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Tarp darbo ir kapitalo 
prasidėjo mirtina kova.

Uždraudė kritikuuti
j

i

Savo laiku buvom "Kelei
vyje” rašę, kad kunigų įskų
stas M. Mockus buvo Maine 
valstijoj areštuotas už lais
vamaniškų prakalbą Rum-

228,000 Nainierių pasirengę mest’ pažino Mockų kaltu. Tuomet
Mockus perkėlė bylą į aug- 
štesnį teismą. Bet augštes- 
nis teismas pereitą sąvaitę 
irgi atrado Mockų kaltu. 
Mockus padavė apeliaciją.

T darbą 1 Lapkričio.
Geležinkelių brolijos taipgi 
gali apskelbti streikų. Plieno 
trestas žudo darbininkus.

Dar niekuomet nebuvo 
tokio smarkaus susirėmi
mo tarp Darbo ir Kapitalo 
spėkų, kaip dabar.

Jau antras menuo, kaip 
sukilo plieno trusto vergai. 
Beširdis Kapitalas pasitiko 
alkanus darbininkus šūviais. 
Pittsburge, Youngstowne ir 
kitpr pasipylė darbo žmonių 
kraujas. Garyje likos aps
kelbtas karės stovis. Šar
vuota militarizmo kumščia 
triuškiųa kiekvienų darbi- 
ninkų viltį. Daug streikie
rių sukimšta kalėjimai}. Ša
lies konstitucija, asmens ne- 
paliečiamybė, žodžio, susi
rinkimų ir spaudos laisvė — 
viskas likos paminta po kau
stytu Kapitalo batu.

Plieno darbininkų kova 
da nepasibaigė, o jau mai
neriai ruošiasi į frontų. Po 
visas minkštosios anglies 
kasyklas yra išsiuntinėtas 
įsakymas, kad ateinančios 
pėtnyčios naktį butų pert
rauktas visas darbas. Ir jei
gu iki to laiko neįvyks su
tartis, tai apie 225,000 ang
liakasių išeis į streikų.

Mainerių suvažiavimas 
Clevelande rugsėjo mėnesį 
nutarė reikalauti 6 valandų 
darbo dienos ir pakėlimo 60 
nuošimčių mokesties maine- 
riams. Be to da maineriai 
reikalauja atimti kasyklas 
iš privatinių kapitalstų ran
kų ir pavesti jas visuomenės 
nuosavybei. Tuojaus po to 
suvažiavimo įvyko mainerių 
atstovų ir kasyklų savinin
kų konferencija Buffaloj, 
kur angliakasių įgaliotiniai 
įteikė kasyklų baronams su- 
važavimo nutarimus. Ka
syklų baronai mainerių rei
kalavimų atmetė ir konfe
rencija išsiskirstė.

Valdžia tuomet pasišaukė 
mainerų atstovus į Washng- 
tonų ir pradėjo raginti juos 
užvesti iš naujo derybas. 
Maineriai sutiko nestatyda
mi nuo savęs jokių išlygų, 
bet kasyklų savininkai griež 
tai atsisakė su darbininkų 
atstovais kalbėtis.

Prezidentas Wilsonas tuo
met pradėjo grąsinti anglia
kasių unijos pirminnkui Le- 
wisui persekiojimu ir areš
tavimu, jeigu jisai nesulai
kys streiko. Lewis atsakė, 
kad šitokiais grasinimais 
valdžia streiko nesulaikys, 
tik parodys, kad ji remia ka
pitalo reikalus.

Washingtono ponai yra 
tos nuomonės, kad angliaka
siai perdaug reikalauja, nes 
jie ir taip mažai dirbįo už
dirbu pb $10-$15 dienai. Bet

padaro po $3.36 ant dienos. 
Angliakasiai negali daug už
dirbti dėlto, kad apskritai______ r______ _r____
imant jie dirba vos tik po 3 Kuo tas viskas pasibaigs, da 
dienas į sųvaitę. . Šitoks da- nežinia. Maine valstija yra 
lykų stovis ir privertė mai- katalikų farmerių valstija ir 
nerius reikalauti sutrumpi- laisvamaniui bylą tenai lai- 
nimo darbo dienos iki 6 va- mėti labai sunku.
landų, kad nuolatos butų 
darbo. Todėl valdžia turėtų 
remti darbininkus, o ne I 
sykių baronus, pasakė Le- 
wis. ■ _ |

Tečiaus angliakasiai nori 
taikytis geruoju. Ir dabar,1 Pereitų panedėlį New Yor- 
kuomet kasyklų savininkai įvyko kruvinas mušis 
visai atsisakė su angliaka- tarp streikuojančių dokų 
šių atstovais kalbėtis, ir darbininkų ir streiklau- 
kuomet streikui instrukcijos žiu. Apie 2,000 streikierių 
iau išsiuntinėtos,^ pirminin- išėjo iš ryto palei van- 

kad skobai 
rafu 25-kių distriktų pirmi-Jįgį dirbti. Ir " kaip

S KRUVINA KOVA
NEW YORKE.

jau įssiuntmetos, pirmmrn- išėjo iš ryte 
kas Lewis dar sušaukė teleg-'(jenj saugoti, 
rafu 25-kių distriktų pirmi- inejLQ C2/J....................
ninku konferencijų, kad dar ,tik skebai pasirodė, tuojaus 
syki apsvarsčius streiko rei- prasidėjo muštynės, kuriose 
kalus. Taigi nuo tos konfe- buvo sartojami akmenis, pa-
pencijos, kuri turėjo atsida
ryti šios seredos 10 valandų 
ryto, prigulės galutinas mai- 
nerių žingsnis.

Tuo pačiu laiku kalba apie 
streikų ir geležinkelių bro
lijos. Mat kapitalistų advo
katai kongrese įnešė bilių, 
Rad Amerikos geležinkeliai 
butų sugrųžinti atgal priva
tinėms kompanijoms ir kad 
prie to da butų uždrausta 
geležinkelių darbininkams 
streikuoti. Taigi protestuo
dami prieš šitų cariškų su
manymų, geležinkelių dar
bininkai rengiasi į genera- 
lį streikų.

galiai, geležiniai kabliai, ku
riuos dokų darbininkai var
toja prie darbo, ir prie to da 
buvo paleista apie 100 šūvių 
ir revolverių. Didžiausia 
batalija buvo Brooklyne apie 
43 st. ir Second avė. Pribu
vus policija besimušančius 
išvaikė ir apie 10 žmonių 
areštavo. Keli desėtkai žmo
nių muštynėse buvo sužeis
ta.

NEW YORKO KAREIVIAI 
UŽPUOLĖ TEATRĄ.

Pereitų panedėlį gauja 
kareivių užpuolė NewYorke 
Lexingtono Teatrų, kad ne
leidus statyti vokiškos ope
ros, kurių majoras buvo už
draudęs.

Raita policija užpuolikus 
išvaikė, bet jie susirinko 
apie 1,000 sau pritarėjų ir 
vėl sugrįžo prie operos rū
mų. ; ;
juos vaikyti, 
ėmė 
Buvo 
šūvių, bet kas šaudė.

220,000 ŽMONIŲ NEW 
YORKE BE DARBO.

Laikraščiai apskaito, kad 
New Yorke dabar mažų-ma- 
žiausia 220,000 darbininkų 
randasi be darbo'. Vieni jų 
streikuoja, kiti gi negali dir
bti dėlto, kad streikas supa- 
raližiavo jų darbų.

Susivienijusių New Yor
ko unijų Centro sekretorius 
E. Bohm tų patvirtina. Jis 
sako, kad 120,000 streikie
rių priklauso Amerikos Dar 
bo Federacijai, 50,000 esu 
kitokių unijų narių, o 50,000 
žmonių išmesta iš darbo 
streiko pasekmėje.

Bohm paduoda ir kiek ku
rios išdirbystės streikuoja, 
būtent:

Laivų dųrbininkų 25,000.
Cigarninkų 15,000. 
Skrybelninkų 7,500. 
Laivų statytojų 3,000. 
Spaustuvninkų 5,000 . 
Pianų dirbėjų 10,000. 1
Namų statytojų 25,000 
Rubsiuvių 3,000. .
Skalbėjų 20,000. - I
Smulkesnių išdirbysčii^Į ROOSEVELTAS^ PALIKO 

streikuojančių skaičius čio
nai nepriskaitytas.

Policija vėl pradėjo 
Užpuolikai 

svaidyt akmenimis, 
paleista ir keliatas 

.J 7’ n€.ži" 
nia. Govėda išdaužė kelio- 
likų teatro langų. Vienam 
jurininkui nulaužta koja.

Kitoj pusėj gatvės nuo 
namo stogo likos nuverstas 
didelis cementinis brusas, 
kuris puldamas žemėn nu
mušė vienam automobiliui 
sparnų ir bemažko neužmu
šė policijos inspektoriaus. 
Detektivai tuojaus užlipo 
ant to namo stogo ir radoJ 
tenai jurininką J. Smithą. 
Jis tuojaus buvo areštuotas. 

• Paskui vienam raitam po- 
licmanui kažinkas pataikė, 
biliardo bole į veidą.

$810, 600.
Tadas Rooseveltas, buvęs 

Amerikos prezidentas, kuris 
anuomet mirė, kaip dabar..........................  _ NELAIMĖ ANT NEW

Lewis sako, kad tai yra ne-, YORKO GELEŽINKELIO. Jaukėjo," * paliko $811X600 
tiesa. Jisai prirodo, kad per New Yorke ant Third avė. vertės turtų. Taigi jis buvo' 
1918 metus, kuomet buvo geležinkelio pereitų sųvaitę beveik milionierius. O te- 
geriausi uždarbiai anglia- atsitiko nelaimė. Vienas čiaus kongresas paskyrė li- 
kasių istorijoj, apskritas an- traukinis trenkė į kitų ir 4 kušiai jo žmonai $5,000 ai-, 
gliakasio uždarbis buvo žmonės likos užmušti, o ke- gos metams iš visuomenės' 
$1,228 per 12 mėnesių, kas liolika sužeista. iždo.

f f

Seattle, Wash. Šio miesto 
taryba išleido patvarkymą, 
kuriuo panaikinama žodžio 
laisvė, draudžiami susirinki
mai, uždaromos visos mitin
gų salės, įvedama aštri cen
zūra ant laikraščių ir drau
džiama kritikuoti dabartinę 
kapitalizmo tvarkų. Už kiek
vieną patarimų arba reika
lavimą kokių-nors permainų 
valstybės tvarkoje, skiriama 
sunkių bausmių..

Nors šitas, patvarkymas 
kreipiamas neva prieš I. W. 
W. uniją, bet ištiesų jisai 
yra taikomas į visus organi
zuotus darbininkus. Kiek
vienas, kas tik nesutinka su 
kapitalistų tvarka, gali būt 
sulyg tuo patvarkymu nu
baustas ir pasodintas kalėji
mam

Vienu žodžiu, miestas ran
dasi apgulos stovyje.

Nuo generalio streiko, 
kuris buvo pereitą pavasarį, 
darbininkai čia žengia pir
myn dideliais žingsniais. 
Spaudžiant bgpdram reika
lui, darbininkuose baigia iš
nykti visi pirmutiniai nesu
tikimai. Frakcijos ir unijų 
skirtumai beveik jau išnyko. 
Generalis streikas šio mies
to darbininkams parodė, 
kad tik vienybėje jų galybė.
NORI ĮVESTI BAUSMĘ 

Už STREIKUS.
Į senatą dabar yra įneštas 

geležinkelių bilius, į kurį 
darbininkų neprieteliai įra
šė pastabą, kad už geležin
kelių streikų, arba kursty
mą prie streiko, darbininkai 
butų baudžiami. Įstatymas 
daugiausia kreipiamas prieš 
"pašalinius kurstytojus," 
mat kapitalistams rodos, 
kad patįs darbininkai nie
kad nestreikuos, jeigu "pa
šaliniai kurstytojai" jų ne
kurstytų.

NUO SEREDOS UŽSIDA
RO VISI SALIUNAI.

Nuo seredos įneina galėn 
įstatymas, kuris draudžia 
visus svaigalus, net ir tą pu
siau su vandeniu maišytų 
alų, kuris dabar buvo šin- 
kuojamas. Taigi turės užsi
daryti jau risi saliunai ir 
girtuokliams prasidės tikra 
gavėnia.

ŽYDAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ AMERIKONIZA- 

CIJĄ.
Amerikos patriotai pasta

ruoju laiku pradėjo stropiai 
darbuotis, kad suamerikoni- 
ząvus visus ateivius. Šita 
kampanija vadinasi ameri- 
konizacija. Žydų organiza
cijų suvažiavimas Providen- 
ce anądien pakėlė prieš jų 
didelį protestų. Priimta žy
dų rezoliucija sako, kad po ’ 
amerikonizacijos skraiste 
krikščionįs norį sukrikščio- ’ 
ninti Amerikos žydus. Žy- ; 
dan nenori būt krikščioni- ’ 
mis. i

i
i

Alexandrijos miestelyje, 
Kentucky valstijoj, pereito 
panedėlio naktį plėšikai įsi
veržė į vietos bankų ir iš
sprogdinę dinamitu geležinę 
spintą pavogė už $40,000 li-

jl>erty bondsų.
V

ui*, I

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on October 
29, 1919, as required by the Act cf
October «, 1917.

AUSTRIJOJ SUSIVIENI
JO VISOS PARTIJOS.
Iš Vienos pranešama, kad 

šiomis dienomis tenai įvyko 
visų Austrijos partijų koa
licija. Akyvaizdoje baisaus 
vargo ir bado, koks laukia 
šių žiemų Vienos gyventojų, 
tarp partijų išnyko visi poli
tiniai skirtumai. Visus su
vienijo vienas bendras rei
kalas — išlaikyti gyvybę.

Miesto galva atsišaukė į 
kongresą, Amerikos kad pa
gelbėtų Vienos gyventojams 
gintis nuo bado.

Amerikos misijos virši
ninkas išvažiavo iš Vienos 
į Paryžių prašyti užsienio 
paskolos Austrijos pašalpai.

SĄJUNGININKAI PADE
DA LATVIAMS.

Iš Liepojaus pranešama, 
kad paėmę Bolderaa ir Ust- 
Dvinsko (vokiškai Duena- 
munde) tvirtovę, latviai ei
nu pirmyn. Abudu tiltai ir 
didžioji sala (turbut Haa- 
senholm — Zuikių Sala) ant 
Dauguvos esu jau jų ranko
se. Latviams padeda 6 ang
lų ir 2 francuzų kariški lai
vai.

FINAI ATSISAKO ATA
KUOTI PETROGRADĄ.
Iš Helsingforso praneša

ma, kad oficialiai Finliandi- 
įa nedalyvaus užpuolime 
ant Petrogrado, nes socialis
tų ir ūkininkų partijos tam 
pasipriešino. Jie nurodo, 
kad tokia ekspedicija Fin- 
liandijai lėšuotų į 500,000,- 
300 frankų, o naudos iš to 
butų tik svetimiems reakcio
nieriams.

PETROGRADO APGYNI
MĄ VEDA PATS TROC-

KIS.
Washington. — Valstybės 

departamentas gavo žinių, 
kad Petrogrado apgynimą 
vedąs pats Leonas Trockis, 
dabartinis rusų karės minis- 
teris. Pskovo miestas tebe
sąs vis dar bolševikų ranko
se.

STREIKAS SULAIKĖ 500 
LAIVŲ NEW YORKE.

•

New Yorko dokų darbi
ninkų streikas sulaikė to 
miesto uostuose apie 500 lai- 
vų, kurie sudaro išviso 
1,700,000 tonų įtalpos. Laivų 
kompanijos labai susirūpi
nusios, bet darbininkų reika
lavimų nenori išpildyti.

■ ą

PRADEDA DALYTI PLIE
NO STREIKIERIAMS 

PAŠALPĄ.
Pittsburge plieno streikie

rių biuras jau pradėjo daly
ti daugiau suvargusiems 
darbininkams pašalpą. Ku
rie neturi iš ko gyventi, 
tiems duodama valgomųjų 
daiktų. Kurie turi pinigų 
ir gali savo šeimynas užlai
kyti, tiems neduodama.

Pereitą panedėlį streikie- < 
rių būklėj gauta iš New 
Yorko žinių, kad rubsiuvių ' 
unijos (Internatrinal Gar- 
ment Workers’ Association) 
nariai uždėjo sau po $2 mo- i 
cesties streikuojančių plie
no darbininkų pašalpai.

i t

True translation filed with the post-master at Boston, Mass. on October 
29, 1919, as required by the Act of October 6, 1917.

Juodašimčiams kelias prie 
Petrogrado užtvertas

RUMUNAI PLĖŠIA VEN
GRIJOS ŽMONES.
Nežiūrint visų sųjungi- 

ninkų militarės komisijos 
prašymų, reikalavimų ir per 
spėjimų, rumunai elgiasi 
Vengrijos sostinėje Buda
pešte kaip jiems patinka. Jie 
neprileidžia net maisto Bu
dapešto ir jo apielinkės gy
ventojams, kurių yra apie 
600,000.

Negana to, tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vai praneša, kad su paim
tais belaisviais rumunai el
giasi Vengrijoj priešingai 
karės įstatymams. Suimti 
žmonės esu suvaryti į nesa- 
nitariškas vietas ir rumunai 
neduoda jiems nei maisto, 
nei drapanų.

Iš tų pačių šaltinių prane
šama, kad visose Vengrijos 
vietose, kur tik rumunai yra 
užėję, įvesta tokia priespau
da, kad gyvenimas žmonėms 
darosi tiesiog negalimas.

Moterįs ir vaikai plakami 
rykštėmis ir kemšami kalė- 
jiman be jokio teismo. Po 
visa šalį daroma rekvizicija, 
kuri yra niekas daugiau, 
kaip tik plėšimas. Rumunų 
kariumenė atiminėja iš žmo
nių paskutines drapanas ir 
paskutinį truputį maisto.

Ir sųjungininkai "negali” 
savo pagelbininkų suvaldy
ti!

DENIKINAS SKERDŽIA 
ŽYDUS.

Iš Londono pranešama, 
kad pietų Rusijoj, kurių už
ėmė Denikino baltoji gvar
dija, prasidėjo plėšimai ir 
žydų skerdynės. Žydai žu
domi šimtais.

SMARKUS MUŠIS PRIE 
PSKOVO.

Londono žinios skelbia, 
kad ties Pskovu pereitų sų
vaitę buvę smarkių mūšių 
tarp estų ir bolševikų. Es
tai paėmė 550 belaisvių ir 
tris kanuoles.

ŽUVO DU RUSŲ LAIVU.
Stokholme gauta iš Esto- 

nijos "oficialių” žinių, kad 
du bolševikų laivu, atakavu
siu estų ir anglų laivynų, pa
taikiusiu ant minų ir abudu 
nuskendusiu.

TARPTAUTINĖ DARBO 
KONFERENCIJA.

Šią seredą Washingtone 
turėjo atsidaryti tarptauti
nė darbo konferencija, ku
rią sumanė taikos ponai Pa
ryžiuje. Sakoma, kad darbi
ninkų atstovų busią iš Euro
pos, Australijos ir Afrikos. 
Dalyvausią net ir vokiečiai 
su austrais. Žinoma, nau
dos iš tos konferencijos dar
bininkams nebus, nes ją šau
kia kapitalistiškos valdžios, 
kurioms rupi ne darbininkų, 
bet kapitalistų reikalų ap
saugojimas.

Visas konferencijos lėšas' 
apmoka Tautų Lyga.

ANGLIJA DAUGIAU NE- 
ŠELPSIANTI REAKCI

NINKŲ.
Bolševikai narsiai kovodami 
nuvarė Judeničą tolyn nuo 

miesto.

Carininkų viltis, kad ge
nerolas Judeničas paims 
Petrogradą, vėl jau baigia 
nykti. Tuo tarpu artinasi 
žiema ir karinį veikimą rei
kės visai petraukti.

Bolševikai sutraukė į Pet
rogradą spėkų iš visų fron
tų ir padarė užpuolimų ant 
užpuolikų. Kontr-ofensy- 
vas bolševikams gerai pavy
ko ir jie jau atsiėmė Kres
noje Selo, kurią Judeničas 
pereitų sąvaitę buvo paėmęs 
antru kartu.

Anglijos karės ministerija 
praneša, kad Gačiną Judeni
čas dar laikąs savo ranko
se. Bolševikų sustiprinimai 
susideda iš puikiausių ko
munistų kareivių ir jiems 
vadovaują specialiai rinkti 
komisarai iš Maskvos. Jie 
jau nustūmė Judeničo ka- 
riumenę keliose vietose. Pe
reitą subatą jo pulkai buvo 
išmušti iš Carskoje Selo ir iš 
Pavlovsko.

Tuomet bolševikai padarė 
antrų smarkų antpuolį ir už
ėmė Kresnoje Selo. Judeni
čo baltoji armija likos nug
rūsta dvi myli atgal. Bolše
vikai paskui ėjo atakomis ir 
prieš Gačiną, bet čia jie bu
vo atremti.

Anglijos valdžia tuo tarpu 
pranešė parlamento atsto
vams, kad ji jau nutarusi 
nešelpti Kolčako nei pini
gais, nei reikmenimis. Gene
rolui Denikinui ji taipgi ne
mananti nuolatos paramų 
teikti.

Anglijos valdžia maino 
savo politiką linkui Rusijos 
turbut dėlto, kad ji turėjo 
labai didelių deficitų.

FRANCUZAI SUŠAUDĖ 
LIGONI.

Pereita sųvaitę Paryžiuje 
likos sušaudytas Pierre Le- 
noir, kurį teismas buvo pas
merkęs miriop už gelbėjimų 
vokiečiams karės metu. Žu- • 
dymo vieton jis buvo atvež
tas ligonių vežime, nes sun
kiai sirgo. Kadangi ant ko
jų pastovėt jis negalėjo, tai 
sušaudė jį ant kėdės pasodi
nę.

Jeigu taip padarytų bolše
vikai ar kitokie revoliucio
nieriai, tai buržuazijos spau
da leistų ”extra” laikraščius 
apie "raudonųjų žvėrišku- 
mą.

LENKIJOJ SIAUČIA 
EPIDEMIJA.

Žinios iš Varšavos sako, 
kad Lenkijoj ir rytų Galici
joj siaučia šiltinė, kas diena 
paimdama po 5,000 au
kų. Esu atsitikimų, kur dar 
gyvi verčiami j ilgus grio
vius ir laidojami kartu su 
lavonais.

*

»

*



keleivis

APŽVALGA
PRASTOS ŽINIOS Iš 

LIETUVOS.
Pereitam "Kel.” nume

ryje mes sakėm, kad K. Sti
lius yra išsiuntęs mums 
pluoštą raštų iš Kauno.

Šiame "Keleivio" numery
je mes kelis jo pranešimus 
jau talpiname. Mes pata- 
riam kiekvienam perskaityt 
jo straipsnį "Faktai Kalba 
ir jo "Atvirą Laišką Ameri
kos Lietuviams."

Šiame "Keleivio" numery
je telpa taipgi ir Kauniškio 
straipsnis antgalviu Kauno 
Kalėjimas.”

Šitie raštai turi išblaškyti 
visas amerikiečių svajones 
apie "laisvą Lietuvą.”

Lietuvos žmonės gali tik
tai laisvai vargti, badauti ir 
mirti, sako Stiklius. Kito
kios laisvės darbininkams 
tenai nėra.

Šalies administracijoj esą 
privelta visokių įstaigų-įs- 
taigelių, prisodinta jose vi
sokių valdininkų-valdininke- 
lių, kuriems,nėra kas veikti, 
tik ima sau dideles algas ir 
tuština valstybės išdą.

Tuo pačiu laiku siaučia di
džiausia reakcija ir betvar
kė. .Pažangus žmonės esą 
sukimšti kalėjimuosna be jo
kios kaltės ir sėdi tenai tik 
dėl to, kad nežinia kas juos 
suėmė ir niekas nežino, kaip 
juos paliuosuoti.

Demokratinių žmonių prie 
šalies tvarkymo neprilei- 
džiama. t

Dvarponiai, kunigai ir ki
tokie "kramolos malšinto
jai” šeimininkauja kaip prie 
caro valdžios.

Nuo vienų mokesčiai lu
pami ir rekvizicijos daromos 
jau kelintu kartu, o kiti da 
nei sykį nepajudinti.

Karė vedama tiktai &u 
bolševikais, o Kolčako ban
dos, vokiečiai plėšikai, ir 
lenkų legijonai, kurie yra 
didžiausi Lietuvos naikinto
jai, visuomet aplenkiami.

Steigiamąjį Seimą šaukia 
ir šaukia, bet vis nesušau
kia.

Kuomet Amerikos lietu
viai svajoja apie "laisvą Lie
tuvą" ir tūkstančiais rengia
si grįžti ta ”laisve” pasi
džiaugti, tai Lietuvos žmo
nės tik laukia progos, kada 
bus galima bėgti iš savo tė
vynės Į užsienį, ypač Ame
rikon.

Taigi prastos, labai pras
tos žinios iš Lietuvos!

O kad tos žinios yra tei
singos, tai mes nei kiek nea
bejojame, nes ir Lietuvos 
laikraščiai tą patį praneša. 
Vienas laikraštis tiesiog sa
ko, kad kaikuriems Lietu
vos ministeriams reikėtų 
kalėjime sėdėti, o ne šalį val
dyti. Girdi:

"Reikia teisybei į akis pa
žiūrėti ir nesidrovėti dalykus 
tikrais vardais pavadinti. Da
lykas toks, kad musų valdžios 
įstaigose ištikrujų yra žmonių 
ir darbų, kurių tolimesnis tole
ravimas gali valstybę prie ka- 
tastrofos privesti... Pavyz
džiui. imkime ministeriją, ku
ri šią valandą yra bene svar
biausia; dėl tos ministerijos 
kaikurių atstovų darbų dabar 
verkia žmonės, dreba įstaigos 
ir susirūpinę bei pasipiktinę 
visi, kas tik yra ištikimas Lie
tuvos pilietis... Ten pridaryta 
tokių darbų, kurie šaukia į 
dangų atkeršijimo; ir tenai 
yra žmonių, kuriems reikėtų 
ne pirmosios svarbos atsako- 
mingas vietas užimti, bet sėdė
ti kalėjime kaipo šalies išdavi
kams ir svetimų valstybių 
agentams provokatoriams.

"Tie žmonės visiems yra ge
rai žinomi. Jų darbai tam 
tikrų komisijų yra ištirti ir 
pasmerkti, bet kaltininkai 
vaikščioja liuosi ir net iš vie-

•

tų nejudinami — nežiūrim, 
kad teismo arba visuomenės 
senai reikalaujami. Ir didžiuo
jasi jie sakydami nieko nebiją, 
nes jų ’yra pusė.’ ”

Taip rašo 17 rugpiučio 
"Darbas,” socialistų liaudi
ninkų demokratų laikraštis, 
kuris priduria, kad kovoti 
su tokiais apsireiškimais la
bai sunku, nes laisvė panai
kinta, laikraščiai taip suvar
žyti, jog kaltininkų negali
ma net vardų paminėti.

KOMUNISTŲ INTERNA
CIONALAS GRIŲVA.

Tūlas laikas atgal Mask
voje buvo užmegstas kaiku
rių šalių komunistų susivie
nijimas, kuri jie pavadino 
Trečiuoju Internacionalu.

Už komunistų internacio
nalą guldė savo galvas ir 
lietuvių "kairiasparniai.”

Bet dabar pasirodo, kad 
komunistų internacionalas 
jau griųva. Vengrijos so
cialistai nuo jo atsimetė.

Šveicarijos socialistai, ku
rie pirma ketino prie jo pri
sidėti, dabar jau pradeda 
jam priešintis. "Naujienos" 
apie tai rašo:

"Musų 'kairiasparniai' ir ko
munistai šukavo labai džiaug
smingai, kada išgirdo, kad 
Šveicarijos social-demokratų 
partija esanti nutarus prisi
dėti prie bolševikiškojo arba 
Trečiojo Internacionalo. Bet 
pasirodo, kad tas jų džiaugs
mas buvo perankstybas.

"Viena, Šveicarijos socialis
tai dar nėra galutinai išrišę 
internacionalo klausimo. Pri
sidėjimą prie Trečiojo Interna
cionalo nusprendė tiktai parti
jos suvažiavimas (didžiuma 
balsų), bet tas suvažiavimo 
nutarimas dar turi eiti parti
jos narių referendumui.

"Antra, po suvažiavimo pra
dėjo mainyties ūpas partijoje 
ir augti opozicija Trečiam In
ternacionalui. Tatai matyt 
dviejuose faktuose: įtekmin- 
giausis Šveicarijos socialistų 
organas ’Berner Tagvvacht/ 
kuris pirma pritarė bolševi
kams, dabar jau pataria par
tijos nariams balsuoti prieš 
prisidėjimą prie Trečiojo In
ternacionalo; o kitas svarbus 
faktas yra tas, kad St. Gallen’o 
(Švėicarijos kantono) sočiai-' 
demokratų konvencija nutarė 
68 bailsais prie 18 balsų taip- 
pat raginti partijos narius bal
suoti prieš prisidėjimą prie 
Trečiojo Internacionalo.”

Ir "N." cituoja Vokietijos 
nepriklausomųjų socialistų 

organą "Freiheit,” kuri pa
duoda motivus, kodėl "Ber- 
ner Tagwacht” stoja prieš 
Trečiąjį Internacionalą. Gir
di:

"Visuotinam Šveicarijos so
cialdemokratų partijos balsa
vimui apie prisidėjimą prie 
Trečiojo Internacionalo ’Bėr- 
ner Tagwacht’ duoda obalsį 
’Atmest.’ Laikraštis, kuris iki 
šiol kartu su Zuricho ’Vol- 
ksrecht’u’ taip griežtai ginda- 

I vo radikalus, pamatuoja tą sa
vo žingsnį tuo, kad Maskvos 
programas uždeda priedermę 
ant visų Trečiojo Internacio
nalo narių stoti parlamentinė
je kovoje už masinius veiki
mus ir už atvirą kovą su bur
žuazinės valstybės mašina. 
Tokios politikos, girdi, negali
ma laikyties, nes kiekvienas 
klaidinimas savęs sulig savo 
spėkų ir kiekvienas svaigini- 
mas savęs perdaug smarkiais 
žodžiais slepia savyje ateinan
čio pralaimėjimo diegą. Laik
raštis (’Bėrner Tagwacnt’) sa
ko: Kaip tik dėlto, kad mes no
rime turėti tarptautinę galią, 
tokį Internacionalą, kuris pa- 
jiegtų įvykinti tą, ką išreiškia 
savo programe, mes negalime 
ir neprivalome, užbarikaduoti 
sau kelią prie susivienijimo su

T.

revoliucinėmis vakarų Euro
pos jiegomis.”
Vokiečiai socialistai Čeki

joj irgi atmetė Trečiąjį In
ternacionalą. Jų suvažiavi
mas Teplitz’e 31 rugpiučio 
nutarė prisidėti prie Antro
jo Internacionalo.

ANTRAS LAZDOS GA
LAS.

Anarcho-komunistų lapas, 
kuris kažin kodėl vadinasi 
"Laisve," 24-tam savo nu
meryje išspausdino šitokią 
žinią:

"London, 11 d . spalio. -- 
Laike vienos savaitės tapo pa
daryta 16 užpudlimų ant bolše
viku partijos vadovų, kuriuos 
papildė žiaurumu persiėmę 
menševikai ir sociakrevoliucio- 
nieriai. Taip pranešama iš Ko
penhagos pasiremiant žinio
mis gautomis iš Maskvos per 
Revėlį.

"Pranešime sakoma, kad 
Maskvoje menševikai ir social- 
revoliueionieriai nusprendė 
kerštu užmušti 10 bolševikų 
partijos žmonių už kiekvieną 
bent palytėtą iš jųjų tarpo.”

Užmušystėms ir terorui 
mes esam priešingi iš princi
po, ir nežiūrint kas šitokio
mis priemonėmis kovotų, 
mes joms nepritarsime.

Tečiaus reikia neužmiršti, 
kad šitas •menševikų ir so- 
cial-revoliucionierių Nutari
mas — jeigu jie ištikrujų 
taip nutarė — yra tik antras 
lazdos galas. Reikia neuž
miršti, kad bolševikai pir
mutiniai pradėjo terorą var
toti. Jie pirmutiniai pas
kelbė Įsakymą: "užmušti 
dešimts buržujų už kiekvie
ną bent palytėtą bolševiką." 
O "buržujais" jie skaito vi
sus, kas tik ne bolševikas. 
Ir kuomet jie žudė po 10 so- 
cial-revoliucionierių ir so- 
cial-demokratų už kiekvieną 
bent palytėtą bolševiką, tai 
'Laisvė"* nesakė, jog tai yra 
žiaurumas. Bet kuomet tų 
pačių vaistų socialistai nu
tarė duot paragauti patiems 
balševikams, tai anarchis- 
tiškai "Laisvei" pasidarė jau 
žiauru.

Liogikos pas anarchistus 
nėra nei- už tris centus.

*NĖRA LAISVOS LIETU
VOS," SAKO KARUŽA.
Ponas Karuža, kuris šio

mis dienomis Nugrįžo iš Lie
tuvos, kalbėjo Baltimorėje 
apie savo įspūdžius. Anot 
"Darbininko” koresponden
to, jis pranešęs ve ką:

"Kada aš važiavau Į Lietu
vą, tai maniau sau, kad ten 
atrasiu laisvą Lietuvos šalį. 
Bet apsirikau. Aš ten paste
bėjau visai ką kitą ir turiu pa
sakyti, kad dar Lietuvos nėra 
laisvos."

Taigi ir tautininkai jau 
pradeda pripažinti, kad ne
priklausoma Lietuva da ne
reiškia laisvą Lietuvą. O 
kaip jie pirma mums prie
šindavosi, kada mes tai pa- 
sakydavom!

Šleževičisaus Mi
nisterija puolė.

y

Lietuvos ministerių kabi
netas, kurį buvo sudaręs 
liaudininkas Šleževičius, šio
mis dienomis rezignavo.

Naujai ministerija^ suor- 
ganizuot Smetona paskyrė 
Ernestą Galvanauską.

Kaip sako gauta Ameri
koj nuo lietuvių delegacijos 
iš Paryžiaus telegrama, 
kandidatais į naują kabine
tą esą įvardyti šie žmonės:

1. Ernestas Galvanauskas, 
ministerių pirmininkas ir fi
nansų ministeris.

2. Valdemaras, užsienio 
reikalų ministeris.

3. Leonas, teisių ministe
ris.

4. Tūbelis, švietimo minis
teris.

5. Seilinskis, vidaus reika- taipgi nurodo, kad rusų kai-
lų ministeris. . .

6. Žadeika, karės mimste- 
pj g •

Lietuvių kariumenės va
das generolas Žukauskas 
taipgi rezignavęs.

Kokios buvo Šleževičiaus 
ministerijos puolimo prie
žastis, kol kas mes neturi
me jokių žinių, tik galimu 
daryti spęjimų.

Šleževičiaus kabinetas lai
kėsi labai kvailos pataikavi
mo politikos. Jisai aukavo 
visas šalies spėkas ir turtus 
karei su bolševikais, o lenkų, 
kurie buvo šimtą sykių pa
vojingesni už bolševikus, 
visai nekliudė, šitaip elgda
masis Lietuvos premjeras 
pataikavo sąjungininkų im
perialistams. Tuo tarpu tų 
sąjungininkų remiami lenkų 
’egijonai užėmė Vilnių, o da
bar telegramos sako, kad 
jie jau ir Kauną paėmę. Ir 
taip, ponui Šleževičiui su 
bolševikais karę vedant, len
kai apžergė beveik visą Lie
tuvą. Taigi labai galimas 
daiktas, kad dėlto pono Šle
ževičiaus ministerija ir puo-- 
lė. Ką dabar galės veikti 
nauja ministerija, kuomet 
Lietuvos beveik neliko, sun
ku suprasti.

boj dievas ”bog,” paeina nuo 
bogatyj—bagotas. Anglai 
dievą daugiausia vadina 
”Lord,” t. y. lordas žmogus, 
didelis žemės valdytojas. Vi
sa dievų istorija paeina nuo 
garbinimo turčių — dabar 
tų necivilizuotų žmonių iš- 
mislas laikomas didžiausia 
šventenybe.

Jeigu N. Bucharin butų 
Amerikoj, ir butų paruošęs 
minėtą lapelį, tai musų "bol
ševikai" butų apšaukę jį 
buržujum.

Da daugiau. Gavau laiškų 
iš N. J. valstijos, taipgi ir iš 
Brooklyno, kur prašo manęs 
atvažiuot atlaikyt eilę pra
kalbų. Bet kvietėjai pridu
ria, kad "Laisvė” su katali
kais baisiai priešingi laisva
manių prakalboms. Tas pa-

rodo, kad laisviečiai priėjo, pajiegomis taip sauvaliauja 
prie galutino proto bankru- ir valdo bei savo pareigas 
to. *- , v ‘------- ’

Bažnyčia kankino laisva-j ir kaizerio galvos; 
manius vien tik dėlto, kad' -
jie liuosavo žmonių protą. 
Dabar-gi "Laisvė" juodina 
laisvamanius dėlto, kad jie 
nori paliuosuoti darbininkų 
protą, *fcas paskubins prie 
pasiliuosavimo iš kapitaliz
mo vergijos.

Jeigu ne laisvamaniai, ne
turėtume šiandien nė maši
nų, nė telegrafų, nė telefo
nų, žodžiu sakant, gyventu
me laukinių žmonių gady
nėj. Jeigu ne laisvamaniai, 
tai "Laisvės” redaktorius 
nebūtų pasiekęs civilizuoto 
žmogaus laipsnį.

Tai matot, kokios gady
nės susilaukėm.

T. J. Kučinskas.

atlieka, kaip elgėsi prie caro

FAKTAI KALBA.

lietuviški ir Rasįįos 
Bolškvikai.

Pas lietuviškus "socialis- 
tus-bolševikus” atėjo gady
nė, kad kariauti prieš viską, 
o labiausia prieš tą, kas pas
kubina išliuosuoti žmogaus 
protą nuo prietarų.

Jiems yra buržuaziškas 
mokslas kaip ve: astronomi
ja, geologiją, zoologija ir tt. 
Astronomijos mokslas yra 
buržuaziškas dėlto, , kad! 
žmogui išaiškina tolumą ir! 
didumą planetų, žvaigždžių' 
ir kometų. Geologijos mok-' 
slas yra buržuaziškas dėlto,' 
kad aiškina senumą žemės;' 
pasidariusius kalnus, akme
nis, anglį ir kitus minera
lus. Zoologijos mokslas yra 
buržuaziškas dėlto, kad jis 
aiškina gyvūnų paėjimą, 
veisles ir tt

Juk LSS. Pildomasis Ko
mitetas pasakė, kad Šerno1 
raštai yra buržuaziški.

Prieš dabartinius lietuvių 
laisvamanių organizatorius 
lietuviški "bolševikai” kovo
ja daugiau negu kunigai.

Laikydamas prakalbas pe
reitą vasarą, niekur neužė
jau. kad katalikai butų dras
kę plakatus, kur buvo šau
kiama į laisvamanių prakal
bas. O "bolševikai” dauge
lyje vietų netik kad draskė, 
bet ir atkalbinėjo žmones, 
kad neitų "buržujaus" Ku
činsko prakalbų klausyties. 
"Bolševikai" mat bijo, kad 
laisvamanis kalbėtojas nu
rodys, kas yra religija ir 
kaip ji atsirado, ir kas tas 
''visagalis” dievas.

Paliuosavimas žmogaus 
proto, tai yra vienas iš svar
biausių dalykų. Tik laisvu 
protu žmogus galės šaltai 
viską apsvarstyt; tik laisvu 
protu darbininkas galės 
greičiau atsiekti savo tiks
lą.

Vienok musų "bolševi
kams” laisvamanybės moks
las yra buržuaziškas! Pagal 
jų protavimą, tikintis žmo
gus yra geresnis socialistas. 
Turbut dėlto išleido lapelius 
po antgalviu: "Draugai vy
čiai,” kad vyčiai padėtų ka
riauti prieš visokius "judo- v* —M sius.

Tečiaus pažvelgtam, ką 
sako N. Bucharin savo la- 
pelyj "Bažnyčia ir Mokykla 
Sovietų Respublikoj.” Bu- 
charinas nurodo, jog bolše
vikai paskelbė kovą prieš ti
kėjimą dėlto, kad pakol žmo
gus tikės, jis negalės būti 
atsakančiu, socialistu. Jis

15. Karės padėtis (caro ir 
kaizerio priemonės) kuone 
visur viešpatauja — laisvą 
veikimą žmonių naudai tru
kdo, žodžio ir susirinkimų 
laisvės nėra net ir** tiems, 
kurie stovi ant Lietuvos ne
priklausomybės pagrindo ir 
dirba valstybės kūrimo dar
bą...

Jeigu to visa nebūtų, tai 
nebūtų reikėję nė šio viršuj 
dedamo "pareiškimo" leisti, 
kuris pats kalba ir kaip ant 
delno rodo dabartinę Lietu
vos padėtį. Kastas Stiklius.

ATVIRAS LAIŠKAS AME
RIKOS LIETUVIAMS.
Peržiurėjau netyčia man 

i rankas pakliuvusių keletą 
Amerikos lietuviškų laikraš
čių. Iš ių matyt, kad Ame
rikos lietuviai perdaug sal
džiai niano apie Lietuvą ir 
laukia tik progos, kuomet 
galės grįžti į "neprigulmin- w 
gą laisvą šalį." Lietuvoj 
kaip tik atbulai: tūkstančiai 
žmonių laukia progos, kuo
met galės išsprūsti į sveti- * 
mas šalis, o ypač Ameriką, 
iš tos vargo ir skausmo pil
nos Lietuvos.

Mano nuomone, nereiktų 
lietuvius raginti — bėgti į 
Lietuvą arba iš Lietuvos. 
Lai būna liuosa valia ir ke
lias — kur kam patinka, te
gul eina arba važiuoja. Juk 
žmonija žengia prie laisvės. 
Tad lai ir būna visiems lais
vė — kur kas nori nulėkti, 
kur kam patinka — nutūpti.

Žinoma, Lietuvai pagei
daujami ištikimi dievuoti 
tautiečiai... su pinigais (auk
su), bet ir tokiems nemažai 
bus vargo, kol nuvargintoj 
Lietuvoj tinkamai įsikurs.

Kastas Stiklius.

atstovas. - -
Dr. M. Nasvytis,- L S. L. D. 

partijos atstovas.
V. V. Sidzikauskas. D. T. L. 

Santaros atstovas.
M. Krupavičius, L. Kr. D. 

partijos atstovas.
(Parašas neišskaitomas) — 

Liet, žemdirb. Sąjungos. .
J. špakevičius, T. Pažangos.
J. šimoliunas, — Nepr. kuo- 

pos (kiiubo) atstovas.

Šiame musų partijų parei
škime, kaip veidrodyje at
spindi visa Lietuvos padė
tis. Tik reikia jį pagvilden
ti. Iš jo aiškiai matyt, .kad:

1. Dar neturima savitos 
ir nepriklausomos Lietuvos, 
nes dar nenuspręsta vidaus 
politikos ir ekonomijos at
gimimo klausimas;

2. Demokratijos pajiegos 
nenaudojama ir laukiama 
iš kitur pagalbos, pakelti 
dvasinei ir medžiaginei tau
tos gerovei;

3. Imperialistų reakcija: 
lenkai, rusai (kolčakininkai 
su bolševikais) ir vokiečiai 
siaučia aplink ir mano pag
robti kraštą savo naudoji
mo tikslams;

4. Musų pačių (lietuvių) 
netvarka, savivale, nesuma
numas, turto eikvojimas ir 
tt. trukdo ir stabdo kiekvie
name žingsnyje valstybės 
darbą;

5. Negalima susitvarkyti 
viduj ir sudaryti demokrati
nę Lietuvos respubliką, kuo
met nėra prie darbo visų de
mokratinės Lietuvos pajie- 
?ų;

6. Nestojama su ginklu 
□ries besiveržiančius į Lie
tuvą lenkų legijonus ir vo
kiečius, Kolčako *batalijo- 
nus;

7. Žvalgyba, štabas ir kra
što apsauga pilni valstybei 
neištikimų lenkų ir rusų;

8. Pilnos tokių pat gaiva
lų (lenkų, rusų ir, aš pride
du žydų) visos Lietuvos val
stybės įstaigos;

9. Privelta visokių įstai- 
gų-įstaigelių, ministerijų- 
ministerijėlių su didžiau
siais skaičiais valdininkų, 
kuriems nėra kas veikti, tik 
dideles algas imdami tušti
na ir be to jau kiauru dug
nu esamą valstybes kasą, ir 
tuom visokius šinuklerius lo- 
bina;

10. Iš vienų mokesčius ima 
ir rekvizuoja po kelis sy
kius, o iš kitų — nei karto, 
rodos, nei nežino, kad jie gy
vuoja ;

11. Prie Steigiamojo Sei
mo lyg kad varna į dausas 
lėkti — rengiasi ir neprisi
rengia ;

12. Su darbininkais ką kas 
nori, tai daro: jie turi laisvę 
tik vargą, šaltį ir alkį kęsti; 
be to dar liuosa yra gimti 
ir... mirti;

13. Dvarininkai, klebonai; 
visokie valdininkai ir smuk- 
leriai kaip kokie tranai iš-

Lietuvos kairiojoj spau
doj patilpo šitoks dokumen
tas: •

MUSŲ PARTIJŲ PAREIŠ
KIMAS.

Laikinosios Lietuvos Vyriau
sybės Ministerijų Pirmininkui

Kurdami Valstybę, mes tuo
met tegalėsime . nuspręsti vi
daus politikos ir ekonomijos 
atgimimo klausimus, kada tu
rėsime savitą ir nepriklauso
mą Lietuvą.

Tą sunkų uždavinį mes tiki
mės atlikti savo visos Lietu
vos demokratijos pajiegomis 
ir, nelaukiant iš kitur pagal
bos, pakelti dvasinę ir medžia
ginę tautos gerovę.

Bet žiauri imperialistų reak
cija, lenkai, rusai kolčakinin- 
kai su bolševikais ir vokiečiais 
siaučia aplink mus ir mano pa
grobti musų kraštą savo nau
dojimo tikslams, kas begalo 
sunkina musų darbą.

Ir mušu pačių netvarka, sa
vivalė, nesumanumas, turto 
aikvojimas ir t. t. kiekvieną 
žingsnį mums trukdo ir stabdo 
valstybės darbą.

Bet mes tikime, jog musų 
Justas tuomet tegalės apsi
ginti nuo savo priešininkų, su
sitvarkyti viduj ir sudaryti 
demokratinę Lietuvos respub
liką, kada prie darbo stos vi
sos demokratinės Lietuvos pa- 
jiegos.

Todėl mes, žemiaus pasira
šiusieji partijų atstovai, kar
štai kviečiame vyriausybę tuo
jau:

(1) Imti ginklo ne tiktai 
prieš bolševikus, bet ir prieš 
besiveržiančius į musų valsty
bę lenkų legionus ir įsibrovu
sius draug su vokiečiais Kol
čako batalionus;

(2) šalinti iš žvalgybos ir 
štabo, kurio rankose krašto ap
sauga, visus valstybei neišti
kimus lenkų ar rusų žmones;

(3) šalinti tokius pat gaiva
lus, kur jų yra, ir iš kitų musų 
valstybės įstaigų;

(4) Mažinti ekonomijos rei
kalams ministerijų skaičių, be 
kurių musų valstybė gali ap
sieiti ;

(5$ Mažinti ir valdininkų 
skaičių, be kurių einamas dar
bas gali vykti;

(6) Steigti demokratines vi
sam kraštui vienodais pagrin
dais nustatytas savivaldybės 
įstaigas;

(7) Eiti neatidėtinai prie 
Steigiamojo Seimo;

(8) Įstatymais apdrausti 
darbininkus nuo darbininkų 
naudojimo;

(9) Veikiau paskelbti įsta
tymą, kuriuo konfiskuojamas 
turtas visų, nusidėjusių Lietu
vos nepriklausomybei;

(10) Varžyti valdininkų sa
vivaliavimą ir budriau prižiū
rėti jų pareigų atlikimą;

(11) Panaikinti, kur galima,
karo padėti ir duoti spaudos, 
Rodžio it susirinkimų laisvę 
tiems piliečiams, kurie stovi 
ant Lietuvos nepriklausomy
bės pagrindo ir dirba valsty
bės kūrimo darbą. _______r-------------- _ -------- — , M „--------

Kaunas, 1919 m. rugp. 25 i. žmones už nosių vadžioja; ‘žmonėms kartais yra gėda 
V. Požėla, L. S. D. Partijos 14. Valdininkai visomis ir gajbės įžeidimu.

KEISTABYLA.
Lietuvos klerikalų orga

nas "Laisvė" buvo paskel
bęs, buk "Lietuvos Ūkinin
kas" esąs spausdinamas val
džios lėšomis.

"Lietuvos Ūkininkas" tuo 
paskelbimu labai įsižeidė ir 
patraukė "Laisvę’’ teisman. 
Pirmoj instancijoj teismas 
nepripažino "Laisvei" jokio 
prasižengimo. Bet "Lietu
vos Ūkininkas” tuo nepasi
tenkino ir traukė "Laisvę” 
atsakomybėn toliaus.

Galų-gale "Laisvė” likos 
pripažinta kalta šmeižime.

So. Bostono klerikalų or
ganui "Darbininkui" šita 
byla išrodo labai keista. Jis 
negali suprasti, kame čia ga
lėjo būti šmeižimas ir kaip 
teismas galėjo "Laisvę” už 
tokį pranešimą apkaltinti. 
"Darbininko” manymu, toks 
teismo nuosprendis tiesiog 
įžeidžiąs Lietuvos valdžią. 
Jeigu kas paleistų paskalą, 
kad "Darbininkas” gaunąs 
iš Lietuvos valdžios kokių 
pašalpų, tai mes, girdi, tik 
už garbę sau tą palaikytu
me.

Taip, taip! Klerikalizmas, 
tai jau toks sutvėrimas, kad 
tarnauti vaildžiai ir gauti iš 
jos dovanų visuomet skaito 
sau didele garbe. Klerika
lai skaitė sau garbe padėti 
caro valdžiai malšinti "kra- 
molą” Lietuvoj. Jie skaitė 
sau garbe, kuomet jų atsto
vai. kun. Laukaitis ir Yčas, 
gavo nuo caro po medalį. 
Paskui jie skaitė sau garbe 
padėti kaizeriui vykinti jun
kerių valdžią Lietuvoj ir 
mokinti princą Urachą lie
tuviškų poterių. Klerikalai 
skaito sau garbe remti kiek
vieną reakciją. Ir todėl nė
ra jokių dvvų, kad "Darbi
ninkas” mato daug garbės 
bendradarbiavime su dabar
tine Lietuvos valdžia.

) Bet ką klerikalai skaito 
siskėtę smėklinėja ir visus sau garbe, tas pažangiems



H.

at-

i

da atsistojęs užreiškia, kad pasisakyt,

juodašimtišku-

«

po tų iškilmių 
lietuvių užėjo

visi delegatai šnekėjo ir vi- 
i olrait vyrai,” bet Žaperac-

MONTREAL, CANADA. 
Keistos diskusijos.

Spalių 12 d. čionai ’ buvo

ų šnekos turi reikšti rapor- 
ą iš suvažiavimo. Jurevi-

tai buržujai. Te-

Jie susirinkimą t — — - - ««! re-

proga būti laimingu.
• Našlės Maikis.

žarijas?” Šitokie klausimai, 
žinoma, verčia komunistus 

, kad jie nepaiso 
darbininkų gerovės; juo di
desnis tarp darbininkų skur-

Gvazdikas.

KELEIVIS

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CHICAGO, ILL. i gerai buvo pritaikytas, ypač 

Vis da nežino kas jie yra. | Keistučio kostiumas nevisai 
I jam tiko — tečiaus visa kas 

Nors kairiasparnių laik- Rita buvo rųpestingai apgal- 
raščiuose buvo kalama ir Vota ir atlikta puikiai, 
kalama, kad jie nesutinka Kunigas iššventino vaikėzą, 
su Socialistų Partijos prog-j Tą pačią dieną (12 spalių) 
ramu, tečiaus da ir šiandien švento Jurgio parapijos sve- 
yra tokių kairiasparnių, ku-^ainėj buvo šokiai. Klebonas 
rie nežino kas jie yra: sočia- pastebėjęs, kad tūlas vaiki- 
listai, anarchistai ar kas ki- nas šoka taip, jog turbut, 
ta. Tiesa, nuolat buvo jų kunigėlį vedė į pagundini- 
skelbiama, kad jie esą "tik- ma, šoko prie vaikėzo su laz- 
ri socialistai,” tečiaus pasta- da ir drūčiai jį apkūlė, o pas- 
ruoju laiku tų kairiasparnių kui pašaukė patrolę ir atida- 
konferencijos pervedė aiš- vė policijai. Tėviškai.
kų bruožą tarp socialistų ir 
komunistų. Jie griežtai at
metė nuo savęs socialistų 

,vardą, metė šalin socializmo 
programą ir principus, susi
lipdė sau naują programą, — —------- -----
priėmė Lenino principus? Vytauto kliubo surengtos 
Dabar jau negali nežinoti’diskusijos temoje: ”Ar rei- 
kuo jis yra kiekvienas tas, kalingos darbininkams pa
kutis už tą naują programą šalpinės draugijos.” 
ir naujus principus balsavo, i Publikai susirinkus ir pir- 
O betgi yra da ir dabar to-mininkui susirinkirmą ati- 
kių komunistų lyderių, ku- darius ir paaiškinus susirin- 
rie nežino kas jie yra. 1 kimo tikslą buvo pakviesti

Taip ve 6 d. spalių buvo'diskusantai .išreiižti savo 
LSS. 4 kuopos susirinkimas, i'uomones minėtu klausimu. 
Nors nebuvo jokio reikalo Į deba.tu,s 3}°J??Ia‘k !r. kol's 
pranešimuose pažymėti, betfS?? 
buvo pažymėta, jog susirin- 
kimas bus perorganiztiotos

vykęs. Debatams vedėju 
kas toks pasiūlė Klebinską. 

ĘJopos.^N^ėlŽT'kSmi- tas nei nerinktas užėmė ant 
nistai (apie 30) nustebo, ka-, pagnndų vietą. Pašalietis 
da jiems pasakyta, jog čia JI vadinsiu delei ne-
ne jų susirinkimas, bet §o-, ZU10J11V0 J® Pavar*des_ pir- 
cialistų. Jie sukėlė didžiau- mas debatus pradėjo. Jis 

- -...................... - - i pasakojo apie įnsiurms
kompanijas, kad jos atsira
dusios feodalizmui griūvant 
ir prasidėjus alginės vergi
jos gadynėj. Rodos, jis no
rėjo nurodyt, kad tos inšiu- 
rins arba apdraudos kompa
nijos prasidėjo iš pašalpinių 
draugijų ar atbulai; iš visos 
jo kalbos aiškių išvadų ne
galima, buvo padaryti, vei
kiausiai dėlto, kad debatų 
tvarkos vedėjas pertraukė 
jam kalbą, reikalaudamas 
kalbėti vien apie pašalpines 
draugijas. Publika tečiaus 
pareikalavo, kad pirminin
kas netrukdytų, o debato- 
rius tęsė toliau, nukrypda
mas ant veneriškų ligų, už 
kurias pašalpos nėra moka
mos. Debatorius antru kar
tu likos sulaikytas. Užėmė 
vietą Maila. Šitas gyrė pa
šalpines draugijas, kartais 
irgi nusitolindamas nuo 
temos. Nors irgi jokių aiš
kių išvadų iš savo kalbos ne
padarė, nei publikai nesutei
kė tvirtų argumentų, pirmi
ninkas jam kalbos netrukdė. 
Antru kartu Pašalietis nu
rodė, kad pašalpines draugi
jos nubovina, nuo politinio 
veikimo atitraukia ir tam
sybėj palaiko. Kaslink šito 
paskutinio sakinio galima 
sakyt, kad jis nepamatuotas 
ir visai nenuosakus. Pirmi
ninkas vėl pertraukęs Paša
liečiui kalbą pradėjo pats 
diskusijas su publika. Iš to 
pasidarė mišinys. Pagalios 
pirmininkas pradėjo šaukti, 
kad jis abudu debatoriu su
kritikuoja, sakydamas: "Aš 
priguliu prie Švento Kazi
miero draugystės ir Šventos 
Onos susivienijimo ir tos 
draugystės pašalpas visiems 
išmoka, nieks negali jų sug
riauti” ir tt Vadinasi, suk
ritikavo. Turėjo būt išgvil
dentas ir išaiškintas klausi
mas ar reikalingos darbinin
kams pašalpines draugijos, 
o delei pirmininko žioplumo 
šis klausimas da daugiau su
painiota. Pirmininko pa
aiškinimas. kad kazimierinė 
ir oninė visiems pašalpas iš
moka, nereiškia klausimo iš
rišimą. žinome, kad kazi
mierinė draugystė šelpia ir 
tokias įstaigas, kurios dar
bininkams ytin blėdingos. 
Pavyzdžiui, kunigėlį sušelpė 
net keliais šimtais dolerių, 
nors jis nesąs tos darugijos 
narys. Debatų tvarkos ve- 

__  dejas užbaigia tas diskusi- 
Nors aprėdalas ir nevisai jas ve kaip: "Katrie norite

šią "revoliuciją," rėkdami, 
kad jie "socialistai." Žino
ma, svetainės savininkas, 
davęs socialistams svetainę, 
ne-socialistus komunistus iš 
jos lauk išvarė.

Ant rytojaus buvo komu
nistų susirinkimas ir LSS. 
4-ta kuopa pasiuntė savo de
legaciją su reikalavimu grą
žinti LSS. 4-tai kuopai prik
lausantį turtą.

Komunistai iš savo susi
rinkimo išvarė penkioliką 
socialistų, nors jie atsilankė 
vien pasiklausimui ir jokio 
balso susirinkime neėmė. 
.Ant komunistų nelaimės už
simiršta tuodu socialistu, 
kurie turėjo LSS. 4-tos kuo
pos raštišką reikalavimą 
grąžinti kuopai turtą. Tas 
reikalavimas komunistams 
ir buvo įteiktas. Bet kaip 
tik reikalavimas buvo įduo
tas, komunistai ir tuodu so
cialistu prašalino iš savo su
sirinkimo.

Prakalbos. ,
Spalių 9 d. buvo Jaunų 

Lietuvių Socialistų Lygos 1- 
kuopos surengtos prakalbos. 
Kalbėjo Andrulevičus, Gele
žėlė ir Dr. Montvidas. Pir
mutinis kalbėjo apie komu
nizmą, antras apie "aidobi 
lizmą," o Dr. Montvidas apie 
socializhią.

Komunistas Ajidrulevi- 
čius buvo sustreikavęs delei 
to, kam pirmininku išrinkta 
drg. Juozeliunas, Andrule- 
vičiaus žodžiais sakant 
"buržujų uodega." Mėginta 
išrinkti kitas pirmininkas ir 
išrinkta komunistas Jenu- 
ševičia. Betgi pirmutinis 

* pirmininkas jam neleido su
sirinkimą vesti, kaipo nele- 
gališkam. Andrulevičius 
menkai ir šnekėjo. Veikiau
siai, kad neturėjo ką, jaus
damasis ne savo abaze. Pas- 
kutinis kalbėtojas Dr. Mon
tvidas daug idomių dalykų 
papasakojo, aiškindamas i 
kas tai yra socializmas. Jis , 
gana gražiai pašiepė komu
nistų rubežių.

Vakaras.
Spalių 12 d. čionai vaidin

ta dviejų aktų melodrama 
"Birutė.” Veikalo atvaidini- 
mui buvo parinkti gabiau
sieji artistai, choro ir orkes- 
tros vedėjai, buvo net pats 
kompozitorius St Šimkus; 
Taigi nėra reikalo nei saky
ti, kad veikalas atvaidinta 
gerai. _ J'

I pašalpinių draugysčių, pa
kelkit rankas." Daugelis pa
kėlė. Pifmininkaį užreiškia, 
kad jis turįs eiti į darbą ir 
tai pasakęs išbėga.

Patartina kliubui kitu syk 
tokių Jurgių neleisti disku
sijose bei debatuose tvarką 
vesti, nes jie neturi apie tai 
mažiausio supratimo. Geis
tina, kad vieši susirinkimai 
Įvairių gyvenimo klausimų 
gvildenimui butų dažniau 
rengiami, kad žmonės galė
tų lavinties svarstyme vi
suomeninių klausimų. Tuo 
tarpu prašyčiau "Keleivio" 
redakcijos bei skaitytojų iš
reikšti savo nuomonę tame 
klausime "ar pašalpines 
draugijos darbininkams rei
kalingos ir naudingos?" 

Vietinis.
Visose tautose ir šalįse so- 

cįal-demokratija reikalauja 
valstybinės apdraudos žmo
gių sveikatai, senatvei bei 
mirčiai apdrausti. Pakol ša
lyj nėra įvestos valstybinėm 
apdraudos, savišalpos drau
guos darbininkams neišven- 
gtinos.

Ar jos naudingos? Mora
liu žvilgsniu dalykan žiūrint 
draugijos žmonėms labai 
naudingos: jos mokina žmo
nes demokratinio kolekty- 
vio tvarkymosi, šviečia ii 
maž-daug prirengia ateities 
tvarkai, o svarbiausia — or
ganizuoja. — Red.

PORTSMONTH, N.
Senovės pelėsiai.

Čionai lietuvių priskaito- 
ma 15 šeimynų, bet kad jos 
maišytos su lenkais ir patu 
lietuviai da sulenkėję, ta 
pastaruoju laiku suorgani
zavo pašalpinę draugiją var
du : ”Polsko-litewskie To- 
warzystwo Tadeusza Kosciu 
szki.” Nors tos draugijos vai 
dyba susideda beveik iš vie
nų lietuvių, bet draugija ve
dama lenkų kalba ir lenkų 
dvasioj. Klausimas, kam da 
vadintis ”polsko-litewskie,‘ 
jeigu ištikrujų tai lenkiška 
draugija. Musų sulenkėję 
lietuviai matomai da nežino, 
kad be ponų-bračių galima 
ant svieto gyventi.

Be to, tie senovės pelėsiai 
suorganizavo ir vaikų mo
kyklą. Vaikų mokyklor 
lankosi apie 2u, mokytoja 
yra net du, viens lenkas ii 
viens lietuvis. Mokykla irg 
užvadinta polsko-litewska 
tečiaus joje mokinama tik 
lenkų kalba. Vadinasi, lie
tuviai patįs save naikina, 
liuosu noru leisdami vaiku 
virsti lenkais. Tai jau neat
leistina.

Draugijos pirmininkas at
sišaukė į lietuvius, kad siųs
tų savo vaikus mokyklon 
mokinties "lietuviškai,” te
čiaus mokinama lenkiškai.

Atvykus keliems lietu
viams iš kitur, buvo norė
ta suorganizuoti lietuvių 
draugiją, bet ”polsko-litew- 
ska” draugija griežtai tam 
pasipriešino, o sulenkėję jos 
lariai lietuviai nemato rei
kalo skirties nuo lenkų.

Nėra reikalo niekinti-len- 
cus, kaipo žmones. Pripa
žįstame jiems jų tautines 
teises, bet norime, kad ir jie 
mums tas pačias teises pri
pažintų. Nesame lenkais, 
:urime savo atskirą kalbą, 
savo istoriją, nereikalauja
me kad lenkai mums skolin
tų savo kalbą, nereikalauja
me, kad jie musų vaikus da
rytų svetimais mums. Gana 
puti kitų bernais. Savo vai
tus privalome išmokinti sa
vos ir savo tėvų kalbos, su
pažindinti juos su savo tau
tos istorija ir kultūra, o tik 
šitaip darydami verti busi
me pagarbos ir kitų paguo- 
donės. laikas apsivalyti se
novės pelėsius.

Esperanto.

BROOKLYN, N. Y
"Komunistai.”

kad mus padarytų revoliu
cionieriais.” Iš šalies žiū
rint ir klausant tų orgijų, 
jautiesi patekęs pamišėlių 
naman.

Balsuojant prisidėjimo 
komunistų klausimą,

i
Spalių 8 d. buvo LSS. 19 į 

kuopos susirinkimas, kad 
išklausius komunistų suva
žiavimo raportą. •

Kuopos susirinkimo pro- didesnė pusė nebalsavo. Ko- 
tokolą perskaičius ir išklau- .munistai varu 

-sius įvairių kuopos komisi-; versti balsuoti už juos, bet 
jų raportus, užklausta savo j bent kiek save gerbiantis 
delegatų raporto iš komu-,žmogus griežtai atsisakė pa
ristų konferencijos, kurią | giduoti po jungu tų šaldru- 
kai-kas skelbia LSS. X-tu :jOnvaikių. Jk ’
suvažiavimu. Pirmutinis rąr apleido, pasiliko tik tie _ 
portuoja V. Paukštys, pasą- voiiucionieriai,” kuriems ge-

tokolą perskaičius ir jsklau-niunistai varu norėjo pri-

kydamas, kad "suvažiavi
mas labai daug nuveikęs, nei 
oalengvino nariams, nes da
bar nereikes baderiuotis — 
■uvažiavimas pavedė visą 
galią Pildomajam Komite- 
’ul Namą nutarė statyti 
?hicagoj, ’Musų Tiesą’ per
kelti į Chicagą, ’Laisvę’ pa
lmė Sąjungos nuosavybėn 
r redaktoriams nutarė mo
lėti algos po 35 dolerius sa
kaitei, o administratoriui 
$0 dolerių." Bet J. Bekam
pis pašokęs užreiškia: "Aš ...
uriu pasakyt, kad Paukštys jiegįa savo riksmais ir pie- 
įežino ką šneka, apie algas 
uvažiavime visai nebuvo 
kalbėta.” Ir varo tolesniai 
javo raporto deklaraciją 
•pie Rusijos bolševikus ir 
. W. W. uniją.
Iš Paukščio raporto ma

usi, j 
liausiu l------ —, ..............................
ilga, jis apie tai tik ir sap-^nke nei iš šio, nei iš to pra

riau tiktų chamunistų, ne 
kaip komunistų vardas, apie 
kurio prasmę dauguma jų 
neturi jokio supratimo.
Aidobilistai įvarė komunis

tams kinkų drebėjimą.
Sekant "Laisvės” štabo 

politiką jau nesunku perma
tyt desperacijos apsireiški
mą. Laisvininkai jei galėtų, 
tai Grigaitį su "Naujie
noms” tuoj nukryžiavotų, 
Alichelsoną su* "Keleiviu*' 
gyvais iškeptų. Kada nepa- 

meniškais pravardžiavimais 
sumušti "Naujienų” nei 
"Keleivio” argumentų, tai 
pradeda plepėt kaip sena 
davatka ar ubagas trupinius 
pabėręs ir plepa-zurza patol, 
pakol jai pačiai jau nusibos-

kad tam žmogui svar- ta, nes nieks neklauso ple- 
idealu vra augšta - P?Io-_ Dabar ta sena liežuv- 

įuoja. o Bekampio pasakv- dėjo desperatiškas savo ata- 
nas, "Paukštvs nežino ką kas Prieš pramoniečių orga- 
neka,” labai ‘ pritinka ir nizaciją. Turbut atsidėko- 
>aukščiukui ir bekerčiui. dama reakcijai, kad ta leido 
/ienam jų svarbiausiu su-;Jaį pasidaryt biznio, stoja 
ražiavimo nutarimu pasiro- iai pagalbon ir mano išnai- 
lo "redaktoriaus ir adminis- kinsianti ekonominę darbi- 
ratoriaus alga," atstumi- nmky organizaciją. Veltui, 
nas narių nuo "baderiavi- greičiau tos pačios reakcijos 
nosi” organizacijos reika- bendradarbės sprandas lužš. 
ais, gi kitam vaidinasi gai- Wu ji pataikys išardyt vi
zoj tik Rusija ir bolševikai, sas darbininkiškas orgam-

Bimba užreiškia, kad ”Laisvė” dūksta, kad dar
ines nuo čeverykų iki vir- bininkai jos klausia: "Jeigu 

-ugalvio esame bolševikai. jyS, komunistai, nepripažįs- 
?atarčiaų apsiauti da didės- tat darbininkams reikalin- 
įiais čeverykais, kad JU <ra pariamentinę kovą, kaip 
įieks menševikiškais nepa- kad socialistai, tai kokią 
žadintų, o ant galvos visai naudą darbininkams jus da- 
lekirpti plaukų, tai bus bol-. rySjte, smerkdami ir ardy- 
-evikiška. Šitokios delega- dami jų ekonomines organi-

dirbti. tai pinigai bus sug
rąžinti.

Nežiūrint ir šitokio mies
to valdžios pasitarnavimo 
kompanijai, darbininkų vis
gi pasirodė neužtektinai. 
Samdytojai sumanė naujų 
būdą darbininkams privers
ti. Paleido darban savo 
agentus. Tie kur tik susiti
ko — stuboj ar gatvėj strei
kuojanti darbininką, visur 
kiekvienam pradėjo pečius 
glostyt ir prašyt, kad eitų 
dirbti. Žinoma, susipratę 
darbininkai saldliežuviavi, 
mams nepatikėjo, bet dau
guma silpnuolių pasidavė ir 
sugrįžo i darbą. Jie da įs
kundė tuos, kurie kalbino 
laikyties darbininkiškos vie
nybės. Kompanijos samdi
niai tokius, žinoma, susirašė 
ir jų vardus pridavė polici
jai, o toji paskui gaudo. Ke
letas streiko šalininkų pri
versti buvo pabėgti iš mies
to. Bet štai kokių atsitiki
mų būna: Eina tūlas senis Į 
darbą, kits vyras iš savo 
kiemo jam sako: ”Ar nori 
kad kas plyta tau galvą pra
muštų? Neik!” Senis pasa
kė, kad tas vyras atkalbinė
jo jį nuo ėjimo į darbą. i‘r 
štai į žmogaus kiemą atpiš- 
ka keturi žandarai, suima 
žmogų ir nusigabena. Po
licijos teismas nubaudžia 
žmogų 27 dolerių pabauda.

Tai ve kokia laisvė ir ly
gi proga būti laimingu.

MONTELLO, MASS. 
Bagočiaus prakalba.

Spalių 7 d. čionai Lietuvių 
Taitiškame Name buvo Ba
gočiaus prakalbos, sureng
tos Lietuvos Gelbėjimo 
Draugijos, Raudonojo Kry
žiaus naudai.

Kalbėtojas vaizdžiai at
vaizdino dabartinį Lietuvos 
padėjimą politiniu ir ekono
miniu žvilgsniu. Ištikrujų 
verta buvo klausyties tokios 
prakalbos, nes tai buvo ne 
tuščias šukavimas, o išaiški
nimas žmonėms svarbių gy
venimo klausimų. Dabar 
žmonės tik ir šneka, kad to
kių prakalbų daugiau rei
kia, kad žinotume ko laiky
ties, ką veikti ir nesiduoti 
savęs klaidnti visokiems šal- 
droms.

Reikia pasakyti, kad ren
giant čia Bagočiui prakal
bas vietos komunistai dėjo 
savo smunkančias pajiegas, 
kad tom prakalbom paken
kus; varė smarkiausią agi
taciją. kad nieks į prakal
tas neitų, nes, girdi, inteli
gentai — tai buržujai. Te
čiaus žmonių į prakalbas su
sirinko gana skaitlingai, ne
išskiriant net tų pačių agi- 
atorių. Aukų Lietuvos rei

kalams žmonės sudėjo 
571.95, už ką vietos skyriaus 
valdyba aukavusiems taria 
nuoširdų ačiū. A. Vaitkus.

TORRINGTON, CONN. 
Lietuvos Gelbėjimo 

Draugija.
Čionai pastaruoju laiku 

susitvėrė L. Gelbėjimo Dr- 
jos skyrius, kad nešus už ša
šo egzistenciją kovojančiai 
Lietuvai pagalbos. Tam 
darbui pritaria ir darbuoja
si visi čianykščiai lietuviai 
be pažiūrų skirtumo, išsky
rus kelis "bolševikus” arba 
kaip jie save pasivadino "ko
munistus.”

Spalių 12 d. D. L. K. Vy
tauto Draugija savo susirin
kime perskaičius Lietuvos 
Gelbėjimo Dr-jos atsišauki
mą nutarė aukauti iš savo 
kasos $10.00. Tam buvo 
priešingų tik pora komunis
tų, bet didžiuma su jų nuo
mone nesutiko ir aukavo. 
Turiu pasakyti, kad kuomet 
nesenai LSS. atsišaukė au
kų šukio-Stilsono bylos rei
kalams, tai minėta draugija 
aukavo $15.00; nei tautinin
kai. nei katalikai tos daru- 
gijos nariai nesiprešno. 
Tuomet draugija tų pačių 
komunistų akyse neišrodė 
atžagareiviška, o dabar, 
kuomet aukauja savo'nuvar- 
gusių ir kenčiančių brolių 
reikalams Lietuvoj, tai mu
sų komunstai jau ugnia 
spjaudo į draugiją.

Pas mus da buvo užsiliku
sių suaukautų Lietuvos šel
pimo reikalams šimtas do
lerių. Lietuvių Ukėsų Ne- 
prigulmingas Kliubas nuta
rė dėlto sušaukti visų drau
gijų atstovų bendrą susirin
kimą, kad nutarus kas su 
tomis aukomis daryti. Tiki
masi da daugiau pinigų su
rinkti ir pasiųsti Lietuvos 
Gelbėjimo komitetui, kad pi
nigus pasiųstų nuo karės nu- 
kentėjusiems. Ten buvęs.
SKEBAI SUSTREIKAVO.

Worcesteryje, Mass., jau 
nuo rugpiučio mėnesio strei
kuoja gazo dirbtuvės darbi
ninkai. Vietoj išpildyt strei- 
kierių reikalavimus, kompa
nija samdosi skebų. Nuo 
streiko pradžios perėjo jau 
šimtai streiklaužių, bet dar
bas su jais nesiseka. Perei
tą sąvaitę kompanija persi- 
traukė apie 200 darbininkų 
iš kitur, nesakydama jiems 
nieko apie streiką. Kaip tik 
ant rytojaus jie nuėjo dirb
ti ir patyrė, kad dirbtuvėje 
streikas, jie atsisakė dirbti. 
Policija tuomet nuvarė juos 
ant stoties irišsiuntė namo.

PITTSBURGH, PA. 
Įdomus atsitikimas.

Jeigu toks atsitikimas 
sitiktų • kad ir dabartinėj
•Lietuvoj, žmonės aiškintų 
sau jį Dievo apsireiškimu — 
cudu. Kaip ten nebūtų, nors 
šiandien amerikiečiai lietu
viai tiek kultūringi, kad to
kius atsitikimus, kaip že
miau paminėsiu, neskaito 
jau stebuklais, tečiaus visgi 
jis bus lietuviams įdomus ir 
net sakysiu, daugeliui įsta
bus.

Lenkų "Svientego Jozefa- 
tą” parapija pasistatė sau 
dailę augštais bokštais mu
rinę bažnyčią. Jos pašven
tinimui susivažiavo daugy
bė Romos agentų ir buvo 
surengta iškilminga paroda.

Vienas kunigų tą dieną 
pasinatidojo proga ir labai 
per savo pamokslą lietuvius 
iškeikė. Žmonės pasakoja, 
kad tasai šovinistas tiek Įtū
žo, jog tiems, kurie esą ve
dę lietuves arba ištekėjusios 
už lietuvių, įsakė kuovei- 
kiausiai persiskirti, nežiū
rint jokių kitų atžvilgių. Va
dinasi, sėjo šeimynose nea
pykantą, nesutikimus, ardė 
šeimynas... Sako, kad net 
patriotiškiausie lenkai žmo
nės labai pasipiktinę to dva
siško tėvelio
mu.

Netrukus 
ir iškeikimo 
debesėlis ir lietuviškas die
vaitis Perkūnas sviedė bom
bą į tą Juzefato bažnyčią, 
sudraskydamas vieną jos 
bokštų.

Tiesa, lenkų klebonas tuo
jaus įsakė savo parapijo- 
nams sudėti reikalingų pini
gų ir apardytą bokštą sutai
syti.

Bet štai 10 d. spalių apie 
septintą valandą vakare lie
tuviškas dievaitis Perkūnas 
vėl paleido savo šūvį į tą-len
kų bažnyčią ir netik apdras- 

Ikė bokštą, bet dagi ir užde- 
įgė.

Dabar žmonės vieni juo
kaudami, kiti (kaipo tikintįs 
į dievus) net su įsitikinimu 

nuovadom šneka.

“------------—- k - juvoiiis taip ūmumų
<as da~ užridzikuoja: Jeigu (jas, ^uo komunistams dau- 
ųs nežinote, ką suvažiavi- mau šansu auskelbti savo 
nas nutarė, tai ir pascipsiciei diktatūra/ nes mat skurdo 
r nežinosicie.” Jankauskas verčiamas darbininkas stve- 
>asako: "Referendumo ne- rjasi desperacijos, visai ne- 
lanaikino, galėsime balsuot, protaudamas ir nemislyda- 
ik nevalia bus šnekėt, ture- mas apje žingsnio pasekmes, 

rime tylėdami balsuot." Kai- Filczofuojant išeina, kad 
x)kas pastebi: "Draugai, su-komunistai vra didžiausi 
-ažiavimas panaikino narių darbininkų priešai, nes trok- 
__  > visą galią pavedė ^a jįems vien skurdo, krau- 
_______ .11 Komitetui, J]:jo, kančių ir nelaimių. "Lai- 

1 ’jsvė” bijo, kad darbininkai 
nepradėtų protauti, dėlto 
rėkia-keikia išgirdus darbi
ninkų klausimą. Tai jau aiš
ku, kad ją pačią apima des
peracija.

Pascaulio pilietis II. 
DUQUEŠNE, PA.

Varu darbinikus suvarė 
dirbtuvėn.

Plieno ir geležies darbi
ninkams rengianties į gene- 
ralį streiką ir čianykščiai 
darbininkai, tarp jų ir lie
tuviai nutarė streikuoti. Su
laukus 22 d. rugsėjo vieni 
savo nutarimą išpildė, bet 
daugumas neiškentė nenuė
ję prie dirbtuvių pažiūrėti, 
kiek darbininkų pasilieka 
dirbti. Susirinkus darbi
ninkams prie dirbtuvės var
tų, miesto sargai ir kompa-l 
nijos samdiniai apsupo dar-1 
bininkus ir varu suvarė 
juos dirbtuvėn, o kurie prie- i 
šinosi, tuos suėmė ir nuga
beno policijos nuovadom šneka, kad Dievas baudžia 
Jie turėjo pasimokėti po 1(1 lenkus už jų kunigo pasėtą 
dolerių už paleidimą. Jiems neapykantą šeimynose. 
buvo pasakyta, kad jei eis Karolius Varašius.

teises, 1 
Pildomam Komitetui, r 
mums, nariams, tik mokestį, 
iždėjo — vietoje 30 c. turš
ime mokėti po 40c. t mėne

sį ir daugiau.” Zaperecka? 
šaukia: "Aš protestuoju, jis 
yra aidobilistas!” Bekampis 
rėkia; ”Jųs visi nieko neži
note, nesuprantate, kitaip 
pasielgti negalima buvo, te
kis momentas, mus iš visur 
spaudžia, kas negerai, kitas 
suvažiavimas pataisys.”

Socialistams nemaža rei- 
rėįo kantrybės, kad šitų be- 
sidurniavimų ir makalienės 
klausvties, dėlto pradėta de- 
egatams statyt klausimų, 
kad jie į juos atsakinėtų, nes 
be to jų nei vienas nemoka 
aiškiai apibudinti suvažiavi
mo nuveiktų darbų ir jų reik 
šmės. Klausiami delegatai 
vėl tarp savęs ėmė rietis: 
susirinkimas pavirto į pan- 
demonium — tikra Meksi
ka: kas geriau išrėkia, tas 
valdo. Vieni šaukia: Brau
kti visus tuos, kurie priguli 
prie dailės ratelių, kitas 
šaukia ”lauk visus aidobils- 
tus,” Bimba šaukia: "Stoki
me į Dėdės Šamo armiją,

-A • ® • • *< « w S



Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

KOMUNISTŲ “ARGUMENTAI ’ 
MUŠA JUOS PAČIUS. Kapitalizmo Augimo Istorija

—O, sveikas gyvas, tėve! žmogus! Pačestavojo, kaip 
Tai reiškia, tu da ne pas Ab- Dievas prisakė. Pasistipri- 
raomą? inęs, aš nuėjau j saiiiuną sa-

—Šarap, vaike, šitaip ma-vo armiją mobilizuoti. Kad 
ne sveikinęs. Tu savo Ab-!geriau sektųsi,, ištraukėm 

*raomu primeni man smertj, po burną. Kada mitingą už- 
o tas man nepatinka. , baigėm ir maniebrus atlai-

—Aš ištikrujų, tėve, markėm, išmetėm da keliatą 
niau, kad tavęs jau ir gyvo stiklų ir išsiskirstėm. Fa
nera, kad niekur negalėjau reinu aš namo, ogi žiuriu. 
susitikti. O kad aš tau mir~; bomas tupi prie durų. Aš 
ties neveliju, tai parodo tas tuojaus jam sukamandavo- 
faktas, jog pamatęs tave gy-'jau angliškai: "Geriaudavei, 
va nudžiugau. |ju bom!” Ir išsitraukiau-re-

■—Gerai, vaike, gerai; už volverį. O jis, sanavagan 
tai aš myliu tave. Eiva ant tupi sau ir nesimuvina. Aš 
kampo, užpundysiu.. jjain sukamandavojau

—Tu žinai, tėve, kad aš rą syki, ir trečią, o jis vis ne
negeriu ir sakiau tau pasku- klauso. Tada aš jau supra- 
tiniu kartu, kada buvau ta- tau, kad šposų čia nėra ii 

kad siūlydamas pradėjau pleškyt iš livorve- 
neveliji lio. Išpalijau net penkias 

kulipkas. Bomas parvirtc 
ant vietos. Man net lengva

ant-

ve suėjęs,
man alkoholiaus
man gero.

—O jes, atmenu, 
pasakojai, buk alus ant ra- pasidarė, kad turiu tokią ge 
zumo nesveika. Ale tai.ne- rą ranką. Ot, mislinu sau 
tiesa, vaike. Aš visada iš kad tai butų bedievis ar ki- 
Dievo lockos išsigeriu, 
bet kaip matai, razumą tu
riu gerą. — Bet gana to; ge
riau papasakok, tėve, kur 
buvai dingęs, ką veikei per 
visą laiką?

—0, vaike, daug kur bu
vau ir daug ko mačiau; ant 
jaučio skuros visko nesura
šytam. Trobelio turėjau 
Įvalias ir da jam negalas. 
Jei tu tylėsi, tai papasakosiu 
tau, kaip dėl tos prakeiktos 
skylės aš i bėdą papuoliau.

—Skylės? Kaip t,ai supra
sti?

—Jesa, dol skylės. Mat, 
maišas buvo su skyle.

—Tai, vadinasi, nešei ką- 
nors maiše ir per skylę iš 
maišo pasileido...

—Ne, vaike, tu nesupran
ti. Buvo taip: kaip tu žinai, 

" aš esu vyčių generolas. Ma
no poručnikas Karosas bu
vo išvažiavęs i Kauną, ten 
gavo labai gražią kepurę ir 
visi ji generalu Žukausku 
per misteiką palaikė. Taigi 
aš dabar buvau išvažiavęs Į 
mainas mobilizuoti savo ar
miją, kad važiuot i Kauną ir 
parodyt svietui, jog garbė 
už lietuvišką vaiską priguli 
man, o ne Karosui.

—Bet tavo, tėve, kepurė 
ir mandiera prijuokintų vi
sus.

—Nevermain su mandie
ra. Smetona man paskolin- 
tu savo. Ale tu man nene’’- 
trauk, bo aš neturiu daug 
ceso. Pijau vienoj vietoj per
ilgai stovėti.

—Kaipgi ten buvo, kad 
. dabar ir savo šešėlio bijai? 

Na, gerai pasakok, tėve.
—Taigi taip. Aš buvau už

sukęs į Džiradvilę, bo kuni
gas Augustinas mane iš sei- Įėję da už vagystę apkaltint, 
mo ten nusivežė. Geras jis —Gud-bai, Maike!

kad tu

o tas koks tikėjimo nepriete
lis, kiek zupelnų atpuskų po 
smerties turėčiau! Ale kuo
met susirinko žmonės ir 
gaspadinę su lempa išėjo iš 
stubos, pasirodė, kad tai ne 
bomas, o tik miltų maišas...

—Cha, cha, cha!...
—Tu sau sveikas juokis, 

Maike, ale man ne juokai. 
Ta ragana gaspadinę kad 
šoko ant manęs visom ketu
riom, tai mislinau, kad visų 
juniformą nuplėš. Turėjau 
bėgti.

—Prastas iš tavęs genero
las. tėve, kad tave moteris 
sumuša!

—Ka nuo bobos gavau 
mušti, tai da nebūtų tiek 
sarmatos, vaike, ale tie vy
čiai tiesiog skauradomis ma
ne išlydėjo ir nevieną akme
nį kupron paleido, o štor- 
ninkas reikalauja užmokėt 
jam už skyles maiše. Pinigų, 
vaike, aš neturiu, tai turė
jau bėgti iš to miestelio ir 
bijau, kad jie neatsiųstų 
čionai policmano.

—Matai, tėve, ar tai ne 
gėrimas čia kaltas? Blaivu 
protu būdamas, i miltų mai
šą nešaudytum.

—Aš nežinau, vaike, ale 
man pasirodė bomas, o ne 
maišas.

—Nes buvai girtas.
—Negali sakyt, vaike. Ga

li būt, kad aš da negana bu
vau išsigėręs. Jei bučiau 
daugiau paėmęs ant drąsos, 
tai gal aš bučiau trajinęs su- 
reštyt jj be jokio šaudymo.

—Tuomet, tėve, svietas da 
daugiau juoktųsi. Tuomet 
visi sakytų, kad lietuviško 
vaisko generolas areštavo; 
miltų maišą. Tave butu ga-l

I

Nesepai da buvo tas lai
kas, kuomet lietuvių politi
koj atkakliausia kova ėjo 
tarp socialistų ir klerikalų.

Visi atsimena, kaip kuni
gų laikraščiai šlykščiai 
smeiždavo socialistų spaudą 
ir veikėjus. Kur tik socia- 
astai parengdavo prakal
bas, kunigas pašvęsdavo vi
są savo pamokslą socialis
tams niekinti. Sukurstyti 
<unigų fanatikai visuomet 
neidavo musų prakalbose 
triukšmą, o kartais ir kal
bėtojus sumušdavo. Apie 
Detroito socialistų bylą su 
Katalikais yra net knygutė 
išleista. O kas neatsimena 
užpuolimo ant drg. Perkū
no?

Taip buvo keli metai at- 
ęal. Kumsčia ir šmeižtai — 
ai buvo vyriausis klerikalų 
ginklas prieš socialistus. 
Tai buvo žemas, niekingas 
kovos būdas. Ir jisai buvo 
netikęs būdas patiems kle
rikalams. Vesdami 
dais įrankiais kovą, kleri
kalai mušdavo patįs 
Nes tuo jie tik parodydavo, 
<ad kitokių argumentų 
irieš socialistus jie neturi. 
Negana to, tas atskleisdavo 
ia ir jų nekultūringumą. 
Kunigai, matomai, visa tai 
suprato, ir dabar jau jų lai
kraščiuose tokių pliovonių 
nėra.

Bet ką klerikalai iššlavė 
•iukšlvnan. tą dabar atsira- 
lę komunistai susirankiojo. 
Paimkite anarchistišką 
"Laisvę,” ar kitą kokį jų, 
atsiprašant, laikrašti, ir pa- 
mkite kelių metų "Drau
gą,” arba ėjusį tuomet "Ka
taliką,” o pamatysite, kad 
skirtumo tarp jų nėra, jei 
bent tas, kad klerikalų spau
doj tie šmeižtai tuomet bu
vo da nauji/ o komunistų 
organuose jie jau pasenę* 
luvalkioti.

Juk visiems yra žinomas 
buvęs klerikalų "argumen- 
as’’ prieš "Keleivį” — "rau- 
lonas palocius.” T a i p 
’Draugas" ir kiti klerikalų 
aikraščiai vadindavo andai 
"Keleivio” namą. Žinoma, 
tai buvo žioplas argumen
tas. Nes, viena, "Keleivio” 
namas nebuvo raudonas;

šito-

save.

Ir kuomet klerikalai nuola
tos "Keleiviui” tą -prikaišio
davo, tai jie tik parodydavo, 
kad jie neturi prieš socialis
tus geresnių argumentų. 
Šiandien jų spauda apie 
"raudoną palocių" jau ne
kalba. Klerikalai tą "argu
mentą” išmetė, tai komunis
tai jį nusitvėrė. Ypač Pa
mėgo jį nusmukusi "Laisvė.’ 
Ji įsikando jį lyg apgraužtą 
kaulą ir mano, kad tai tik
ras auksas.
X

Komunistai dabar įsityžo 
šmeižti 
šlykščiau, 
darydavo.

Drėbk,
vis kas nors prilips — tai 
atsiradusių dabar anarcho- 
komunistų taktika.

Štai kaip jie pravardžioja 
socialistus:

"Social-buržujai,”
"Social-išdavikai.” 
"Social-patriotai," 
"Seni kaliošiai," 
"Niekšai,”

v "Kolčakiniai,?
"Šmokai,"
"Imperialistų bernai” ir tt. 
Ir šitokiais "argumentais" 
O ištiesų, tai šitais "argu

mentais” tie atskalūnai mu
ša patįs save, nes kuomet 
jie taip koliojasi, tai mums 
aišku, kad kitokių argumen
tų prieš socialistus jie netu
ri. Jeigu jau jie eina ant 
klerikalų šiukšlyno rinkti 
orieš socialistus "amunici
jos," tai mums aišku, kad jų 
arsenalas yra tuščias.

Tai begalo blogas ženklas 
konjunistams. Tai tiesiog 
skandališkas padėjimas. Iš
sižadėję socializmo principų 
ir vardo, pabėgę iš Socialis
tu Partijos, priėmę anar
chistišką programą, o juo
dašimtišką taktiką* tie žmo
nės atsidūrė tokiose pelkė
se, kad ir jie patįs jau nu

sigando. Viena LSS. kuopa 
■paskui kitos jau atmeta jų 
'programą ir atsisako eiti 
! tuo keliu, kuriuo jas nore
lio nuvesti neaiškaus proto 
"vadai."

Džiaugėsi jie per savo 
"Laisvę,” kad Brooklyno su
važiavime jiems pavyko 
Lietuvių Socialistų Sąjungą 
palaidoti, bet kaip dabar iš-

socialistus daug 
negu klerikalai

drėbk purvais, o

>

t
I 
«

VIDURINIŲ AMŽIŲ 
PREKYBA.

Užpereitam "Keleivio” nu- 
meryj kalbėjau apie gildas- 
bendroves, dabar pakalbėsiu 
plačiau apie prekybą.

Prekyba tais laikais buvo 
apsunkinta; pirkliai turėda
vo mokėti tam tikras duok
les, jeigu kas norėdavo vež
ti savo prekes į kitą miestą 
ar šalį. Buvo taip: gildos, 
nenorėdamos, kad į jų mies
tą atvežtų prekių iš kitur, 
uždėdavo didelius muitus 
tiems, kurie norėdavo atvež
ti ir parduoti jų mieste. Ka
da atvežusieji mokėdavo di
deles muitų mokestis, savo 
prekes turėdavo daug bran
giau parduoti, negu kad vie
tiniai pirkliai imdavo už 
tuos pačius daiktus, tai nie
kas nepirkdavo atvežtų pre
kių. Privažiavęs pono že
mė pirklys turėdavo da mo
kėti tam-tikrą mokestį po
nui; tam užsimokėjęs priva
žiuoja kitą pono žemę ir vėl 
turi mokėti ir tt. Daugelis 
plėšikų susiorganizuodavo, 
užpuldavo pirklius; jeigu 
nemoka, kiek plėšikai reika
lauja, atimdavo nuo pirklių 
prekes. Pirkėją ir jo darbi
ninkus užmušdavo arba 
parduodavo į vergiją. Ant 
jūrių taip-pat buvo plėšikų; 
jie turėdavo savo laivus, už
puldavo pirklius; jeigu už
mokėdavo plėšikams kiek 
jie nori, leisdavo plaukti to- 
iiaus; jeigu ne — tai pirk

kis buvo neįsileisti svetimų 
prekių į Angliją. Žalią me- 
degą pirkdavo kitur, atvež
davo į Angliją, išdirbdavo, 
veždavo į kitas šalis dėl par
davimo. Susivienijusios kom 
panijos pradėjo daugiau 
produktų gaminti ir parduo
ti, o tatai vertė jas jieškoti 
naujų rinkų. Kad gauti 
naujas rinkas, kapitalistai 
per savo agentus skelbė, jog 
reikia siųsti misionierius i 
Afriką, Indiją, Chiniją ir 
kitur, idant tų šalių gyven
tojus "krikščioniško moks
lo” mokinus. Bet kaip tą 
padaryti? Prikraują laivus 
prekių, apginkluoja, paima 
ke.ius šimtus gerai išlavin
tų kareivių, paima vieną ar 
du misionierius ir važiuoja 
skelbti "krikščionišką mok
slą.” Atvažiavę Į naują ša
lį, kąnuolėmis išgriauja vie
tinių gyventojų tvirtoves, 
uždega miestus; išžudę tuk- 
ztančius nekaltų žmonių, 
užima miestą, ir tada "skel
bią” "krikščicnišką mokslą,” 
šautuvu ir kartuvėmis. Par
važiavę namo, plėšikai pasi
giria, kaip jie užkariavo 
naujus pasviečius, o kuni
gai iš sakyklų išgiria tuos 
žmogžudžius.
Francuzijos Revoliucija ir 
jos įtekmė Europos šalyse.
Niekur žmonija nebuvo 

taip prispausta kunigų bei 
ponų ir išnaudojama, kaip 
Francuzijoj pirm revoliuci
jos 1789 metų.

liūs užmušdavo, atimdavo Į Francuzijos karalius Lo- 
aivus, neuzmstus nuvezda-.ujs XIV daugiausiai turėjo 
\o į kitą salį ir parduodavo l į.ai.j^ kas nubankrutijo šalį.

Zmoma, pirkliai |p0-naį ir kunigai valdė žemę. 
Bežemių buvo milionai; kiti 
turėjo po mažą žemės skly
pą ir tai buvo apkrauti di-

į vergiją, 
gerai ; _ _ 
tankiausia pasisekdavo su
mušti užpuolikus.
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antra, jeigu jis toks ir butų, į rodo, tai socialistai gyvens, 
tame nebūtų nieko nepap-'o tiktai "komunistams” rei- 
rasto. Raudonų namų, ypač kės graboriaus. 
•audonais stogais, yra daug._____________ Sąjungietis.

I

DARBAS
Rytas išsiblaivė; saulė užtekėjo.
Spindulius ant žemės paliejo.
Pasibaigus nakčiai, žmonės veik išbudo, 
Keliasi iš guolio fr juda.

Skubėjantįs artojai, sveikindami žarą, 
Niunuodami dirvą aria.
Piemenįs išginę girioje raliuoja,
Aidas laukuš, šilus liūliuoja,
Maluninkas baltus duonai grudus mala, 
Kalvis — bum-din, bum-din kala.
Tašantis dailvdė namui sienas stato, 
Kurpius batus siūti suskato.

Rustus garo vamzdžiai ant fabrikų kaukia, 
Miestų gatvėm žmonių upė plaukia;
Eina sunkiais žingsniais, rankas jų pūslėtos — 
Renkasi užimti darbo vietas.
Milžiniški ratai švilpia, mirga, sukas, 
Kyla, virpa, dulksta rūkas.
Jau ūžia mašinos, girgžda kietas plienas, 
Judina apnikusias sienas.
Traukiniai greitai iš miestų į miestą 
Bėgdami drebin’ kelią nutiestą.
Smailiomis krūtinėmis ir išpustais šonais 
Laivai kovoja su juros demonais...

f kur nepažvelgsi —tai vis darbininkų 
Rankos našų darbą atliko.
O už visą tai jiems kokia gi padėka?
Jų triūso vaisius ponui lieka.

N. A. Rastenis.

Piatesnės prekybos pradžioj deiiais mokesčiais. - 
šešiolikto šimtmečio. J Francuzijoj buvo { 

Daugiausia pakilo indust-’OOO. gyventojų;
rija ir prekvba Anglijoj. į turėjo užlaikyti 23,000 
Kuomet atrado Ameriką, zokomnkų; 37,000 mimškų; 
Anglijoj smarkiai pradėjo b0,000 žemesnių kunigų ir 
augti naujoj sistemoj preky- l^OO? augštesmų kunigų, 
bos-industrijos organizacii- Lžlaikymas šios juodos ar- 
ja. Pirmiau nebuvo vieny- mijos lėšavo franeuzams 
bės tarp pirklių. Buvo taip: vienas bilionas frankų kas 
jeigu viena kompanija vede metai. Zokoninkams mokėjo 
prekvba su Rusija, tai kita 800 frankų į metus. Už- 
kompanija, kuri vedė preky- laikymas 131 arcivyskupų ir 
ba su Ispanija, negalėio vež-. vyskupų atsiėjo 200,000 į 
ti savo prekes į Rusiją: gi metus; minykų perdėtinis iš 
kompanija, kuri vežė į Rusi-.ChyvauK gaudavo^ 7a,000 į 
ją , negalėjo vežti į Ispaniją. ............. j- ® - *

Anglijoj buvo sekančios 
didžiausios kompanijos: Ru
ssia Company of 1555-56, 
The Turkey Company of 
1518, The Morocco Compa

ny of 1588,’ English”East In- ciu-ie .ir turintį 200 vergų! 
dia Companv of 16OO, 1 he ■------ --------- ------- -----
Dutch East India Company ir Ponų rankose. Maža- 
of 1602. | žemiai neturėjo tiesos varvi

Šios minėtos kompanijos iš savo lauko briedžių, stir- 
j neįsileido į savo i

Francuzijoj buvo 26,000,- 
; bėdini žmo-

ja.

klesos išnaudojama. Gildų- 
bendrovių „savininkai pama
tė, jog gręsia bankrotas, 
dėlto kad Anglijos industri
ja augščiau pakilusi; netik 
kad Anglijos k&pftalįstaj at
ima rinkas iš Francuzijos 
kapitalistų kitose šalyse, 
bet ir Francuzijoje. Vergų 
ir buržujų klesos susivieni
jo, pradėjo šaukti Rousseau 
žodžiais, kad "visi žmonės 
yra lygus." Revoliucija pra
sidėjo 1789 m. ir tęsėsi per 
dešimts metų.

Francuzijos revoliucija, 
tai buvo didžiausis smūgis 
kunigams ir autokratams.’ 
Sudrebėjo visos Europos 
sostai ir altoriai; kunigai, 
ponai ir karaliai persigando, 
kad tie vergai, kurie buvo 
prislėgti per šimtus metų, 
reikalauja lygių teisių...

Anglija daugiau nusigan
do Francuzijos revoliucijos, 
negu kokia kita šalis. Angli
joj buvo augščiąusiai pakl
ius industrija. Taigi, kuo
met Francuzijoj kilo revo- 
iiucija, ten pasidarius lais- 
vesniai šaliai, pradės augti 
Francuzijoj industrija, to
kiu budu Anglija Francuzi
joj netenka rinkų. Kad sus
tabdžius Francuzijos revo
liucijos progresą, Anglija 
slapta agituoja Austriją, pri 
žadėdama mokėti jai po 
5100,00 metams už kiekvie
ną 100,000 kareivių, jeigu 
Austrija paskelbs karę 
Prancūzijai. Austrija taij> 
gi mato pavojų iš Francuzi
jos revoliucijos, o čia pini
gą gauna nuo Anglijos, tad 
ir paskelbė karę Francuzi- 
jai, kas vėl savo keliu davė 
progą Napaleono genijam 
pakilimui.

Napoleonas Austriją la
bai sumušė. Kada Francu
ziją užpuolė, franeuzai stojo 
kaip vienas žmogus, idant 
apgynus iškovotą laisvę ir 
išgelbėt šalį nuo užpuolikų. 
Kur tik Napoleonas nuėjo, 
naikino monarchijas ir 
darė visus gyventojus ly
giais piliečiais. Į Vokietiją 
nuėjęs panaikino vergiją, 
atėmė žemę ir galią nuo ku
nigų; rado 360 mažų valsti
jų, kurios daugiausia karia
vo tarp savęs už rubežius ir 
tt. Iš tų 360 mažų valstijų,

metus; kardinolo de RohanPaPal«’ras Pa(iarė .39 vals- 
alga 200,000 į metus; jis tu
rėjo palocių, kuriame buvo
700 lovų ir 1800 stoinių ar
kliam; turėjo 200 vergų. 
Įdvaizdinkit Kristaus įpė-
J* - - - - -

ėjas. Įsteigė demokratišką 
valdžią Vokietijoj.

• Nesakau, kad Napoleonui 
rūpėjo darbininkų reikalai; 
jis teikė žmonėms tik lygias 

i t eises, o» kada žmonės turėsnv of 1588 Guinea Compa- ū’inį, gyvenant tokiame palo-' t- ’ - - zmone? tu^es2? JS? vJ"ciuje k turinti 200 verjų! Ials7 .z?dzl° lr spaudos, ta- 
šalies tvarka buvo kuni-t,a at?le,ks tikslą.

1
Napoleonas kariavo per 

dešimts metų, jis kariavo ne 
idel apsigynimo savo šalies, 

Kompanijos 13 uiitu&ių. sm j užgriebimo k’tu ša-
rinka< kitu,ir zuikiu, kurie ėsdavo']-, V j xt i------- nnKa. kilu . Rnnio-ai ir Ka(ia Napoleonas liko kompanijų, nors jos parduo- ūkininkų javus Kunigai ir,SUmuštas, Francuziioi vėl --------------- ■ ponai per medžiokles ismin-zl_ ri*n^uzijoj vei 

davo ūkininkų javus; už ja- vj-P0 į?mas Į?avo 
vu sunaikinimą ūkininkai . . s * rancu/.ijos revoliuci- 
egaudavo jokio atlyginimo.1-bet jos 
abrikn bevpik nebuvo Rn_ pasiliko padėtos Viso-

dvanio^ se Eur°P<>s Salyse, kur tik 
buvo nn * rancuzijos kariuftienė bu- buvo P° vo nuėjus.

Apie Francuzijos revoliu
cijos obalsius pakalbėsime 
vėliaus. T. J. Kučinskas.

idavo skirtingus daiktus. 
Kada tos kompanijos pama-
tė, jog jų tarpusavinė karė v’4 sunaikinimą ūkininkai 

Įneša joms nuostolį, > nutarė ’
;susivienyti ir atidaryti sa-fabrikų beveik nebuvo. Bu-
I

i w

vo rinkas, 1
I parduot savo r------- — , , .
Idangi tos kompanijos turė-įkontrole kunigų ir ponų, 
jo (ir dabar turi) valdžią' . Voltaire. tai buvo pirmu- 
savo rankose, tai kad susivie bnis žmonijos liuosuotojas. 
jnijus padaryti geresnį bizni,pis rašė apie kunigų ir ponų 
siuntė kariumenę į svetimas pasibaisėtiną ištvirkimą, 
'šalis dėl užkariavimo nau- būdami prispausti,.
;ju rinkų. ?
L.................................. vo.

kurjos galėtų’v? miestuose ir 
> prekes. Ka-lakios, bet irtos

LAPKRIČIO 1 PRASIDĖS
SS kES ’ mainerių streikas.

Voltaire griovė prieta- Mainerių atstovai ir ka
įsteigimas kredito sistemos. rus, padėjo pamatus žmoni- sykių savininkai, kurie buvo

ios protui, o Rousseau už- suvažiavę konferencijon Bu-

I

I

i

Pirmiaus pirkliai pirkda- j
mi turėdavo užmokėti tuo baigė tą, ką Voltare prade- ffaloje, nesusitaikė ir 1 lap- 

|pačiu laiku. Kad geriausio. Rousseau rašė kokia kričio visi minkštos anglies 
biznį varius, kompanijos valdžia turi būt, ir kad žmo- maineriai ketina išeiti Į 
ėmė viską nuo kitų kompa- nės yra visi lvgųs. streiką. Minkštųjų anglių

distriktas apima vakarų 
Pennsylvaniją, Ohio, India
ną ir Illinojų. Jose dirba 
225,000 mainerių, kurie yra 
susiorganizavę į United Mi- 

* ne Workers of America. 
j ir neturėdavo pinigų, gau- tik paprastai miniai, bet ir Maineriai reikalauja 6 va- 
‘dama ant kredito, tuoj pra- taip vadinamai augštesniai landų darbo dienos ir 60 
lobdavo. klesai, t. y. buržuazijai, ku- nuošimčių daugiau mokes-

1 Anglijos kapitalistų šie- ri taipgi buvo augštosios ties.

nijų ant kredito, o kada me
tai sueidavo, užmokėdavo, didelis žmonijos i
ką per visą metą buvo ėmę; mas. industrija neišvystyta, 
Šita kredito sistema, tai bu-'Anglija varė gerą biznį su 
vo tvirčiausi kapitalizmo Francuziją. Voltaire ir 
pamatai. Jeigu kompanija Rousseau atidarė protą ne-

Kuomet Francuzijoj buvo 
’ s pavergi-



Pajieškojimai
Geniavičiaus, Klevonių parap.
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IS LIETUVOS

APSIVEDIMAL

REIKALĄ VIMALstovai

savo

LIETUVIŠKI REKORDAI.

PARDAVIMAI

Tikros Lietuviškos Dainos ir Tikri Lietuviški Juokai
10-inch 85c.

O KAS SODAI DO SODELIAI.
E-4237

GERKIT ŠALTYČIAI

toks Va izbaženklis bu t y ant kiekvieno Rekordo.žiūrėk kad
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

5910 E. Whele ave., Cleveland, Ohio.

Jonas Grigaliūnas
10356 Indiana ave., Chicago, IIL

J. Gembutas
49 Marton st., Stoughton, Mass.

Iš .ko toji misija susideda, 
dešiniųjų organai nepaduo
da.

J. S. Šimkus pagarsėjęs lietuvių kompozito
rius ir muzikos vedėjas, ir jo charai dainuoja 
tas dvi gražias dainas. Pirmoji yra geriau
sia daina, dainuojama kokiose nors pokiliuo- 
se apie Lietuvos valdininkus vadinamus ”šal- 
tvšiai." Kitoj pusėj daina biednos mergaitės 
sode, kurios grože įsimylėjo turtingas jauni
kaitis, bet ji pasijuokia iš jo.

KELEIVIS”

marinų, kuris norėjo pras- 
prukti i Fiumą. Jurininkai 
nuplakti ir nusiųsti namo.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

Kazimieras Žironas
218 Moore st., Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui 'merginos, 
18 iki 25 mėty amžiaus, laisvų 

pažiūrų, mylinčias gražų gyvenimą. 
Aš esu mašinistas, 
meldžiu paveikslo. 
Įdek vienai.

Pajieškau Jono Kardimavičiaus, ii 
Anykščių miestelio, girdėjau, pereitu 
žiemą gyveno Baltimorcj. Gavau jam 
laišką iš Lietuvos ir jis pats lai atsi
šaukia ar kas žino malonės pranešti. 

Julia Virbickienė (45)
B«x 6J6, Aniola, Pa

Pajieškau Juozapo Karaliaus, iš 
Virbalio, Vilkaviškio apskričio, prieš 
JO metų gyveno Wilkes-Berre, Pa. 
Jieško brolis Jokūbas iš Lietuvos. 
Meldžiu kreipties šiuo adresu: (44) 

Charles Steponavičia 
134 Winter st, New Britain, Conn.

Abi pusės to rekordo taip yra pilnos juokų, 
kad klausydamas nors ir nenorom, turi juok
tis. Juokingas dialogas pasakoja kaip igno- 
rantas Lietuvos ūkininkas nuėjo pirkt laiva
kortę keliaut namo. Vėl juokingą pasaka at
kartoja kaip žydas, paeinantis iš Lietuvos 
nori prasišalinti nuo kariumenės ir keliauja į 
Suvienytas Valstijas.

Pajieškau brolienės. Magdelenos 
Pukienės, paeinančios iš Suvalkų rė- 
dyb->s ir pavieto, Vaitikiemio kaimo.

Meldžiu atsišaukti, ar kas žinote 
nraneškit, už ką busiu dėkinga. (44) 

Marė Viganauskytė 
1712 N. Lincoln St,, Chicago. III.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 19 iki 27 metų amžiaus, aš esu 
29 metų, pamokytas, šviesaus gymio, 
geltonais plaukais, 5 pėdų 4 colių aug 
ščio. Mergina turi būt lietuvMtė. 
Dėl platesnių žinių meldžiu kreiptis 

(44)

Pajieškau savo giminių ir pažįsta
mų, paeinu iš Berklainių kaimo, Pa
nevėžio apskričio. Visų mane pažįstan 
čių, ypač kaimynų iš Lietuvos, mel
džiu atsišaukti. (45)

Jurgis Jasiunas
37 Post Line, Mariners Harbor,

S. I.. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 40 iki 50 metų am
žiaus, aš esu 50t metų našlys, turiu 3 
įaikus, mažiausias 4 metų. Dėl pla
tesnių žinių meldžia kreiptis laišku. 

Fred. Kunges (44)
Buckley, Wash.

Pajieškau pusbrolių Petro ir Igno 
Janušauskų, iš Janaukus kaimo. Pi- 

Vilniaus rėdybos. 
-----------i ar kas 

(44)

Antanas Maciukas
262 Fourth st., So. Boston, Mas:

tuvos karinė misija ir jau 
turėjusi su tautininkų-kle- 
rikahj komitetu konferenci
ją Washingtone. Po konfe
rencijos misijos nariai ren
giasi važiuoti New Yorkan 
ir Chicagon reikmenų pirk-

vasunų parapijos, ’....... ......
Jų paęių meldžiu atsišaukti 
žino malonės pranešti.

Felxas Janušauskas
43 Harding st., E. Cambridge, Mas:

REIKALINGA GASPADINĖ na
mams prižiūrėti, valgiui pagaminti 
ir 2 kūdikius auklėti. Geistina, kad 
botų ramaus, linksmo budo, nepikta. 
Kreipkitės tuojaus:

• • S. Sh. (44)
184 . Grand st., Brooldyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tari būt dora, graži katalikė. Geis
tina. kad batų muzikališka, nes aš esu 
muzikantas. Su pirmu laišku mel
džiu paveikslo, kitaip atsakymo ne
duosiu. Paveikslus ant pareikalavi
mo grąžinsiu. Meldžiu rašyti. Laiš
kai bus sekrete užlaikomi.

K. F. Marti n (47) 
410 Wood st., Pittsburgh, Pa.

Petras Bleka pajieškau savo mote
ries Onos Bekevičiukės; 1911 m. ji iš
važiavo į Chicagą ir jokios žinios nuo 
jos negaunu, čia jos ir paveikslas.

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

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, aš esu 
25 metų vaikinas, nevartoju svaigalų 
ir esu pasiturintis biznerius. Geistina, 
kad turėtų kiek pinigų ir kad galėtų 
skambinti pianu. Mylinčios dorą šei
mynišką gyvenimą ir manančios ap
sivesti malonės atsišaukti, platesnes 
žnias suteiksiu laišku, su pirmu laiš
ku meldžiu paveikslo. (45)

IGNOTAS BL1NIUS, Vilniaus gu- 
ber., Trakų pav.,Semeliškių valsčiaus, 
žolių folv. jieško brolių ir giminių.

IGNOTAS DIŠKEVIčlUS, Seme
liškių miestelio jieškau brolių ir pa
žįstamų. Abudu buvo Vokietijos be 
leisvėj, dabar randas Francuzijoj. Jų 
adresas:

Cas. Jardin, Fontain Dėt., 
I.ietuanic. Verdun (Meuse). France.

PARSIDUODA PIGIAI FARMA, 
4o akerių žemės su mažais budinkais: 
stabą, tvartais, virštininkas, kornams 
džiovykla, šulinys, netoli nuo dviejų 
geležinkelių stočių, arti miestelio, 
upelis teka per farmą, žemė maišyta 
—smiltis su moliu, ariamos žemės 
22 akeriai, miškas ir ganyklos, visa 
aptverta . vielos tvora. Kaina 2,000. 
Klauskit pas:

JONAS GIRDŽIUS (45) 
R. F. D. 1, Fountain, Mieh.

Pajieškau Juozo Navicko, gyveno 
Alpache, W. Va-, taipgi Klimo Rim
kos, gyveno Roles, W. Va. Jų pačių 
meldžiu atsišaukti ar kas žino moki
nės pranešti.

Franas Maslin
A rista, W. Va.

JEI ŽMOGUS SVEIKAS, TAD IR 
PAGOTAS. KNYGUTE — 50c.

Knygutė parašyta Influenzos siau
timo laiku, jau ne daug yra. kurie 
pasiskubinsite da gausit. Galima sių
sti ir stampomis. (47)

A. D. J. Lelkmis 
2309 Brown st., Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau dėdės Vinco Neciacko, iš 
Punios miestelio, Trakų apskričio. Jo 
paties meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti, nes turiu svarbų 
reikalą. (44)

Jonas Vitunskas
Ik>x 371, Wilburton, Oklahoma

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ąr našlės, nuo 30 iki 35 metų amžiaus, 
aš esu 36 metų vaikinas, turiu ūkę 
verties 14,000. Mylinčios dorą šeimy
nišką gyvenimą ir manančios apsives
ti malbnės atsišaukti, platesnių žinių 
Suteiksiu per laišką, su pirmu laišku 
meldžiu paveikslo, vakinų meldžiu ne- 
rašynėti.

' J. K. Korben
. Endicott, N. Y.

Pajieškau pusseserių Gendrės ir 
Julės , girdėjau kad atvažiavo Ame
rikon, paeina iš Ligudų kaimo, Gru- 
džių parapijos, Šiaulių apskričio. Jų 
pačių meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti.

Ona Matulaitė-Morkienė 
1604 Hatteras st.,

N. S. Pittsburgh, Pa.

Adomas Mickus pajieškau dėdės 
Pranciškaus Mickaus, Kauno gub., 
Raseinių pav., Laukuvos parap., Ivo- 
niškių kaimo. Jis gyveno Chicago, 
III. 55 — 15-th st. Jis pats lai atsi
šaukia arba kas apie jį 'žino malo
nėkit pranešti. (45)

A. McKeown, Union Hotel 
Guelph, Onti, Canada.

Pajieškau pusbrolių Antano, Jono 
ir Jurgio Naurunų, iš Dykonių kaimo, 
Pušaloto parapijos, Panevėžio apskri
čio, gj’veno New Yorke. Jų pačii) 
meldžiu atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti, už ką busiu dėkingas. 

Jonas Stankūnas 
2736 Brown st, Phiiadelphia, Pa.

JONAS ŠMIKIS KELIAUJA NAMO. 
Dialogas.

MAUŠIAUS KELIONĖ.

Pajieškau Petro Pakalnio, prieš 2 
metu gyveno Chicagoj. Jo paties 
meldžiu atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti. ' (46)

Pranas Pakalnis
222 Sagamore st, Coriiss sta., 

Pittsburgh, Pa.

Pajieškau savo brolio Jono Grigai 
čio, pirmiau gyveno So. Bostone. Mel
džiu jo paties ar kas žino praneštu 

Juozas Grigaitis
263 Williams avė., Detroit, Mich.

ATVAŽIAVO KARINĖ MI
SIJA Iš LIETUVOS.

Dešiniųjų lietuvių spauda 
skelbia, kad šiomis dieno
mis Amerikon atvykusi Lie-

Pajieškau Adomo C 
girdėjau, gyvena Chicagoj. Jieško jo 
žmona V ik tušė Ginevičienė, dabar va- 
dnasi Dambrauskienė. Jis pats lai 
atsišaukia ar kas jį žino malonės pra
nešti. (45)

P. Staleranka
521 Cardoni ave., Detroit, Mich.

Pajieškau pabrolio Antano Stan
kaičio. atvažiavo pas mane 1913 m. 
j Brooklyną kartu su tnano broliu 
Kaziu StVupaičiu. Gavau laišką iš 
Lietuvos nuo savo moteries, kuriame 
prašo jo tėvai ir giminės adreso. Ma
lonės pats atsiškukti arba kas žino 
pranešti jo adresą. (44)

Mr. Antanas Strupaitis
252 Rerrv Str., Brooklyn, N. Y.

Paeina iš Kauno gub.. Vilkmergės 
pav., Dambravos viensėdijos. Turiu 
svarbų reikalą ir norėčiau susirašyti. 
Kas apie ją žino malonėkite pranešt 
arba pati lai atsišaukia. (44)

Petras Bleka,
2333 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.

PARSIDUODA FARMA. Didžiau
sias bargenas koks kada buvo. 30 
akrų žemės lygumoj, 15 akrų geros 
dirbamos žemės, puikios ganyklos, di
delių medžių miškas, geras 7 rūmais 
namas, didelė barnė su šienu, vanduo 
iš šaltinio, kaina $1,100, įmokėti rei
kia tik $600. Kreipkitės pas: (47)

NATHAN WEISLER
31 Reynold st, Danielson, Conn.

J. Goštautas 
1017 So. 15-th st, Herrin, 111.

Pajieškau draugo Povilo šlapelio, 
įš Pelešių sodžiaus, Šimonių parapi- 
?os, taipgi Antano Vilimo iš Jurgeiš- 
kių sodžiaus, abu Ukmergės apskri
čio. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
atsišaukti.

Petras Žekonis
Box 845, Roebling, N. Y.

Pajieškom apsivedimui merginų, 
nuo 19 iki 23 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, gali būti ir latvės. 
Mes esam 24 metų pasiturintis vai
kinai. Jieškom sau draugių išmintin
gų ir linksmaus budo. Su pirmu laiš
ku meldžiam prisiųsti savo paveikslą, 
atsakymą duosim kiekvienai. (48) 

F. M. L. ir Genys
2309 Brovm st, Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau brolio Simono Laucio ir 
sesers Marjonos Lauciutes (po vyro 
Vitkienė), abudu paeina iš Suvalkų 
gub, Šakių apskričio, Krakių vals
čiaus. Kas pirmutinis apie juos man 
praneš, tam užrašysiu ant visų metų 
"Keleivį dovanų. (44)

Vincentas Laucis
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau kunigo. Mickevičiaus, ne
senai gyveno Detroit, .\lich. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jo paties at
sišaukti ar kas žino malones greit 
pranešti. (44)

Kazimieras Gludėnis
237 Plumer st. Detroit, Mich.

Ant bangų uP?s Mamos.
Valcas. Čigonų orchestra 

"Kossovo” Valcas.
Serbų orchestra.

Pajieškau draugo Frano Medzeusio, 
gyveno Stoughton, Mass. Turiu la
bai svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti.

Pajieškau savo giminių ir brolių, 
taipgi pažįstamų. Aš esu iš Maigų 
kaimo, Viekšnių valsčiaus, Šiaulių 
apskričio. Buvau paimtas vokiečių 
kariškon nelaisvėn dabar gi esu Ver- 
duno liogervj, Francijoj. Jau peniu 
metai kaip jokios žinios apie saviš
kius neturiu, dėlto meldžiu man ra
šyti.

Karoliui Kris tu t’s
Caserne Lietuanie, Jardin Fontain, 

Verdun, France.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 20 iki 30 metu, lais
vų pažiūrų, aš esu 22 metų, vidutinio 
ūgio, šviesaus gymio. geltonais 

auka i s, gerai uždirbu. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųsti paveikslą.

I.uois Šulskis , (45)
10? So. Frocmant ave., Kenosha, Vis

Pajieškau švogerio Jono Traješkio 
ir jo žmonos Grasilijos, gyveno Phi- 
ladelphijoj. Jų pačių meldžiu- atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti. 

K. Kunickas (46)
832 Seattle Blvd., Seattle, Wash.

REIKALINGAS KRIAUČIUS grei
tu laiku prie senų taisymo, prosinimo 
ir naujų siuvimo. Užmokestis gera. 
Kreipkitės tuojaus. (45)

JONAS BIGELIS
Box 121, Port Carbon, Pa.

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galėti) 
duoti paliudijimą kur dirbo už agen
tą. Kitokiems nėr atsakymo. (?) 

STRUPAS AND CO.
92 Warviek st, Nevrark, N. J.

Ant kabio karklai siūbavo.
Mikas Petrauskas, tenoras, 

šią naktelę per naktelę
Mikas Petrauskas, tenoras.

Pajieškau Petro Tamašausko, iš 
Panevėžio apskričio. 

Jo paties meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonės priduoti tikrą jo adre
są ir gaus 2 dol. atlyginimo. (451 

John Than.son
524 Ash st, Detroit, Mich.

Pajieškau švogerio Antano Ado 
maičio, . Suopių kaimo, Naumiesčic 
pav., Suvalkų gub. Pirmiau gyvent 
Pittsburgh, Pa Atėjo laiškas ii 
Lietuvos ir prašo būtinai jam per
duoti. Kas apie jį žino * malonėki! 
pranešti. ’ (44)

Kazimieras Venys
18 Nation st, So. Boston, Mass.

Su pirmu iaišku '
Atsakvmą duosiu

(44)

Pajieškau pusbroliu Juozapo Jani- 
lionies ir Antano Baltrėno, taipgi ir 
kitų savo pažįstamų meldžiu atsi
šaukti.

r Pajieškau Juozapo Glaudzinskio ir 
Kazimiero Terkešo, abu iš Kuršėnų 
parap., Šiaulių apskr. Kazimieras iš 
Padvamikų sodos, Juozapas iš Gud- 
miškės kaimo. Taipgi ir kitu savo 
pažįstamų meldžiu atsišaukti. (44) 

Aleksandras Simanavičius
50 New York ave., Newark, N. J.

Pajieškau draugo Konstanto Urbo
no iš Dasiškių kaimo, Šiaulių apskri
čio. Turiu svarbų reikalą ir meldžiu 
jo paties atsišaukti ar kas žino pra
nešti.

GERIAUSiS DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje:

Metams ........................... $2.00
Pusei metų ......................  $1.25..

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams ........................... $2.75
Pusei metų ...................... $1.51)
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

Pajie.kau Povilo Piragio, Jono 
Glinskio ir Kazimiero Maskolių no, vi
si iš Berklainių apskričio. Dauginių 
parap., Panevėžio apskričio. Meldžiu 
atsišaukti ar žinantįs malonės prane
šti. • (44)

Pajieškau pusbrolio Antano Mas- 
kaliuno, iš Kiemenų kaime, Kiburų 
valsčiaus, Panevėžio apskričio, rodos 
atvyko Amerikon ar Argentinon. Jo 
paties- meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės )>raHešti, nes turiu svarbų 
jam reikalą ir Lietuvos.

Jonas Vaitekūnas
15 Tremont st, Norwood, Mass.

Pajieškau Valtario Strygos, jis pa
bėgo iš Hart Michigan, išveždamas 
savo ir mano forničius, "Ūkininko” 
adresus, pinigus surinktus už "Ūki
ninką,” kvitas, rokundų knygas, per 
ką "Ūkininkas” negalėjo išeit; pakol 
sutaisiau išnaujo. dabar vėl eis re- 
guliariškai. Jis pametė savo pačią 
Clevelande ir draugauja su kita. Bu
siu dėkingas kas prisius jo adresą. 

"AMERIKOS ŪKININKAS” (44) 
Box 98. Hart, Micnigan. I. a U. PINIGAI.

Tie pinigai yra gerai padaryti ir 
išrodo kaip šimta-dolerinės bumaškos. 
Juos galima visur pavartoti, kur tik 
jie tinka. 10 bumaškų ui 12c.: 100 — 
už 75c.; 200 — už $1.00. Reikalauki
te pas: (48)

C. P. URBONAS
1901 (Vahaaaia ave, < hieago, IIL

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau pusbrolio Vincento Dem- 
binsko, iš Tarpučių kaimo, Šunskų 
valsčiaus, Mariampolės apskričio. Tu
riu svarbų reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino malonės 
pranešti. (45)

Opa De’nbinskaitč-Griškenienč
4S5 Broad st, Brigeport, Conn.

_ Bajieškau pusbrolio Joną Petronio, 
Kauno gub.. Krenčino parap, Ličiu.nų 
sodžiaus. Kas apie jį žino, arba jis 
pate, tegul atsišaukia greitai, nes jo 
motina iš Lietuvos reikalauja jo ad
reso. (46)

Pajieškau brolių Franciskaus ir 
Adomo Kačinskų, iš Piestelių sodos, 
Telšių apskričio, gyveno Pittston. Pa. 
Jų pačių meldžiu atsišaukt; ar Kas 
žino malonės pranešti.

Bened ktas Kačinskas
209 Statė st, Joliet. III.

PARSIDUODA FARMA, 22 akrų 
žemės, naujos triobos, didelis sodas, 
naujos tvoros, graži giria, ganyklos, 
parsiduoda su gyvuliais ar be gyvu
lių. Kas turi $1,000, gali pirkti už 
pusę kainos. Pasiskubinkit nes ant 
farmos gyvensiu tik iki 10 novembe- 
rio. Kreipkitės tuojaus pas: (47)

FRANK ADOMAITIS 
Hunters Mountain.

Naugatuck, Conn.

TRUMPOS TELEGRA
MOS.

Už karės prasižengimus 
bus teisiama 600 vokiečių, 
tų tarpe ir Bavarijos prin
cas Ruprecht.

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTĄ LĖS MUZIKOS. 
Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co- 
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį. 1

Pajieškau draugų Antano. Ignaco 
r Juozapo Brazdžionų. Kauno rady

bos, Pasudalių apskričio, Pampianų 
valsčiaus, Dervanų kaimo. Turiu 
svarbų reikalą ir meldžiu jų pačių 
atsišaukti ar kas žino malones pra
nešti. Turiu laišką nuo jų motinos.

Joseph Sb.lazar
2 Bancroft ave, Wakefield, Mass.

Bcrline sustreikavo visi 
miesto tarnystėj esantis 
darbininkai, net ir maisto 
departamento tarnautojai. 
Be to da streikuoja metalo 
darbininkai. Manoma, kad 
tuojaus sustos gatvekariai 
vaikščioję ir mieste nebusią 
šviesos.

Pajieškau brolio Jono ir dėdės Jo
no Petravičių, iš Mankunų viensėdi
jos, Grudžių valsčiaus, Aianlių 'aps
kričio, gyveno rodos E. St. Louis, 111. 
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas ži
no malonės pranešti.

Antanas Petravičia
Box 326, E. MiHinocket, Me.

( Italų polka. Kaimiečių orchestra.
| Du Brolio. Valcas. Kaimiečių (frchestra

Pajieškau draugu Juozapo Lauža
džio, iš Palahkio viensėdijos, Rokiškio 
apskričio, gyveno Phiiadelphijoj. Tu
riu svarbu reikalą ir meldžiu jo pa
ties atsišaukti ar kas žino malonės 

I pranešti. (46)
Petras Jasunavičius

' 3724 Deodor st., Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau draugo Julijono Baltakio 
ir pusbrolio Juozapo Vieličkos, iš 
Naujienų sodžiaus, Anykščių vals
čiaus, Vilkmergės apskričio. Jų pa
čių meldžiu atsišaukti ar kas žino 
Malonės pranešti. (45)

Jonas Kailokis
Hotel Chalfontc, A t) a n tie City, N. J.

Protesto mitingas Seinuose.
Sekmadienį, 24 rugpiučio, 

Seinuose (Suv. gub.) įvyko 
protesto mitingas prieš vi
sus Lietuvos okupantus. 
Kalbėjo tam tikrai atvažia
vę iš Kauno visų partijų at
stovai.

Apart kitų į Seinus buvo 
atvažiavęs ir Ministerių 
Pirmininkas Šleževičius. 
Viena sulaukus apie 80 me
tų senutė, nusibraukusi aša
ras prabilo: ’’Tai, Dzievuli, 
kaip džiaugiuosi, kad ir man 
Dzievulis davė pamaeve sa
vo šalies karalių! Nors jau 
neilgai gyvensiu, bet džiau
giuos, kad ir musų žemeli 
bus jau kam valdzyc!”

Ir pasipylė iš visų musų 
apskrities kraštų: miestų, 
valsčių, kaimų, mokslo įstai
gų, įvairių organizacijų at- 

ne tik lietuvių, bet 
ir žydų. Visi padavinėjo 
prašymus, kad neatskirtų 
Seinų miesto ir Seinų aps
krities nuo Lietuvos, kad ne
duotų musų šalies pavergti 
lenkams. Padavinėjo kar
tu ir protestus prieš biaurų 
lenkų kėsinimąsi pagrobti 
musų tėvynę, prieš pagrobi
mą Vilniaus, Gardino, Su
valkų ir kitų Lietuvos mies
tų. O kokie tvirti ir galin
gi tie protestai! Sako: ”Męs 
neduosim savo protėvių 
krauju aplaistytų žemių pa
vergti lenkams, neužleisime 
musų senovės garsingu pili- 
mų, musų protėvių ranko
mis supiltų!”

Pasibaigus delegatų priė
mimui, gerbiamas Ministe
rių Pirmininkas padėkojo 
atsilankiusiems Lietuvos pi
liečiams ir tiems visiems be 
skirtumo tautos ir tikybos, 
kurie tik gina Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. Pa
reiškė, kad Lietuvos valdžia 
tai valdžia, kuri visuomet 
gyventojų balso Išklausys.

Vakare Seinų mieste ir 
apskrities Įvairių draugijų 
atstovai ir valdininkai buvo 
pakviesti kartu su Ministe
rių Pirmininku i vietos Ko- 
emndantą, kur Komendan
tas ir apskrities viršininkas 
iškėlė iškilmingą vakarienę.

267 Clinton st., Bringhamton, N. Y

Pajieškau merginos arba našlės 
apsivesti, nuo 30 iki 40 metų, aš esu 
38 m. ir turiu mažą ūkę (farmą) ir 
namus. Viskas yra, tik reikia geros 

šeimininkės. Malonėkit atsišaukti, 
atsakymą duosiu kiekvienai. (44)

Beny Lenick
P. O. Box 723, Wastemport, Md.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ne jaunesnės 25 metų amžiaus ir ne 
senesnės 35. Aš esu 32 metų. Pla
tesnių žinių meldžiu kreiptis. Atsa
kymą duosiu kiekvienai.

Jonas Varis. (47)
3238 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau brolių Juozapo, Mykolo, 
Antano Baracevyčių, Suvalkų gub., 
Mockavos valsč., Mergutrakių kaimo, 
Pu ne ko par. (44)

Kazimieras Baracevyčia
428 Charles ati, Columbus, Ohio

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos, nuo 17 iki 28 metų am
žiaus, aš esu 24 metų, turiu gerą dar
bą ir gerai uždirbu. Mylinčios gražų 
šeimynišką gyvenimą malonės atsi
šaukti su pirmu laišku prisiųsdamos 
savo paveikslus, kuriuos ant pareika
lavimo grąžinsiu. Vyrų meldžiu ne- 
rašinėti.

Frank Yuzėnas (44)
' 449 Cardoni ave., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus, geistina, 
kad butų Kauno rėdybos, daili ir tur
tinga. Aš turiu biznį 8,000 vertės ir 
esu jaunas vyras. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą. Vyrai lai 
nerašo. (44)

Jonas Povilionis
1104 E. Madison aveM 

Youngston,* Ohio.

Pajieškau merginos apsivedimui, 
nuo 20 iki 30 metų amžiaus, aš esu 
24 metų, 2 mėnesiai kaip sugrįžau iš 
Francijos, turiu gerą darbą. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką, mel
džiu atsišaukti. (44)

Joseph Žemaitis
Box 88, Monongah, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, be vaikų, nuo 25 iki 35 
mėtų amžiaus, be skirtumo tikėjimo, 
ne augšto ūgio. Aš esu kariumenėj, 
mokinuosi amato ir po 9 mėnesių bu
siu liuosas. Su pirmu laišku meldžiu 
paveikslo. (44)

Chas Vaikas
791 M. T. C. Camp Sherman, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės, ne senesnės 28 metų, aš 
tsu 28 metų, neskiriu pažiūrų by tik 
butų apsipažinusi su anglų kalba, 
ies tunu biznį ir reikalinga pa^elbi- 
1Q ikiė.' Meldžiu atsišaukti pnsįun- 
iant sykiu ir savo paveikslą. Ant 

paiKikalavimo paveikslus grąžinsiu, 
itsakymą duosiu kiekvienai. (44)

Anthony Vallentz
521 Baker st., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
įuo 20 iki 30 metų amžiaus, laisvos 
nuo prietarų ir sutinkančios imti ci- 
-il| šliubą. Aš esu 30 metų, gerai 
-išdirbu, nevartoju svaigalų. Meldžiu 
itsišaukti, platesnias žinias suteiksiu 
laišku, gavęs paveikslėlį.

Wm. De—n>.
Box 55, Maitland, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
>e senesnės 25 metų, be skirtumo pa- 
:iurų. -Aš esu 26 metų. Platesnių ži

nių kreipkities prisiunčiant savo pa- 
eikslą.
... . . P. W-ls. (45)

329 Lincoln ave., Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
te senesnės 21 metų, skaistaus veido, 
geltonais plaukais, mėlynų akių ir 
įlėk pasiturinčios. Ąš esu 28 metų 
Teltonpkrekis. Platesnių žinių mei
lini kreiptis , atsakymą duosiu kiek? 
vienai. ‘

• ' Ant. Jankauskis
2322 N. Oak st., Kenosha, Wis.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
at našlės, nuo tį iki 25 metu amžiaus 
Aš esu 29 metų. Platesnių žinių mel
džiu kreiptis prisiunčiant savo pa
veikslą. . (45).

Jonas Kilna
415 E. Washington st.* 

Springfield, III.

• Pajieškau apsivedimui merginos 
ura 20 iki 35 metų amžiaus, be skir- 
umo tikėjimo, aš esu sugrįžęs svei

kas iš kariumenės, turiu nuosavos 
ėmės du lotu, seni tėvai turi namus 

15 tūkstančių vertės. Reikalinga 
eimininkė, todėl norinčių apsivesti 
neldžiu atsišaukti su pirmu laišku 
>rsiunčiant savo paveikslą. Paveik
ius grąžinsiu. Vyrų prašau neraši- 
>ėti. (44)

Alex Pasnick
931 Vinevvood ave., Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ie jaunesnės 25 metų, aš esu 28 mc- 
ų, turiu gerą darbą. Platesnių ži
lių meldžiu kreiptis. (44)

V. Vaitkunas
>3 Pearl sti, Branlford, Ont., Canada

Pajieškau apsivedimui merginos 
irba našlės, nuo 25 iki 31 metų am
žiaus, aš esu 32 metų našlys, turiu 2 
vaiku, jauniausias 3 metų. Uždirbu 
oo 8 dol. į dieną. Meldžiu atsišaukti 
su pirmu laišku prisiunčiant savo pa
veikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. (44)

M. Samse.
Box 640, Maynord, Mass.
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dviem temom, pirma atveju/?’: 
”Musų kova už būvį,” o ant- :::

Valdžios sąnkrovon žmonės 
grūste grūdasi. (Severos Gyvasties Balsam)

Nauja forma muilo šeimyniškiems skalbiniams 
Išdirbtas Lux’o išdirbėję

Pinigas yra pasaulio karalius,

I

i

Severa’s 
Rheumatic Kenedy

Severas Gyduolės 
nuo Rheumatizmo) y- 
ra geros gyduolės nuo 
sustingusių sąnarių 
mėšlingio ir reumatiš- 
kos neuralgijos. Buk 
tikras išbandyti šiuos 
vaistus. Kaštuoja $1.25 
ir 5c. taksų.

(Severos Gyduolės nuo 
Inkstų ir Kepenų* yra 
abelnai nurodomos nuo 
uždegimo inkstų ar 
pusiės, šlapinimosi ne
smagumų ir nugaros 
skaudėjimo. Kaštuoja 

75c. ir $1.25 su 3c. ir 
5c. taksų.

1 (

■:

Severa’s
Regulator.

(Severos Reguliato
rius) yra rekomenduo
jamas kaipo abelnas 
vaistas pasekmingai 
veikiantis nereguliariš- 
■kose Ligose, ypatingai 
moterims. Kaštuoja

atgal nustotą apetitą, ištaisant 
nesmagumus.

Severa’s 
Balsam 
of Life

IENAI išaušus —trint ir trint valandų 
valanras, prie skalbinyčios —

Stovint, prie karšto pečiaus, maišaint ir 
prileidžiant pilnus kambarius šlapgarių — 
kilnojant sunkias verdančias drapanas katile — 

Tai buvo močiutės skalbimo būdas — ir ne 
dėlto kad ji to būt norėjus — bet ji taip turėjo 
daryt. Nes geresnio budo negalima buvo rasti. 

Bet dabar yra surastas geresnis būdas — 
būdas kuris sutaupo visą tą darbą, visą tą dra
panų dilinimą.

Moderniškas skalbimo būdas

Rinso, stebėtina nauja forma muilo — grū
deliuose —Įveda naują būdą skalbimo.

Smulkus grūdeliai sutirpsta greitai, jie suda- * 
ro pilną skalbimą putojančio šarmo.

Pamerkite Jus 
savo drapanas per 
naktį, arba per 
tris valandas iš ry
to — ir išgręškite 
jas.

Vien tik labai i- 
dėvėtas vietas, kai 
apikaklių kraštai

< ’

• 4. 
’ ■ ■.

’ 1 •

* <
■ <k

<1 < «

Lever Bros. Co., Cambridge, 
(Išdirbėjai Lux’o.

Gothard 
Oil

(Severos Gothardiškas Aliejus) 
labai galingu veikmę paliuosavimui 
visų paprastų skausmų ir skaudėji- 
miį, linimentas, kuris yra žinomas 
kaipo gerų pasekmių suteikėjas. Pa
bandyk ši vaistą reumatizmui apsi
reiškus, kaip tai skaudant strėnas, 
sergant neuralgija, skaudant strėn- 
kaulį, ištinimuose! sukietėjus raume
nims ir paprastuose skausmuose. 
Kaštuoja 30 ir CO centų su 2 ir 3 cen
tais taksų, visose aptiekose.

W. F. Severą C®. Cedar Rapids, Ia
|S*»*»*«

Instatymai dėl politinių Norwoodo Sodjaiistai
, . < . . i veikia rimtai ir stropiai.

■

į Spalių 11 dieną vietos L. 
' S. Š. 133 kuopa turėjo mėne
sini susirinkimą ir svarstė 
bėgamus reikalus. Kadangi 
komunistams „veikiant” kuo 

1 poj buvo prasidėjus demora
lizacija ir pakrikimąs, tai su
sirink iman atsilankė vos tik 
14 narių.

Daug narių buvo ir sūkiai-: 
dinta sulyg mitingo. Prie sa
lės durų pas mus yra lenta prigulėti joks protaujantis 
apskelbimams užrašyti. So- ir rimtas darbininkas ne 
cialistai parašė, kad mitin- vien dėlto, kad jų progra- 
gasbus 12 spalių, o tūlas ”bol mas netikęs, bet ir dėlto, kad 
šoi,” kuris vadina save ”ko- jie ignoruoja ir veja iš savo 
munistu,” tą užrašą putrynė tarpo visus inteligentus ir • 
ir parašė, kad socialistų mi-j šiaip prasilavinusius drau-j 
ringas atidėtas esąs ant 17 d. gus, palikdami savo tarpe 
spalių. Dabar visi sako, kad įtik tokius elementus, kurie 
”komunistas” pasielgęs pik-nei peųkių žodžių nesugebi 
čiau vyčio;

Kadangi nekurie L. S. & 
kuopos komiteto nariai nue^ 
jo pas komunistus, tai kuopa 
dapildė komitetą, kuris rū
pinsis socialistų reikalais.

Mėnesinių mokesčių pakol

prasikaltimų Lietuvoje.
-

Lietuvos ministerių kabi- vieniai tų partijų ir organi- 
netas priėmė šitokį nusistą- zacijų nariai ir veikėjai nep- 
tymą dėl bolševikų veikimo 
ir kitokių politinių prasikal
timų prieš Lietuvos valsty
bę: 7

L Visi tie, kurie remda
mies rusų raudanąją armiją 
prisidėjo prie Lietuvos oku
pavimo ir tos okupacijos pa
laikymo, kurie savo veikimu 
ėjo prieš nepriklausomos 
Lietuvos sudarymą,t privalo 
būti, kaip dalyviai (dar te
besančios su Lietuvos val
stybe kovoje pajiegos, sui
mami ir laikomi koncentra
ciniuose lageriuose, jei jų į Prįeš porą , sąvaičių val- 
veikime nėra ] 
aplinkybių.

2. Pirmame punkte pami
nėtieji asmens, jeigu jie ru
sų okupacijos metu teroriza
vo Lietuvos piliečius, plėšė 
ir dėjo jiems kontribucijas 
ir nepateisinamas pabaudas, 
kankino, šaudė ar prie su-

- šaudymo prisidėjo, ar be jo
kio pamato areštavo, turi 
būti traukiami atsakomybėn 
ir teisiami civilinio teismo 
atatinkamais Baudžiamojo 
Kodekso straipsniais.

3. Asmens, kurie šio karo 
metu veda priešingą Lietu
vos nepriklausomybei agita
ciją, stengiasi sudaryti tar
pe Lietuvos piliečių priešin
gą nepriklausomai Lietuvos 
Valstybei pajiegą, remia 
Lietuvos priešus pinigais, 
maistu ir kitais jiems reika
lingais daiktais, ragina Lie
tuvos piliečius pereiti priešų 
pusėn arba suteikia pagal
bos einantiems, — tokie as
mens turi būti traukiami at
sakomybėn ir teisiami civi
linio arba Armijos teismo 
latatinkamais Baudžiamojo 
Kodekso arba Ypatingu Val
stybės Apsaugos Įstatų 
straipsniais.

4. Asmens, kurie karo sto- 
vyj paskelbtose vietose butų 
sugauti bešnipinėjant musų 
priešų naudai, bepuolant su 
ginklu ant kareivių ar val
dininkų, beorganizuojant 
ginkluotą sukilimą ar už
puolimą ant karinės krašto 
pajiegos, begadinant ir beg- 
riaunant karui reikalingas 
priemones, bekurstant ka
reivius prie ginkluoto suki
limo prieš savąją valdžią, 
visi tokie turi būti traukia
mi atsakomybėn atatinka
mais Ypatingų Valstybės 
Apsaugos Įstatų straips
niais ir teisiami Armijos 
teismo.

5. Asmens, kurie nebūda
mi komunistų partijos na
riais rusų okupacijos metu 
dalyvavo Lietuvos Tarybų 
valdžios Įstaigų ir organų 
darbuose tik kaip tarnauto
jai, o ne komisarai, arba kad 
ir ėję komisaro pareigas, 
bet neturėję politinės reik
šmės, ir savo siekimais ne
buvo priešingi Lietuvos ne
priklausomybei, gi savo dar
bais stengėsi kuo galėdami 
švelninti okupacijos val
džios rėžimą, tokie asmens 
paliekami laisvi.

6. Kadangi rasų raudan- 
armiečių Lietuvos okupavi
mas Įvykintas buvo komu
nistų (bolševikų) partijos 
pastangomis ir jai vadovau
jant ir todėl ištikusios mus 
kraštą'nelaimės kaltė mėgi
nama kartais bendrai dėti 
iš viso ant socialistų, ir daž
nai net valdžios organai ir 
asmens nesivuomet tinka
mai orentuojasi veikiančių
jų Lietuvoje politinių parti
jų nustatyme, tat Ministerių 
Kabinetas šiuomi paaiškina, 
kad socialistines ir demok
ratinės partijos Lietuvoj, 
kurios neveda priešingos 
įaetuvos nepriklausamybei 
ir Steigiamojo Seimo sušau
kimui akcijos taip-pat ir pa-

' riyaio būti identifikuojami 
su komunistais (bolševi
kais).

(Pasirašo:) M. Šleževi
čius, Ministerių Pirminin
kas. L. Noreika, Teisingumo 
Ministeris. T. Petkevičius, 
Ministerių Kabineto Reika
lų Vedėjas.

Kaunas, 1919 m. liepos 15.

kaiautų.
Svarstant komunistų kon

stituciją pasirodė, kad su 
daugeliu jos punktų negali
ma sutikti Išrinkta komisi
ja, kad parašytų Į laikraš
čius paaiškinimą, kodėl mu
sų LSS. 133 kuopa atsisako 
dėtis prie komunistų.

Nurodžius komunistams, 
kad prie jų partijos negali • V — . • • % I •____ A.*

rimtas darbininkas ne

Iš musų kuopos pranišab 
no ir pąsįvadiųo 'komunis
tais” vos keliatas straksiu- 
kų. Tai yra daugiausia tie, 
ką buvo jau paskirti išbrau
kimui iš kuopos už Įvairius 
prasižengimus ir kompromi
tuojančius socialistų vardą 
darbus.

Apsivalius nuo komunis
tų, LSS. 133 kuopa turėjo 
jau ir prakalbas 12 spalių. 
Kalbėt buvo pakviestas drg. 
Michelsonas, kuris kalbėjo

:. ■
:
■: ■
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Virškinimo
Vaistas.

Jūsų virškinimo sistema tankiai rei
kalauja vaistų, kurie galėtu tinkąmai 
veikti jūsų virinimu organuose, su
teikiant jums užganėdiniiną abelnam, 
geram užsilaikymui, sugrąžinant jūsų 

' * ‘ ‘ jūsų

Severą’* Medkated
Skin Soap.

(Severos Gydantis O- 
dins Muilas) yra ge
ras, tyras, puvimą ap
saugojus dėl prausi
mosi. maudynėmis, sku
timuisi muilas. Labui 
geras dėl vaikų mau
dynėms. Karštuoju 25c. 
b* tksų.

pateisinamų i džia buvo atidarius kertej D 
" * ir Sumer gatvių sąkrovą at- 

likusėm nuo kariumenės dai
ktams išparduoti. Žmonės 
taip grūdasi, kad moterĮs 
suspaustos minioje tiesiog 
alpsta. Daugelis ilgai turi 
laukti pakol prieina. Te
čiaus perkančiųjų skaičius 
nei kiek nesimažina, bet d a 
vis didinasi. Mat sąkrovoj 
gaunama visi maisto daiktai 
ir apatiniai drabužiai daug 
pigiau, negu privatinėse sa- 
krovose. Pereitą subatą rei
kėjo laikyti sąkrovą atida
ryta iki 4 vai. po pietų, kad 
nepaleidus žmonių tuščio
mis.

į parašyti, jie tuojaus atsakė, 
kad jų tarpe esąs Debsas. 
Bet kuomet tapo pastebėta, 
kad Debsas negali prie ko
munistų prigulėti vien jau 
dei tos priežasties, kad jis tu
ri dirbtuvėlę ir samdosi ke- 

kas nutarta imti po 25 cen- liatą desėtkų darbininkų, da- 
tus. Per tą mitingą kuopos rydamas sau pragyvenimą iš 
iždan įplaukė $17.00.

Išklausius delegato rapor- tucija draudžia, 
tą iš LSS. X suvažiavimo, ki-; naujos mados 
lo klausimas, kas daryt su 
kuopos turtu, literatūra ir 
kitais dalykais, kuriuos ko
munistai laiko pas save. Nu
tarta išrinkti tam tikrą ko
misiją, kad ji tą turtą išrei-

peino, ką komunistų konsti- 
tai vienas 

”revoliueijo- 
nierius”, tas pats, ką nutry
nė nuo lentos socialistų mi
tingo apskelbimą, atsistojęs 
paaiškino, kad jie, komunis
tai, Dėbso dirbtuvę galėsią 
sudegint.

ru — ”Ar galima Įvykinti 
Lietuvoje socializmą?” | 

Kalba buvo rimta ir publi
kai patiko. Pradėjus kalbė
tojui nurodynėti, kaip neti- : 
kusi komunistų pozicija ir 
kokių nešvarių Įrankių jie 
griebiasi prieš socialistus, 
musų komunistai nuo karš
čio negalėjo nusėdėti. Pasi
pylė daugybė Įvairių klausi
mų, bet visi jie likos suvary
ti Į ožio ragą.

Nairietis.

Kardinolas koncerte ekom- 
ponavo dainininkui.

Pareitą nedėldienĮ Bosto
no airiai surengė koncertą 
savo pagarsėjusiam daini
ninkui O’Sullivanui. Kon
certą atidarė kardinolas 
O’Connell. Pasirodžius, kad 
užsakytas pianistas nepri- 

I buvo kardinolas sėdo prie 
i piano ir dainininkui akom- 
ponavo kaip tikras pianis- 

i tas.

(Severos Gyvasties Balsam) yra 
jums patariamas kaipo to), i s vaistas, 
užtai, kad mes iš musų pačių patyri
mo žinome, jog minėtas vaistas yra 
tinkamas nuo paprasto prietvaro, 
'.nevirškinimo, nemalimo. Turi būti 
imama po kiekvienam valgiui. Kaš
tuoja 85c. ir 4c. Uksų, visose aptie- 
kose.

; W. F. Severą Co^ Cedar Rapids, Ia.
■ :=

Sesera’s ’
Skia Oiatmeet

■ y—y. 
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(Severos Odinė Mos- 
tis yra ^geras tepalas 
nuo niAiejimo, šašų, 
išbėrimo, dedervinių, 
perstupo užsi nuodiji
mo, mažučių spuogelių 
ir daugelio kitų odi
nių ligų. Kaštuoja 50c. 
ir 2c. taksų.

Severas Tablete 
for Headaehe 
and Neuralgia.

(Severos Plotkeiės 
Galvos Skausmo) 
rekomenduojamos
galvos skaudėjimo. Jos 
veikia greitai ir užga
nėdinančiai. Kaštuoja 
25 centai ir lc. taksu.

nuo 
yra 
nuo

Geras 
Linimentas

Turėk sau privalumu užlaikyti savo 
namuose kaipo nelaimės apsaugotojo 
gerą, laiko išbandytą, tinkamą ir su
teikiantį tinkamą pagalbą limmentą, 
kokį mes jums rekomenduojam 
garsinamą po vardu

Severas Kidney and 
IJver Remedy

skalbiat drapanas 
taip, kaip Jus močiutė darydavo?

Stebtinas Gramafonas
Tiktu $21.75 per trumpa laiką

Geriausia Gra
mofonas, koks tik 
kada nors buvo par
duotas už taip žemą 
kainų. Gražus maho- 
ganinis, dailiai ir 
drūčiai padarytas, 

turi gražų, žavėjan- 
tj baisų, turi extra 
teir tą sprenžiną ir 
motorą, grajina vi
sokios išdirbystės 
rekordus. Didumas 
17X17 ir 13 colių 
augščio. Toks gra
mofonas gali užtekt 
visam gyvenimui 

NIEKUR NEGAU
SITE tokį gramofo
ną už taip žemą 
kainą, nes jie visur 
kitur parsiduoda po 
35 dolerius ir bran
giau. Męs užpirko- 
nie jų 500 iš nusi- 

. pigiai pardavinėti pakol jų turėsime.
Sykiu su gramofonu pasiunčiame ir 10 gražių dainų bei muzikos 

šmotelių, ir 300 adatų dykai.Gvarantuojame užganėdinimą, kitaip grąži
name pinigus. Taigi jei norite pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3 
rankpinigių, o likusius užmokėsite atsiėmę fonografa, rekordus ir ada
tas. Rašykite tuo.iaus, kad nebūtų vėlu.
Gvarantuojame užganėdinimą. kitaip grąžiname pinigus. Taigi jei norite 
pasinaudoti proga, tai prisiųskite tik $3.00 rankpinigių, o likusius užmo
kėsite atsiėmę fonografą, rekordus «’• adatas. Rašykite tuojaus, kad ne
botu vėlu. ' (43)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRViN AVE., Dept. 4, CHICAGO, 1LL.

ą * •

bankrutijusios firmos, dėlto galime

Įveda naują būdą skalbimo.

Pamerkie drapa
nas ir išgręšk — 
ir viskas!

D
arba rankovgaliai. reikės lengvai patrint — tik 
tarpe jūsų rankų, tose Rinso putose.

Jus nevirinkite savo drapanų ir netrinkite jų 
smarkiai. Nevartok šmotą muilo arba "skalbi
mo miltelių”. Vienas pakelis Rinso išskalbs 
visos savaitės jūsų skalbinius.

Drapanos laiko du kartu ilgiau
Trynimas ant skalbiamos lentos sudėvi Jūsų 

drapanas greitai — aštrus "skalbimo milteliai” 
kurie jūsų skalbinius "suėda” — pagadina 
spalvą.

Rinso yra taip turtingas valymo ypatybė
mis, kad jie paliuosuoja visokius purvus kaip 
tik drapanas pamerkia. Jis yra taip čystas, 
kad jūsų skalbiamos drapanos yra taip saugios 

Rinso šarme, kaip kati vienam "Vandenyj e.
Ir Rinso išskalbia atsakančiai šaltame 

vandenyje lygiai kaip ir karštame!
Neskalbkit senovišku budu nė vienos 

savaitės — skalbkite nauju budu — ste
bėtinu Rinso budu.

Užsisakyk Rinso pas jūsų grocerj šian
dien — ir pasek tą lengvą nurodymą ant 
pakelio.
Mass.

------- i. . . . •••■*-

PINIGAI yra geriausi Jūsų draugai, — 
Kadangi jie stato ir griauja visą gyvenimą.
Ar Tamsta norėtumei sugriauti savo gyve
nimą? Ar horėtumei pasistatyti save į pa
vojų bado, ligų ir senatvės negalių šmėklų? 
ŽINOMA KAD NE! Todėl DĖK SAVO 
PINIGUS ir lai jie tau UŽDIRBA ŠEŠIS 
PROCENTUS! Perkam, keičiam ir siun
čiame pinigus Į Lietuvą ir visas dalis pa
saulio. Parduodame laivakortes, due^dame 
paskolas (morgičius) ir t. t. Eikš talkon, 
broli-lietuvi! Lai tavo pinigai dirba pini
gus! Remk savo Įstaigą visu-kuom ir 
visados! Su viąam reikalais kreipkitės vien savo įsta gon:

Centnlis Bendrai Lietmią Bukas, Sms.'
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Tąsa.)
Sacharos tyrai — ne vie

nintelė pasaulyje vieta, kur 
žmogus jaučiasi numestu ir 
apleisiu — .pamąsčiau aš 
šiurpulio sukrėstas.
Pradėjau užvydėt savo ne
regei sąkeleivei, taip labai 
mane slėgė tas negyvas vai
zdas.

—Jus užeisite pas 'mus 
valandėlei? — maloniai pak
lausė neregė.

—Mama, be abejo, norės 
padėkot jums.

Jinai vikriai nuėjo siau
ru taku linkui durų ir net 
neleido man patraukti var
pelį, vietoje to, jinai pradė
jo barškinti į blėtinę dėžutę 
laiškams. Matomai, kad ji
nai visuorpet taip darydavo, 
nes durys veik atsidarė ir 
kabanti prieangyje lempa 
apšvietė slenkstį. Tarpdury
je pasirodė stora apysenė 
moteris, mažomis užkiutu- 
siomis akimis.

—Mama, tasai ponas bu
vo tiek malonus, kad parve
žė mane namo — pasakė ne
regė. '

—O, Lina, kaip aš buvau 
susirupinus delei tavo dingi
mo. Nežinojau kur dėties. 
Sveikas tamista! — kalbėjo 
stora moteris kreipdamasi 
link manęs ir pasitraukda
ma į šalį, kad praleidus mus 
vidun.

—Tai mano motina, mis- 
tres Satens — supažindino 
mane neregė.

—Nusiimkite ploščių, iš
gersime ką-nors šilto — ta
rė stora neregės motina. — 
Jus ilgai turėjote važiuot 
tokiame drėgname ore, būti
nai reik susišildyt.

Pilnai pritariau svetingos 
Šeimininkės nuomonei, ypač 

. primindamas sau, kad turiu 
da atgal važiuoti Šuktelė
jęs vežėjui, kad palūkėtų 
manęs valandėlę, priėmiau 
pakvietimą ir nusekiau pas
kui Liną ir jos motiną vi
dun.

—Atleiskite man — kad 
priimu jus virtuvėj — tarė 
mistress Satens. — Kituose 
kambariuose taip šalta, kad 
męs šitokiais laikais retai 
jais ir naudojamės.

Man patiko, kad šeimi
ninkė priiminėjo mane be 
jckių ceremonijų ir atvirai 
prisipažinau jai tame. Ma
ne visuomet erzindavo put
numas ir susivaržymai, 
viešpataujantįs panašiose 
šeimynose.

Virtuvė, kurioje aš atsira
dau, buvo savo rūšies ypatin 
ga. Ant sienų kabojo pavei
kslai, matomai giminingų 
vyriškių, panašių į razbai- 
ninkus nuo vieškelių, ir šei
myniškų grupių, kurias lai
kas baigė sulieti Į vieną ma- 
są, užtraukdamas savo pal
šą geltonumą; didesnę kam
bario dalį užpildė prasti, 
sunkus rakandai ir viskas, 
rodėsi, atsidavinėjo virtu
vės kvapu.

—Jus sušlapote? — už
klausė manęs misis Satens.
. Iš pirmo pažvelgimo jinai 

rodėsi maloni ir rūpestinga 
moteris, bet smailas ir gud
rus jos mažyčių akių žvilgs
nis i*odė, kad piktos ydos nė
ra jos prigimčiai svetimos. 
Jos rūpestingume galima 
buvo jausti nemaža apsime
timo. ,

Atsakiau jai, kad esu sau
sas, tečiaus paprašiau, kad 
leistų nueti kitan kambarin 
dėl apsitaisymo grįžimo ke
lionėn. Misis Satens atsakė 
ne tuoj. Jinai svarstėsi, ne
žinodama, kaip į mano pra
šymą atsakyti. Jos svarsty
mas sukėlė manyje neužsitr- 
kėjimą ir nuožiūrą. Jinai 
pastebėjusi nepasitenkinimo 
įspūdį ant mano veido, pa
siskubino mano prašymą iš

pildyt ir nuvedė mane vir
šun.

Jaučiau nemalonų nera
mumą, sekdamas šiauriais 
laiptais paskui tą moterį; iš 
virtuvės, kurią kątik buvau 
apleidęs, aiškiai girdėjosi 
balsai pašnabždos. Mano 
vedėja, matomai, tuos balsus 
išgirdo, nes tuojaus pradėjo 
guosties ant nelemto Linos 
įpročio kalbėti pati sau. Tuo 
laiku mudu buvova kaip tik 
toj vietoj, kur laiptai sukosi 
į šalį, ir misis Satens pakėlė 
augštvn nešamą lempą, taip 
kad apšvietė man veidą, 
idant pamačius ant jo, kokį 
įspūdį į mane padarė tie iš
girsti balsai ir jos paaiškini
mas. Jinai metė į mane as
irų žvilgsnį savo mažyčių 
akių. Aš sudrebėjau nuo to 
os žvilgsnio — man pasiro

dė, kad aš buvau kur tai 
matęs tas akis.

—Ar mes niekad pirma 
įesimatėva ? — iš mano bur
nos išspruko klausimas.

—Rodosi, ne — atsakė ji
nai.

Tečiaus aš jau buvau įsiti
kinęs, kad esu matęs tas pik
tas, veidmainingas akis, . tą 
mieguistą, bet perveriantį 
žvilgsnį. Pajaučiau pasi
gailėjimą nelaimingai nere
gei, priverstai gyventi su ta 
stora ir pikta moteria, suks
iančia manyje vis didesnį 
r didesnį pasibiaurėjimą.

Misis Satens nuvedė ma
ne kambarin, kuris mato
mai buvo neregės bustu. 
Pastačius ant komodės lęm- 
oą, jinai apsigrįžo ir išėjo iš 
kambario, uždarydama pas
kui save duris. Klausiau, 
kaip jinai sunkiais žings
niais ėjo laiptais žemyn: ji 
nuėjo atgal virtuvėn. .

Lempa tamsgana savo 
šviesa menkai apšvietė kam
barį. Mašinališkai apsidai
riau aplink, stengdamasis 
prisiminti, kur aš buvau ma
tęs tas veidmainingas akis. 
Ir štai teisybė man pasirodė. 
Aš niekur nebuvau pirma 
susitikęs misis Satens, jos 
akių išžiuros nebuvau matęs 
pas žmogų. Tas žvilgsnis

LIETUVIŠKA

BANKA
DRAUGAI, ATEIKIT PAS SE

NOVĖS DRAUGĄ.
Louis ir Sydney Buckmanai, kurie 
priims jus, kaip kad visados būda
vo, prielankiai ir teisingai.

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

Patarimą duodame saugų ir vi- i 
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 pačta ir mes pasistengsim kuo- 
greičiausiai ir saugiai aprūpinti.

roOMAU IR FHIBEIfi.l
BANKIERIAI (51)

85 Lertrett st, Boston, Mass.

PININGOS
LIETUVON!

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. B. Bemstein Co.
Bankieriai

101-105 SNim St., 
BOSTOI, MASS

žvėryne — tai buvo žvilga-j 
nis didelės gyvatės, gulėju
sios stiklinėj dėžėj.

(Toliaus bus.)

t NE "TIKIU," BET
"ŽINAI.”

Yra daug vaistų, kuriuos 
ligonis imdaftnas mąsto: "Aš 
tikiuosi, šitas pagelbės/’ Bet 
kuomet jus kenčiate dėlei 
blogo apetito, vidurių užkie
tėjimo, galvos skaudėjimo, 
nervingumo ar kitų nemalo
numų, paeinančių nuo vidu
rių betvarkės, ir kad nusi- 
perkate Trinerio Ameriko
niško Kartaus Vyno Eiixe- 
rio, tuomet jūsų sąžinė sa
ko: "žinau, kad tas vaistas 
pagelbės." Pasekite p-ną Al
bertą Havrdą, R. 2, Yoakum 
Texas. Jis sirgo per 22 ne- 
dėlias, nieks nesitikėjo jo 
pasveikimo. Bet Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixeris, kaip jis pats sa
ko, rašydamas rugsėjo 24 d. 
pastatė vėl jį ant kojų. Ger
klės uždegimui pasekmių-i 
giausias vaistas Trinerio j 
Antiputrinas, sumaišytas su 
šiltu vandeniu. Jus nusiste
bėsite greitom pasekmėm! 
Tuos ir kitus Trinerio vais
tus galite gauti aptiekose.j 
Joseph Triner Co., 1333-1343 
So. Ashland ave., Chicago, 
Illinois.

(Copyright, 1919 by Jo
seph Triner Co.)

’ JŪSŲ SENA? DRAUGAS 

DR. J. MARCUS 
kuris gydo chroniškas ir slaptin
gas ligas ir praktikavęs per il
gas metus po num. llParmenter 
gatvės, dabar persikėlė į savo 
namą 18 PAR.MENTEK ST., 

BOSTON, MASS.
Telefonas: Richmond 668. 

Kiekvienas galite pašaukt mane 
jūsų pagalbai naktį ii dieną per 
telefoną arba atsilankyt į mano 
ofisų. (52)

Antras ofisas:
490 BLUE H1LL AVE. 

ROXBURY.
Telef.: Roxbury 959- W.

i

VIENATINIS LAWRĖMČt

Kriaučius
kuris pabaigęs RUTES SISTE
MOS KIRPIMO MOKYKLĄ. La
bai gražiai siuva visokius RUBUS 
VYRAMS ir MOTERIMS iš gerų 
audeklų ir pigesne kaina negu ki
tur. Todėl reikale užeikite ir per- 
sitikrinkit, o visuomet busit užga
nėdinti. Adresas sekantis: (?)

P. Valiulis
42J/: HAVERHILL ST.

LAWRENCE, MASS.

!

Siuvėja moteriškų rūbų; užbaigus kriaučių mokyklų "Rusijoj. Torių 
praktiško patyrimo anie 10 metų. Kviečiu viaas moteria ir merginas pa
matyti mano naujų vietų.

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

366 BKAODM'AY, Viršuj "Sandaros” ofiso. SO. BOSTON. MA8&
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DAKTARAS

S. M. PearI
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, 

nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
67 Chamber Street 
BOSTON, MASS. 

Gydo abelnas ir venerikas ligas

Elihu D. Stone j
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVĄS

r»
Reprezentantas ir Bill Comrnmiss.

66—67 Journal Building
262 WASHINGTON STREET' 

BOSTON, MASS.

n a noLlnLiU neturėdami progų. susi- V w pažinti ir užmegžti mei- 
liskua ryšhzs. negali apsi

vesti- Pajieškojimu Žurnalas visiems 
suteiki, tukig progą. Reikalaukite pa- 
žiurėjimy; ten rasite plačiausias infor
macijas. Žurnalas matams ŠĮ. kopija 10c 

ADVERT1SING JOURNAL 
209-210 Temple Court Bldg. Chicago, IR.

TAUPINK ANGLIS
f 

t /

MOTERIMS PLAUTIS
CIRKšLe $1.75.

o

Telephone: Bark Bay 42M

DAKTARAS

Fr. Matulaitis
GYDO VISOKIAS LIGAS . 

PRITAIKO AKINIUS.
Valandos: "

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

41» BOYLSTON ST,
Suite 419, 420 ir 421,

Netoli didžiojo miesto knygyno,

BOSTON, MASS.
♦

>

t

A

šitų čirkšlę tūkstančiai moterų su Į I 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada-! 
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi- I 

i na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- • 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis 

, dėl apmokėjimo persiuntimo. Turi- i 
! me daugybę tiems panašių dalykų ir 
! prietaisų. Rašykit tuojaus. (?)

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

Už Suv. Valst rubežių kaina $2., pi- | 
nigai turi būt prisiųsti iškalno.
— 1 1 .. -—w

t
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People’s Exchange
INC.

BANKIERIAI
ŠIUOMI PRANEŠAME, KAD 

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

ATIDARĖME MES NAUJĄ 
BANKĄ

Visokiuose reikaluose patarimus 
čia galite gauL visiškai dykai.

Musų Bankawpadaro visokias pi
nigines transakcijas. Išsiunčia pi
nigus pigiausiomis kainomis, su
perka ir parduoda "Karės Taupy
mo Markes” ir "Liberty Bondus;” 
padaro visokius Jerentavus patvir
tinimus su Konsulato paliudyji- 
mais. Sutvarko apdraudos reika
lus ir palikimus.

DRAUGAI!
Jeigu norite kad Jums butų pa

tarnauta teisingai ir saugiai, »r no
rit kad Jūsų uždirbti pinigai butų 
padėti saugiai, tad ateikite i musų 
Bar.kų, Jus persitikrinsite, kad mos 
netiktai esame Bankieriai, bet ir 
teisingi jūsų prieteliai.

Su draugiškais pasveikinimais.

People’s Exchange Bank

Taupink anglis žiauriausia
me ore. Aliejum kuras yra 
pigesnis ir išnaudoja mažes
nėmis dalimis. Kurinimas 
pernešamo Perfection Pe
čius, kuris duoda malonią 
šilumą, per 10 valandų sude
ga tik galionas SoCOny ke- 
rosino.
Perfection yra švarus, neužlaiko suo
džių, saugus, nesmirda. Užganėdini- 
nią suteikė pereitų žiemų laike sto
kos anglių šimtams tūkstančių namų. 
Paprašyk jūsų pardavėjo kad parody
tų jutos, Perfection.

-y
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PERFECTION
Oll Hea terš

p

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka j
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite I 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių ■aminių vaistų šakaų auo vi- ■ 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusie reu-V 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegime plau- ■ 
čių, nuo kbsulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- « 
gų ir geriąusiūs patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir me- lį 

• terų. Diehų ių-Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
Į sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- 1 
! dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
I ateikite į APTIEKĄ po numeriu (1)

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

■; ir~
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Žmogtie tąsosi gaivų, 
kad palengvint niežėjimų. 
Kasjmasi pasidaro papro-, 
čiu. ir tuomet žmogus ka-' 
soyi nejučiomš. Bet jis. 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
neė tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvvkstančių nou pleiskanų.

RUFFLKS 
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- - 
nų atsinaujinimo. ’i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.1; 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be.: 
RUFFLES. jei turite pleiskanų. ’ »>•**(

Jus aptickininkas parduos jum9 už 65c. honkutę. Mes taipgi. .' 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu:
■v——r. AD. RICHTER 6 CO., 326-350 Broachray. New York

* -K -k -K -r -K
Nu£a-Tone
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KODĖL J(IS PRIVALOTE IšBANDYII ŠIANDIEN 
MAZOLA IR SUIMT PRAGYVENIMO IšNAščlDS 

IŠKEPKITE Mazoloje žuvį, cai matysite, kad visas žu
vies skonis pasiliks neatniainvtas.

. ^as ^Ta Mazolą galima kaitint augščiau
už i eikiiaujamą temperatūrą, kol ji pradės svilti, ar bė
gti. Mazola greitai padaro apkepimą, kuris užlaiko žu
vies skoni.tr

• O

Jus galite vartoti tą pačią Mazolą daug kartų ke
pimui. Mazola yra visiškai tyra ir nepersiima, nei neper- 
neša skonio ar kvapsnio iš vieno valgio į kitą.

Mazola yra kukuruzinis alejus, išsunktas iš pačios 
širdies kukuruzo (kornų) grūdeliu. Ji yra refinuota iki 
galutino tyrumo. Todėl tai ji ir turi tokį malonų skonį ir 
yra geresnė už alyvą dėl prievalgių. Mazola yra nesuly
ginamai geriausia kepimui pyragaičių ar blynų.

cm PRODUCTS REFINING CO.
17 BATTERY PLACE

NEW YORK CITY

PADARA TIKŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; ture-; 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūnų; pasibodis 
imant vaistu, dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuea-Tone ir persitikrik kaip jtreitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmocu! Devynes ii dešimtos visu žmotraus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
iiputimai, užk'etėjimas skilves. tulžinis. anemia. kankinimai reu
matizmo. skanumai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios eirkulacijoa 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilv*. jaknas. inkštos ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl t Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu h- nuroodytu 
psr garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi, i Geleže ir 
Fo.forą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu. niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuea-Tone duos Jums •tebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir r^agerin, cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu __
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, pruąaą* 
skoni ir vartuoti galema b. jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi viafeM. 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJA: Prekė Nuga-Tome yra viena. ($1 
už bonkuta. Kožna bonlrot. talpina devynioa dešimtys (90) piliulu, ark. 
gydymo. Galite pirkti ieioa bonkutes. arba šešios aunesius gydymo už 
dotarfan. Imk Nuga-Tone po d viešai bu t (20) dienu ir jeigu ne busi 
rekmhi. sugrąžink boaikute h- p ii aus. • mes urnai augrąžisime jusn 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką. •

‘ PASIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laborat-ry. L. 21—5S7 South Dearborn St., Chicago, IU.

/ir meldžia prisiųsti man....Gerbiamieji: Ickdu čionais $ 
Nasra-Tofie.

Vardas ir pavardė-.................................. .. ................................................................................... ..

Gatvė ir numeris

Miestas Valstija
1

Į SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVĄ

Žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas 

aHenry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

ir gvarantaoįa
Norin&ns gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:
Henry J. Schnitzer Statė Bank

141 Washington Street* New York, N, Y.



U LIETUVOS

ra-

LETUVOJ ĮSIKŪRĖ NAU
JA PREKYBOS IR PRA

MONĖS BENDROVĖ.
Iš Šiaulių "Keleiviui” 

šoma:
Šiauliuose pradėjo veikti 

Prekybos ir Pramonės įsiti- 
kėjimo Bendrovė vardu 
"Venta,” turinti tikslą imtis 
gaminti reikalingesnių pre
kių, vyriausiai iš vietinės ža
liosios medžiagos. Beto, 
Bendrovė ”Venta” užsiimi- 
nės plačiai prekyba ūkio 
produktais ir žaliaja me
džiaga ir prisiuntinės dides
nėmis partijomis ūkinin
kams ir krautuvėms įvairių 
jiems reikalingų prekių.

Bendrovės "Venta” stei
gėjais yra komersantas Jo
nas Tumas, teisių kandida
tas dvarininkas K. Lukoms- 
kis, .Šiaulių klebonas kun. 
Jasienskis, "Rūtos” fatfriko 
savininkas A. Gricevičius, 
"Birutės" fabriko savinin
kas V. Vaitkus, pramonin
kas A. Zaborskis ir banki
ninkas B. Kibortas. Pirmie
ji penki yra pilnaisiais Ben
drovės bendrais. Bendrovės 
reikalų vedėjais yra J. Tu
mas ir K. Lukomskis.

DVARŲ PARCELIAVI- 
MAS LIETUVOJE.

Žemės Tvarkymo ir Mata
vimo Departamentas, Lie
tuvos kariškius žeme aprū
pindamas, jau pradėjo pri
rengiamuosius matavimo 
darbus. B;is dalinami šie 
dvarai. Vilkaviškio apskri
tyje: Podravko, Stolaukėjo, 
Lankupėnų ir Lūkiu dvarai. 
Mariampolės aps.: Liudvi
navo, Linijos, Jovaravo, 
Naujadvario, Igliškio ir Ser
gi jevkos dvarai. Tauragės 
aps.: Tauragės majorato, 
Būdvyčių, Pažeriunų ir Viz- 
butų dvarai. Taip praneša 
"Nepriklausomoji Lietuva.”

SEINŲ VYSKUPO PRO
TESTAS.

Seinų vyskupas kun. Ka
rosas buvęs užprotestavęs 
prieš lenkų karišką valdžią 
buvusią užėmusią Seinus ir 
pavartojusią bažnyčios bok
štus karo tikslams, įvedant 
į Katedros bokštą telefoninę 
vi?lą!

KALVARIJOJE TABAKO 
FABRIKAS.

Suvalkų Kalvarijoje ati
darytas tūlo Salomon’o ta 
bako fabrikas. Rūkomas ta
bakas išdirbamas varde 
"Lietuva.” Tabako (fabri- 
kos) ženklas — lietuviška 
vėliava. Esąs tai kvepiąs ir 
geras amerikoniškas taba: 

- kas:

LIETUVOS ATSTOVAS 
NORVEGIJOJ.

Lietuvos atstovu į Norve
giją paskirtas advokatas Jo
nas Aukštuolis, buvęs belais
viams šelpti Komiteto pir
mininkas Stokholme, Švedi
joj.

GELEŽINKELIŲ KURSAI 
LIETUVOJE.

Kaune įsikūrė stoties vir
šininko padėjėjams ir teleg
rafistams priruošti kursai. 
Kursai tęsias 3 mėnesius. 
Taip praneša Lietuvos laik
raščiuose geležinkelių vai
dybos vardu inž. Maciejaus- 
kas.

VERČIAMA DAUGYBĖ 
KNYGŲ LIETUVIŲ 

KALBON.
Lietuvoje verčiama daug 

knygų iš įvairių kalbų į lie
tuvių kalbą. Knygų turinys 
įvarus: yra ūkės knygų, Įy- 
gienos, medicinos, šiaip jau 
visokių mokslų srityje, taip
gi ir dvasiško turinio. Kny
gų vertimu, užsiima įvairus 
specialistai, žinantieji sveti
mas kalbas.

V

Socialistai rengia dideli 
balių.

Sulyg gubernatoriaus nu
tarimu, lapkričio 11 diena 
šįmet bus švenčiama Mass. 
valstijoj, kaipo karės laimė
jimo diena. Tai pripuola 
ateinantį utaminką. Tą die
ną LSS. 60 kuopa rengia di
delį balių Lietuvių Salėj. 
Balius prasidės 2 vai. po pie
tų ir trauksis iki 12 vai. nak
ties. Bus puiki muzika, 
gardžių gėrimų ir gerų už
kandžių. Daug jaunimo 
žada būti iš Montellos, Ly- 
nno, Brightono, Cambrid- 
giaus ir kitų apielinkės mie
stų. So. Bostono draugai 
visus priims kųopuikiausiai.

D-ras Matulaitis išsikėlė 
VVorcesterin.

D-ras F. Matulaitis, turė
jęs iki šiol ofisą po No. 499i 
Boylston st., dabar išsikėlė 
Į Worcesteri ir atidarė tenai 
ofisą po No. 17.Millbury st.

i ■ ■ —

Progresystės žada mesti 
laukan komunistes.

Komunistai įvedė musų 
gyvenimai! naują madą — 
mesti laukan iš organizaci
jų tuos narius, kurie nesu
tinka su komunistų taktika. 
Bet, anot tos pasakos, lazda 
turi du galu: jeigu komunis
tai gali nepatinkamus sau 
žmones mesti laukan, tai ki
ti gali mesti pačius komunis
tus. Tų idiotų yra visose 
iraugijose, visur jie kelia 
;ermą ir visur jie yra ma
žumoje. Taigi prašalinti 
juos iš tų draugijų labai len
gva, ir prašalinti reikia. 
Reikia jiems duoti jų pačių 
medicinos. So. Bostono mo
terų progresysčių kuopa jau 
rengiasi komunistes mesti 
aukan. Kitos draugijos irgi 
urėtų nuo tų elementų ap

sivalyti. Geriau juos išmes- 
i, negu leisti v’isą draugiją 
•-udemoralizuoti. Ardyti ir 
griauti — tai jų programa. 
Tokius griovikus reikia vy
ti laukan. Proletaras.

Laisvamaniai veikia.
Pereitos pėtnvčios vaka

re, Lietuvių salėj įvyko Ij. L. 
F. 30 kuopos susirinkimas. 
Kuopos raštininkui perskai
čius iš centro prisiųstą atsi
šaukimą į visuomenę, kuria- 
ne prašoma aukų Mockaus 
yytos vedimui, tos bylos pa
ėmimui kuopa nutarė ant 

) dienos lapkričio parengti 
įdv. Bagočiui prakalbas. 
Prakalbos įvyks Lietuvių 
■alėj nuo 2 vai. po pietų. Lie- 
uvių Laisvamanių Apsigy- 
įimo Fondan susirinkime 
uaukauta $6.00. Jur. Lilei
kis aukavo $5.00 ir J. Rimka 
'1.00. Be to, S. Žiauga at- 
įešė uždėjęs už stiklo kuo
jos earterį, už ką jis nieko 
įerokavo. Reporteris.

Atsidaro tarp Bostono ir 
Kopenhageno laivų linija.
Tarpe Bostono, Gothen- 

)urgo ir Kopenhagos atsi- 
laro laivų linija, kaip pas
kelbė C. H. Sprague & Son 
aivų bendrovė. Pirmas tos 
inijos laivas išplauks iš 
Sostono 5 lapkričio.

Tūlas Tarnas Toland pa- 
•eilialavo iš miesto $1,000 
itlyginimo už tai, kad laike 
•iaušių So. Bostone karei- 
riai jį pašovė.

Važiuojant per Somervillę 
: vestuves, pereitą nedėldie- 
įį nežinia kas pradėjo šau- 
lyt į automobilių. Viena 
kulipka pataikė vežėjui į 
galvą, ir jį reikėjo nugaben- 
i ligonbutin. Policija spė
ja, kad šaudė skerdyklų dar
bininkai, kurie Somervillėj 
iabar streikuoja. Jie tur- 
)ut paskaitė vestuvninkus 
jkebais.

Lietuvių Socialistų kuopa Į 
nusisamdę svetainę.

Kadangi LSS. 60-ta kuo-1 
p i pasibriežė sau platų vei-; 
kimo programą, nuolatinės 

i svetainės reikalingumas pa-, 
sidarė neišvengtinas. Išrin
ktoji tam reikalui kuopos 
komisija salę jau nusamdė. 
Solė randasi po num 344 
Broadway, So. Bostone.

Kuopos artistai jau mo
kinasi du veikalu, kurie bus 
atvaidinti prieš Kalėdas. 
Vienas tų veikalų yra musų i 
scenos gražiausias veikalas : 
Marija Magdalietė.

Kadangi Birutės Kanklių 
choras irgi plyšo pusiau, pa
silikusieji socialistų pusėj 
choristai veik pradės savo 
dainavimo praktikas daryti. 
Dabar jieškoma atsakančio 
chorui vedėjo.

Vadinasi, socialistai 
vuoja.

PRAKALBOS.
Lietuvių Mašinistų ir 

chaųikų Bendrovės prakal
bos įvyks nedėlioj, 9 lapkri
čio, nuo 7:30 vakare, Lietu
vių Kliubo Salėje, Salėm, 
Mass. Draugai ir draugės 
išgirsite daug naujienų apie 
musų bendrove, todėl atsi
lankykite visi. Komitetas.

PRANEŠIMAS.
LSS. VI Rajono kuopoms ir 

nariams.
LSS. 60 kuopa (ne komu

nistų) turėjo 2 lapkričio su
sirinkimą ir svarstė dabar-į 
tini musų organizacijos sto
vi

Iš draugu kalbų paaiškė
jo, kad musų rajone dabar 
viešpatauja didelė suirutė. 
Komunistų pasėta dezorga
nizacija sunaikino daug 
kuopų. Kai-kuriose vietose 
kuopos jau persiorganizavo, 
bet tarp jų nėra da reikalin
gų ryšių. Kitur draugai 
nutarė prisidėti prie komu
nistų .visai nežinodami tarp 
socialistų skirtumo, arba 
vien tik dėl to, kad komunis
tai užgriebė Sąjungos turtą. 
Da kitur kuopos svyruoja 
irnežino kurion pusėn kryp
ti. Visur yra draugų, kurie 
norėtų Rradėt veikti, norėtų 
turėti socialistų kuopas, bet 
nežino kaip tai pradėti.

Taigi, kad visa tai sutvar
kius ir kad nustačius nau
jam veikimui programą, L.
S. S. 60 kuopa nutarė su
šaukti 16 lapkričio LSS. VI 
Rajono konferenciją South 
Bostone, Lietuvių Salėj, E 
ir Silver gatvių kertėj. Salė 
atsidarys nuo 10 vai. oekon- 
ferencija prasidės nuo 11 
valandos ryto.

Taigi visos kuopos, kurios 
pasilieka ištikimos Socia
lizmo principams, kaip ly
giai ir tos kurios prisidėjo 
prie komunistų prieš savo 
norą, prašomos atsiųsti sa
vo atstovus. Kviečiame kon- 
ferencijon taipgi ir pavie
nius draugus, kurie neprita
ria savo kuopoms, prisidėju
sioms prie komunistų.

LSS. 60 kuopos komisija:
V. B. Ambrozaitis, 

T. P. Greviškis, 
S. Michelsonas.

ROSTONOLIETUVIAI 
RENGIA MILŽINIŠKĄ 

PROTESTO* DEMON
STRACIJĄ.

žadama kviesti demonstra- 
cijon ukrainiečius, baltru- 
sius, latvius, estus ir žydus.

Pereitą nedėldienį So. 
Bostone buvo vietos ir apie- 
linkės lietuvių atstovų susi
rinkimas, kuris nutarė su
rengti Bostone milžinišką 
demonstraciją ir pareika
laut, kad Amerikos valdžia 
pripažintų Lietuvai ir ki
toms pasiliuosavusioms tau
toms nepriklausomybę. De
monstracijos tikslu statoma 
taipgi protestas prieš lenkų 
ir monarchistų-kolčakinių 
veržimąsi Lietuvon, Latvi
jon, Estonijon bei Ukrai
non, taipgi protestuoti prieš 
aliantus už rėmimą tų mo- 
naresistų ir imperialistų 
grobikų.

Nutarta demonstracijon 
pakviesti latvius, estus, bal- 
trusius, ukrainiečius ir žy
dus.

Taipgi nutarta reikalauti 
’š gubernatoriaus' paskirti 
’ietuviams ”Tag Dav” rinki
mui aukų nuteriotai Lietu
vai.

Tą pačią dieną vakare bu
vo Lietuvių salėj prakalbos 
tariamu reikalu. Kalbėjo 
P. Gudas, J. B. Smelstorius, 
d-ras P. Jakimavičius, Z. 
Jankauskas, adv. F. J. Ba
gočius ir K. Norkus.

Aukų sudėta 500 doleriij. 
Dr. Jakimavičius aukavo 
$100; A. Ivaškevičius irgi 
šimtinę paklojo. *

Visų A tyčiai.
‘ Nuteriotos Lietuvos drau
gija pradėjo radvti paveiks
lus nuo panedėlio ir rodys 
iki ketvergo vakaro, pobaž- 
nytiniame skiepe ant 5-tos 
gatvės. Paveikslai 'yra la
bai įndomi ir tik ką parvež
ti iš Lietuvos; ten galėsit 
matyti visas karės baiseny
bes, Lietuvos persekiojimus, 
-•avo gimines, tėvus ir mo
tinas. Todėl mes kviečiame 

t visus atsilankyti.
Komitetas.

l

BALIUS
Laisvės G. F. Skyrius, suside

dantis iš D. L, K. Vytauto Dr., 
Liet. Dukterų ir Sūnų Dr-stės, 
Kriaučių Unijos 149 skyriaus,L. 
M. P. S. 13 kp., L. K. S. 60 kp., 
rengia gražų balių- subatoje, 
S Lapkričio, 1919.. Lietuviu Sa
lėje, So. Bostone.. Prasidės nuo 
6:30 vakare. Muzikantai bus iš 
Montellos, "Algirdo orchestra." 
Visi kas gyvas atsilankykite.

KOMITETAS.

Liberty Bondsus priima už 
pilnus $50 dolerių.

L. A. B-vės atstovas
P. Bartkevičia,

877 Cambridge Str.,
E. Cambridge, Mass.

(45)

PARSIDUODA, bei išrandovojama 
namas South Bostone. Namas gatvių 
kertėj. 5 ruimais ir pečiumi su 2 at
skirais ruimais. Gera vieta gyveni
mui ir bizniui. Geras įtaisymas. 
Kreipkitės pas: (46)

E. A. U.
36 No. Monroe Terrace, 
Dorchester, Mass. Tel Dor. 4252-M

i

Reikalinga Moteris prižiūrė
jimui namu. Darbas lengvas, 
mokestis gera. Galima pasikal
bėt nuo 5 vakarais.

F. Gabriunas. 6 Jay st.,
So. Boston. Mass.

Reikalauk 
"HILUS*
PENKI MILIŪNAI 
ŽMONIŲ VATOJ A JAS 
PASTARAISIAIS METAIS

HILL'S 
CASCARA^QUININ 

♦t *
' SUOKTO*

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

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

ną viršų su Mr. Hill’s peveikslu.
Visuose Aptiekosc.

BALIUS!
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ 60 KP. .RENGIA GRAŽIAUSI BALIŲ

Utarninke, 11 LapkriMiveinber, 1919 m. 
LIETUVIŲ SALEJE

KAMPAS E IR SILVER STS. SO. BOSTON. MASS.
Prasidės 2 raL po pietą ir trsaksis Hg 12 nakties.

Tą dieną bus vieną metą 'sukaktuvės po užbaigimo karės ir bus šven
čiama. Gerbiamą visuomenę kviečia-me atsilankyti į minėtą balių ir sma
giai pasilinksminti. Baliuje dalyvaus daug svečią iš kitų miestą, todėl mi
nėtas balius bus skirtingas nuo kitą. Bus gėrimų ir užuandžių ir geriausia 
orchestra. Vžkviečia RENGĖJAI.

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacijos 30 kuopa.

Nedėlioję, 9 Lųkritie-Ntvenber, 1919 m. 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

KAMPAS E IR SILVER STS. SO. BOSTON. MASS.
Prasidės 2 vaL po pietų.

KALBĖS ADVOKATAS F. J. BAGOČIUS.

Me-

Turbut So. Bostone niekad tokių iškilmingų prakalbų nebuvo, kokios 
įvyks ateinančioj nedėlioj. Todėl visus vietos ir apielinkės lietuvius ir 
lietuvaites kviečiame atsilankyti.

įžanga dykai. Kviečia KOMITETAS.
i

Užbaigejai ir Klinčiai 
REIKALINGI PRIE 
VYRIŠKŲ PLOščlŲ •

Gera proga norintiems tu
rėt darbą ant visados ir gera 
mokestis. Atsišaukit pas

FRANK RUSSELL
60 Thayer street, 

Boston, Mass.

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS 

Reprezentantas ir Bill Commniss.
66—67 Journal Building____

262 WASHINGTON STREET 
BOSTON, MASS.

2

| TeL So. Boston 1771

; Dr. J. Jonikaitis
! Chirurgas ir Gydytojas 
» Ofisas: 495 E. BROADWAY, 
j So. Boston, Mass.
I Valndos: nuo 9 iki 11-tos iš ryto 
» . nuo 7 iki 9-tos vakare.• ____________ _______

LIETUVIŠKA

BANKA
DRAUGAI, ATEIKIT PAS SE

NOVĖS DRAUGĄ.
Louis ir Sydney Buckmanai, kurie 
priims jus, kaip kad visadod 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 pačtą ir mes pasistengsim kuo- 
greičiausiai ir saugiai aprūpinti.

BUCKNM R FHBERG.
BANKIERIAI (51)

85Lererettst.,BostM, Mass.

DIDELIS VAINIKŲ BALIUS
RENGIA LIETUVOS MOTERŲ APŠVIETOS DR-STfi

Panedėlyje, 10 LA PKRIČIO-NOV., nuo 7:30 vakare 

LIETUVIŲ SALĖJE
Už tris gražiausius vainikus bus duodamos gražios dovanos. 

Pelnas eis Nuteriotos Lietuvos sušelpimui. Grajins geras benas 
Visi atsilankykite i šį gražiausi ir prakilnų balių ir sušelpkite 
kentančius Lietuvoje. Kviečia visus KOMITETAS.

“KAINAS”
TRIJŲ AKTŲ MISTERIŠKAI DRAM MIŠKAS TEATRAL1S VEIKALAS 

SCENON STATOMA SUBATOJE,

IS Lapkričio-November, 1919 m.
LIETUVIŲ SALEJE

SOUTH BOSTON. MASS. 
Pradžia nuo 7:30 vakare.

■ c.inn.,1,11'0 iiajvo ira: •
Musų protčvas Adomas, jo sunai Kainas su Abelių, pramotė Jieva su 
.—. ... . . . - •• •_’—.'Visos šios

Perstato A. I.. T. Š. 7 kp. Artistai.
‘ kokį kada tik

Totai kaipBostonp taip 'ir aplinkinių miestų lietu- 
" * . Susirinkite visi.

Kviečia Kt^ffTETAS.

KAMPAS E JR SILV ER STS,

VEIKANČIOS YPATUS YRA:, r.. . ___
.'luktcrimis Ada ir Ciie, ir dvasios Angelas su Liucipierium. 
rolės bus išpildytos geri artistų, f

Tai bus vienas žingi idžiausių lietuviškų perstatymų, 
galėjo būti Bostone. \
viams bus perinusi proga pasigerėti šiuo veikalu.

T

’DAKTARAS

S. M. Pearl
Valandos: nuo 9 iki 10 ryte, 

nuo 2—3 diena, 6—8 vak.
67 Chambcr Street 
BOSTON, MASS. 

Gydo abelnas ir veneriškaš ligas

I

t-

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS -VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Tel. So. Boston 506-W

DAKTARAS

:A.L. KAPOČIUS
! LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Ndo 2 iki • vak.
NEDRLIOMIS
i p**-

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

251 Broadway, tarpe C ir D Sta. 
Sa BOSTON, MASS.

1
I
4 i
♦♦ 
» 

i 
i

I.
$7 Ant 21 

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

Telžkeliu vairuojantiems žmonėms, 
xuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvar ant uotas ant 20 me
tą Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
stosime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už S7.45 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELS1OR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. 

_______________ ___ c

į Geras Linimentas. '
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti

' reikalingumą laikyti po ranka ben- • 
I ką kokio — nors gero iinimento pa- ( 

viršutiniam vartojimui nuo visokkj
1 prietikių—ir rasi, kad tokiose atvė- 1 
i jese nėra nieko geresnio už (

Severa’s
Gothard Oil

1 (Severos Gothardišką Aliejų), kurs 1 
I yra žinomas kaipo galingas skau- I 
I dėjimams priešas. Jis rekomen- ( 

duojamas nuo rheumatizmo, strėn-
I dieglio, syaukos, tidimo, strinų I 
( skavdijimo ir sąnarių ir raumenų ( 

eustingimo. Parsiduoda visur ap-
I tiekos*. Kainos: 50. et. ir 2 et. I 
, taksų, arba 60 et. ir 5 et. taksų. (

W F. SEVERĄ CO 

CEOAR RAPIDS. IOWA

Tel. riaymarket 4154 
Gyvenimo Tek: Cambridg* 6098.

DR. AL FIDEMOICZ,
GYDYTOJAS U CBIRUBGA8.

Specialistas Slaptų lijfų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 218.

r

Tel.: Richmond 2957-M. j

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

Rusiškai. , j 
GYDO CHRONIŠKAS IK SLA- ?

PI AS UGAS. , 5
VALANDOS: Į

Nuo 8 iki 10 ryto. į
Nuo 2 iki 3 dieną. i
Nuo 7 iki 8 vakare. S

321 H ANO VE R S T. Į 
BOSTON, MASS. į

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

Pirmą siuntinį vaistą ii Euro
pos gavome ir dabar turiste 
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 ii- 
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių raistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duodant.
Kraujo Valytojas ..............$1.50
Nervų Ramintojas ..............$1.50
Nuo slinkimo plaukų ir

pleiskanų ........................ $1.25
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
Nuo niežų ir parkų........... $1.25
Nuo saulės nudegimo .... 75c. 
Nuo Reumatizmo ..............$2.00
Bobro Lašai .......................... $1.00
D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
Perfumas visokių

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

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

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos ženklelį atsakymui

Adresuoki t šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

DAKTARAS

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

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

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

šlapumų ir Pilvo ligų.
įsteigta 23 metai! 

401 Nirlkmgh Street 
(Netoli Massachusetts Avė.) 

BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 BR0ADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27

Ofiso valandos:
Nuc 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9 

Nedėliomis nuo 1 iki 3

PININGOS
LIETUVON!

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

Pinigų siuntimo musą spe- 
cial iškurnąs.

N. H. Bernstein Co.
Bcnkieriai 

101-105 Siltn St., 
BOSTON, MISS.


