tik nete-

kada šiandien 
i ji taip paniekina? Matyt, 
(kad pas tuos žmones galvose 
rateliai Į atbulą pusę pradė
jo suktis.

Social-komunistas.

Ir mano žmogelis.

no, tai pasakas gali nežinė-

Polemika delei TMD. 
piknike.

Tūlas pliuškius, pasivadi
nęs Lietuvos piliečiu, sielo
jasi per „sandarokų” orga
ną, buk Norwoodo socialis
tai boikotavę TMD. kuopos 
pikniką. Ir lengva jam tas 
daryti, kuomet ir pati „San
daros” redakcija palaiko 
šmeižiko pusę.

Socialistų kuopos susirin
kimas buvo išrinkęs komisi
ją, kad per tą pačią „Sanda
rą” paaiškinti, kaip ištikru
jų buvo. Bet kadangi ir aš 
buvau tuo klausimu paaiški
nimą parašęs, tai komisijos 
paaiškinimas pasiliko be 
vertės. „Sandaros” redakci
ja mano paaiškinimą Įdėjo, 
tečiaus šmeižkui ir vėl leido 
sielotis, o kada aš antru syk 
parašiau, tai man vietos jau 
nedavė, sakydama, kad syki 
buvo jau rašyta ir užtenka. 
Teisybė tilpo syki, o melas 
du syk!

Tas pliuškius sako, kad 
Pakarklis to pikniko gal ir 
neboikotavęs, bet kiti socia
listų kuopos nariai stovėję 
ties p. S. S. krautuve ir 
pliauškę nesąmones prieš 
TMD. pikniką.

Bet ar gali būt didesnė 
nesąmonė, kaip Lietuvos pi
liečio pasakojimas! Kuomet 
aš nuo ryto iki vakaro ant 
to pikniko išbuvau, tai jam 
dar klausimas, ar tik ir aš 
to pikniko neboikotavęs.

Kita jo nesąmonė yra ta
me, kad jis mano, jog TMD. 
piknikas yra toks didelis 
daiktas, kad kiekvienas tu
rėtų ii aplankyti, taip kaip 
davatka kokius atlaidus. 
Socialistai turi savo organi
zaciją, jie yra kitokių pa
žiūrų žmonėm su tautininkų 
politika jie nesutinka ir tu
ri pilną teisę sau pikniką 
laikyti skyrium. Taigi P<> 
nas Lietuvos pilietis visai 
be reikalo pyksta, kad lietu
viai socialistai turėjo tą die
ną, surengę pikniką West- 
wood parke kartu su savo 
draugais latviais. Tamsta, 
Lietuvos pilieti, nesi joks 
autoritetas, kad socialistai 
turėtų tamstos klausti, kas 
jiems valia daryti, kas ne.

Taigi čia nebuvo jokio boi
koto iš socialistų pusės, o tik 
savistovus darbas.

Kad toks Lietuvos pilietis 
to nesupranta, tai gal nebū
tų da tiek stebėtina, bet kad 
to nesupranta ir „S.” redak
cija, tai visgi keista.

J. Pakarklis.

WATERBURY, CONN. 
Vietiniai „komynistai” ir at

žagareivis A. Povilaika 
prieš Streikierių Apsigyni

mo Fondą.
Veik visuose laikraščiuose 

-jūvo pranešimai apie iškilu
sį vietos, misingio darbinin
kų streiką birželio mėnesyj, 
taipgi visuose laikraščiuose 
Jlpo Streikierių Nukentėju
sių Apsigynimo Fondo atsi
šaukimas Į visuomenę, kad 
tam sunkiam darbe pagel
bėtų aukomis, ir keletas 
draugysčių ir pavienių žmo
nių prisiuntė aukų. Taipgi 
dietinės tautiškos, katalikiš
kos ir socialistiškos organi
zacijos, kuriose atžagareivis 
A. Povilaika ir „komunis
tai” neturi Įtekmės, visos 
aukavo kiek išgaiėdamos ir 
pasižadėjo da ir antru kar
tu aukauti, jei bus reikalas. 
Tik tos draugijos, kurias va
dovauja Povilaika ir „ko
munistai,” kaip ve: Šviesos 
draugija, LDLD. 28 kuopa, 
LSS. 34 kuopa ir LMPS. 12 
kuopa, kurių delegatai irgi 
iame Fonde figūruoja, 
aukas (nors ir nutarė au- 
kaut), stengiasi visokiais 
budais sulaikyti, išsikalbinė
dami visokiais neaiškumais, 
o tuos neaiškumus patįs pra- 
jimano. Antai Šviesos drau
gijos susirinkime „komunis
tas” Kemežis pliauškė, kad. 
esą čia eina byla tik už tris 
streikierius ir esą tų pačių 
jau pro va užbaigta; o po tei
sybei yra 22 streikieriai, ku
rie laukia augštesnio teis
mo. "Komunistas” Skučas 
cam pačiam susirinkime aiš
kino, kad esą „neaišku, jie 
nori su advokatais melžia
mą karvutę milžti ir tt,” o 
pats lankėsi fondo susirinki
muose ir viską gerai žino. 
Povilaika aiškino, kad „pro- 
va labai daug lėšuosianti ir 
naudos neatnešianti” ir t. p. 
LDLD.. 28 kuopoj, LSS. 34 
kuopoj ir LMPS. 12 kuopoj 
tie gaivalai komunistai tą 
patį aiškina. Beje, komunis
tas Andriukaitis (minėtos 
bylos komisijos narys) dar 
„Svarbesnių’’ dalykų atiden
gia. Jisai pasakoja kaip ki
ti bylos komisijos nariai nuo 
jo viską slepia, neįsileidžia 
jo Į susirinkimus ir tt. Dar 
vienas „komunistas” Lydei- 
ka skelbia, kad negerą advo
katą pasamdę, kuris netei
singai $285.00 už išteisinimą 
iš jo atlupęs, o po teisybei 
tas advokatas nuo jo „atlu
po” tik$30.00, bet užtai ji vi
sai išteisino, žodžiu sakant, 
tie „proletarų diktatūros” 
vykdytojai per akis meluo
ja be jokios gėdos, kas tik 
ant seilės užeina, kad tik 
kaip galint sutrukdžius dar
bininkų išgelbėjimą. Vietinis

BRIDGEPORT, CONN. 
Komunistai nutarė 

kazyruoti.
Prie ko prieina musų kai- 

riaspamiai parodo, šis fak
tas, kurį žemiau pabriešiu.

Kaip žinoma, čianykštė 
buvusi LSS. kuopa turi nusi- 
^amdžius kambarį, kurį va
dina kuopos knygynu. Tie
sa, kambaryje stovi šėpa su 
knygom, bet labai retas kuo- 
pietis pasiima iš jos kokią 
brošiūrėlę paskaitymui. Te
čiaus kuopiečių didžiuma 
kas vakaras knygynan lan
kose Klausite, ką jie ten 
veikia? Negalima to pasaky 
ti nejautus gėdos karščio. 
Vietos pašaliniai žmonės ge
rai jau žino, ką susirinkę 
bolševikai veikia. Nuolat 
prikaišioja, kad „bolševikai 
nieko daugiau nežino, kaip 
tik pinaklį.” Ir ištikrujų, 
daugelis tų musų „revoliu
cingų kovotojų’’ vargu suge
ba paskaityti lietuvišką lai
kraštį, bet kazyromis nebile 
gembleris sukirs juos.

Rimtesniems draugams 
šitoks musų kairiųjų, dabar 
komunistais besivadinančių' 
draugų užsiėmimas nuo se
niau buvo pasibiaurėtinu. 
Jų pastabų ir raginimų mes
ti šitokį darbą tečiaus kai
rieji neklausė ir prie to pri- 

’ėjo. kad kuopos organizato
rius kuopos susirinkime 
rugpiučio 20 d. padavė Įne
šimą, kad kuopos kambaryj 
butų griežtai uždrausta ka
zyruoti.

Prieš tą įnešimą kazir- 
ninkai piestu stojo. Ir kas? 
Ugi didžiuma balsų nutarta 
leisti kazirninkams šveisti 
kazyromis stalus! Tai ve 
prie ko priėjo musų komu
nistai. Nutarta ir protoko
lų knvgon užrašyta, kad 
„IjSS. 41 kuopos nariai turi 
pilną teisę kada tik nori be 
jokių kliudymų knygyne 
kazyruoti.”

Ar girdėjote kada-nors, 
kad kokia-nors socialistų 
kuopa šitokį nutarimą kada- 
nors buvo padaliusi ir į sa
vo organizacijos knygas už
registravusi šitokį veikimą? 
Ne tik socialistų, bet net ir 
vyčių organizacijos proto
koluose šitokių nutarimų ne
rasite, kaip dabar galima 
rasti musų L. S. Sąjungos 
rekorduose. Ar galima lei
sti šitokiems gaivalams ši
taip išniekinti socialistų 
vardą ?

Tiesa, yra ir rimtų kuopos 
narių, bet su vėjavaikiais 
jiems sunku susirokuoti.

Teisybę Mylintis.
Red. prierašas. Rimtesni 

socialistai, kurie pasilieka 
ištikimais socialistų partijos 
programai ir • socializmo 
principams, privalo susirašy 
ii ir jei jų atsiras ne mažiau 
kai penki nariai, pasiųsti 
partijai reikalavimą seno 
ęarterio. Partija atsakys ir 
nurodys, kas reikia su ko
munistais padaryti. Ruoko- 
tis su jais kaipo su draugais 
nėra reikalo. Jie patįs sau 
nuosprendį išrašė, paniekin
dami šalies socialistų parti
ja.

PHTSBURGH, PA.
Kunigo Laukaičio prakalba.

Rugsėjo 19 d. čionai buvo 
šv. Vincento parapijos baž
nytinėj svetainėj kun'igui 
Laukaičiui surengtos pra
kalbos. Be kun. Laukaičio 
kalbėjo da česnulis.

Vietos klebonui Vaišnorai 
susirinkimą atidarius, Vyčių 
choras padainavo kelias dai
neles. Vargonininkas sudai
navo solo porą dainelių, o jo 
žmona pagriežė smuiką.

Žmonių susirinko daug, 
nors oras buvo prastas.

Kunigas Laukaitis kalbė
jo dviem atvejais. Pirmu at
veju išparodinėjo vokiečių 
elgimąsi Lietuvoje. Kadangi 
visa tai amerikiečiams lie
tuviams jau iš laikraščių 
yra žinoma, bereikalinga 
butų kartoti. Antru atveju 
aiškino apie dabartinę Lie
tuvos valdžią, kurioje buk 
esą 8 „socialistai” ir 4 krik- 
ščionįsdemokratai. (Kiek ta
me yra teisybės, parodo pa
čios Lietuvos laikraščiai, 
nranešdami apie daromas 
kratas net ir social-liaudi- 
ninkų namuose, areštavimą 
ir net šaudymą socialistų — 
ne-bolševikų. Jeigu 8 '‘so
cialistai” yra valdžioje, tai 
kaip toji valdžia gali leisti 
šitaip Lietuvos žandarams 
elgties su socialistais? Kaip 
ta pati valdžia gali teisti 
žmones kalėjiman už prigu-
lėjima prie socialistų orga
nizacijos? — Red.) Pasako- 
io apie dabartinį Lietuvos 
žmonių padėjimą, kad visi 
griebiasi mokslo, steigia vi
suose kaimuose ir miestuose 
mokyklas. Pasakojo kaip

Red.) Pasako-

leka-Į darbininkų

kaimai ir miestai, kaip vo
kiečiai sunaikino daugy be 
klebonijų ir net 43 kunigus 
išvežė, o vieną užmušė. Aiš
kino, kaip dvarponiai buvo 
pasikvietę lenkus, kad už
imtų valdžią ir kokiu budu 
jie prigaudinėjo žmones, vi
liodami juos rašyties į lenkų 
legionus. Už pasirašymą 
po deklaracija, kad esi „len
kas,” duodavo po 1 svarą 
cukraus ir tt.

Agitavo už Lietuvos Pirk- 
lybos bendrovę, pasakoda
mas, kaip Lietuvos žmonės 
sugeba savo reikalus tvar
kyti.

Už tą pat bendrovę agita
vo ir K. Česnulis.

Aukų surinkta $200.00.
Norėčiau ir savo mintį 

apie tas prakalbas išreikšti, 
bet palieku pačiam skai
tytojui apvertimi jas. pagal
voti kiek naudos iš jų gali 
būt Lietuvai. Regis, kad ir 
tos surinktos aukos bus su
naudotos klebonijų reika
lams, o ne Lietuvos žmonių 
labui. Tautos sargas.

CLEVELAND, OHIO. 
Mulkinimas.

Rugsėjo 21 d. čionai buvo 
vietos katalikų surengtos 
kun. Laukaičiui prakalbos. 
Laukaitis vežiojasi ir 
jų, būtent K. Česnulį.

Laukaičio prakalbas grei
čiau galima pavadinti mul
kinimu, negu pranešimu ži
nių apie Lietuvos žmonių 
padėjimą.
Jis išniekina vokiečius, bol

ševikus ir lenkus, išgiria tik 
lietuvius, bet sako, kad dėl 
lietuvių tamsumo gudresni 
vokiečiai skriaudė lietuvius. 
Jis visai nekalba apie lietu
vių tamsumo priežastis, 
kadangi prisieitų ir jam pa
sakyti, jog lietuviai tamsus 
ačiū caro valdžiai, kurią ir 
jiats Laukaitis taip uoliai 
rėmęs, kad viešai yra užrei- 
škęs, jog Lietuvos kunigija 
su Lakuaičiu priešakyje bu
vo uoliausi kramolos malšin
tojai, kad neleidus lietu
viams laisvės ir šviesos pa
siekti.

Vietoje aiškinus žmonėms 
priežastis jų nelaimių ir 
vargų, Laukaitis mulkina 
juos savo tuščiomis pasako
mis, kurios tiek turi vertės, 
kad didina žmonių neapsi- 
kentimą. Girdi, lenkai — 
tai aršiausi sutvėrimai, nes 
duodavo po svarą cukraus 
tiems lietuviams, kurie len
kų pusėn stojo. Na, tai ar 
ir čia nėra kaltas tų lietuvių 
tamsumas, kurie už svarą 
cukraus savo tautą prie
šams parduoda? Tai kame 
čia tas lietuvių prakilnumas, 
kuriuomi taip komplimen- 
tuoja lietuvius Laukaitis? 
Visa, kas šiandien yra bloga, 
—yra naturalė pasekmė pat
riotų ir kunigų mulkinimų, 
kuriais jie išauklėjo žmo
nių tamsumą ir vienos tau
tos neapykantą kitai tautai. 
Juk lenkai patriotai irgi sa
vo žmonėms įpasakoja. jog 
jie, lenkai, yra prakilniausi 
pasaulyje žmones, gi visų ki
tų tautų žmones, tai tik 
šiukšlės. Taigi tie lenkai, 
tain ir daro, kaip panašus 
Laukaičiai mulkintojai lie
pia jiems.

Ir kaip tokie mulkintojai1 
žmonėms yra pragaištingi.1 
narodo kad ir šis faktas, 
įog vargšai žmonelės sume
tė Laukaičiui aukų 1,115 do
lerių !

Ar tie žmonelės žino, kam 
jie savo sunkiai uždirbtus 
skatikus aukauja? Jie nesu
geba suprasti to, kad tais
savo skatikais jie^au tik ne
laisvės pančius kala, penė-

LOWELL, MASS. 
Šis bei tas.

Rugsėjo 18 d. čionai buvo 
surengtos LSS. I rajono 
d. J Jukeliui prakalbos. Kal
iojo temoj „Lietuvos istori
ja ir bolševizmas.” Kalbėto
jas ypač pasmerkė Lietuvos 
didį kunigaikštį Vytautą už 
pardavimą Lietuvos* len
kams, o paskui visu smarku
mu užatakavo tautininkus 
T klerikalus, išvadindamas 
juos tautos pardavikais ir 
darbininkų skriaudikais.. 
Paskui užreikšė, kad ir men
ševikai negeresni. (Lietu
viuose nėra jokių menševi
kų, tai Rusijos social-de- 
mokratų partijos dalies var
das. — Red.). Girdi, Michel- 
sonas ir Grigaitis yra daug 
aršesni už tautininkus, nesą 
klaidina darbininkus. Bet 
kaip jie suklaidino, tai Ju
kelis visgi nepasakė. Ir po 
to visą savo prakalbą jis 
pašventė smerkimui „moks
linių socialistų,” dažnai var
todamas spaudoje neleisti
nus žodžius. Man rodosi, 
plūdimas ir riksmas negal 
būt argumentu, tai pataiko 
daryt ir paprastas dvasiš
kas tėvelis. Jukelio prakal
bos darbininkams negali at
nešti naudos, nes jis ardo 

organizaciją, o
ne vienija darbininkus. Dar
bininkų neapsikentimas ir. 
pairimas geistini tik išnau
dotojams ir prispaudėjams. 

(Vadinasi, Jukelis tarnauja 
ne darbo žmonių klesai ir 
smerkia tuos, kurie šito
kiems klaidinantiems dar
bams nepritaria. V.

NORWOOD, MASS. 
Strakshikų susirinkimas.
Rugsėjo 14 d. čia buvo 

straksiukų (jie vadina save 
„komunistais”) susirinki
mas.

Komisijos davė raportų ir 
raportėlių. Kolektoriai nu
siskundė, kad negalėję su- 
kolektuoti iš narių nei vie
no dolerio įstojimo mokes
čių į „komunistų partiją,” ir 
išmetinėjo, kad „komunis- 
lai” šaltai žiuri į „komunis
tiškų” reikalų rėmimą.

Kadangi randasi daug 
priešų, kurie priešinasi „re
voliuciniam komunistų” ju
dėjimui ir propagandai, nes 
laikas nesąs da pribrendęs* 
tai buvo surengtos diskusi
jos apkalbėjimui, ar reikia 
remti „komunistų” spaudą. 
Nutarta, kad reikia ir pra
dėta „gausiai” aukauti- po 
dolerį ir kartais daugiau. 
Organizatorius (tas pats, 
ką Didro pasakė, kad tris 
kartus kairesnis už patį Le
niną, o dabar „komunistiš- 
kesnis” da ir už Kanininą), 
duodamas doleri pasakė: 
„Duosiu po dolerį kas nedėl, 
pakol neįvyks revoliucija!’’

Vienas beširdis davė vėjo 
J. Šukiui, kad jis nieko nesi
klausęs išsinešdino iš Phila- 
delphijos į Brooklyną; kiti 
irgi barėsi ant Šukio. Teko 
ir LSS. Pildomam Komite
tui už sauvaliavimą, ir Stil- 

1 šonui už priešinimąsi am
nestijai ir kitus galus.

Be to da straksiukai išrin
ko „special” komisją. kurios 
užduotis bus tymėti ir sekti 
klerikalų ir tautininkų poli
tinį veikimą, o susekus jų 
darbus blėdį nešant „komu
nizmui” — stengtis "užbėg
ti už akių." Organizatorius 
patarė komisijai kuodau- 
giausiai tėmyt valdžios žin
gsnius. ką ji mano apie "ko
munistus.”

Buvo įnešta, kad komu- 
dami carų bernus, būdavo- nistai užsiprenumeruotų kle 
darni lietuvišką militarizmą, rikalų ir tautininkų laikraš- 
kuris, kaip jau istorija pa- čius, bet kadangi ižde nėra 
šauliui prirodė, yra tautos pinigų, tai taip ir paliko, 

buvo sunaikinti ir išdeginti kūno vočia. Katalikė. Tašas.



I Protesto Demonstracija
Kaunas, 17 rugpiučio, 1919.
Dar šeštadienio vakare 

buvo justi kauniečiuose ne
ramumo. Tai še tai te buvo 
girdėti neramių kalbų. — 
„Francuzai atiduoda len
kams Seinus, veda naują de
markacijos liniją” — skam
bėjo visur, kur tik susirinko 
keletas piliečių.

Sekmadienio rytą pasipy
lė gatvėse protesto atsišau
kimų lapelių, po kariais pa
sirašiusios atskirai veik vi
sos Lietuvos partijos.

Apie 12-tą Viešojoj Aikš
tėj pradėjo rinktis minia. 
Buvo pašauktas orkestras 
ir apie 1-mą v.. komi padai
navus Lietuvių tautos dainą, 
prasidėjo kalbos.

Kalbėjo: krikščionių de
mokratų, Tautos pažangos, 
Dem. tautos laisvės, Santa
ros, Soc. Liaudininkų de
mokratų partijų atstovai, 
žydų atstovai ir Amerikos 
lietuvių karininkai svečiai, 
vos atvykę iš vandenyno!

Visi kalbėtojai, nuolat nu
traukiami minios protesto 
prieš Lietuvos okupantus 
lenkus ir kolčakininkus ir 
„valio!” šauksmu musų nar
siajai kariumcnei, karštose 
kalbose piešė Lietuvos da
barties padėti. Iš visų pusių 
priešininkų apsiausta, są
jungininkų apgaudinėjama 
Lietuvos darbo liaudis savo 
krauju gina šalies laisvę. 
Lenkai ir rusai Lietuvos 
dvarininkai lietuvio darbi
ninko prakaitu sukrautais 
milijonais perkasi sau balta
gvardiečių gaujas ir traukia 
musų žemėn savo dvarų at- 
sivaauot, kviečiasi sau Į tal
ką užsieniuose tokių pat 
dvarininkų kapitalistų ir jie 
visi susitarę kardu ir priga
vimais nori vėl Lietuvos dar
bo žmones pavergti. Bet 
mes, amžius vergavę ir lais
vės savyje kartą pajutę, jos 
neatsižadėsim. Mes neturim 
tiek milionų pinigų, kai mu
sų priešininkai. JBet mes 
turime savo pusėj teisybę. 
Musų pasiryžimas, patvara, 
venybė Įveiks visa.

Gausiausių minios prita
rimų gavo kalbėtojai: Kru
pavičius, Blynas ir Požėla.

Požėla ilgoje kalboje tarp 
kita ko šaukė Lietuvos dar
bininkus netikėti pasaulio 
kapitalistų prižadais. Ka
pitalistai vergėjai nė vienam 
laisvės nesuteikė ir nesu
teiks. Musų išsigelbėjimas 
musų pačių rankose ir km- 1 
tinese. Taigi visi prie gink- ( 
lo! Prieš Lietuvos dvarpo- ‘ 
nių baltagvardiečius legio- 
ninkus ir kolčakininkus. 
Musų sąjungininkai ne 
francuzų ir anglų kapitalis
tai, bet tų kraštų darbinin
kai, — jie mums padės.

Tukstančai balsų „valio!” 
padengė karštus kalbėtojo 
žodžius. Daugelio akyse ži
bėjo ašaros.

Nuo ratužės demonstran
tai su vėliavomis, tarpu ku
rių dvi buvo žydų, dviem or
kestram griežiant ir korui 
dainuojant traukė per Nau
jąją Vilniaus gatvę ir Lais
vės alėją į laikinosios Val
džios rumus. Demonstran
tams sustojus balkone pasi
rodė Ministerių Kabineto 
Pirmininkas M Sleževičius 
ir kiti ministsriai. Dr Drau
gelis kreipėsi jaudinamais 
žodžiais į Valdžią, kad drą
siau varytų priešininkus iš 
musų krašto. „Imk musų 
gyvybę, imk musų turtą, tik 
tylėdama neleisk priešinin
kams paglemžti musų lais
vės !” — šaukė kalbėtojas.

Ministerių Pirmininkas 
nuolat nutraukiamas šauks
mais : „Tegyvuoja musu Lai
kinoji Valdžia” dėkojo Lie
tuvos piliečiams, kurie sun
kioj va’andoj atėjo į savo

i 
valdžią, kurią jie patys iš
rinko, juos paguosti ir pad- 
rąsint. Lietuvos Valdžia 
pasiryžusi, geriau žūti, negu 
atsižadėti Lietuvos neprik

lausomybės. Geriausiųjų 
Lietuvos sūnų kraujas, pra- 
lietasai už musų žemės lais
vę, šaukia mus ištverti.

„Lietuva bus nepriklauso
ma, ji kitokia negali būti” — 
baigia savo ilgą ir karštą 
kalba Ministerių pirminin
kas. Pakalbėjus dar kalbė
tojams ir prisidėjus dar ke
lioms fukstantims naujų de
monstrantų, kurie atvyko iš 
užu Nemuno iš Suvalkijos, 
didžiausia minia, kokios dar 
Kaimas nėra matęs, traukė 
tvarkingomis eilėmis j „pū
vančio kapitalizmo atsto
vus,” kaip vienas kalbėtojų 
išsireiškė, j prancūzų misiją. 
Čionai staiga visai minios 
dvasia pakitėjo. Vos pasi
rodžius misijos atstovoms, 
pakilo minios trukšmo, pasi
girdo švilpimų ir mitingo 
vedėjams sunkiai pavyko 
tvarkos išsiprašyti. Miniai 
aprimus buvo prancūzų kal
ba perskaitytas protestas, 
kad francuzai raižo kąsne- 
iais Lietuvos kūną, vis nau
jas demarkacijos linijas rė
žydami, ir atiduoda len
kams.

Misijos šefo padėjėjas pa-

I k TiratintiaSc Curifilictn Nors esame pripratę draugai r draugės. Jeigu jus
u įupvcuuao □VvJalldką dirbti, bet pasitarimas rei- ištiesite mums savo pagal-

Konferencijas. (barbarizmaskalingas, nes gyvenimas iš- 

simų. Beto, mums reikia 
pasikalbėtu delei atitaisymo 
socialistinio judėjimo, kuris 
pastaruoju laiku tapo visai 
suparaližiuotas. Mes jau 
bemaž ko nepalikome be 
spaudos, be kalbėtojų, be 
agitacijos, o jei to nepatai
sysime, tai paliktume ir be 
minių.

Dėlto visi draugai ir drau
gės, kuriems tiktai brangi 
socializmo idėja, turėtų pa
sidarbuoti- kad savo apskri
tyje sušaukus socialistų su
sivažiavimą šitiems daly
kams apkalbėti. Nereikia 
žiūrėti, ką tie „komunistai” 
daro. Mums reikia veikti 
patiems, nes „komunistai” 
socialistams gero jau nepa
darys. Užtenka jau to, ką 
jie visokiais budais socialis
tus iškoneveikė. Ačiū jiems, 
kad patįs iš socialistų eilių 
pabėgo; mums dabar bus 
lengviaus, nes netekome tų 
elementų, kurie mumis be- 
reikalo krimto. Taigi, drau
gai ir draugės, i darbą! Lai 
Liet. Soc. konferencijos ren
kasi kuogreičiausia kiekvie
name rajone.

Lai gyvuoja socialistai, o 
susilauksime ir socialiszmo.

J. Pakarklis.
Norivood, Mass.

kėlė jau nemaža naujų klau-
Liucernoj susirinkus pa

saulio socialistų atstovų 
konferencija rugp. 6 d. pri
ėmė laikinąjį naujo interna
cionalo statutą šiais pagrin
diniais dėsniais:

1. Darbininkų politikinė ir 
ūkinė organizacija, kad pa
imti politikos valdžią ir so- 
cializuoti gaminimo ir mai
no priemones pakeičiant ka
pitalistinę tvarką socialisti
niu ir komunistiniu visuo
menės gyvenimu.

2. Tarptautinė vienybė ir 
bendras darbas tikrai Tau
tų Sąjungai organizuoti, ko
va prieš šovinizmą bei impe- 

■ rializmą ir visuotinas irnli- 
tarizmo panakinimas.

3. Visų pavergtųjų tautų 
reikalų sujungimas.

4. Kooperacijos ir profesi- 
jlnių draugijų, kurios yra 
daugiau ne savarankiai vie- 
natai. poiitikinių jiegų spie
timas, kad bendrai tarptau
tinės ir revoliucijos dvasioje 
darbuotis pasaulio taikai 
palaikyti.

Vokiečių nepriklausomojo 
socialisto Crispien pasiūly
ta rezoliucija, siūlanti „pro
letariato diktatūrą,” buvo 
atmesta visais balsais prieš 
pasiulytojus.

Rugp. 9 d. konferencija 
vienu balsu priėmė protesto 
rezoliuciją prieš žydų pog-

.ittsni Į
.... .

bos ranką, męs tikimės kovą 
laimėti, nes tiesa ir šalies 
įstatymai musų pusėje, o 
musų priešai yra ne šios ša
lies laisvės, bet Romos biz
nio apgynėjai.

Kam tik yra brangi ta lai
svė, kuri leidžia žmogui pro
tauti, kaip jis supranta, sto
kite kovon. Aukaukite Moc
kaus bylos vedimui kiek kas 
galite. Jeigu Connecticut 
valstijos įstatymai neįsten
gė Mockų uždaryti kalėji
man, neleiskime, kad Rum- 
fordo kunigai su savo sėb- 
-ais pasiųstų Mockų kator- 
gon ir sumintų žodžio ir ma
nymo laisvę.

Aukas siųskite žemiau pa
duotu antrašu Mockaus gy
nimo fondan, kuris čia liko
si Įsteigtas, ir kurio kasie- 
rius pastatytas po 3 tuks
iančių dolerių kaucijos; arba 
galite siųsti kad ir į Laisva
manių Apsigynimo Fondą. 
Tik meldžiame subrusti tuo
jaus, nes reikalas svarbus ir 
skubus.

Pasirašome vietos Moc
kaus Gynimo Fondo Komi
sija:

T

sisakė tuojau telegrafuo- ”omus irapskritai persekio
siąs Į Paryžių dėl Lietuvos j l1!™8 okupuotose
gyventojų reikalavimų. Aiš-'^ie^uvos ir Ukrainos daly- 
kinosi, kad ne vieni prancu-1se’. V* nutarė pasiųsti į sias 
zai nustatę demarkacijos Ii-;va.-bes komisiją mmi- 
niją, bet visi sąjungininkai. Į Pr161118 persekiojimų atsiti- 
”Ne prancūzai, bet vienas ^Irnams Istirtl-______
Clemenceau !” — atsiliepė - .
kaž-kas iš minios. Zfdis Lietuviams Socialistams
’ „Šalin okupantus! * ‘ *
duokite Vilnių!”

i Žodis Lietuviams Scciafctams
Ati-

. šaukė; Nors tai liūdna, bet reikia 
minia dar keliems kalbėto-: pasakyti, kad sociajistų judė

Amerikos maisto misiją pa
dėkot už maistą atsiųstą Lie j 
tuvos vaikučiams. Apsikeitę 
trumpomis kalbomis su A- 
merikos misijos atstovu, ku-, 
ris išreiškė pasigailėjimo, j 
kad tuo tarpu nėra politinės 
Amerikos atstovybės, de
monstrantai grįžo Laisvės 
Alėja pas vokiečių misiją, 
kur po prakalbų nuėjo į mie-1 
sto sodą.

3ode. demonstrantai pa
vedė mitingo vedėjams pa
gaminti rezoliuciją remian
tis. pasakytomis kalbomis, 
Įteikti musų laikinajai val
džiai ir per Užsieno Reikalų 
Ministeriją išsiuntinėti i 
Francuzų, Anglų ir Ameri
kos valdžių atstovams. Tuo 
budu 5U> v. protesto demon
stracija tapo nubaigta.

Kauno „Lietuva.” 1

ams kalbant... Po to nuėjo Į|jimą užtiko didelė audra ir 
lengvatikius socialistus nu
pūtė Į „komunistų” varžą — 
ten, kur nėra „palšųjų mi
nių,” kur nereikalingas pro
gresas, kur vien tiktai si
dabrines ir paauksuotos „re
voliucijos” skamba.

Bet ne visi socialistai vėju 
nupųčiami: Daug mus pasi
liko ant vietos. Todelei ir kį- 
la klausimas, ką darysime 
mes, kurie pasilikome ištiki
mais savo idėjai?. Man ro
dos, perdaug nusiminti ne
reikia. Tie lengvatikiai, tai 
kaip tie misteriški Nojaus 
juodvarniai — išlėks iš So
cialistų Arkos, paskrajos, 
išalks, sugrįžš atgal ir prip
ras prie rimto organizuoto 
darbo. Bet vis dėlto svarbu 
mums pasitarti, kaip galė
tume pasekmingiau darbuo
tis socialiszmo ir žmonijos

KELEIVIS.
Aš myliu keliauti 
Prieš stambų vejai?, 
Kūno smarkiai pučia, 
Nor užstot man ke’ią.

Bet aš, nors bespėkis, ’ 
Vienok da turiuosi, 
Ir atgal atstumti 
Aš jam nesiduosiu;

Man spėkos užtenka, 
Tik kantrybės trūksta. 
Kada žiaurus vėjalis 
Ištikrujų dūksta...

Jis bando ir rubus
Nuo manęs nuplėšti, 
Bet kad nepajiegia, 
Ima dulkes nešti.

Tas pats ir su musų 
Ponais kunigėliais.
Jie su purvais'maišo 
Prakilnias idėjas.

Bet veltui ir laikas
Jums yra gaišinti. 
Nes progresui kelią 
Sunku sulaikyti...

Samson.

9

Nauja Mockaus byla.
rumfodrTme.

Kaip jau „Keleivio” skai
tytojams yra žinoma, čia be
kalbant kun. Mockui jis vie
tos klerikalų ii’ kunigijos 
pastangomis..likosi areštuo
tas už skelbimą kunigijai 
nepatinkamos teisybės. Poli
cija užgriebė mašiną paveik
slams rodyt ir steroskopiš- 
kus. paveikslus.

Teismo išklausinėjimas 
buvo T 7 d. rugsėjo. Mockų 
gynė advokatas F. J Bago- 
ėius iš Bostono.

Kadangi vietos valdžia 
yra įtekmėj Kolumbo vyčių 
ir suplenavo Mockų būtinai 
uždaryti kalėjime, kad kitur 
neskelbtų žmonėms teisybės, 
teisėjas būdamas tų pačių 
klerikalų šalininku, supran
tama, minėtą pieną norėjo 
išpildyt; jis užsispyrė Moc
kų uždaryti dviems metams 
kalėjiman prie sunkiu dar
bų. Ir už ką? Už kritikavi
mą katalikų ir abelnai visų 
kitų tikėjimų, žinome, kad 
aisvę žodžio pripažįsta šios 
šalies konstitucija. Maine’o 
valstijos konstitucija negali 
prieštariauti federalei kons
titucijai, o tečiaus juodvar
niai kėsinasi laužyt šalies įs
tatymus ir grūsti žmogų ka
lėjiman už kritikavimą įs
taigos, kuri nėra šalies kon
stitucija pripažinta už šalies 
įstaigą.

Tais faktais remdamasis 
Mockaus apgynėjas Bago- 
čius išreikalavo, kad byla 
butų leista augštesniajam 
teismui pemagrinėti.

Šitą kovą už žodžio laisvę 
turime varyt toliaus ir ją 
laimėti. Laimėti būtinai rei
kia, kad neleidus Amerikos 
klerikalams paverst į cariš
kąją Rusija?' kad apgynus 
šios šalies žmonių teisę ma
nyti ir protauti, kaip kam 
teisinga išrodo.

Šitos svarbios kovos sun
kumas nugulė ant musų 
umfordiečių pirmeivių. Mu- 

>ėkos yra menkos. Męs 
„_...e atskirti nuo visų di
desnių lietuviškų kolonijų 
—atitolinti nuo didmiesčių: 
pas save negalime gaut nei 
advokato, kuris gintų lais
vę žodžio ir tikėjimo, reik’a 
j ieškoti tolimuose mums 
miestuose. Lėšų darosi la
bai daug. Dėlto šioumi atsi
šaukiame į visus ginėjus žo
džio ir manvmo laisvės, kad 
mus pagelbėtų šitoj sunkioj 
kovoj. Šitos kovos laimėji
mas priguli nuo jūsų visų,

fe

-
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Vaznis. pirm.
3-5 Maine Avė. 

J. Žilinskas, sekr. 
Box 604, • 

S. Jankauskas, kas. 
2 Bridge Str., 

Rumford, Me.
translation filed with the pns> 

naster at Boston, Mass. on October 
as renuired by the Act of

True

1919, 
■»ctober 6. 1917.

Triukšmas Francuzų 
Parlamente.

' Nežinau, ką jus pasakysi
te. bet sulyg mano nuome- 
nės, . tai kiekvienas žmogus 
kuris tik laikosi vieno budo 
(turbut vienos, pažiūros? 
Red.), yra karštas barbaras.

Štai pavyzdis. Sykį vienas 
gferas mano draugas* beskai
tydamas Apžvalga, staiga 
tik paraudo, koja tryptelėjo 
ir sušuko: „O, kad ta kome
ta, kuri anais metais artino
si prie žemės, jutų teškus 
į šitą pasaulį®.”

Aš sakau, drauguti, kame 
reikalas, kad jus taip įšir- 
dot? O jis man atsako: „Ar 
bereikia geriau, visus musų 
vadovus uždarė Į kalėjimą I 
:r kaip žmogus darbininkas 
gali šiuo laiku gyventi?”

Aš pradėjau jį raminti, 
kad jis taip nesikarščiuotų; 
i radėja u lyginti juokingą 
atsitikimą. Drauguti. sa
kau, prašau pasiklausyti, 
kaip vieną syk pas mus Lie
su vo j buvo. Pas mus buvo 
/ienas pusėtinai pasiturin
tis ūkininkas, kuris turėjo 
jrikabinęs po stogu pilna 
nėros. Kaip sužinojo apie 
tai katės, pradėjo rinktis iš 
visų kaimų. • Pakol jos buvo 
Ūkanos, ėdė mėsą ramiai, 
let kada jau pririjo, ėmė 
tarp savęs piautis ir kniauk- 
:i. Išgirdo ūkininkas ir su- 
išaukęs bernus sako: vyrai, 

užkamšykit visas skyles ap- 
inkui, o paskui lipkit ant 
viršaus su lazdomis ir visas 
ias varykit per langą, o aš 
tuo tarpu užstatysiu ant to 
lango maišą ir mes visas ias 
tuo badu sugaudysim. Kaip 
tarė, taip ir padarė. Suvarė 
visas kates į maišą. Senis 
-ako, dabar aš jums, padlos; 
parodysiu, kiek kaštuoja 
svaras lašinių! Pravėrė mai- 
5ą, žiuri, viena katukė tokia 
graži* taip meiliai į seni žiu
ri, kad suminkštėjo jam šir
dis ir jis paleido ją be baus
mės. Žiuri Į kita, ogi .ta pa- 
išiaušus, prunkščia. 'E, jau 

tu neištruksi, sako senis. 
Duokit šen bruzgulį! Pras
kėlė pagalį, Įspraudė katės 
vuodegon ir paleido, še tau 
’ašiniai! Katė rėkdama nu
sinešė. Žiuri senis trečios, 
šita da piktesnė išrodo. 
Griebia seniui už rankos.

Fracuzų perliamente pe
reitą savaitę buvo baisus 
triukšmas. Lermą sukėlė 
mažumos socialistų vadas 
Jean Longuet, Karolio Mar
kso anūkas. Jisai smarkiai 
itakavo Versaliaus taikos 
sutartį.

Francuzų parliamentas vi
suomet yra triukšmingas 
r audros posėdžiuose kila 
abai tankiai, bet tokių, ko
kią sukėlė Longueto prakal
ba, korespondentai dar ne
atsimena. Atstovai daužė 
kumščiomis savo stalus ir 
taip rėkė, kad pirmininko 
Daschanelio skambinimo ir 
kvietimo prie tvarkos visai 
legalima buvo girdėti.

Longuet atakavo taikos 
sutartį su tokiu įniršimu, 
tad rodėsi, jog jis sumuš 
viską. Pabaigus jam kalbė- 
i nedaug jam ir plojo. (

Jis užreiškė, kad nei jis, 
įei jo draugai už tą „spė
kos ir prievartos taiką” ne
balsuosią.

Jis apgailestavo, kad tai- 
<os konferencija neįvedė vi
suotino nusiginklavimo. Jis 
pavadino šitą taiką beteisės 
ir prievartos taika. Tai 
esanti bismarkinė taika; ji 
vykinanti reakcines utopi
jas, kurios pasauliui yra 
daug pavojingesnės, negu 
bolševizmas.

Taikos šalininkai pradėjo 
išvisų pusių protestuoti ir 
pasidarė lemiąs. Per 10 
minutų parliamentas taip 
ūžė, kad negalima buvo sup
rasti nei vieno žodžio. Pir- 
nininkas pradėjo šaukti, 
kad jis uždarysiąs posėdį. 
Lerniui aptilus, Longuet 
kalbėjo toliau. Jis tikrino, * sonas. 
kad vokiečių karės ministe-Į 
ris Noske turįs da 1,200,000 ( 
kareivių revoliucijai slopin-' 
ti I

Toliaus jis pasakė, kad 
kuomet prezidento Wilsono;telegrafo bandymai* tarn'or- 
pasiuntinys Wiliiam C. Bu- F’ ' \
Uit važiavo iš Paryžiaus Ru- mas laivas pasinėrė kelioli- 
sijon, taikos konferencija ka sieksnių po vandeniu, o 
Įdavusi jam nuvežti Rusijai —1----- _ . •« - -
taikos išlygas — išlygas, ku
rias parašęs Anglijos prem-

protestavo, kad tai netiesa.
Tuomet Longuet išsitrau

kė.. dokumentą ir pradėjo 
skaityt tas išlygas, kurias 
Bullit buvo nuvežęs Rusijai. 
Pamatiniai tų išlygų dės
niai tokie:

1. Tuojaus sustabdyti ka
rę.
2. Bolševikų valdžia kon

troliuoja tas žemes, kurias 
ii tuo laiku turėjo užėmus.

3. Rusijos uoštai ir gele
žinkeliai turi būt laisvi.

4. Sąjungininkams turi 
būt liuosi keliai per visą Ru- 

! siją.
5. PaleistL-visus politinius 

belaisvius.
6. Atnaujinti pirklybos 

santikius tarp Rusijos ir są
jungininkų.

7. Tuojaus paleisti Rusijoj 
kariumenė.

Perskaičius kalbėtojui ši
tuos faktus, ponas Clemen- 

įceau atsakė: „Man niekad 
;apie tas išlygas nesakė nei 
, p. Lloyd George, nei p. Wil-

ŽUVIS KALBAS! SU 
PAUKŠČIU.

Netoli Nevv Londono, 
Conn., buvo daromi bevielio

laivio ir submarino. Nardo-

hydroplanas pakilęs * 2,000 
pėdų į orą mušė bevieliu te-( 

f,.—. legrafu žinias. Submarine 
jeras Lloyd George, o prezi- gauta kiekvienas žodis ir 
dentas AVilsonas užgyręs. įduota orlaiviui atsakymas 

Ant tų žodžių premjeras,Tai da pirmutinis toks ban- 
Clemenceau pašoko ir už- dymas.

iNa, jeigu tokia smarki, sa
ko senis, tai tu visai neteksi 
vuodegos. Paėmė kirvį —- 
čiaukšt, ir katės vuodega li
ko ant kaladės. Žiuri dabar 
paskutinės. Kiša ranką mai
šau, katė už rankos — sulei
do visus nagus ir dantis. Se
nis ištraukė kruviną ranką 
—jau tu prakeikta negyven
si, sako. Ir susukęs maišą 
nusinešė. Ką jis su ja pa
darė, niekas nežino, bet ta 
katė daugiau jau nevaikš
čiojo.

Mano draugas, išklausęs 
šito papasakojimo, nusispio- 
vė ir sako:

”Tokią pasaką gali tik 
piemenims pasakoti!”

O aš ji raminu:
„Drauguti, nesikarščiuok 

perdaug; nors šita pasaka 
ir juokinga, bet aš tau prive- 
siu, prie ko ji tinka.”

Ir pradėjau jam nurodi
nėti, kad jeigu tie darbinin
kų vadovai negalėjo prikal
bint žmonių didžiumos savo 
pusėn prieš karę, tai ar iš
mintinga buvo keliems pasi- 
ikus kelti gatvėje lermą? 
Juk tai tiek reiškė, kaip tų 
kelių kačių pasišiaušimas 
maiše — kuri daugiau prie
šinosi, ta daugiau nukentė
jo.

Dėl šito palyginimo mano 
draugas taip supyko, kad 
mano dar laimė, jog jis buvo 
daug menkesnis už mane, 
kitaip aš bučiau gavęs nuo 
jo pirties. Žinodamas, kad 
manęs neįveiks, jis tik pakė
lė savo koją ir rodydamas 
pirštu į padą sako: „Tu tiek 
man stori, kiek šitas purvas 
po mano padu!” Spiovė ir 
nuėjo.

Aš pamielinau sau: jei tu, 
drauguti, turėtum šiandien 
savo rankose valdžią ir to
kią galę, ’ kaip tie žmonės, 
kurie uždarė į kalėjimus 
darbininkų vadus, tai tu 
priešingos nuomonės žmo
nes irgi kimštum kalėjimam 
Tu i. butam toks pat barbaras, 
kaip ir tie, kuriuos keiki už 
barbarizmą.

Ir kaip f erai žmogus pri
sižiūri, tai šiandien visur 
da matyt barbarizmas. Bar
barizmu kvepia visas tikėji
mas, ant barbarizmo rymo 
monarchijos, netrūksta taip
gi barbarizmo nei proleta- 
riškuose Rusijos sovietuose, 
nei buržuazinėj Vokietijos 
demokratijoj.

Paimkime kad ir tas ma
žutes respublikas, kurios 
valdomos pačių žmonių — 
mažu tenai nėra barbariz
mo? Ale kur tau nebus! 
Jeigu tik kas pasilipęs ant 
gatvės kampo pradėtų vie
kai kritikuoti valdžią ir sa
kyti, kad ją reikia versti že
mėn, laisviausioj respubli
koj uždarys tokį kalėjiman, 
kad ir švenčiausia teisybė 
butų jo žodžiuose. Netik 
uždarys kalėjiman, bet da ir 
nugalabys. Taigi, pagal 
mano nuomonės, šiandien 
nėra tokios šalies, kur nebū
tų barbarizmo.

Gal „Keleivio” redakcija 
malonėtų paaiškinti, ar yra 
kur tokia šalis, kur nebūtų 
barbarizmo.

Joe Cherry.
Nuo Redakcijos.— Tokios 

valdžios, kuri nepersekiotų 
savo priešu, pasaulyje nėra. 
Bet to išvengti ir negalima. 
V alstvbėj gali būt tiktai vie
na valdžia ir vieni įstaty
mai. Demokratinėse šalįse 
valdžią renka ir įstatymus 
leidžia gyventojų didžiuma. 
Mažuma visuomet turi su
tikti su didžiuma. Taip yra 
buržuazinėse respublikose, 
taip yra sovietų Rusijoj, ir 
kitaip būti negali. Bet tai 
nereiškia barbarizmą. Tai 
yra tik disciplina.
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Bet jei sutartis Buffaloj

BoX 71,

Box 06,

PRANEŠIMAI

(41)
nev ir Billingso.

’ .. , ... ... « -ų amžiaus, mvlinčios gražų gyveni- 'laikymo plaukų slinkimo išrasta nau-
Fajieskau . Iiko.o „atip<s mel-i a* 6311 33 metų. Meldžiu atsišau- ias vaistas. Reikalaudami jo kreip

kitės pas:

Pajieškojimai DAKTARAS

a

ir

Ar Skauda Jums Strėnas?

Severa's Kidney and Liver Remedy

Gydąs muilas

Kaštuoja 35c. ir 2c. taksų. 'riis. Kaštuoja 25c. ir lc. taksų. ♦

A. M. J. 
Ilendersonville, Pa.

Baliunas
Scranton, I-’a.

"M. J. Dickus
Byrndalc, Pa.

L. W HANNEVT
593 Metropolitan avė., 

Hyde Park, Mass.

Jeigu taip, tai aišku, kad jūsų inkstai yra betvarkėje ir kad na-iliuosavus nuo skaudulio ir atgavus 
savo pilnų sveikatų, yra reikalinga tam reikalui vartoti tinkamus vaistus. Musų pačių patyrime 
randame, kad

Kazimieras Bula
Box 224, Burdine, Pa.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Dėl išvalymo pleiskanų bei dėl su-

Platesnes žinias suteiksiu
(42)

Juozas Kevera 
ąės pranešti.

R R. 5,
(40) 

Rockford, III.

J:G. B.
Luzerne, Pa.

kas žino malones
(41)

Pajieškau apsi vedimui merginos, 
nuo 25 iki 37 metų amžiaus. Aš esu 
39 metų vaikinas. Geistina, kad mer
gina butų laisvų pažiūrų. Meldžiu at
sišaukti. (40)

(Severas CĄduolė nuo Inkstų ir Kepenų) yra idealis vaistas pagelbėjimui nuo inkstų ir pūslės už
degamo, sumažė jimo šlapinimosi išeigos, spaudaur šlapinimosi, geltligės, rukštaus pilvo, ištinusių 
kojų ir strėngalio, kurie paeina nuo inkstų netvarkos. Taippat yra pageidaujamas vaistas vai
kams, kurie miegodami susišlapina. Kaina 75c. J1.25 ir 3 ir 5c. taksų.

Pajieškau apsivedimui merginos 
, nuo 29 iki 30 metų am-

SUTAISAU RAŠTUS: korespon
dencijas, straipsnius ir eiles. Taipgi 
mokinu arifmetikos, rašybos, eiliavi
mo ir tt. Klauskite informacijų laiš- 

. ku:

turėtų būti sveikatos pa
veikslu, gražu*, aiškus. 
Jeigu jūsų veide to sto- 

savo veidui masažą naudoda- 
Severa’s Face Crenm (Severos Veidinę

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, be vaikų, nuo 20 iki 30 me-

”I)arbas.”

kti su pirmu laišku prisiunčiant savo 
•paveiksią. Platesnes žinias suteik
siu laišku. (41)

J. G.
1533 So. 9-th st., Rockford, III.

dirbu. Platesnių žinių meldžiu kreip
tis laiškų. (41)

K. S. Tėts
1747 So. Halsted st., Chicago, III.

Jonas Janulonis
Box 212 Johnston City, III.

trimis iau paaugusiais vai- 
Meldžiu kreiptis sekančiu ad- 

(40)

(žiu prisiųsti paveikslą
Petras Belnikas

Bcx 90^, Porters, Dėl.

Jūsų Veidas
kuoja, padaryk
mas
Creme) . Tai jūsų veidų padarys aiškiu, gražių.

Jonas Urbonas (41)
Broad Brook, Conn.

I

—cj —   T ' - *• atajleist- duparap., Šiaulių apskričio. Jų pačių arba rašlčs
___ — a.— «v Lroo 7inA ’

Jeigu jus negzlit Severos vaistų gaut savo aptieko- W p. SEVERĄ CO., Cedar Rapids. Ia. 
se, rašykite ti šiai mums įdedami kastus ir taksus.  

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
27 metų. Manančios apsivesti malo
nės atsišaukti, platesnes žinias sutei
ksiu laišku.

R STUDENTAS 
j 877 Cambridge St.,

E. Cambridge. Mass.

> (40) 
A. Ambrose

122 C st, So. Boston, Mass.

F. Gotaut
R. F. D. No. 1 Rhinelander 

Woodbars. Wis.

Mainierių konvencija 
pasibaigė.

GALI BŪT VISUOTINAS 
STREIKAS.

Pajieškau Antano Kokčio, iš Nor- 
mančių sodžiaus, Grudžių valsčiaus, 
Šiaulių apskričio, gyveno Connecticut 
ar Maine valstijose. Jo paties mel
džiu atsišaukti ar kas žino teiksis pra 

mesti. (41)I ...

Pajieškau merginos arba našlės ap
sivedimui, nesenesnės 30 metų ir ne 
iaunešnės 20 metų. Platesnius paaiš
kinimus suteiksiu per laišką. (41) 

A, S, S,
Box 28, Wolf Summit, W. Va.

Angliakasiai .reikalauja .6 
valandų darbo ir 60 nuo

šimčių daugiau algos.
Suvienytų Amerikos An

gliakasių konvencija ’Cleve- 
lande jau pasibaigė. Ji nuta
rė reikalauti pakėlimo vi
siems angliakasiams 60 nuo
šimčių mekesties, įvedimo 6 
valandų darbo dienos, pu
santros mokesties už viršlai
kio ir dvigubos mokesties 
už šventadienių darbą; be 
to da reikalaujama pageri
nimo darbų sąlygų ir panai
kinimo dviejų ”šlftų” paroj.

Konvencija užsidarė 23 
rugsėjo ir dabar laukiama, 
kokių pasekmių duos bendra 
mainierių ir operatorių kon
ferencija algos nustatymui, 
kuri atsidarė pereitą ketver- 
gą Buffaloj. Jeigu angliaka
sių atstovai su kasyklų savi
ninkais šitoj konferencijoj 
susitaikys ir padarys sutar» 

...................... . tį, tai Indianapolyj bus su- 
susirinkę valstiečiai karštai sušaukta Iš naujo mainierių 
svarsto dabartinę Lietuvos konvencija, kad tą sutartį 
padėtį ir daro nutarimus,' priėmus arba atmetus, 
kur reiškiama pasitikėjimas Bet ei 3utartis Buffaloj 
dabartinei valdžiai ir protes- nejvyks laiku> kad ją butų

STATEMENT OF THE OVVNER- 
SHIP AND MANAGEMENT of the 
"Keleivis,” published Weekly at Bos
ton, Mass., reųuired by the Act of 

ugust 24, 1912.
Editor — St. Michelson, So. Boston. 
Publisher — J. G. Gegužis & Co. 

OWNERS:
J. G. Gegužis and M. St. Michelson, 

So. Boston, Mass.
Known bondholders, mortgagees, 

and others security holders, holding 
1 per cent. or more of totai amoni 
of bonds, mortgages, or other secu- 
rities — Kone.

Bv J. G. Gegužis, Publ. 
Sworn to and subscribed before me 

this September 23, 19; 9.
Roman J. Vasil, Justice of the Peace. 
(Seal) (My Commission expires 1922)

U LIETUVOS
Valstiečių protestai.

Įvairiose Lietuvos vietose

tuojama prieš rusų bolševi
kų, kolčakininkų ir lenkų 
grobiamosius žygius. Praei
tą sąvaitę tokie nutarimai 
padaryta Garliavos, Liudvi
navo, Naumiesčio ir kt. val
sčių susirinkimuose.

galima patvirtinti ir iki lap
kričio įvykint, tą dieną 
visose Suvienytose Valstijo
se ir Kanadoj prasidės gene- 
ralis streikas minkštosios 
anglies kasyklose.

Angliakasių delegacija, 
kuri laiko su operatoriais 
bendrą konferenciją Buffa- 
ioje. susideda iš nacionalių 
unijos viršininkų ir 8 atsto-

Visų partijų bendras pro
testas.

Rugp. 8 d. Kaune buvo _jw ~ ___
krikščionių demokratų ir yy nu0 kiekvieno distrikto: 
social-demakratų partijų at-^Ilinojaus, Indianos, Ohio ir 
stovu pasitarimas dėl lenkų Vakarų Pennsylvanijos. 
ir rusų kolčakininkų mėgi-; Laikinas pirmininkas Le
ninių Lietuvą pavergti. Vi-' wįs išreiškė viltį, kad sutar- 
sų partijų atstovai vienu tjs Buffaloj įvyks, "jeigu ka 
ba'su pareiškė, kad prieš 'sykių savininkai nenorės su
lenkus ir rusų kolčakininkus drumsti visos šalies- gyveni- 
turi būti taip-pat griežtai' ma.” 
kovojama, kaip ir prieš boh Prieš užsidarysiant Cleve- 
ševikus. Turi visi piliečiai lando konvencija paskyrė 
subrusti ir galutinai sutarta $1,000 gynimui Tarno Moo- 
išleisti visų pirtijų atsišau
kimą, daryti visur mitingus 
ir protestuoti prieš rusų ir 
lenkų veržimąsi į Lietuvą.

Kolčakininkų misija.
 .

KARĖS STOVIS MAS
KVOJ.

Petrodrado "Pravda” iš- 
šiomis dienomosiKaunįifPa^“® JIas.kvos .s0,vi«to 

buvo atvykusį rusu kolėaki- v£ dzl<>s Pranešimą, kad ka- 
muvu av v vai zoku generolo Mamontovo
a*.'?kP i™1,1-"1 j ;„tEVni’ orsrani raiteliams besiartinant prie datos leisti L.etuvoj or^t-,Raud os Mag.
zuotis. Kaip girdėjome, "2 .
Lietuvos valdžia vieton at-l KV0J Įvedama Kares stovis, 
sakymo pareikalavo jų kuo- 
greičiausia iš Lietuvos išsi
kraustyti.

Du nauji įstatymai.
Šiomis dienomis mmiste-

lių kabinetas svarstys du^ 
nauju didelės svarbos įsta
tymu: savivaldybių ir stei
giamo seimo rinkimų.

Pajieškau švogerio ir jo žmoovs 
Uršulės Kaktienės, taipgi ir kitų sa
vo pažįstamų iš Ukrėnų miestelio 
Telšių apskričio. Meldžiu atsišaukti. 

I Lucija Lesetkaitė-Poškevičienė (40) 
' 8930 Baltimore avė., Chicago, Hl.

Pajieškau savo draugų, Jurgio Ogu 
lio ir Konstanto Bubnio, abu paeina iš 
Kauno gub., Vilkmergės pavieto. Pir
ma gyveno Lynn, Mass.; dabar neži
nau kur. Jie patįs ar kas apie juos ži
no malonės man pranešti jų adresų. ' 

Julius Grigas JKji
166 Blosom St., Lynn, Mass.

Pajieškau Stanislovo Bacvinkos ir 
jo sunaus Franciškaus. Jų pačių 
meldžiu atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti.

Alena Masiu’.aitukė-Anuškevičius 
796 Hubbard avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Onos Pulmonvtės, girdė
jau kad ištekėjusi, gyveno Cambridge 
.•lass., paskui persiuėlė Connecticut 
/arstijon. Dėl laiško iš Lietuvos lai 
pati atsišaukia ar kas ją žino malonės 
pranešti.

John P. Pohl
55 I st, So. Boston, Mass.

Pajieškau Adomo Bankausko, Kau
no gub., Vilkmergės pav., Raguvietes 
miestelio. Jis ženetas su Veronika 
Atraskevičiuke. Jis pats lai atsišaukia 
irba kas apie jį žinot malonėsit pra- 
įešti.

Prv. Stanislovas Maciauskas
Co. F. 5O-th Inf. Camp Dix, N. J.

Pajieškau draugų: Antano Stan
ius iš Salantų miesto ir Juozapo 
Norvilos iš Pėstiunų sodos. Jų pačių 
neldžiu atsišaukti ar kas juos žino 
nalor.ės pranešti. (41)

Frank Gricius
30 Bartholomew avė., Hartford, Ct.

Ona Sungailaitė-Budginienė pajieš- 
:o savo giminių ir pažįstamų iš Lie
tuvos. Katrie esate gavę laiškų iš 
Lietuvos meldžiu atsišaukti.

Ona Budginienė
37 Post line 

Mariners Harbor, L. I. N. Y.

Pajieškau Antano Dirsės ir Bronio 
Svetlaužio, abu iš Trakų apskričio. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jų pa- 
:ių atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

J. Jaruševičius
26 Odiel aven Er.dicitt, N, Y.

Pajieškau brolių Petro ir Konstan- 
.o Bolinų, iš Strielčių kaimo, Butri- 
nonių valsčiaus, Trakų apskričio. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jų pa
ną ats'šaukti ar 
pranešti.

Antanas
355 Foster st.,

Pajieškau Jurgio Vilaišio, iš Nau- 
•:ėdžių kaimo, čipčnų valsčiaus, Pane
vėžio apskričio. Jo sesuo Fotonija 
unkiai serga. Taigi jis pats lai atsi

šaukia ar kas ji žino malones pra
nešti.

Pajieškau Jono Tupčausko, prieš 
nesenai gyveno Brooklyne. Turiu svar 
oų reikalų ir meldžiu jo paties atsi
sukti ar kas žino malonės pranešti. 

Jonas Rudaitis
R. F. D. 2, Bruce, Wis.

Pajieškau draugo, Marcelino Du- 
bendrio, iš Juodponų sodžiaus, Šimo
nių parap., Ukmergės apskričio. Jo 
paties meldžiu atsišaukti ar kas ji ži
no malonės pranešti.

K. Ridikas
665 N. Hutchinson st.

Philidelphia, Pa.

netus gyveno Canadoj. Jo paties mej- 
lž u atsišaukti ar kas jį žino malonės 
pranešti. (42)

Povilas Sir.dikas
50 Gertrude st.,

Hamilton, Ont., Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, nuo 25 iki 28 metų amžiaus 
be skirtumo pažiūrų, as esu 29 metų, 
turiu gerų pastovų darbų, uždirbu 8 
dol. į dienų. Meldžiu atsišaukti, at- 
sticymų duosiu kiekvienai, 
meldžiu nerašinėti.

Jofan Wasei
Gen. Dėl. Detroit Mich.

Ateina garvežių, vagonų 
rūbų.

Patvrėme, kad iš Ameri
kos ateina 30 garvežių, 1,000 
vagonų, batų, rūbų ir daug 
kitų dalykų.

Pajieškau pusbrolių Antano ir Juo
zo Petkauckų, Kauno gub., Šiaulių 
pav.,Žagarės miestelio. Antanas pir
miau gyveno Chicago, Juozas South 
Bostone. Meldžiu atsišaukti jų pačių 
arba kas apie juos žino malonėkit 
pranešti. (41)

Domininkas Pukinskas
1316 E. Madison st., Eutte^Mont.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 30 metų, mylinčios ap- 
švietų ir dailų. Aš esu 30 metų naš
lys, turiu dviejų metų amžiaus duk
terį. gerai uždirbu, svaigalų ir taba
ko nevartoju. Mylinčios gražų gy
venimų malonės atsišaukti, pnsiun- 
ėiant savo paveikslus, kurie bus sug- 
lųžinti. (41)

M. Vaitekūnas
250 Berry st~, Brooklyn, N. Y.

REIKALINGAS pusininkas pianų 
biznyje. Senyvas vyras ar moteris, 
kurie galėtų pridaboti storų ir galėtų 
savo dalį pinigų įmokėti. Jei kam 
geistinas lengvas ir pelningas gyve
nimas atsišaukite greit šiuo adresu: 

120 Grand Str., Box 3, (41)
Brooklyne, N. Y.

Pajieškau apsivedimui vaikino, nuo 
20 iki 28 metų amžiaus, aš esu 20 
metų, turiu čia savo tėvus ir su jais 
gyvenu. Esu dailios išvaizdos. Vai,- 
■Kinai atsišaukdami malonėkite pri
siųsti savo paveikslus. Atsakymą 
duosiu kiekvienam, paveikslus gra
žinsiu. (41)

Miss Elzbieta Jančiutė
1610 Wood st,' Philadeiphia, Pa.i------------------------------------------------
Pajieškau apsivedimui merginos

PARSIDUODA GRAŽUS FORMI
NIAI.

Kas nori gaut pigiai nusipirkti ge
rus forničius, lai kreipiasi žemiau nu
rodytu antrašu, bile dienų nuo 6 vai. 
vakare. (41)

325 3-rd st., So. Boston, Mass.

vaikinų
(43) arba našlės. Aš esu 32 metų vaikinas, 

G pėdų augščio, 170 svarų sunkumo, 
linksmaus budo, moku gerą amatą, 

' pasirengęs grįžti Lietuvon. Geistina, 
Pajieškau apsivedimui merginos kad mergina turėtų kiek pinigų, 

ar naslės, nuo 24 iki >5 metų amžiaus, Meldžiu atsišaukti prisiunčiant savo 
gero budo ir mylinčios gražų gyveni- paveikslą. (41)
>ną. Aš esu našlys, 35 metų, turiu 7 _ A. Armonavič
•netų mergaitę. Platesnių žinių mel- i 3252 So. Halsted st., Chicago, III. 
:žiu kreiptis, atsakvma duosiu kiek-----------------------------------7 “
.ienai. (41) 1 Pajieškau apsivedimui merginos

Stanislav Nareika | arba našlės be vaikų, ne senesnės 30
919 Bowman avė., East St. Luis, Ilh metM ir ne jaunesnės 21. Aš esu 29 

----------------------------------------- --  metų, tunu gerą darbą ir gerai už
. 4ir»In Vrtdn-

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, nuo 30 iki 40 metų am
žiaus. Geistina, kad turėtų kiek pi-Į 
algų. Aš turiu didelę farmą, 155 
Skėrių žemės. Su pirmu laišku mei

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 21 metų amžiaus, aš esu 
22 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
paveikslo.

D. J. Sukmer
Box 164, Muskegon, Mich.

Pajieškau apsivedmui lietuvtitės 
arba latvaitės, nuo 20 iki 33 metų 
amžiaus, be skirtumo tikėjimo. Aš 
esu 30 metų vaikinas, turiu gerų dar
bų. Meldžiu atsušaukti, platesnes 
žinias suteiksiu laišku. (40)
• K. W. Horeika

1356 Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 19 iki 24 metų, turi būti lavinta 
maž-daug ir kalbanti angliškai, tvir- 

Pa j ieškau apsivedimui merginos, to Sudėjimo darbininkė, švari ir pado-
---- ... laisvų pį ne poiigamistė, kiekviena mergina, 

Su pirmu rišanti savo gvenimą su vyru, turi 
paveikslą, palikti visus svaigalus. į dumblišką 

t liekaną ir turėti sąmonę apie savo 
i šeimynišką gyvenimą, rašykite laišku 

Muskegon, Mich. >u apsirokavimu savo proto, be va- 
  ' gišl.os melagystės bei vervų ir kito

kių krpčiojimų, tisok apie savo da
lyką, su pirmu laišku meldižu prisių
sti savo paveikslą, neklausinėkite vi
sokių niekų per laišką. (41)

O. K. Stempas
453 N. 13-th st., Philadeiphia, Pa.

nuo 18 iki 21 metų amžiaus, 
pažiūrų, aš esu 22 metų, f 
laišku meldžiu prisiųsti i 
atsakymą duosiu kiekvienai.

Antanas Sonica’ 
Box 164,

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, be skir
snio tikėjimo. Aš esu 22 metų vai
kinas, moku gerų amatų. Meldžiu 
atsišaukti. Katra bus pirmesnė, 
>us laimingesnė.

K. Sakadskas
299 E. st, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
gyvenančios rytinėse valstijose. Aš- 
esu 25 metų, skaistaus gymio, švie
sai geltonais plaukais, mėlynų akių, 
> pėdų 6 colių augščio. Meldžiu greit 
atsišaukti, 
laišku.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 ui 30 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš’ esu 30 metų. Manančios 
apsivesti malonės atsišaukti. Plates
nes žinias apie save suteiksiu laišku, 

t Joe Mahlo
53 Hindel st, Detroit Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, nuo 25 iki 35 metų am- 

I žiaus, aš esu našlys, 'turiu tris vai
kus, mažiausias 8 metų, 
kreiptis, 
laišku.

Dominikos Jonis
Box 6 Virginville,

V-----------------------------------------

Pajieškau apsivedimui vaikino, 
nuo 25 iki 35 metų amžiaus, aš esu 
27 metų mergina,, /oresniam susipa- 
’.inimui meldžiu rašyti, prisiunčiant 
savo paveikslų.

Marcelė Dutkaitė
120 Grand St., Bo\ 38, 

Brooklyn, N. Y.

Meldžiu 
platesnes žinias suteiksiu 

(40)/;

W. Va.

PARSIDUODA NAMAI 4 šeimy
nom gyventi, krautuvė ir barnė. Vie
ta gera bizniui. Čia labai reikalingas 
tučeris arba bėkeris. Platesnių žinių 
kreipkitės per laiškų pas: (42)

JOHN BAGDON 
lig Clark st,’ Clinton, Mass.

-------- ,-----------------------------------------
PARSIDUODA farma, 15 akrų že

mės, 11 ruimų namas su visais nau- 
oviniais įtaisymais, apšildomas nau- 
'u ”Water Heat” pritaisymu. 1 ark- 
ys, 2 karvės, 6 kiaulės. 50 vištų ir 
riša kas gyvenimui reikalinga. Ne- 
oli miestelių, labai gražioj vietoj. 

Parsiduoda pigiai. Kreipkitės infor
macijų pas:

J. MATULAITIS ..
50 So. South st., Stoughton, Mass.

(42)

Didžiausia knygų krautuve
Didžiausia knygų krautuvė 12 pt

Parduodame įvairaus turinio Kny
gas kaip tai: Belletristilca, Ekonomi
ja, Socialogija, Politika, gamtos ir 
'riti mokslai; Hygena. Istorija Etno
logija, Biografija, Kalbamokslį ir Po
ezija ir teatrams knygos. Taipgi pri
imame paskelbimus.

Prisiųsdami už 4c. krasos ženklelį, 
reikalaukite dykai kataliogą.

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St., Chicago, I1L

* Svarbu yra žinoti kiekvienam iš
aiškinimas užlaikymo savo sveikatos: 
Vyrams, Merginoms ir Moterims! 
Praktiškoj formoj isparodoma iš ko
kios medžiagos susideda piktligė ir 
kodcl ji baisiai kenkia žmogui, taipgi 
kur ir kaip ii randasi. Tik $1.00.

A. M. D.*E. S. P. L1N CO. (43) 
2309 Brown st„ Philadeiphia, Pa.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Nemanykite kad čia yra garsinama 

kokie stebuklai arba apgavystė, bet 
tai yra naujas patentuotos gyduolės, 
kurių aptiekos negali gauti. Jos labai 
geros panaikinimui komų ir karpų. 
Tepant kornus su toms gyduolėms 
ner^5 minutas išimsi iš pat šaknų be 
jokio skaudėjimo. Karpas išnaikina 
į 4 dienas, patepant 3 syk per dieną. 
Jos labai geros nuo insipiovimo, už
laiko kraują į vieną sekundą; nuo iš
pūtimo kojų pirštų ir skaudėjimo 
dantų. Jos labai veikia ant suteršto 
kraujo ir prašalina daug ligų. Gyduo
lių kana 25 c, su prisiuntimu 27c. 
ir atsakymui 2c. Už gyduoles kom
panija gvarantuoja.

Kas iškirps šį kuponą ir prisius 
:4c., tas gaus sykiu su gyduolėmis ar
ba atskiram laiške daug gerų patari
mų. 1) Kokius antiseptikus vartot 
plaukams; 2) Kaip išimt pi ė t mus iš 
drabužių; 3) Kaip prašalint rudus 
šlakus nuo veido; 4) Nuo visokių 
prigimtų karpų; 5) nuo blakių ir ta
rakonų: 6) nuo dvokiančių kojų, viso
kių pušku ir niežiejimo.

Iškirpk tą kuponą, nes daugiau ne
bus garsinama. (41)

WM. MATULIONIS
42s Island avė,- Rockford, III.

Pajieškau brolių: Jono ir \ alentino ■ 
Kuru, prieš kelis metus Jonas gyveno I 
Chictgoj, o Valentinas Woreester, i 
.vlass. Jų pačių meldžiu atsišaukti ar 
kas ano malonės pranešti. (41) 

Antanas Kuras
Saint Clair. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
Į nuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvos 
i nuo prietarų ir sutinkančios imti ci- 
’ vili šliubą. Aš esu 30 metų, gerai 
uždirbu, nevartoju svaigalų. Meldžiu 
atsišaukti, platesnes žinias suteiksiu 
laišku, gavęs paveikslėlį

Wm. I)e—m
Box 184, Lvnch Minės. Ky.

Gera proga merginai ar našlei pa
likti savininke, katra, atvažiuoti) pas 
mane už gaspadinę, nes aš esu naš
lys su trimis '*"*---------- i-:" —:
kais.
resu:

PARSILUODA NAMAS dviem šei
mynoms gyventi, Hyde Park, Mass,, 
•1 ruimai apačioj, 7 ruimai viršuj. 
Namas gražioj vietoj, netoli nuo baž
nyčios ir mokyklos. Parsiduoda už 
*2.600 lengvais išmokėjimais. Apžiu-

Pajieškau broiio Kazimiero ir An
tano Keverų, iš Žabikų sodos, Papilės 
paiap., J.auil, ”” f—--T j
meldžiu atsišaukti ar kas žino ma.o- , žjaus aj ef;u metų vaikinas nevar

toju svaigalų ir esmi pasiturintis. ----- ----- .
Meldžiu atsišaukti su pirmu laišku'lėti kreipkitės tarp 6 ir 7 vai. vakare 
prisiunčiant savo parėksią. Atsaky-Į sekancion vieton: 
mą duosiu kiekvienai. (41) ’

Jonas Tyrkus
107 Ainslie st., Brooklyne, N. Y.

t

Kaziune nonoroia. oe *^*<**>*><*4>>><*<**><**X*<*<*<^:^^^
123 Lawrence st., Laurcnce, Mass. . A
——“ — i Į

Pajieškau pusbrolių: Felikso, Fran- i 
ciškaus. Vinco, Stanislovo ir Izido- Į A 
riaus Samų, iš Čepaičių kaimo, Es-1 t 
įvilko valsčiaus. Raseinių apskričio,; V 
gyveno Chicagcj. Meldžiu atsišaukti A
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Pajieškau pusbrolio Felikso Kand- 
roto. iš lilgšilio kaimo. Luokės parap., 
Šiaulių apskrities. Taipgi švogerio 
Stanislovo I^edzinsko iš Triškių mies
telio. Meldžiu atsišaukti. (40)

Kažiunė Kondrotaitė

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commmiss.
66—67 Journal Building

262 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, 
nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
67 Chamber Street 

BOSTON, MASS. 
Gydo abelnas ir veneriškas ligas

LENKAI PERSEKIOJA 
LIETUVIŲ LAIKRAŠ

ČIUS.
Vilniuje lenkų karo val

džia Įsakė prieš atspausdi
nant laikraščius duoti juos 
valdžiai jieržiurėti. Mat, jei
gu laikraščiuos bus parašy
ta kas nors valdžiai nepa
tinkamo. tai ji laikraščio 
neleis. Galim numanyti, kad 
šis Įsakymas išleistas prieš 
lietuvius, nes Vilniuj išeina 
šie lietuvių laikraščiai: "Ne
priklausomoji I.ietuva, 
"Aušrinė,” "Glos Litwy” ir 
"Nasza Ziemia” (du pasku
tiniu lenkų kalba). Tie tai 
laikraščiai parašydavo apie 
lenkus daug skaudžios tei
sybės ir juos dabar mano 
"pažaboti.”

Pajieškau brolio Kostantino Skati
ko, Mickų kaimo ir pusbrolio Jono 
Tarno: ausko. Stugučių kaimo, Nau
miesčio pavieto. Suvalkų gub.,Skati
kas pirmiau gyveno Montrea) Cana
da. Kas apie juos žino malanikit pra
nešti arba patįs lai atsišaukia. (42) 

Antanas Skatikas
261 D st., 9 So. Boston, Mass.

Pa ieškau savo kaimynų Kazimiero 
Dauderio ir Kazimiero Pureno, iš 
Girdvilių kaimo, Kupiškio parap. 
Panevėžio apskričio. Taipgi dėlės ir 
pusbrolio Kupickų iš Kikonių kaimo. 
Jų ir kitų savo pažįstamų meldžiu 
a įsišaukti.

K. J. Čiurlis
2526 W. 45-th pi. Chicago, Iii.

Pajieškau pusbrolio Frano Stankū
no, Suvalkų gub., Metelių parapijos, 
Graužiu kaimo. Labai seniai nesima
tęs, butų malonu kad atrasėiąu per 
"Keleivio” pagelbą. Nuoširdžiai mel
džiu man pranešti kas žinote apie jį, 
arba pats lai atsišaukia. . (41)

Vincentas 2agarinskss 
1414 Cass Avė., St. Louls, Mo.

V1 n . . turi būti nors vieną kar-
Dlims nhniama dienoje, l.ad palaikius 

Z. r J ją švariame ir sveikame
padėjime. Severa’s Antiseptol (Severos Anti- 
septolius) yra tin’ amiausias tam reikalui pa
ruoštas vaistas. Kviečiame išbandyti. Kaštuo
ja 35c. ir 2e. taksų.

v ni i vra reikalinga geri vais-
JUSU riRttKdinS t*’- Kiekvienas privalo 

“ naudoti gerus tam reika
lui vaistus. Męs manome, kad geresnio vaisto 
tam reikalui nėra kaip Severa's Hair Tonic (Se
veros Plaukų Stiprintojas), kuris yra žinomas 
kaipo plaukų puolimo sulaikytojas ir suteikian
tis greitą ir sveiką plaukų auginiui pagalbą. 
K.aštuoja 65c. ir 3c. taksų.

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus 
Verbicko, iš Atkočių kaimo,-Ukmer
gės apskričio. Turiu svarbų reikalą 
ir meldžiu jo paties atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti. (40)

Antanas Tamoš'unas
3 Franklin st., Seymour, Conn.

Paiieškau pusbrolių Adomo ir Vili- 1 W 
mn Bakanakų, taipgi Antano Mamę- A 
niikio, iš Gemžišikių sodžiaus, Kuktiš-I^ 
kilį parapl, Švenčionio apskr. Turiu) ♦ 
svarbų reikalą ir meldžiu atsišaukti.

Konstantas Verickas (40)
2313 Russell st„ Detroit, Mich. ♦ 

---------------------------------------------— ' V
Pajieškau tetos Sofijos A. Bagočie-

nes, iš Varėnos miestelio, Vilniaus 
apskričio, gyveno Minersville, Fa. Jos 
paaos meldžiu ats,šaukti ar kas žino 
malonės pranešti. (40)

• Miss E. K. Bruzgintė
4117 Payne avė., Cieveland, Ohio.

Pajieškau savo tėvo, Vinco Kala- 
kauska, is Brastos kaimo, Antanavo 
valsčiaus, Mariampolės apskričia; se
niau gyveno Mahanoy City, Pa. Jo 
paties merdziu atsišaukti, ar kas jį 
žino malonės pranešti .i(r41)
Elzbieta Kalakauskiutė-Leikuskienė 
243 Beverley st., 1

Pajieškau dėdės Antano Ivanausko, 
Kauno gub.. Ukmergės pav.. šietos 
parap., Gaidžiunų kaimo. Kas apie 
jį žino malonėkit pranešti arba pats 
iai atsišaukia, nes turiu labai svar- 

_______________ ritą reikalą pranešti. (42)
South Ste Mario, Petras Slavinskas

Ont. Canada. 35 Tilrnas avė., Detroit, Mich.
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— _ — turi būti taip sutaisytas,
j kad galėtų būti antisep- 

tišku. Jus atrasite tinka
ma! sutaisytu Severa's Medciated Skin Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilas). Jis yra 
[ištariama naudoti kiekvienai šeimynai ir kiek- 
ivenų metuose dienų. Išbandymas jumis pertik-

Extra, Basgenas, Extra!
PIRKITE ŠI RUDENI FARMAS 

Didžiausioj Lietuvių Ukinikų Koloni
joj Ąmerikoje, kurioje yra apsigyve
nusių į 450 Lietuvių Ūkininkų ir kur 
šių vasarų pirko suvirs 50 farmų lie
tuviai, kurie turime savas Ūkiškas 
Draugijas laisvas ir katalikiškas, tu
rime bažnyčių ir kunigų. Anglai far- 
meriai matydami kad toks didis skai
čius lietuvių pareina čionai gyvuot, 
kraustosi laukan iš tos lietuvių kolo
nijos, palieka mums puikiai įtaisytas 
ukes, kad parduotumčm lietuviams 
nors ir už pigiausių kairių, nes ang
lams nesinori tara lietuvių gy venti.

BROLIAI LIETUVIAI! kurie mylit 
savo Kalbų ir tautų, Jums geriausia 
proga apsigvvent musų kolionijoj, ku
ri yra patogiausia ir geriausia vieja 
lietuviams Amerikoje norintiems gy
vent ant ūkių. Apielinkė puiki, prie 
turgauno miesto Scottville, Mich. Ko- 
lionija randasi prie pat Michigan eže
ro, kur galima laivais ir traukiniais 
atvažiuoti. Žemė derlinga visiems Ja
vams, Daržovėms, Sodams ir Pie
voms; molis su juodženie maišytas 
arba molis su smėliu maišytas. Lau
kai lygus, su puikiais žuvingais upe- 
liaias ir ežeraičiais; geri žvyravoti 
keliai; puikioms farmoms apgyventa.

Mes turim &) farmų paėmę iš ang
lų farmerių, kurie kraustosi laukan 
Š/tos lietuvių korionijos; vienos yra 
mažos, kitos didesnės, vienos su men
kais budinkais — pigios, kitos yra su 
puikiausiais įrengimais, pelningais so- 
inais ir padarais, su javais ir gyvu- 
’iais. Pirk dabar iš rudens farmų, 
nes gausi keletu šimtų iki tūkstan
čio dolerių pigiau. Rudenyje gyvu
lius, sėklas ir ūkės mašinas antrų 
rankų gausit už pusę kainos. Naudo
kitės gera proga, atvažiuokite tuo
jaus, męs apvažinėsime su automobi- 
lium po tas farmas veltui, iš kurių 
galėsit pasirinkt tinkamiausių. Priim
sime Liberty Bondsus už pilnų jų kai
nų. Jei dabar pirksite už likusių sko
lų nereikės mokėt procento nė taksų 
kol pareisi gyvent pavasari. Gvaran- 
tuojame, kad viskas taip yra teisin
gai, kaip męs aprašome. Jeigu ras
tumėt ne taip, kaip čia garsinta, męs 
jūsų geležinkelių kaštus apmokėsime. 
Pilnai galite pasitikėti mums, nes 
męs esame tos kolonijos uždėto jais 
ir jos apgvvendintojais lietuviais, ir 
mes drauge su savo lietuviais ūki
ninkais gyvenam po šiuo adresu:

A. KI EDIS CO. 
Robinsoa Bldg., SCOTTVILLE, MICH

DYKAI!
Prisiųskite savo adresą, o mes 

prisiusime jums
MAGIJOS KATALIOGĄ.
Jame rasite visokių štukų ir 

burtų. Galima jų išmokt ir gaut 
gerą darbą teatruose. Adresas: 

"MAGUOS” (42) 
Bax 772, WATERBURY, CONN.

TeL: Jamaica 1831-W. 
Cambridge 1235-J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEBOV
Specialistas paslaptingų ligų.

Baigiau medicinos mokslą 
) Berlyne.

> 884 MAIN STREET
| CAMBRIDGE, MASS.
) Ofiso valandos:

Nuo 1 ild 2 ir nno 7:30 iki 8:30 
vakare.
Nedėliomis nuo L iki 2 po pietų

> Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET 

JAMAICA PLAIN. MASS.

PININGOS
Jūsų giminės ir draugai rei

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

N. H. Bernstein Co.
Bankieriai

101-105 Salėm St 
BŪSTAI, MASS.

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAtUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyra ir skaisčiu baltu. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Ka>n« uėžu- 

pinigas galit siųst 
ir štampomis.

J. RIMKUS,
• P. O. BOX 36. Hoibrook.

Yt
Y
Y
Y❖
A____ __

S
tės 50c. ir $1.00.
ir



NAUJA FORMA MUILO
Šeimynų Skalbiniams

• • '

Ne šmotas muilo
Ne “skalbimo milteliai”

■ 1 -*• * v. *, i ■ - \z

geis naujas
«

per naktį ir IŠGRĘŽĖ—tai viskas. 9 Ryte.

nuošė
NAUJAS muilo produktas! Visiškai skirtingas nuo 

visų kitu kokius Jus vartojot pirmiau!
Nėra tai kietas muilas, trinti ant drabužių, ir pagadint
jų spalvą.
Nėra jame aštrių valomųjų medegų, kurios ”suėstų” Jus 
drapanas ir pagadintų jų spalvą.

Bet stebėtina, visiškai nauja muilo formula—smulkiuose 
grūdeliuose.
Tie gryni grūdeliai yra labai turtingi čystyjimo ypatybė
mis, kad jie paliuosuoja visokį nešvarumą, be sunkaus 
trynimo.
Jie yra taip švelnus, kad skalbiant su jais, Jus skalbiniai 
bus taip sveiki kaip kad skalbiant viename vandenyje.
Rinso yra padarytas iš daug geresnių medegų kokios tik 
buvo iki šiol šeimyniško skalbimo muilams vartojamos!

9 Vakare.

Visai naujas skalbimo būdas
RINSO inveda naują skalbimo būdą.
Gryni, gausiai čystyjanti grūdeliai greitai ištirpsta ir padaro pilną skalbiny- 
čią švelnių putų.
Šitose Rinso putose jus paliekate savo skalbinius per naktį, arba ant kokių 
trijų valandų iš ryto.
Tuomet juos išgrenžiat.
Jr jie būna švarus—kaip tik džiauti ant virvės. Rinso atliko visą darbą. Jis 
paliusavo visokį nešvarumą ir išgrenžus skalbinius palieka jie visiškai šva
rus. Net ir daugiausiai susitepusias vietas, rankogalius, kraštus, etč., Rinso 
paliuosuoja visą nešvarumą, kad tik lengviai patrynus tarpe rankų visoks 
nešvarumas iš skalbinių išeina.

v
Cpsti ir balti be virinimo ir be trynimo

Jus nepatikėsite kaip stebėtinai veikiaRinso iki Jus pats neišbandyssit.
Savaitė po savaitės Jūsų drapanos bus čystos ir gražiai baltos, be virinimo ir 
sunkaus trynimo.

Savaitė po savaitės jos išrodys naujoms ir gražia spalva, todėl kad josmebus 
virintos ir trintos.
Jums nereikia virint niekados Jūsų drapanų, išskiriant tokių išėmimų, jeigu 
norėtumėte jas steralizuoti. Jums nereikia niekad drapanų sunkiai trinti, 
išėmus nekuriu smarkiai susinešiojusių vietų, kurias reikia lengvini patrinti 
tarpe rankų.
Rinso išvalo lygiai šaltame vandenyje kaip kad ir šiltame.

Pradek vartoti Rinso su sekančiu Panedeliu
Vartok Rinso su pirmu Panedėliu.
Pamerk drapanas per naktį, išgrenšk jas, padžiauk į saulę iš ryto.
Niekados daugiau Jus neskalbsite jų senu, vargingu budu. Niekad daugiau 
netrinsite savo drapanų ant rantuotų skalbiamų lentų.
Nusipirk Rinso pas savo groserį ir pasek tą lengva nurodymą ant pakelio. 
Vieno pakelio Rinso užteks visos savaitės Jūsų skalbiniams—geriau, ir nesu
lyginamai lengviau reikės Jums skalbti, negu kad prisieidavo pirmiau.

* v. ' • ■ '

• Lever Bros. Co., Cambridge, Mass. (Išdirbėjai Lux'o).

Stebėtinai geras paprastiem skalbiniams 
kaip Lux’o ploniems audeklams

čystas ir gardžiai kvepiantis 
--be aenoMnio darbo bodų!

RINSO NĖRA "SKALBIMO MILTELIAI" 
Smulkąs grūdeliai Rinso IŠRODO labai panašiais 
kaip "skalbimo milteliai.' bet išbandyk. Vartok 
didelį arbatinį šaukštuką į stiklą verdančio vandens

SKALBIMO MILTELIAI RINSO
—-stipry s chemikališkais —kaipo muilas turtingas
—silpnus kaipo muilas —visiškai nestiprus



Amerikos Lietu viii Cent-v 
ralio Koniteto Atsi

šaukimas.
J visas organizacijas, kuo
pas, kliubus ir pavienius 

žmones.

Gerbiamieji:—
Karė išnaikino Lietuvos 

laukus, išardė ukes, sugrio
vė ir išdegino triobas, atėmė 
gyvulius ir padarus, išvaikė 
ir išžudė žmones. Lietuvos 
gyventojų ašaros liejasi, nes 
nėra kuomi laukų apdirbai 
nei apsėti, nėra iš ko ir kam 
triobų atstatyti. Artinanties 
žiemai, kur musų viengen
čiai prisiglaus? Kuomi apsi- 
rėdys ir apsiaus? O kas bai-

eina dideli mūšiai su bolševi ”FLIU" NEPRIVALO PE-j. 
taigi -'iiigujuo iiimiovv- I RLI L.

rių pirmininkas Įsivaizdino,! Epidemiškos influenzos 
kad tas Charkovas turi būt apsireiškimas yra lauktinas 
labai smarkus "generolas,"'Jis išvalo žarnas, palengvi-^ 
jeigu bolševikai negali jo: metais ta pavietrė paklojo 
Įveikti. Anglijąs karės mi- tiek gyvasčių pasaulyje, kad; 
nisteris Churchill taipgi gy- ir baisiausi karė da tiek 
rė "generolo" Charkovo žmonių neišžudė. Dėlto la

ibai patartina šiais metais 
•priimti karės metų obalsį: 
įč|s neprivalo būt! Sveikatos 
priežiūros komisionieriai vi-

ai ij.li i eina dideli mūšiai su bolsevi
WklĮ kflttUlkO kUničIĮ kais, taigi Anglijos ministe- j v»' ą v» y 1 ir z* * z* n ** v /J * /X !

reikalavimai.
Nuo kurie iaiko Čąkų ku

nigai pradėjo bruzdėti, rei
kalaudami iš savo vyriausy
bės bažnytinės tvarkos re
formų. tuo tikslu čekų ka
talikų kunigų sąjunga buvo 
kreipusis į Rymo popiežiaus 

valdžią, prašydama tarp ki
ta ko įsteigti atskir^ekų 
katalikų bažnyčios patriav- 
chtą, duot bažnytinę parapi
jų savivaldybę, duodami pa- 
rapijonims kunigų pasirinki 
mo teisę, įvesti čekų kalbą 
vieton lotynų, kalbos -bažny
čių pamaldose, taip pakeis
ti* kunigams apsivesti.

I šituos čekų kataliku, ku
nigu sąjungos reikalanmus

rė "generolo 
"narsumą."

Ištiesų, ignorantai!

šiaušia, ką valgys? Rimtai Rymo popiežiaus valdžia at-
apie tai pagalvokime! Musų 
mylimoji Lietuva kenčia ba
dą!

Jeigu ištikrujų atjaučlam 
Lietuvos ašaras, jeigu girdi
me badu mirštančių musų 
brolių, sesučių, senelių ir kū
dikėlių vaitojimus, jeigu 
mums Lietuvos ateitis bran
gi, tai kodėl taip mažai rūpi
namės jos gelbėjimu šioje 
sunkioje valandoje? Neišsi
žadėkime Lietuvos vardo- 
neišmeskime iš širdžių įgim
tos tėvynės ir tautos meilės, 
neatsisakykime ir nuo sutei
kimo pagalbos savo žmo
nėms ir savo šaliai! Tiktai 
Lietuvos kūdikių sušelpimui 
kas mėnuo reikia po $150,00.

Mes, Amerikos lietuviai, 
privolome pagalbą suteikti. 
Visi išvien rūpinkimės. Vi
sos organizacijos, draugi
jos, kuopos, kliubai, paskir
kite ir savo iždų po . vieną- 
kitą šimtinukę. Nariai mo
kėkite mėnesines mokestis. 
Pavieniai moterįs ir yvrai 
tuojaus, šią pat dieną, šią- 
pat valandą išpildę žemiau 
sekančias eilutes, siųskite 
savo auką į Centralį Komi
tetą. Be to. pasižadėkite ir 
kas mėnuo pagal išgalę tam 
tikrą mokestį Lietuvos šel
pimo, reikalams mokėkite.

Visi ' "Money Orderiai," 
čekiai ir registruoti laiškai 
turi būti išrašomi sekančiai: 
THE LITHUANIAN CEN- 
TRAL WAR RELIEF CO 
MMITTEE, Ine., 320 — 5-ts 
Avė., New York, N. Y. Visų 
pavardės bus paskelbtos lai
kraščiuose, gi už Įmokėtus 
pinigus bus išduoti Centra- 
lio Komiteto paliudijimai su 
ilipintomis markėmis, kas 
bus prirodymu Lietuvos val
stybei, kad jus atlikote savo 
pareigas link tautos, tėvy
nės ir visos žmonijos.

Visų nukentėjusių ir ba
daujančių kūdikėlių vardu 
meldžiame: nepamirškite
savo pareigos.

Amerikos Lietuvių Cent
rais Komiteto vardu

Al. Steponaitis.
Siųsdami aukas rašykite 

tan:
The Lithuanian Centrai 

War Relief Committee, Ine. 
320 — 5-th avė., New York, 
N. Y.
Gerbiamieji:—

Atjausdamas musų vien
genčių skurdą, badą ir var
gus, o ypatingai kūdikėlių 
badavimą, čia dedu $...... 
teiksitės sunaudoti šelpimo 
reikalams.

Su pagarba

sakė, kad dėl patriarchato 
ir parapijų savivaldybės- bu
sią galima tartis, o ką dėl 
kitų reformų (čekų kalbos 
Įvedimo, celibato panaikini
mo) tai esą nė kalbos negali 
būti.

Dabar vokiečių katalikų 
centro partijos laikraštis 
"Germania" Nr. 348, čekų 
kunigų organo "Warnsdor- 
l'er Volkszeitung" žiniomis 
praneša, kad busiąs čekų ka
talikų kungų sąjungos narių 
visuotinas susirinkimas, kur 
busią svarstomi A’isi čekų ka
talikų bažnyčios reformos 
klausimai. Tą pačią dieną 
busiąs išleistas raštas, kur 
pranešama, kad čekų kata
likų kunigų sąjunga padarė 
su čekų valdžia sutarti, su- 
Ivg kuria vedę katalikų ku
nigai turėsią tokias pat tei
ses, kaip ir nevedę, t. y. ga
lėsią užimti parapijų kunigų 
vietas, gausią lygias algas ir 
1.1. Čekuose esą apie 300 ku
nigu, kurie pasiryžę vesti 
žmonas.

Vokiečių katalikų centro 
partijos organas "Germa
nia," Įdėjęs šitą žiniįL. kiau- 
sia: ar tai nereikalinga ats
kirti bažnyčia nuo valsty
bės? Matai, jei bažnyčia 
butų nuo valstybės atskirta, 
tai tokių reformų katalikų 
kunigu tarpe būti negalėtų, 
nes jie tuojau butų iškeikti 
ir valstybės globa, kiek tai 
liečia katalikų parapijas, jų 
liesti negalėtų.

SUSIVIENUIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE 

ŽĖJA.
SLA. 207 kuopa So. j\fan- 

chestr, Conn. oficaliai mums 
praneša ir prašo peskelbti, 
kad uždėti ant SLA. narių 
ekstra mokesčiai ardo Susi
vienijimą.

Minėtos kuopos Įgalioti
nis Jonas Lukštas kuopos 
antspauda patvirtinęs pra
neša, kad pusmetiniame 
kuopos susirinkime kuopos 
valdybai išduodant raportą, 
pasirodė,, kad kuopa neteku
si 14 narių. Pasirodė, kad 
keturiolika narių ’ atsisakė 
tolesniai Susivienijimui pri
klausyti delei centro valdy
bos uždėtų ant narių nepap
rastų mokesčių.

Naujų narių Susivieniji- 
kuopa buvo priversta atsi
sakyti nuo samdymo svetai
nės susirinkimams laikyti, 
nes neišgali apsimokėti už 
svetainę randos.

Naujų narių susivieniji- 
man sunku dabar prikalbin
ti. Nieks nenori tų ekstra 
nepabaigtinų mokesčių mo
kėti.
Kuopa užreiškia, kad ekst

ra mokesčiai išvaiko narius 
ir ardo pačią organizaciją.

c

Redalcijss Atsakymai
J. P. Cincinati, Ohio. Jei- 

gu jus žinote kad toji ypata 
tikrai apsivedė čia su kita 
moteria, o Lietuvoje paliko 
savo žmoną ir 4 vaikus, tai 
yra peržengimas S. V. įsta
tymų ir jis gali būt kaltina
mas už daugpatystę. Ge
riausiai tokį reikalą perduo
ti teismui, laikraštyje tokių 
žinių talpinti negalima.

"GENEROLAS" CHAR 
KOVAS.

People’s Exchange
INC. 

BANKIERIAI 
ŠIUOMI PRANEŠAME, KAD 

SUKATOJE. 13 RUGSĖJO. 1919. 
BOSTONE po num 78 SALĖM ST,

ATIDARĖME MES
, BANKĄ
Visokiuose reikaluose 

čia galite gaut visiškai
Musų Kanka padaro visokias pi

nigines transakcijas. I" * ”
nigus pigiausiomis kainomis, su- 
gtrka ir parduoda "Karės Taupy- 

o Markes” ir "Liberty Bondus;”

M. M. AMBROZAITIENE

NAUJĄ

patarimus 
dykai.

Išsiunčia pi-

se džtaiesčiuose ^jp Uį,
£ei'&'sti gvventoiuš ?»< jnais. Sutvarko apdiaudos reika- 

palikimus.
DRAUGAI!

Jeigu norite kad Jums butą pa
tarnauta teisingai ir saugiai, >r no
rit kad Jusu uždirbti pinigai butų 
padėti saugiai, tad ateikite i musų 
Bankų, Jus persitikrinsite, kad mes 
netiktai esame Bankieriai, Dėt ir 
teisingi jūsų pūsteliai.

Su draugiškais pasveikinimais.
People’s Exchange Bank

 t

Įšaukia kovon preš epidemi- 
i ją. Jus. galite susitikti tą sa
vo gyvasties priešą be bai
mės, jeigu esate apsiginkla
vę Trinerio Amerikonišku 
Kartaus Vyno Elixeriu. Tai 
pasekmingiausias vaistas 
užlaikymui vidurių tvarką. 
Jis išvalo žarnas, paleigvi- 
na maisto virškinimą ir sus-! 
tiprina visą sistemą. Laiky
kite ji savo namuose dėl rei
kalo. Neužmirškite taipgi 
turėti ir Trinerio Angelica 
Bitter Tonic’ą, kuris pasek- 
mingiausias slogų prašalini- 
mui ir sustiprinimui spėkos. 
Gaunami aptiekose. — Jo- 
seph Triner Co., 1333-1343 
So. Ashlana Avė., Chicago, 
Illinois.

i

Sutvarko apdiaudus reika-

Siuvėja moteriškų rtibų; užbaigus kriaučių mokyklą Rusijoj. Turiu 
praktiško patyrimo apie 10 metų. Kviečiu visas moteris ir merginas pa
matyti inaf.o naują vietą.

Turiu visokių Materijų, Kailių ir Kalnierių, todėl, kuriems bus pa
ranku gali pasirinkt Materijos Kubams pas mane.

366 BRAODKAY. Sandaru?”- ofiso. SO. BOSTON, MA Sėk

JŪSŲ SENAS DRAUGAS f i

DR. J. MARKUS j
kuris gydo chroniškas ir slaptin- x 
gas ligas ir įrakiikavęs per ii- ®j 
gus metus po num. llParmenter 
gatvės, dabar Dersikėlė į savo S, 
narna 18 PAEMENTF.R ST.. •& 

BOSTON, M ASS.
Telefenas: Richmond 668. ® 

Kiekvienas galite pašaukt mane Įg 
jūsų pagalbai naktį ir dienų per X 
telefoną arba atsilankyt į mano ®’ 
ofisą. (52)

Antras ofisas: &|
490.BLUE HILL AVĖ. f

ROXBURY. >:
Telef.: Roxbury 959-5V.

LIETUVIŠKA ;

BAXKA
DRAUGAI, ATEIKIT PAS SE

NOVĖS DRAUGĄ.
Louis ir Syney Buckmanai, kurie 

priims jus, kaip kad visados būda
vo, prielankiai ir teisingai.

Mes siunčiame pinigus į seną ša
lį už pigiausią kainą ir gali prista
tyt greičiausiai kaip tik galima.

Patarimą duodame saugų ir vi
siškai dykai. ' ’

Mes, kaipo lietuviai, be abejonės, 
kalbame ir rašome lietuviškai.

Ateikite ir persitikrinkite.
Jeigu jus gyvenate už Bostono, 

jus galite prisiųsti savo užsakymus 
per Dačta ir mes pasistengsim kuo- 
greičiausiai ir saugiai aprūpinti.

BUCKMAN IR FIMBERG
BANKIERIAI (51)

85Lererett$t.,BostM, Mass.

$7

Sutaisant V aisius 
Vartok

WILLIAMS’

VAGl>f:. ‘O lt. ta p w nirit: ,ol- 
tą! Išbandžiau visokius inazgojimuf, 
trinkimus, inuuaziruas — ir tiekas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man g'da n*'t darosi !*' <

M. I It E. “.V', ?<rt kam tau kęst be- 
reikalingai! Žiūrėk, kokie manu plau
kai gražus, ir f (nūs i' t pati. '*> tai 
todėl, kad ai rarioju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vaąduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiatKis 
plaukt; ir odps sustiprintomis.

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

RUFFLES
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti " 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! .Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • 
• Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę apjjekoje. Kaštuos tik 

65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškipimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės.^Jei negausite jnsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:

F. AD. RICHTER G> CO.. 326-330 Broadw*y, New York «

Nuga-Tone
Pasekme pt 21 fiem 
arba grąžiname pue 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistas svaiginan
čius, bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju imogu! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligu.^J 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, vazai ir 
Uputimai, užketėjimas skilves, tulžiais, anemia. kankinimai r$a- 
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir J1 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra lubas 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą dusdančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teir. I? 
jog je tMtinase regulariškai. A tisai v in inkštus, išvara laukai 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesne* ir puikesnes moteres. Nrųra-Tone netalpm savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleri, 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) pillulu. ari* vieno mėnesi 
gydymo. Golėte pirkti šešes bonkutas. art* sešius menesius gydymo už penktas (*5-00) 
doUrius. Imk Naga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganritintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes omai sugrąžtsime jusu pinigus. Negalias 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PR1SIUSK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 21—537 South Dearbom St., Chicago, III. /

Gerbiamieji: Įdedu čionais *.*.................... ir meldžiu prisiųsti man......................... bonkut
Nuga-Tone.

Vardai ir pavardė

Gatvė ir numeris

Leidžiamas Londone cari- 
ninkų savaitraštis "Tne Ru- 
ssian Otftlook” labai supyko 
ant Anglijos valdžios, kam 
ši pripažino EstonijOs n> 
prigulmybę. Anglija, žino
ma, padarė tai tuo tikslu, 
kad pakursčius Estoniją 
smarkiau kovoti prieš bolše
vikus. "Outlooko” gi nuo- 
r.'.or.e, Estonija ir kitos Ru
sijos pakraščių tautos turė
tų būt priverstos kariauti 
prieš bolševikus be jokių sa- 
systovybių, vien vardan Ru
sijos "patriotizmo," kad nu
vertus sovietų valdžią, pas
kui butų galima vėl paskirti 
vieną carą ant visų.

Taigi, supykęs ant Angli
jos valdžios, kad ji negerai 
elgiasi, "Outlook" nurodo, 
kad tos valdžios galva Lloyd 
George ištikrujų nieko apie 
Rusiją nežino. Pavyzdžiui, 
sakydamas viešą prakalbą 
Anglijos ministerių pirmi
ninkas kelia į padangės "ge
nerolą" Kolčaką, kuomet iš
tikrujų Kolčakas yra ne ge
nerolas, bet admirolas — 
jurįninkas. 0 generolą De- 
nikiną Lloyd George vadina 
"admirolu." kuomet tas nei 
paprastu matrosu nėra bu
vęs.

Bet juokingiausia yra $as, 
kad ponas Lloyd George sa
vo prakalboj daug vilties 
dėjo ant "generolo" L.__
kovo! Tikrenybėj gi tokio 
generolo Rusijoj visai nėra, 
bet yra tuo vardu miestas. 
Laikraščiuose tankiai buvo! 
rašoma, kad apie Charkovą1

<

TYRUS

Prieskonius
Kad gaut gerus rezulta
tus darant įvairias sunkas 
raugintus ir konservus. 
Patyrusi garpadinė žino, 
kad TVilliasns’ prieskoniai 
yra visados ivrųs ir at
sakanti, ir padaro skanų 
kvepėjimą.

Jie sudaryti parankiose 
dėželėse, iš kurių galima 
užbarstyti, užpilti arba 
atidaryti plačiai. M

Daugelis gerų groserių 
parduoda juos.

Tbe Williams & CarJeton Co.
Hartford, ConnectiAt

t

GENI ALIS PLAUK V VAISTAS! 
Jeigu jūsų plaukai šimpa, darosi plo
nais, turite niežėjimą galvos odos, tu
rite plaiskenų arba kitoniškų sympto- 
mų galvoje nuo kurių puola jūsų plau
kai. nrba žyla, arba maž-daug jau yra 
išpuolusių. Nepasigailėkite laiko, bet 
prisiųskite už du centu štampų ;r

Kas mano Išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš 
per praeitus 4 metus buvau vos tik 
gyva. Aš kentėjau nuo nevirinime 
pilvo ir dispensijos. Mažai tegalėda
vau valgyti ir suvalgytas maistas su
teikdavo daug man nesmagumo—at
siliepdavo skilvyj skausmai, rėžimas, 
gargimas vidurių. Diegliai suimda
vo po krutinę, šonuose ir strėnuose. 
Niekur aš negavau pagclbos dėl savo 
sveikatos. Bet kada aš pradėjau rei
kalauti Salutaras Bitteris ir Saluta
ras, Regulatria, dėl moterų, pradė
jau gerai jausties, gerai valgyti ir 
lirbti, pasidarė smagu viskas. Per 
6 mėnesius aš savo paveiksle nebega
liu pažint ir palikau laiminga naudo
dama Salutaras Bitteria. Kaina $1.25 
Galima gauti geresnėse aptieko-.»e, c 
kur negalima gauti, kreipkis pas:

SALUTARAS CHEMICAL 1NST 
Žolė* nuo visokių blogumų.

J. BALTRkNAS. Prof
.797 8. Hateted SU Tel. Canal 8417 

CMeagn. IR.
•H* apgarsinimų turėtų aerskaftyt 

rleFvivne*. fškimt Ir n a* F Ik*.

Ant 21 
akmens 

G«|fteBo laikro
di* šriubaliu ni
aukama*, vyriš- 
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iai*. Labai tei
singa*, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvaraatuota* ant 20 me
tų. Ypatinga* pasiulyjimaa. Mm iš
siųsime šj laikrodėli *nt kiekvieno ad
reso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštu s, su teise jums viską peržiurit. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus nžmokėtu- 
mėt už tokį pat laikrodėlį apie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Punktu auk
suotas lenciūgėlis ir kabuti* dykai su 
kiekvienu laikrodėliu. (T)

EXCELSIOR WATCH CO.
«fM» Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILi

Mie«t>s Valstija.

j 
i

Telephone: Bark Bay 42M

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos:

Nuo 1 iki 3 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vai vakar*.

419 BOYLSTON ST,
Suite 419, 420 ir 42L

Netoli didžiojo miesto knygyno,
BOSTON, MASS.

I
 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

Jeigu norite teisingą vaistą žemoms karnoms, tai visada eikit* ' 
ant 100 Salėm strM kur rasite visokią naminių vaistų šaknų nuo vi- i 
šokių ligą, kaip tai: nno galvos skaudėjimo, nuo užsisenčjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingą li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo de! vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patamaa- 

I sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dantarus per telefonų 
, dykų. Todėl ieieru norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, 
< ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM ST„ BOSTON, MASS.

už- 
tad
(D

%

o«
w 
fi

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus 
DUOKIT PASIŪT MUMS.

I

Char ‘r *’e ^ul*e turite sveikus plaukus ' '**<*«“ ii- inma nonrAtrili Kilti! t.lirpt. zinijLS.
savo adresų, o gausite informacijas.
- - - - - - - - •• * * T

ir jums neprošalį butų turėt žinias. 
Bus duodami receptai pasekmingos 
specialės Taipgi tie, kurie turite šla
kus (dačkus) arba spuogus, prisiųs
kite už 2c. štampų paaiškinimui.

Rašykite šiuo adresu: (?)
THE WESTERN CHEMICAL CO.

P. O. BOX J. BEREA, OHIO.

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

tai nriparodo laidotuvių paliudymai. Rodei ? Todėl, kad tokie ligoniai 
neatkreipė greitos atydos ir nenradėjo laiku gydytis. K* tu darai. 
Ar jus nepasitikit patįs savim ne šdami tą naštą, skaudėjimą, arba 
kaip jus ją nepavadintumėt? Teisingai sakant, tą naštą žmonės patįs 
palaiko — paremdami ją kaipo griūvančią sieną paduodami jai ne
teisinga pagalbą. Aprišimai stabdo kraujo cirkuliaciją ir jų trynimas 
daugiau sunaikina nusilpnusius muskulus, kurie reikalauja didžiausios 
priežiūros.

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

PLAPAO. PADUŠKAITĖS labai tampriai prisiglaudžia prie kūno 
ir jokiu budi/ negali nuslinkti arba judintis iš vietos, todėl jos negali 
trinti nė gnaibj’t. Minkštos kaip aksomas — lengvai uždedamos — ir 
pigios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmoki 'uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku. Prisiųskite savo vardą ir pavarde šiandien į PLAPAO 

j COMPANY BBck 3058. St. T^»ui^ Mo., o jie Jums prisius Plapao ir 
\ nurodymus DYK AI ant išbandymo.

J; r - L_ 11^=?

pijrios. Galima jas vartot kada dirbi arba kada miegi. Ji netur jokių 
diržų, sagčių arba sprendžinų.

Išmok-. *uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o

Mom o jie Jums prisius Plapao ir 
ino.

MORRIS KATZEFF
ADVOKATAS

teiamiškua reikalus visur.Atlieka vt»« 
OFF1CE: 
735-738 Old South B*.dg. 
294 Wasbington st,

Boston. Mana.
Tel.: Fort Hill 3424-1972.

OFFTCE:
332 Broadmay,

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

Gyvenimo vietos telephone: Roxbnry 4238-M.

f

' !

Mea nžtikrinan. kad Jqb cočėdyait plaiu 
Ir tote.rte GRAŽIUS RUBUS. Kadaag? 
mes imam materija H įternjų firm* ir |M 
miernajam rnb* pagal žmogų, todėl 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko i«m 
gaus išvaizdoa ir būna tvirtesni. 
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVWt 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAI
TAIPGI ISVALOM IR TSPROSINAM . 

VYRŲ IR MOTERŲ KUBUS
Dari*** geras ir nžtikrinta*. Kala* 

prieinama.
Tikras Juta brolis B«t*vi*

Ant. Januška
m W. BROADWAT, 
KO. BOSTON, MASS.

Tslofonas: So. Boston—9191 ■

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

•Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienyti} Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINI6US | LIETUVA
ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank
141 Washington Street, New York N, Y.*

/
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8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
• •

SO. BOSTONO SOCIALIS
TŲ REZOLIUCIJA.

Kaip tik laikraščiai pra
nešė ir sugrįžę delegatai 
patvirtino, kad LSS. X-tas 
Suvažiavimas, kur buvo di
džiuma ”kairiasparnių,” nu
tarė panaikinti Lietuvių So
cialistų Sąjungą ir prisidėti 
prie anarchistiškos „komu
nistų partijos,” So. Bostone 
tarpe socialistų tuojaus pra
sidėjo bruzdėjimas.

Ištikimi socializmo vėlia
vai kovotojai atvirai pasa
kė: ”Tegul sau komunistai, 
palaidoję socialistų organi
zaciją, didžiuojasi savo dar
bu, bet mes Socializmo gra- 
boriais nebusime.”

Ir jie pradėjo tartis, kad 
nedavus „komunistams” su
naikinti LSS. 60 kuopą. Jie 
išrinko laikiną savo komite
tą ir pereitą nedėldienį įne
šė kuopos susirinkiman se
kamą rezoliuciją:

„Matydami, kad LSS. X 
Suvažiavimas nutarė likvi
duoti Lietuvių Socialistų 
Sąjungą ir prisidėti prie ką- 
tik atsiradusių komunistų, 
mes, LSS. 60-ios kuopos na
riai, kurie pasiliekam ištiki
mi didžiai Socializmo idėjai 
ir principams, užreiškiame 
štai ką:

1. Kadangi patįs komunis
tai parodė nežiną kuo jie esą 
ir ko norį, nes da nespėjo 
nuo Socialistų Partijos at
siskirti, o jau suskilo į ke
lias dalis, sutvėrė dvi prie
šingas viena kitai „komu
nistų partijas” ir dabar ve
da kovą tarp savęs;

2. Kadangi šitoks darbi
ninkų jiegų skaldymas neša 
į minias didžiausią demora
lizaciją ir yra griežtai prie
šingas musų kovos obalsiui, 
kuris saka 'visų šalių prole
tarai, vienykitės;’

”3. Kadangi komunistai 
nepripažįsta dalyvavimo po
litikoj ir atmeta visokias re
formas, kuomet reformų ke
liu darbininkai kartais gali 
atsiekti §au labai svarbių 
laimėjimų (šiandien Ameri
kos anglakasiai reikalauja 
kasyklų, o geležinkeliečiai 
geležinkeliu nacionalizaci
jos, kas taip-pat yra refor
mos) ;

”4. Kadangi komunistų 
programas draudžia savo 
nariams prigulėti prie kitų 
organizacijų ir tuo budu pa
lieka jų šeimynas bs jokias 
pašalpos ligoje ir mirties at
sitikime ;

„5. Kadangi komunistai 
išskiria ir savo tarpo namų 
savininkus ir visokius pro
fesionalus, naikindami tuo 
budu savo nariuose kiekvie
ną ambiciją ir užkirsdami 
kelią prie mokslo; ir

„6. Kadangi susidėdama is 
vargingiausių ir tamsiausių 
žmonių komunistų partija 
negali nei imponuoti, nei va
dovauti daugiau apšvies
tiems darbininkams, 
. „Tai mes protestuojame 
prieš dėjimąsi prie komunis
tų partijos ir pranešam, kad 
socializmo graboriais mes 
nebusime. Mes kaip buvo
me socialistais, taip ir pasi
liekame.

„Bet kadangi komunistai 
Lietuvių Socialistų Sąjungą 
jau palaidojo, tai mums rei
kia organizuotis iš naujo.

„Todėl mes kviečiame vi
sus socialistus pasilikti su 
mumis, išrinkti kuopai nau
ją valdybą ir darbuotis po 
socializmo vėliava toliaus. 
O tie draugai, kurie išsiža
da socializmo idėjos ir var
do, tegul sau eina su komu
nistais, ar kur jiems patin
ka.

„LSS. 60 kuopos narių 
„Laikinas Komitetas:

„Greviškis, Alekna ir Jan
kauskas.”

Perskaičius rezoliuciją, 
„komunistai” pradėjo 
vuotis ir nerimauti, 
visi pradėjo prašyti balso. 
StįieXV^riLj“ K i™ Pereit, savaitę pri., 

rankas vienas paskui kito Rengia L. M. P. S. 13 kaopa,
jų pirmininkas užrašo pir- "i?, Xp. k‘.U . Past.!“ri;x| 
ma visus "savuosius,” o pas-!„„:jįav„^!,_ k^į...XS?x?' 
kui socialistus. Sulyg šito
kios tvarkos, visi iš eilės

ner- 
Veik

Demokratai reikalauja vi
suomenės nuosavybės.

Massachusetts valstijos 
demokratų partija savo kon-

užrašo hir-,HC niux nu paausy
aus,” o pas-lrci.ka'avimai> kad v^stiŽa 
ąniv<T i paimtų savo nuosavybėn zi-

balo (gazą) ir elektros išdir- 
bystę. Taipgi pritaria tam,kalba ^komunistai” ir kaip ,?V*, • P.“130® T1’

tik paskutinis jų paima bal- kn<? želez nkeha‘ir gątveka- 
są, jie tuojai* jnJša "disku- visuomenes nu°-
sis uždaryti.” Uždaro disku- ‘ R- . ’
djas ir socialistai negauna 
balso. Kadangi „komu
nistai” taip nachališkai el
giasi, kadangi jie vartoja 
baisiai nekultūringą J<albą, 
kolioj'asi „durniais,” ,”kiau- 
.ėmis” ir tam panašiai, tai 
rimtesni nariai nenori į su
sirinkimus lankytis ir ačiū 
tam „komunistai” ;visuomet 
turi „didžiumą.” Turėjo jie 
„didžiumą” ir pereitą mitin
gą, bet vis dėlto įneštos so
cialistų rezoliucijos balsuoti 
nedrįso; jie aiškino, kad de- 
’egatai iš suvažiavimo da 
nedavė raporto, kuopiečiai 
ikrai da nežiną, kaip ten 

suvažiavimas yra nutaręs, 
"odei jie atidėjo tą rezoliuci
ją kitam mitingui Tuo tar
nu, žinoma, jie organizuosis, 
kad ateinančiam mitinge 
butų užtikrintas jų „viršus.”

South Bostone nauji gat- 
vekariai.

Bostono gatvekarių kom
panija ant geležinkelių tarp 
3ostono ir South Bostono 
'vedė naujus didelius karus, 
<urie dagi eina, po du krū
voj.. Tie dideli karai vaik
ščioja tarp North Station’o 
r South Bostono; eina nuo 
North Station’o per Pašto 
skverą, Federal gatve iki 
South Station’o, Dorchester 
įvenue iki Broadway ir iki 
3ity Point’o. Kita linija eina 
luo Broadway iki PLeasant 
?t, paskui tuneliu iki North 
Str.tiono.

Pasažieriams parankumo 
ju daugiau, bet dideli karai 
rečiau eina, negu būdavo 
nazi. Iš South Bostono iki 
South Stationo dabar f eros 
5c., vadinasi atpiginta, te
gaus tolious važiuojant rei
kia mokėti kitas penktukas.

So. bostoniečiai tuomi da 
nepatenkinti. Įvairių pilie
tiškų kliubų ir šiaip draugi
jų jungtinas komitetas pri
zmė prieš tą naują sistemą 
protesto rezoliuciją ir šį 
jtarninką su tuo protestu 
buvo pas gatvekarių kom- 
□anijos veikiantį manažerių 
Daną, kad padavus so-bosto- 
liečių reikalavimą. Mat 
moterims ir abelnai daugu
mui so-boston iečių dažnai 
reikia važinėti į marketus, 
bet už porą blokų už South 
Stationo jiems reikia mokė
ti naujas fėras, tas reiškia, 
kad kompanijos „labdarys
tė” yra nekokia, jeigu at
kreipiama doma į tai, jog 
»)usė konduktorių ir motor- 
monų paleidžiama nuo . dar
bo sukabinant po du karu į 
krūvą.

Be to, demokratai dienos 
klausimu kalbėdami užgiria 
prez. Wilsono administraci
ją, pasmerkia Massachu
setts valstijos gubernatorių 
Coolidge’ą už policijos strei
ką ; demokratų konvencija 
pateisina sustreikavusius 
policmanus. Demokratai pa
smerkia Coolidge’ą už su
laužymą prižadų apsaugot 
žmonių turtą ir gyvastį, nes 
jis turėjo po ranka reikalin
gą tam spėką, kurią galėjo 
nustatyt tą pat valandą, ka
da policija atsisakė toles- 
niai tarnauti, bet guberna
torius to nepadarė, pakol 
majoras iš jo nepareikalavo 
kariumenės. Vienu žodžiu 
demokratai gražiai kalba, 
kad rinkimus laimėjus, o 
paskui tą patį daro, kaip ir 
republikonai.

Rengiama dailės paroda.
LMPS. 13 kuopa rengia 

rankų darbo dailės parodą 
ir kartu gražų koncertą, ku
ris Įvyks 16 d. spalių Lietu
vių Salėje.

Parodon priimama viso
kie siuviniai, mezginiai, pie
šiniai ir tt. Taigi kas turi 
tokių daigtų ir norėtų juos 
parodoj ištsatyti, malonės 
juos atnešti „Keleivio” re- 
dakcijon M. Michelsonienei 
nevėliau kaip 15 spalių.

Visus kviečiame kuom 
nors prisidėti, kad padarius 
vieną gražiausių parodų.

Komitetas.

SENYVAS VYRAS
Kuris norėtų gaut lengvą 

darbą prie apvalymo namo 
ir kurinimo pečių, gali atsi
šaukti tuojaus į „Keleivio” 
krautuvę, 255 Broadway, S. 
Boston, Mass.

DAILĖS PARODA
IR PRAKALBOS

SO. BOSTONE.

Prakalbos bus Nedelioj, 12 Spaliu,
LIETUVIŲ SALFJE

7:30 vai. vakare. Kalbės J. Neviackas, iš Worcesterio.

Panda ir Koncertas bus Utarninke, 14 Spalių,
7:30 vai. vakare, toj pat salėj.

Parodoj bus išstatyta įvairiausių siuvinių, mezginių, piešinių ir kito
kių dailės tvarinių. Negana to, ten pat bus ir gražus koncertas. Bus 
labai įdomių dalykų. įžanga tik 15c. ~

Visus-kviečia RENGĖJOS.

BALIUS! BADUS!
Rengia D. L K. Vytauto Dr-stė gražų balių, PANEDĖLYJE,

13 Spalių-October, 1919 m
(Columbus dienoje *

PRASIDĖS NUO 2 PO PIETŲ.

Lietuvių Svetainėje
KAMPAS E-IR SILVER ST&, SO. BOSTONE.

Malonėkite visi vietiniai ir apie’.inkės lietuviai ir lietuvaitės atsilan
kyti, nes balius bus gražus ir smagiai galėsit pasilinksminti.

Muzikantai bus geri. \isus kviečia KOMITETAS.

LIETUVIS ŠIAUČIUS.
Sutaisome visokius vyrų ir 

motery čeverykus gerai, drūtai 
ir už pigiausią kaip galima kai
ną. Visi lietuviai turit ką nors 
patašyti duokit mums, o gausit 
teisingą ir gerą darbą.

KASTANTAS JAKŠTYS
267 DORCHESTER ST.,

SO. BOSTON, MASS. 
Po vietinių žinių.

Ką jus pasakysite ant to?
Visokių prekių kainos eina augštyn, bet pas 
mus dar galite nusipirkti už SENĄ KAINĄ 

fFVFPVVne LIETUVIŲ DIRBTUVES 
VLfProgresą Shoe Mfg. Co. 
Sakau už seną, bet dar gausit PIGIAU ant 50 
CENTŲ, kurie iškirps šitą kuponą ir išpildys.

Iškirp šitą kuponą ir atnešk į krautuvę C. P. T urgelaa, 
877 Breadw«y, So. Keiniene. Perkant Čeverykus Lietuvių 
Dirbtuvės bus atrokuota 50c. Šitas kuponas yra geras iki 
Spalio 15 d. 1919 m.

Vardas.

Adresas

Pu au galite Hsipirkti gražią SKRYBĖLĘ, padarytą pagal naujausią aidą.

RAKANDAI
Užlaikome: Pečius, Lovas, 
Komodas, Karpetas, Matro
sus, Stalus, Krėslus, Siuva
mas Mašinas, Grafofonus ir 
Lietuviškus Rekordus. :: ::

CAMBRIDGE, MASS. 
Lietuvių kalbos ir rašybos 

mokykla.
L. S. S. 71 kp. atidarė mo

kyklą po num. 79 Moore.st 
Lakcijos bus kiekvieną ket- 
vergo vakarą nuo 7:30. Mo
kins „Keleivio” red. Jauni
mas nepraleiskite progos, 
visi lankykit mokyklą dėl 
pačių naudos.

L. Paulauskas.

Atsidaro mokykla.
Lietuvių kalbos ir aritme

tikos. Lekcijos bus nedėlios 
rytais nuo 9:30. Kurie norė
tumėt mokintis ateikit užsi- 
registruot ateinanti nedėl- 
dicnį, 12 Spalių, nuo 9:30 iš 
ryto į L. S. S. 60 kp. svetai
nę, 376 Broadway, So. Bos
tone. Komitetas... I

GėM žinia Lietuviams
Šiuomi prnešame gerbiamai visuo

menei. kad Lietuvių Mechanikų ir 
Mašinistų Bendrovė, South Bostone 
tapo inkoeporuota vietinėje valstijoje 
ant šimto tūkstančių dolerių ir jau 
parduoda Šerus. Šerai yra po $50.00 
kiekvienas ir jų gali pirkti viena ypa- 
ta net už penkis šimtus dolerių. Še
rus gali pirkti kaip amatninkai, taip 
ir darbininkai be slprtumo lyties ir 
srovės. Šėrininku gali būti gyven
damas Amerikoje, Lietuvoje ar kitoje 
kokioje šalyje. Bemlrovė siųs savo 
šėrininkams atskaitas ir dividentus 
bei uždarbį ten, kur jie gyvens, Xas 
šeši mėnesiai.

ši bendrovė mano steigti dirbtuves 
visokioms išdirbvstėms Amerikoje ir 
Lietuvoje. Jau turi padariusi suo
kalbius su savininkais vienos didelės 
dirbtuvės South Bostone, kame ma
no trumpoje ateityje atidaryti labai 
didelį ”Garadžių” su skyriumi taisy
mo automobilių ir visokios rūšies 
mašinerijų, įrankių ir padarų. Išdir- 
bystės bus plėtojamos kartu su au
gančiu kapitalu ir skaičiumi šėrinin- 
kų.

Jau susispietė gana didelis skaičius 
lietuvių, mokančių amato ir turinčių 
visokių patentuotų išradimų: kaip 
tai: puikiausių užraktų, mašinų pa
dirbimui sutvirtinančių kampų (Ang
les), drėkymo skrynelių, įvairių ma
šinerijų ir Lietuvoje reikalingų ūkio 
išdirbimui padargų, mašinų įrankių. 
Tarpe musų išradėjų yra gerai žino
mas p. Jonas Karpavičius, Jonas Gir
dvainis ir daug kitų.

Mums reikia daug netik amatnin- 
kų, bet ir paprastų darbininkų, o prie 
to ir kapitalo, kad pasekmingai už
vesti biznį, kuris neštų pelną šėri
ninkams, o podraug ir naudą visai 
Lietuvai. Todėl nuoširdžiai kviečia
me visus lietuvius ir lietuvaites kuo- 
verkiausiai prisidėti prie musų bend
rovės.

Norintieji pirkti serus ar gauti 
informacijas kaslink musų bendrovės, 
malonėkite kreiptis ypatiškai ar per 
laiškus į musų raštinę, kuri randasi 
po num. 332 BROADWAY, arba pas 
musų finansų sekretorių, Lietuvių 
Prekybos Bendrovė, po num. 244 
BROADWAY. SOUTH BOSTON, 
MASS. Visokias informacijas sutei
kiame kaip žodžiu, taip ir per laiš
kus. Musų raštinė yra atvira nuo 
7:30 iki 10 vai. vakarais (?)

Lietuvių Mechanikų ir Mašinistų 
Bendrovės Valdyba.

Liberty Bondsus priima už 
pilnus $50 dolerių.

. L. A. B-vės atstovas
P. Bartkevičia,
Cambridge Str.,

E. Cambridge. Mass.
877

(45)

PRADEDANT OFENSYVĄ.
Kadangi Bostono ir apielinkės lie

tuviai rengiasi prie surinkimo $1000,- 
600.00 laike spalių (October) mėnesio 
pinigais, drabužiais ir kitokiomis au
komis dėl Lietuvos nukentėjusių žmo
nių.

Todėl aš, kaipo pirmininkas to va
jaus, prašau ■ visų griebtis už darbo 
nuo pirmos dienos spalių. Nelaukite 
paraginimų, bet stokite darban petys 
i petį ir laike spalių mėnesio paro
dykime savo darbo galybę dėl Lietu
vos.

Yra reikalinga 500 kolektorių, tai
gi visi geros valios žmonės prašomi 
užeiti į Nukentėjusio* Lietuvos Drau
gų ofisą (315 Bro*dway, So. Boston), 
gauti paliudijimus ir imtis už darbo 
Kuogreičiausiai, nes kiękvieno kolek
toriaus užduotis yra surinkti nors 
po $100.00 dėl nukentėjusios Lietu
vos.

Visi sūnus ir dukters Lietuvos sto
kite pagalbos darban, kad prieš šią 
žiemą musų gentys sulauktų musų 
brolišką pagalbą.

Dirbkime vakarais, šiokiomis ir 
šventomis dienomis, pasišvęskimo dėl 
savo brangios tėvynės gelbėjimo, • 
tuomi atliksime didžiausias save pa
reigas ir mielaširdystės darbą.

A. Iva*evičias.

PAflOKINlNAL
L. T. K. Bažnyčios būna 

kiekvieną ketvergą, nuo 
7:30 vakarais. Taipgi būna 
ir dailės programa. Kiekvie
ną pėtnyčią yra lietuviški 
žaislai, už atsi žymėj imą ski
riamos dovanos. Kviečiam 
gerbiamą publiką atsilanky
ti. L. T. K. B. Komitetas.

PIGIAI PARSIDUODA vežimukas 
(keričiukas). Taip kaip naujas ir ma
žai naudotas. * - •

41
Atsišaukite po num.

Gatės Street. So. Bostone 
(ant antrų lubų.) (43)

PARSIDUODA PEČIUS.
Vartotas; kurie narėtų įgyt gerą 

pečių, kreipkitės pas:
P, LAPENAS

299 E st, , So. Boston, Mass.

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS.
Mitchell, 6 cilinderių, 1917 m., 7 

nasažierių. Mažai važinėtas. Išrodo 
Kaip naujas, parduosim labai pigiai. 
Rengiuos važiuoti Lietuvon, todėl no
riu greitai parduoti. Matyt galima 
subatomis po pietų ir nedėliomis ir 
šiaip vakarai nuo 6 vai. vakare. (?) 

FRANAS BRAZDIS
190 Athens Str, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA KRAUTUVE.
Už negirdėtai pigią kainą. Yra pui

ki krautuvė mėsos ir grocenų, vienų 
lietuvių ir lenkų apgyventai vietoj 
South Bostone. Su krautuve sykiu 
nar&duoda ir du namai: viens, ku
riame yra krautuvė, o antras užpaka
ly. Randos iš namų yra $22.00 į mė
nesį, o krautuvę galima rokuoti 
$20.00. Priežastis pardavimo yra ta, 
kad dabartinis savininkas, parduoda
mas pirmiau kitą krautuvę, pasirašė, 
iog neis į panašų biznį, nežinodamas, 
kad ant tokio popieriaus pasirašė, 
nušipirko šią krautuvę ir namus, ir 
dabar teismas verčia parduoti. Biznis 
toj krautuvėj lietuvių išdirbtas- per 
20 metų. Turi būt parduota iki 1 
spalio.* Iš vainos ‘ valios neatiduotų 
be 84000.00. Dabar viską gali pirkti 
už $3000.00 su namais. Bankoj mort- 
gecius $600.00. Jei neturi visų pinigų 
savininkas paims antrą mortgečių. 
Yra tai aukso maina žmogui norin
čiam biznį vesti. Atsišaukite tuojaus 
pas:

ADVOKATĄ F. J. BAGOCIŲ
253 Broadway, So. Boston, Mass.

TEATRAS
Rengia Lyno Našlaičių Fondas 

NEDĖLIOJĘ,

12 Spalių-October, 1919 
Lietuvių Salėje 
WEST LYNN, MASS.

Pradžia 6 vai. vakare.
Bus perstatomas gražus veikalas. 

"GYVENIMO VERPETĖ”
Visi malonėkite atsilankyti, r.es 

veikalas yra žingeidus ir kiekvienas 
galės pasidžiaugti. Kviečia

KOMITETAS. I

i! 
i! 
i! 
i! 
i!
i! 
L

v

PASIŽYMĖJIMO DIENA.
Rengia L. S. S. 67 kp.

Fanedėlįje, 13-tą Spalio-Oct.
(Columbus day)

Prasidės 2:30 vaL po pietą.
Lietuv. Kooper. Svetainėje

26 lincoln St.
BRIGHTON, MASS.

Gerbiamieji:—
Ant virš minėtos pasižymėjimo die

nos yra užkviesti vieni gabiausių ar
tistai nuo visų LSS. kuopų iš Mass. 
valstijos, kurie loš vienų puikiausių 
Teatrų. Nepraleiskit nė vienas virš- 
minėtą dienų neatsilankę. Po^ teatrui 
bus šokiai.

P. S. Visų kuopų ir draugijų mel
džiame susilaikyti nuo pramogų, kad 
vieni kitiems nepakenktume.

LSS. 67 KUOPA

PARSIDUODA AUTOMOBILIUS
7 sėdynių "Cadilac,” parsiduoda 

pigiai. Matyt galima bile laiku. 
J. H. THOMPSON

58 Markt st., Cambridge, Mass.

REIKALINGI VYRAI, MOTERYS 
IR MERGINOS dirbti Restorantuose, 
Hoteliuose ir f aktorėse. Užtektinai 
visokio darbo kiekvieną dieną, atsi
šaukti j: (43)

GORALSKY’S OFFICE
52 Salėm st., Boston, Mass.

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.* 

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo I 0d 8 vak.

NBDBUOM18

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio name 

![ 251 Broadway, tarpe C ir D Sto.
SO. BOSTON, MASS.

r
Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikatą.

Inkstu Betvarkės
reikalauja pridabojimo, nes nepri- 
dabojimas ilgainiui priveda prie be
siusiančiu ir įkyriusitj ligų, kurios 
nelengvai gydymuisi pasiduoda. 
Tad. nelauk ilgiau. Gydykis tuojaus 
— iipradžių. Imk

(Severos Gyduolę nuo Inkstų ir 
Kepenų), jeigu kenti nuo inkstų ar 
pūslės uždegimo, susilaikyjno ar 
pertiršto šlapumo, skausmingo šla
pinimosi. geltligės ir skilvio rūgštu
mo. ištinysių kojų ir skausmo strė
nose paeinančių nuo inkstų betvar
kių. Parsiduoda visur aptiekose. 
Kainos: 76 et. ir B et. taksų, arba 
$1.26 ir 5 et taksų.

W F SFVERA CO
CED4R RAPIDS. IOWA

Užprašom visus vyrus, jaunus ir senus.

C P VnPfPIfTII 377 BROADWAY,r. lURULLUN, SO. BOSTON, MASS.

TELEFONAS: SO. BOSTON 5.

F. J. Bagocius
------ADVOKATAS ===

VEDA PROVAS VISUOSE TEISMUOSE. 
Ofisas adara8 vakarais iki 8.

253 BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
Vienus trepus augštai.

4c
I

Iš Petrogrado.
i GYDO SLAPTAS VYRŲ 

MOTERŲ LIGAS.

Dr. L. J. Podder!
>

Taipgi Kraujo ir Odos Ligaa. 
VALANDOS: Nuo 9 ii ryto 

iki 9 vaL vakare.»

‘ Kalba Baskai ir Lenkiškai. (42)
) 69 CHAMBER ST, BOSTON

Talephona: Haymarket 8390.

Tel. Haymarket 4154 j
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEViCZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistu Slapta ligų.
VALANDOS: (10)

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
tventadieniaia nuo 10 iki 1.
* 81 CANAL ST, BOSTON.

Room 215 ir 216.

\i

DAKTARAS

A. F. Christian
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryte. 

Nuo 2 iki 6 po pietų, nuo 7 iki 9 
vakare.

(šventadieniais ir nedėliomia 
tos pačios valandos.)

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

401 Marlboruogh Street 
(Netoli Massachueetts avė.) 

BOSTON, MASS.

“Lietuviškas išradėjas”
šituo vardu knygutė pa

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

Tą brangią knygutę 
siunčiame kiekvienam ant 
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai) 

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

Ine.
718 MATHER BLDG (Ks) 

WASHINGTON, D. C.

I
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I
I
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! Dr. J. Jonikaitis
«»♦*«♦
!

Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 E. BROADWAY, 

So. Boston, Mass. 
Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 

nuo 7 iki 9-tos vakare.
II

P*'Gausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirmą siuntini vaistų iš Euro
pos gavome ir dabar tarime 
įvairiausių vaistų, kokie tik pa
saulyje variuojami.* 
. - Jeigu negauni kitur, ateik pas 
mus, męs turime. Receptus iš- 
pildome visokius, Amerikos ir 
Europos daktarų.

Taipgi užlaikom visokių is- 
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant
Kraujo Valytojas ............
Nervų Ramintojas ............
Nuo slinkimo plaukų ir 

pleiskanų ........................ .........
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų ... 
Nuo saulės nudegimo 
Nuo Reumatizmo ... 
Bobro Lašai .................
D-ro. Kempe Kapsulis 
Perf urnas visokių

Muilai........... .... 25c. 5Oc. ir 75c.
Taipgi užlaikom šimtus kito

kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t.t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, 

So.«Boston, Mass.

$1.50 
$1.50

.. $1.25

... $1.25
► • • •_ 75c. 
.. $2.00 
.. $1.00 
.. $2.00

gėlių 50c, $1, $2, $3, $4, $5.

; fTel.: Richmond 2957-M.

H Dr. David W. Rosen
H Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
;: Rusiškai.
5 GYDO CHRONIŠKAS IB 8LAP- 

j TAS LIGAS.
į l ' / VALANDOS: 
j : Nuo -8 iki lo ryto.
< i Nuo 2 iki 3 dieną.

Nuo 7 iki 8 vakare.
821 HANOVER STREET, 

BOSTON, MASS. 
98191010361001^^

LIETUVIS DENTISTAS ‘j

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 BROADVAT, SO. BOSTON I 

Tel. So Boston 27 jį 
Ofiso valandos: j>

Nuo 10 iki 12:30
Nuo 1:30 iki 6 vak lį
Nuo 6:30 iki 9 vak.

Nedėldieniais atidara pagal į1 
sutartį.
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