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True translation filed with the postmaster at Boston, Mass. On November 
26, 1919, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.8100,000 PAŠALPOS PLIE

NO DARBININKAMS.
Amerikos rubsiuvių (A- 

» rašti- 
Shclozsberg pasiun

tė Amerikos Darbo Federa
cijos raštininkui F. Morri- 
sonui $100,000 čekį, skiria- į 
mą streikuojančių plieno 
darbininkų pašalpai. Rub
siuvių unija yra pažadėjus: 
plieno darbininkams paau
kauti išviso $250,000.

------- X

Pas suimtus pa- SUĖMĖ RUSŲ SĄJUN
GOS SEKRETORIŲ.

New Yorke tapo areštuo-
— l”! gos sekretorius Novikov, 

kuris redagavo tenai rusų! 1 *1 XT *1 •

master at Boston, Mass. on November master at Boston, Mass. on November 
26, 1919, as reųuired by the Act of 26, 1919, 
October 6, 1917.

JAPONIJA RENGIASI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

'Kt.

Iš. Tokio pranešama, kad 
Kolčaiką besitraukimas at
gal, o bolševikų žengimas 
Sibire pirmyn įaip nugąsdi
nęs Japonijos valdžią, kad ji 
negalinti sėdėt rankas su
dėjus. Todėl Japonija kel
sianti Sibiro klausimą prieš 
sąjungininkus iš naujo ir 
reikalausianti, kad jai butų

as required by the Act of
October 6, 1917.

I
Susekė suokalbi pakelt | MX.
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BOLšE VIKATEINA VIS 
PIRMYN.

Varo Deni kiną ir Kolčaką.
Londone gautos bevieliu 

telegrafu žinios sako, kad 
bolševiku kariumenė varo ... • 4.- j i
Kolčaką ir Denikiną vis dar .f^nTtTnai g 
toliau. Sovietų spėkos arti- riu _______:_____
naši jau prie Caricino. Ca- i mvrnra UITNIIACI 
revo apielinkėj jos paėmė LltlUVA VlLlU J AM 
arti 500 belaisvių, apie Oms-. ott i IA
ką 900. Užimdami Ibiščen- MJ Lr.lllU.IA,
ską, bolševikai paėmė 300 ----------
belaisvių. Baltijos Lvgon Įneina taipgi

1 1 —— ’ _ Latviai, Estai, Finai, Balt-
BOLšEVIKAI PAĖMĖ gūdžiai ir Mažarusiai.

KURSKĄ. . Londone gauta žinių, kad
Žinios iš Maskvos sako,1 Lietuvos, Latvijos, Estoni- 

kad Orio pietuose sovietų J°s’ Fmliandijos, Lenkijos, 
kariumenė paęmusi Kursko Ukrainos, ir Baltgudijos at
mieštą, kuris iki šiol buvo stogai Dorpato konferenci- 
Denikino rankose. !J<U issireiskė uz sudarymą

_______ politinės ir karinės sąjun- 
KOLČAKAS SUIMTAS? i®?5* valstybių sienoms 

'ginti.
Londonas labai susirupi- Latvių valdžia ketina šau- 

nęs Kolčako likimu^ ”Times ”; Lti konferenciją sudarymui 
gavo iš Novonikolajevsko taipgi pašto, telegrafo ir ge- 
pranešimą, kad visiems vai- ležinkelių sąjungos, 
dininkams pabėgus iš Oms
ko su auksu, Kolčakas nuta
ręs tenai pasilikti. Bolševi
kai tuojaus miestą paėmė ir 
apie Kolčaką nesą jokių ži
nių.

Naujon valdžion įneisią So
cialdemokratai ir Socialre- 

voliucionieriai.
Varšava. — Žinios iš Ru

sijos rodo, kad Trockis su _ .
Leninu jau galvoja apie su-Įnasi jau prie Caricino. _Ca- 
šaukimą Steigiamojo Seimo, 
ir kad bolševikų vadai jau 
pradeda linkti prie susitai
kymo su nuosakiais social
demokratais ir socialrevo- 
liucionieriais. Kalbama jau 
apie sudarymą naujos val
džios. kurion Įneisią Černo- 
vas, Vanzinovas, Volskis ir 
Martovas. Bolše\ikų prog- 
ramon taipgi Įneiną panai
kinimas nepaprastų bandi
nio komisijų ir taika, su 
Kolčaku ir Denikinu.

Bolševikai pradeda mai
nyti savo poziciją, matomai, 
tuo tikslu, kad Įtikus sąjun
gininkams, nes iš Anglijos 
politikos paaiškėjo, kad są
jungininkai nedarys su jais 
taikos patol, pakol jie neleis 
Į valdžią kitų partijų - žmo
nių.

Dorpato derybos pasibai
gė be jokių pasekmių. Lat
viai savo atstovus jau at
šaukė.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
28,000 KOLČAKINIŲ. 

Taip pat jų rankose Tobols- 
kas, Išim, Zakalinskas. Pet

ropavlovskas ir Omskas.
Pastaruoju bolševikų žy

giu, per kurį buvo paimti 
miestai Tobolskas, Išim, Za
kalinskas, Petropavlovskas 
ir Omskas, jų nelaisvėn taip
gi pateko 1,000 Kolčako ofi
cierių ir 27,000. kareivių.

20.000 JUDENIČO KAREI
VIŲ PERĖJO BOLŠEVI

KŲ PUSĖN.
Iš Finų sostinės Helsing- 

forso pranešama, kad 
20,000 generolo Judeničo ka
reivių perėjo bolševikų pu
sėn.

x Jei tas tiesa, tai Judenič 
pasiliko "generolu be armi
jos,” nes daugiau kareivių 
jis dabar ir neturėjo, kaip 
20,000.

SOVIETŲ UGNIS SUNAI
KINO OMSKĄ.

ANGLIJA SMAUGIA 
z AIRIUS.

Iš Dublino pranešama, 
jog Anglijos valdžia tenai 
paskelbusi, kad daugiau ji 
neleisianti iš kalėjimo ba
daujančių politinių kalinių, 
ir jeigu jie tęsia bado strei-

. Washiągtone gauta žinių, ką toTiaus,_tai jų pačių bu- 
kad bolševikų šoviniai pri- sianti kaltė. V aidžia taipgi 
darę baisių nuostolių Oms- sako, kad ji nedarysianti ka- 
ko rtiieste, iš kur vos tik pa-i Įėjimuose jokių pagerinimų 
sitraukė Kolčako spėkos. Po tiems kaliniams, kurie bus 
bombardavimo dideli mūšiai suimti už veikimą .priešais 
ėjo miesto gatvėse. Turtin- valdžią. Politiniuose airių 
gesni gyventojai išsinešė į rateliuose žiūrima į šitą 
netolimus kaimus, bet 8,000 pranešimą labai rimtai ir 
žmonių, daugiausia Kolčako sakoma, kad bado streikas' 
vficienų ir L------ ------------- -- -—-------
kų šeimynoj kurie trauki-‘tik daug žmonių turės nuo! 
niais norėjo re Omsko pabėg- jo mirti.
ti, pateko į bolševikų ran- --------------
kas. Omske laukiama dide- LENKIJOJ PRASIDEDA 
iio vargo, nes maisto jokio REVOLIUCIJINIS JUDĖ- 
nėra, o šalčiai jau prasidėjo. ' JIMAS.

Berlino "Forvvaerts’’ sa-’ 
ko, kad Lenkijoj pastaruoju 
laiku smarkiai pradėjo aug
ti revoliucinis judėjimas. 
Darbininkai labai nerimau
ja. Bedarbė ir stoka maisto 
esą vyriausiomis nepasiten
kinimo priežastimis. Nors 
maisto ateina iš Amerikos, 
badas Lenkijoj nesimažina. 
Varsavoj dabar esą nema
žiau kaip 100,000 bedarbių. 
Lodziuje ir kituose pramo
nės centruose bedarbių skai
čius taipgi nuolatos auga. 
Tuo tarpu iš Maskvos atva
žiavę lenkai agitatoriai pra
dėjo gabiai varyti agitaciją 
tarpe darbininkų, kad nu
versti Paderewskio valdžią.

Vladivostoke buvo 
didelis sukilimas.Revoliuciją Italijoje.

D’ANNUNZIO NORI BŪ
TI PREZIDENTU.

155 socialistai nušvilps ka
ralių, kuomet jis pasirodys 

perliamente. |
Roma. — f 

skutinėmis dięnomis žmo
nes atrasti dokumentai pa-‘ 
rodo, kad Įvairiose Italijos tas rusu Darbininku Šąjun 
vietose, vpac dideliuose pra- ■ • - -- --
monės centruose Adriatiko 
pajūryje, buvo daromi pie- laikraštį. Novikovą išvežė 
nai pakelti revoliuciją. Šitą ---- - - ' ' -
suokalbi susekė premjeras 
Nitti, kuris atydžiai dabojo 
poeto D’Annunzio ir jo pa
sekėjų žingsnius. Jie jau 
rengėsi užgriebti ginklų, 
amunicijos, automobilių ir 
orlaivių sandėlius, sukilti ir 
paskelbti D’Annunzio 'Ita
lijos prezidentu.

Tuo tarpu artinasi atida
rymas parliamento 1 gruo
džio •— ir vėl eina . kalbos 
apie didžiausį krizi, kuris 
galėsiąs . parblokšti netik 
mfnistferių. kabinetą, > bet ir 
visą karaliaus valdžią.

Socialistai, padrąsinti di
deliais laimėjimai paskuti
niuose rinkimuose, esą pasi
ryžę žengti toliaus.

Iki šiol parliamento ati
daryme socialistų atstovai 
Italijoj niekad nedalyvavo, 
nes jie nenorėdavo būti te
nai, kuomet karalius sako 
nuo sosto savo prakalbą ir 
parliamento nariai sudeda 
jam prisiegą. Prasišalinda
mi nuo tų ceremonijų, jie vi
suomet išvengdavo prisie- 
gos prieš monarchą. Tečiaus 
dabar išrinkti socialistai sa
ko, kad visiems socialistams 
reikia ant tų ceremonijų nu- 
aiti ir kaip tik karalius pasi
rodys, tuojaus pradėti švilp-

ant Ellis salos ir turbut de- 
partuos Rusijon kaipo "ne
pageidaujamą svetimtautį.”

,x.

WILSONAS ŠAUKIA 
NAUJĄ "DARBO KON

FERENCIJĄ."
Washingtone vėl šaukia

ma "Darbo Konferencija" 
iš visokių valdininkų, biz
nierių ir ekonomistų, kad 
Įvykinus pramonėj ramybę.

Šita konferencija skirsis 
nuo anos nepavykusios tuo, 
kad joje nebus atstovaujami; 
atskiri visuomenės sluog- i 
sniai, bet visi pakviesti jon 
žmonės turėsią rūpintis tik 
"visuomenės labu." Ji atsi
darysianti 1 gruodžio, kar
tu su kongreso atsidarymu, 
Ją šaukia Wilsonas.

i
* J

įgiausia Kolčako sakoma, kad bado screiKasjti ir žeist jį aštriausiais žo- 
kitokių valdinin- kalėjimuose dėlto nesiliaus, Ežiais, ir tuo budu beleisti 1__ 4._____1-i tnrnc nnnl. . .. .

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 
DORPATE.

Užpereitoj nedėlioj j Bal
tijos tautų konferenciją 
Dorpate atvyko specialiu 
traukiniu nuo rubežiaus bol
ševikų delegacija su Litvi- 
novu priešakyje. Dėlegaci- 
joj yra ir dvi moteris. Kartu 
atvyko ir Anglijos oficie- 
rius, kuris lydės Litvinovą 
į Kopenhagą, ir trįs anglai 
belaisviai, kuriuos bolševi
kai atsivežė.

Ant stoties susirinko dide-

NORĖJO NUDĖT 
KOLČAKĄ.

6 kareiviai likos bombomis 
užmušti, 12 sužeista.

Londone gauta iš Mask
vos žinių, kad šiomis dieno
mis ant admirolo Kalčako
gyvasties buvo padarytas lė minia žmonių. Iš lauko 
nasikėsinimas. Sakoma, kad buvo pastatyta karinė sar- 
?’ jį buvo paleista keliolika rvba. Litvinovas, brangiais 
rankinių bombų,, kurias ka- kailiniais apsisupęs, išėjo iš 
reiviai vartoja apkasuose, stoties kareivių lydimas ir 
šeši kareiviai lydėjusieji įsėdo į automobilių, kuris jo 
Kolčaką likos užmušti, o 12 tenai laukė. Automobilius 
sužeista. Pats Kolčakas greitai nusirito į prirengtus 
Anatomai išliko gyvas. bolševikų delegacijai namus, j streikieriu su judveidžiais

’------- —— 1 Apžiūrėjęs kambarius, [streiklaužiais. Keliatas
Litvinovas pasidžiaugė, kad streiklaužių likos sužeista, 
gerai įtaisyta. Prie kiekvie- i Atbėgę šerifai pradėjo šau-

ŠAUDO STREIKIERIUS.
Lapkričio 19 d. Youngs- 

,towne ivvko susirėmimas

Iš Budapešto pranešama.
. kad rumunai jau tikrai pra- ____________
dėjo kraustytis iš Vengrijos nų durų stovi kareiviai ir'dvi Y streikierius. Vienas 
ir gabenasi su savim viską, —-------------’—-------•----- 1 ................ * * *
ką tik galima pajudinti.

visas namas kariumenės ap-'streikieris likos pašautas į 
saugotas. _ j koją.

<
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iam kalbėti. Jie net perspė
ja jį, kad jis kelionėje gali 
būt užpultas.
Tiesa, gal čia daugiau pasa

kyta. negu gal būt padary
ta. Tečiaus valdžia labai su- 
sirupinus. Mat nėra tokių 
priemonių, kuriomis butų 
galima uždrausti pusantram 
šimtui žmonių švilpti ir uiti, 
kuomet karalius pradės kal
bėti.-

Italijos perliamentas ne
turi jokių taisyklių, kurio
mis butų galima apsisaugo
ti nuo rengiamo triukšmo. 
Priešingai, perliamento tai
syklės sako, kad salėje, kur 
susirenka senatoriai ir žmo
nių atstovai, negali būt nau
dojama nei policija, nei ki
tokia ginkluota spėka. Ir 
narliamentas negali šito Įs
tatymo pakeisti, nes atei
nantį panedėlį jis tik atsida- 

' yra 
šitas

ro ir jam atidarant 
rengiamas karaliui 
"pasveikinimas.”

WORCESTERYJE RIAU
ŠĖS.

Worcesteryje, netoli Bos

Garfildas taikys
su

kasyklą savininkais.
Minkštos anglies maine- 

rių streikas eina nežiūrint 
visų "injuctionų.” Tuo tar
pu angliakasių atstovai su 
kasyklų baronais veda Wa- 
shingtone derybas ir negali 
susitaikyti. Kasyklų savi
ninkai jau sutinka pakelti 
20 nuošimčių algą dienos 
darbininkams ir 15 nuošim
čių ant tono iškastos ang
lies. Bet maineriai reika
lauja 40 nuošimčių daugiau 
algos ir 7 valandų darbo die
nos.

Negalint jiems susitaiky
ti, Wilsonas pakvietė buvusį 
karės metu kuro administ
ratorių Garfieldą, kad jis 
pabandytų darbininkus su 
darbdaviais sutaikyt. Praė
jusį panedėlį Garfieldas bu
vo pasišaukęs abiejų pusių 
atstovus ir pasakė, kad jis 
jau turis pieną išdirbęs ir 
pranešiąs apie jį 25 lapkri
čio. To pieno pamatas esąs 
toks, kad alga darbininkams 
turi būt pakelta, bet tą pa
kėlimą ne visuomenė turi 
padengti, kasyklų savinin
kai iš savo pelno. Bet kokio 
algos pakėlimo Garfieldas 
reikalaus, da nežinia.

Sakoma, kad kasyklų sa
vininkai esą jau iškalno pa
siryžę Garfieldo pasiūlymą 
priimti. Tuomet tik maine- 
riams liktų nuspręsti, ar 
baigti streikas, ar ne. Jei
gu maineriai Garfieldo pa-

GALI BŪT KARĖ SU 
MEKSIKA.

Tūlas laikas atgal Meksi
kos banditai pagriebė Suvie- 

; nytų Valstijų valdžios atsto- 
| vą Jenkinsą ir laikė jį patol, 
pakol jiems nebuvo užmokė
ta didelė suma pinigų. Dėl 
šito atsitikimo Amerikos 
džingai pradėjo reikalauti 
paskelbimo Meksikai karę. 
Bet čia da ne galas. Meksi
kos valdžia surinko faktus, 
kad ponas Jenkins pats buvo 
anuos banditus į savo dva
rą pasikvietęs ir padaręs su 
jais suokalbį, kad jie jį pag
riebtų ir tuo budu supiudy-, 
tų tų dviejų šalių valdžias. 
Meksikos valdžia todėl Jen
kinsą areštavo ir pasodino 
kalėjiman. Tas sukėlė da 
didesnį protestą iš Ameri
kos pusės. Suvienytų Vals
tijų valdžia nusiuntė Meksi
kai jau ir reikalavimą, kad 
Jenkins butų paliusuotas. 
Santikiai labai Įtempti ir ga
li būt, kad prieis prie karės.

ATMETĖ TAIKOS SU
TARTĮ.

Pereitą sąvaitę Suvienytų 
i Valstijų Senatas atmetė 
Versaliuje padarytą taikos 
sutarti su Vokietija. Sutar
tį atmetęs kongresas užsida
rė ir nauji posėdžiai atsida
rys 1 gruodžio. Wilsonas 
dabar daro pienus, kad su
tarties klausimą iš naujo pa- 

i kėlus.I___________
POLICIJA NUŠOVĖ TRIS 

ŽMONES.
Į Bogalusos miestelį, Loui- 

sianoj, atvyko pereitoj suba- 
į toj juodveidžių darbininkų 
organizatorius Samuel De- 

įchus. Policija norėjo jį ant 
traukinio sulaikyti, bet jis 
pasislėpė. Paskui policija 
pamatė, kad jį lydi per mies
telį keli baltveidžiai karabi
nais apsiginklavę. Gavus 
apie 40 vyrų sau į pagalbą, 
policija tuojaus užpuolė ant 
juodveidžio. Sakoma, kad 
vienas jo palydovų norėjęs 
prisidėti prie peties šautu
vą. Policija tuomet pradėju
si šaudyt ir trįs žmonės li
kos užmušti. Juodveidis tuo 
tarpu pabėgo.

KALINIAI PADEGĖ KA
LĖJIMĄ.

Pereitą sąvaitę pagarsė
jusiame New Yorko valsti-_____  ______________
jos Sing-Sing kalėjime kilo jr yra žymus muito centras.

Vokiečių generolas E- 
berhardt. kuris užėmė pul
kininko Bermonto vietą, da
bar randasi Šiauliuose. Jis 
valdo dabar vokiečių karei
viais Pabaltijoj. Vokiečių 
"geležinė divizija” jau grįž
ta Vokietijon, bet kur ji da
bar randasi, Berline niekas 
nežino.

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ 3 
ŽMONES.

Clareton Tavem, Ore. — 
Tris plėšikai užpuolė čia ant 
viešbučio, užmušė miestelio 
majorą ir da du valdininku, 
kurie tenai pietavo, paskui 

' apipėšė viešbutį ir pabėgo.

I

i

tono, streikuoja mėsininkų siūlymą atmestų, tuomet 
darbininkai. Pereitą sąvai-, valdžiai nieko daugiau ne- 
tę tarp streikierių ir streiku liktų, kaip tik imti kasvklas 
laužiu įvyko susirėmimas.'savo kontrolėn ir pačiai su 
K- r. <n skebai likos sužeisti, darbininkais taikytis.

r

REVOLIUCIONIERIAMS 
VADOVAVO GEN. GAIDA
Japonai su sąjungininkais 

maištą nuslopino.
Washington. — Valstybės 

’ departamento gautos žinios 
parodo kad sukilimą Valdi- 

; vostoke buvo suorganizavęs 
čeko-slovakų generolas Gai
da. Bet mūšiuose jis tapo 
sužeistas ir pasidavė su ke
liolika savo oficierių. Visi 
jie busią deportuoti. Pakė
lus Gaidai revoliuciją, Vla
divostoke buvo susidarius 
jau ir nauja valdžia, bet da- 

‘ bar ji pasislėpė.
Užklydusi kulipka sužei

dė vieną Amerikos jurinin
ką, kuris stovėjo ant Suvie
nytų Valstijų kariško laivo 
”New Orleans,” o du anglų 
oficieriai likos užmušti dir
bdami Raudonojo Kryžiaus 
darbą.

Sulvg gautų čia žinių, su
kilime dalyvavo nedaugiau 
kaip 1,400 vyrų. Apie 1,000 
jų pabėgo, o kiti buvo suim
ti.

.-j

Už NUSLOPINIMĄ SUKI
LIMO ROZANOVAS DĖ- 
KUOJA SĄJUNGININ

KAMS.
Vladivostokas. — Kolča- 

ko generolas Rozanovas iš
leisto savo proklemacijoj dėl 
buvusio čia sukilimo išreiš
kia giliausią padėką ”musų 
garbingiems sąjunginin
kams už suteiktą jų patar
navimą,” kaip lygiai ir "są
jungininkų kareiviams, ku
rie gynė Rusijos valstybės 
turtą ir garbę.”

Valdiška žinių agentūra 
Vladivostoke taip-pat pas
kelbė širdingą padėką "są
jungininkams, o ypatingai 
japonams, už patarnavimą 
Rusijos labui.” Japonų šar
vuotis padėjęs rusų laivams 
bombarduoti miestą.

Sąjungininkai^ o ypatin
gai japonai, padėjo kolčaki- 
nei valdžiai sumušti revoliu
cionierius.

LIEUVIAI PAĖMĖ TAU
RAGĘ.

Berlinas. Čia atėjo patvir
tinančių žinių, kad Taura
gės miestą paėmė lietuvių 
kariumenė. Dabar tenai nu
vyko sąjungininkų komisija. 
Tauragė stovi prie Prūsų 
sienos, 70 mylių nuo Kauno,

■ i

i

■te

.sf

gaisras, kuris užgesinta tik 
po trijų valandų sunkios ko
vos. Tris triobos likos ug
nies sunaikintos ir sudegė 
daugybė medžiagos. Ugnį 
buvo sunku užgesinti todėl, 
kad buvo dedamos naujos 
vandens rinos ir vanduo nuo 
kalėjipo buvo tą diena ats
kirtas. Kalėjimo viršinin
kai sako, kad kaliniai ta pro
ga pasinaudodami tyčia pa
degė kalėjimą, tikėdamiesi 
laike gaisro pabėgti.

Italų lakūnas padarė nau
ja greitumo rekordą, pra
lėkdamas į valandą 170 my
lių.
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APŽVALGA D
KOMUNISTAI ĮKLIMPO.

Lietuvių komunistai pasi
darė sau daug bėdų. Išsiža
dėdami socialistų vardo ir 
pereidami komunistų parti- 
jon, jie išsižadėjo ir teisės 
prie tų pinigų, kuriuos vi
suomenė buvo suaukavus 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gos Namui.

Rodos, komunistams čia 
nebūtų ko rūpintis. Pinigai 
yra buržuazijos išmislas, 
kapitalo žymė, o komunistai 
visa, kas tik kapitaliskiška 
ir burzuaziška, atmeta.

Bet taip pas juos yra tik 
teorijoj. Gyvenime visai 
kas kita. Gyvenime dėl do
lerio jie gatavi iš kailio iš
sinerti. Ir kuomet jie suži
nojo, kad bankas, kur yra 
padėti LSS. Namo pinigai, 
atsisako tuos pinigus jiems 
išduoti, jų abaze pasidarė 
didžiausis triukšmas, Anot 
"Naujienų," —

"Tai buvo kaip viedras šalto 
vandens ant karštų galvų. Per
sigando žmogeliai, šoko šen, 
šoko ten — nežino ką daryt. 
Mums praneša, kad komunisr 
tiški boseliai iš didelės baimės 
atsidūrė net. pas 'bolševikų 
ambasadorių,’ Martensą, j ieš
koti pagelbos.

"Martensą musų komunis
tai iki šiol niekindavo. Mat, 
nors jisai yra 'bolševikų amba
sadorius.’ bet bolševikuojan- 
tiems elementams Amerikoje 
jisai neįtiko, kadangi jisai at
sisakė pasiduoti rusų komunis
tų lyderio Stokiickio, ir lietu, 
vių komunistų boselio, Šukio 
'diktatūrai;' jisai juos net iš
metė iš savo ofiso. Todėl jie 
ėmė labai nekęsti jo ir varyti 
prieš ji agitaciją (į visas ko
munistų kuopas buvo net iš
siuntinėtos rezoliucijos, pro
testuojančios prieš Martensą).

"Bet, bėdoje būdami, jie ne
surado ką daryti ir nupleškė
jo pas 'bolševikų ambasadorių.’ 
Ir jisai tur-but susimylėjo ant 
jų ir patarė kreiptis prie advo
kato.’’
Advokatas, matomai, pa

aiškino komunistų lyde
riams, kad jie čia labai suk- 
limpę, kad jie neturi teisės 
nusinešti IjSS. turtą i ko
munistų partiją be LSS. na
rių pritarimo. Todėl tie ly
deriai paleido dabar per sa
vo sąjungą referendumą, 
kad komunistai nubalsuotų, 
jog LSS.. prisideda prie ko
munistų partijos ir paveda 
jai visą savo turtą. Ir da
bar jie aiškina savo pasekė
jams, jog dabar jau busią 
viskas gerai ir "socialburžu- 
jai” negalėsią pinigų iš jų 
atimti. t

Bet šitaip elgdamiesi ko
munistai gali dar daugiau 
Įklimpti. Jie gali netik pi
nigų negauti, bet gali da ir 
blogiau būti. Va’džia gali 
juos paimti už taip vadina
mą "forgery,” t. y. už klas- 
tavimą dokumentų ir ban
dymą apgauti teismą. Mat, 
jie leidžia referendumą ir 
balsuoja kaipo nariai Lietu
vių Socialistų Sąjungos, su 
kuria jie pertraukė visus 
ryšius ir kurią jie oficialiai 
apskelbė "palaidota.” Būda
mi komunistais, visai kitos 
partijos nariais, jie balsuo
ja kaipo socialistai, kad už
griebus socialistų turtą. Už 
tokią klasta Suvienytų Val
stijų Įstatymai sunkiai kal
tininkus baudžia. Tamsus 
komunistų partijos nariai 
to nesupranta ir lyderiai da
ro viską, kad kuopos apie 
tą pavojų nesužinotų.

Socialistai žino, kad dau
gelis komunistų yra niekuo 
nekalti darbininkai, tiktai 
lyderių suklaidiflti, todėl jie 
ir nenori, kad tiems darbi
ninkams reikėtų eiti kalėįi- 
man už vadų suktybes. To
dėl socialistai bvlos dėl LSS. 
Namo pinigų da nepradėjo

(nors pinigai jau sulaikyti) 
. ir nenori ją pradėti. t Vietoj 

valdiško teismo, socialistai 
. pasiūlė komunistams drau

gišku keliu šitą klausimą iš
rišti; jie pasiūlė trečiųjų 
teismą. "Naujienos” 
neša, kad—

"Komunistų advokatai 
mė pasiūlymą ir žadėjo, 
kalbėję su savo klentais, duo
ti atsakymą. Kiek žinome, at
sakymas dar nėra duotas. Jei
gu komunistai nesutiks eiti Į 
Trečiųjų. Teismą, tada prasi
dės veikimas pagal šalies Įsta
tymus.

"Tą Trečiųjų Teismo pasiū
lymą socialistai padarė ne dėl
to, kad jų pozicija butu silpna 
įstatymų žvilgsniu, (apie tai 
nėra jokios abejonės), o tiktai 
dėlto, kad socialistai nori iš
vengti tąsymosi po valdiškus 
teisinus. Jeigu pas komunistus 
da yra palikę bent truputis so- 
cialistiškos sąmonės, tai jie su
tiks su šita propozicija. O jei
gu ne. tai — pasigailės."
Taigi socialistai elgiasi 

kaip tikrai darbininkų drau
gams pridera.

I ,

SOCLALISTŲ LAIMĖJI
MAI.

Šiomis dienomis daugelyje 
Amerikos miestų buvo rin
kimai valdininkų. Brookly- 
niškė "Laisvė” su didžiausiu 
džiaugsmu pranešė savo 
skaitytojams, kad New 
Yorke socialistai likos visai 
"sumušti.” Stambiosios New 
Yorko buržuazijos organas 
’Times” irgi tokį pat džiau
gsmą išreiškė. Beto, ”Ti- 
mes" užsipuola ant socialis
tu, kam jie lenda į mkimų 
kampaniją ir stato savo 
kandidatus. "Laisvė” taip- 
pat priešinga socialistų da
lyvavimui rinkimuose.

Kaip matot, šiame klausi
me komnistų organas stovi 
ant vienos papėdės su kapi- 
ialistų laikraščiu.

Bet kapitalistiškam laik
raštyj nors tiek yra teisybės, 
kad jis pasako, kiek socia- 
iistai gavo New Yorke bal
sų. "Times,”’ kad ir nenorė
damas. \yisgi praneša, kad 
socialistų kandidatas Oneal 
gavo arti 150.000 balsų. Iš 
įo pranešimų taipgi matyt, 
kad 2 socialistai likos išrink
ti miesto valdvbon iš New 
Yorko, centro ir du iš New 
Yorko priemiesčių. Vienas 
iš tų buvo išrinktas Erookly- 
ne, tai yra toj miesto dalyje, 
kur "Laisvė” turi sau liz
dą susisuku^. Bet ’Traisvė” 
šitą faktą slepia. Netik 
slepia, bet dar meluoja, buk 
socialistai buvę visai "su
mušti.”

Jeigu nežiūrint tos suiru
tės, kokią komunistai pasė
jo Socialistų Partijoj ir vi
sam Amerikos dartrininkų 
judėjime, New Yorko prole
tariatas padavė už vieną so
cialistą arti 150,000 balsų ir 
išrinko 4 socialistus miesto 
valdvbon, tai reiškia ne so
cialistų "sumušimą,’’ bet di
delį laimėjimą.

Buffalos meiste socialis
tas Perkins gavo 47,102 bal
sųjį’ buvo išrinktas į mies
to komisionierius. Komu
nistų kandidatas tenai gavo 
vos tik 500 balsų.

Lackawannoje socialistas 
Gibbons buvo išrinktas mie
sto majoru.

Davtone’o mieste, Ghio 
valstijoj, kur išviso buvo pa
duota 25,000 balsų, už socia
listų kandidatą balsavo 
10,000, vadinas, beveik pusė 
balsuotojų.

•Didelių laimėjimų socia
listai turėjo ir kitose Ohio 
valstijos vietose. Byervillės 
ir Massilono miesteliuose 
socialistai buvo išrinkti į 
majorus.

Tas parodo, kad nežiūrint

pra-

priė- 
pasi-

' •

KELEIVIS
Bet kokia čia klaida, ”f ilo—• bolševikus labai demokrati- 

— . ”LaįSVėS” nepasa- nė tvarka ir kad žmonės
; ko. Nepasako, nes jie ipatįs juos labai myli. Bet taip 
i nežino. Gramatiškai tas sa- protauti gali tiktai ”negra- 
. kinys visai teisingas. Jeigu motnas" politiškai žmogus. 
Į lietus gali lyti, sniegas—sni- Kas pažįsta pasaulio istori- 
gti, L* . * . '
žaibas — žaibuoti, šviesa — tas žino, 
šviesti ir tt., tli kodėl apsi
reiškimas negali reikštis?) 
Žinoma, dėl kalbos Įvairu-j rodė ir dabartinė Europos 
mo, vietoj veiksmažodžio (’ T’~:—■* u*:-
"raikštis,” galima butų pa- 
rinkti koki sinonimą, bet 
tai stiliaus klausimas. Ka
binėtis prie tokių dalykų, 
ypač "Laisvei,” kuri pati 
lietuviu kalbos gerai nepa
žįsta, visai neišmintinga.

Toliaus anarcho-komunis- 
tų organas nori užginčyti 
drg. ' Hermano nurodytą 
faktą, jog bolševikų valdo
moj Rusijoj žmonės neturi 
balso. Tas reiškia, kad 
"Laisvės” redaktorėliai nėra 
skaitę Sovietų konstitucijos. 
Toj konstitucijoj (Dalis II, 
skyr. VI, par. 24) aiškiai pa
sakyta, kad augščiausis So
vietų Rusijoj autoritetas 
vra ne žmonių balsas, bet 
komisarų suvažiavimai, ir 
tuos komisarus ranka ne 
ratįs žmonės, bet kiti ko
misarai skiria. Leninas ir 
Trockis taipgi ne žmonių iš
rinkti, bet komisarų užgir- 
ri valdininkai. Ir jeigu 
jmonės norėtų koki valdi
ninką prašalinti, jie negalė
jų prie jo prieiti jokiu budu.

Tas pats ir su "proletaria- 
:o diktatūra.” Faktiškai to
ri diktatūra Rusijoj yra ne 
oroletariato, bet bolševikų 
frakcijos diktatūra.

"Laisvė’’ norėtų prirodyt, 
kad Rusijoj kitokios parti
jos dabar ir nėra, kaip tik 
bolševikai. Anot jos —

”90 G Rusijos gyventojų yra 
pilnateisiai piliečiai. Jie turi 
pilną balsavimo teisę. Tie 
žmonės Įsteigė tokią drūtą val
džią ir taip solidariai sugyve
na. kad net nuo pusės pasaulio 
imperialistų apsigina."

Gali būt, jog ’Laisvė’’ taip 
iki. Bet tikrenybėje taip 
tėra. Kad Rusijos žmonės 
tėra pilnateisiai piliečiai, 
tai parodo Sovietų Respubli
kos konstitucija. Bet da ge
riau tai parodo Steigiamojo 
Seimo išvaikymas. Stipriau- 
sis bolševikų argumentas 
orieš Kerenskį buvo tas, kad 
jis nešaukė Steigiamojo 
Seimo. Mat jie tikėjosi, kad 
tą seimą žmonės rinks bol

ševikus. Kerenskio valdžia 
molė ir bolševikai patįs sei- 
ną sušaukė. Bet kuomet 
>asirodė, kad Rusijos Rau
lis atsiuntė i tą seimą dau
giausia social-revoliucionie- 
’ių, bolševikai pašaukė savo 
’audonaią gvardiją ir žmo
nų atstovus durtuvais išvai
kė. Ir aky vaizdo je šito fak- 
o "Laisvė” mums pasakoja, 
<ad 90' \ Rusijos gyvento
jų ”vra pilnateisiai pilie
čiai!"

Bet gal taip buvo tik iš 
)at pradžių ? Gal dabar jau 
visi eina su bolševikais, iš
skyrus buržuaziją? Ne; 
faktai parodo, kad ir dabar 
dalykai nepakitėjo. Tik pa
siskaitykite ant šio "Kelei
vio" puslapio, ką liudija Ru
sijos socialdemakratų va^ 
das Martovas. Jisai paro
de kad kai-kuriuose Rusi
jos miestuose ir šįmet žmo
nės išrinko i vietos sovietus 
didžiumą menševikų, bet 
bolševikai jų neįsileido, o 
kaip kur išrinktus atstovus 
net i.kalėjimą sukišo.

~Ar visa tai nepatvirtina 
drg. Hermano pasakymo, 
kad žmonių balsas Rusijoj 
nieko nereiškia ir kad taip 
vadinama "proletariato dik
tatūra” faktiškai yra tik 
bolševikų frakcijos diktatū
ra?

"Laisvė” sako, kad bolše- 
nuo pusės

šiek-tiek moka lietuviškai, ne- to ji norėtų padaryt išvedi- 
padarytų tokios klaidos.”

komunistų pasėtos demora-į 
lizacijos, minios stovi už so- logai”. iš 
cialistus.
DIDŽIUMA Už MENŠE

VIKUS.
Daugelis mano, kad Rusi

joj dabar žmonės kitų par
tijų neremia, kaip tik bolše
vikus. Toks Įspūdis pas 
daugeli pasidarė dėlto, kad 
sonetų valdžia Rusijoj da
bar susideda iš vienų bolše
vikų.

Bet .pasirodo, kad toks Įs
pūdis yra klaidingas. Pa
sirodo, kad Rusijos žmonės 
menševikų kartais daugiau 
išrenka i sovietus, negu bol
ševikų, bet bolševikai, turė
dami savo rankose ginkluo
tą spėką, jų visai neįsilei
džia.

Štai, "Naujienos” pers
pausdino chicagiškio ”Dal- 
ly News" korespondento pa
sikalbėjimą Maskvoje su 
menševikų vadu Martovu, 
kuris papasakojo ve kokių 
dalykų:

"Mes (menševikai) turime 
daug sekėjų, bet egzistuojanti 
bolševikų spėkos ir prievartos 
valdžia neduoda priešingoms 
partijoms progos liuosai veikti 
ir vystyti savo propagandą,

"Tečiaus, pereitą žiemą, ka
da menševikai turėjo savo laik
rašti, vien tik Maskvoj ji skai
tydavo 80,000 žmonių, o vist 
skaitytojų buvo 150.000. Mė 
nuo. atgal Brianske Įvyko so 
vietų rinkimai. Rinkimų kam
panijos (pažymėtinas dalykas) 
niekas nevaržė. Balsavo šeši 
tūkstančiai darbininkų ir di
duma deputatų išrinkta men
ševikai.. Tečiaus mandatų ko
misija ’rado.: kad diduma men
ševikų esą išrinkta neteisėtai 
ir priėmė Į Sovietą 31 komu
nistą ir tik devyniolika menše
vikų.

"Maskvos rinkimuose perei
tam kovos menesvj į centrali- 
ni komitetą išrinkta trjs men 
ševikai — Danas, Jugovas ii 
Pleskovas. Jiems neleista už
imti vietas. Maža to, bolševi
kai areštavo visą centralini ko
mitetą. o podraug ir mane. Ka
lėjime jie mus laikė ne po vie
nodą terminą. Po to rinkimai 
paskelbta neteisėtais ir priža
dėta surengti nauji rinkimai 
bet tų rinkimų ir po šios die 
nos neįvyko."
Martovas sako, kad są

jungininkų ‘ intervencija, 
Kolčako ir Denikino kontr- 
revoiiucija žymiai sustipri
no bolševikų valdžią, nes vi
si esą Įsitikinę, “kad jeigu 
Kolčakas su Denikinu lai
mėtų, tai Rusijoj tuojaus’ 
butų sugrąžintas caras. Tai
gi, caro bijodamiesi, žmonės 
noroms-nenoroms palaiko' 
bolševikų valdžią ir padeda' 
jai kovoti^u monarchistais 
Jęigu ne šita aplinkybė, sa- 

se-
Jęigu ne šita aplinkybė, 
ko Martovas, bolševikai 
nai jau butų nuversti.

griausmas—griausti, ją ir valstybių gyvenimą, 
kad kuo valdžia 

despotiškesnė, tuo geriau 
jai sekasi kariauti. Tą pa-

JŲ "KRITIKA."
Drg. JIerman anądien 

kritikavo "Keleivyje” 
munistų taktiką. Tas labai 
užgavo anarcho-komunistus 
iš "Laisvės” abazo. Jie lie
ja ašaras savo organe, kam 
drg. Hermanas eina su "Ke
leiviu.” Jie, mat, norėtų, kad 
jis eitų su jais. Piktumas 
juos ima ir sarmata darosi, 
kad visi gabesni veikėjai 
nuo jų užsisuko.

"Laisvė" bando drg. Her
maną kritikuoti. Tik bėda, 
kad ji negali nieko sukriti
kuoti. Negalėdama jo pas
tatytų faktų sugriauti, ji 
kabinasi prie jo sakinio 
"musų darbininkiškame ju
dėjime ' apsireiškė liūdnas 
apsireiškimas.” Užtikus
šiuos žodžius, "Iraisvė” šau
kia: i

"Jau pirmas sakinys aiškiai 
rodo, kad tas žmogus nemoka 
lietuviškai rašyt Tik pamiš
lykit: 'apsireiškė apsireiški
mas.’ Koks nedovanotinas 
bezgramotnumas. Juk pap-!vikai "apsigina 
rastas darbininkas, kuris bent Į pasaulio imperialistų.”

pa
ko-

karė. Kaizerio valdžia bu
vo despotiškesnė už kitas, ir 
jis bemaž ko nepaklupdė 
tris syk skaitlingesnius * są
jungininkus.

Taigi tas faktas, kad bol
ševikai atsilaiko prieš savo 
priešus, visai neparodo, kad 
Rusijos žmonės yra pilnatei
siai piliečiai, kaip tai "Lai
svė" norėtų išaiškint. Ant
ras dalykas, Rusijos žmones 
kovoja prieš kontrevoliuci- 
jonierius, nes bijosi, kad 
jiems laimėjus caras negrįž
tų.

"Laisvė" šitų dalykų ne
supranta, bet imasi kitus 
kritikuoti.* Vyručiai, geriau 
pasimokintumęt nuo drg. 
Hermano, tai daugiau žino- 
met.
UŽGRIEBĖ SĄJUNGOS 

LITERATŪRĄ.
Brooklyno lietuviškųjų 

komunistų laikraštis, 18 laph 
kričio numeryje rašo:

"Pereitos subatos popieti 
detektyvai užgriebė visą Broo
klyne laikomą Sąj. literatūrą, 
kurios vertė siekė $2,000. Ta 
literatūra tapo atvežta Brook- 
lvnan. Sąjungos spaustuvei 
rengiantis čion persikelti.

"Vargiai galima tikėtis kada 
nors ją atgauti. Veikiausiai 
ji bus sunaikjnta."

Tai ve, prie ko priveda 
komunistų palitika! Kad ir 
nekalčiausio turinio butų 
knygos, valdžia konfiskuoja 
jas kaipo anarehistiškus 
raštus, nes į komunistus ji 
žiuri kaip į paprastus anar
chistus.

”LAISVĖ" V AGIA Iš 
"KELEIVIO" ŽINIAS.

Jau kelintu kartu Brook
lyno "Laisvė” ima iš "Kelei
vio” straipsnių ir žinių iš
traukas apie Lietuvos padė
tį, spausdina jas savo skiltį- 
se daro iš jų savo "apžval
gas," bet nepasako, iš kur ji 
tas informacijas ima.

Šitaip elgtis negražu. Tai 
•yra literatiška vagystė!

"Keleivis’ tari Lietuvoje 
gerų bendradarbių, kurie 
nuolatos teikia žinių apie 
Lietuvos valdžios politiką ir 
darbininkų judėjimą. Mums 
negaila, kad kiti laikraščiai 
tas žinias iš "Keleivio" per
spausdina, bet teisybė ir lai
kraštinė etika reikalauja vi
suomet nurodyti šaltinį, iš 
kurio tos žinios imamos.

"Laisvė” elgiasi kaip tik 
priešingai. Ji vagia iš "Ke
leivio” žinias *ir spausdina 
jas kaipo savo. Mat, jai ne
paranku prisipažinti savo 
skaitytojams, kad remiasi 
"Keleivio" žiniomis. Skai
tytojai jai tuomet galėtų pa
sakyti :

"Klausyk, ’Laisvė,’ tu nuo
latos mums pasakoji, buk 'Ke
leivis' esąs darbininkų prie
šas, buk jis palaikąs buržua

zine Lietuvos valdžią, o tuo tar
pu tu pati semi iš 'Keleivio' ži
nias apie tos valdžios negeru
mą. Jeigu ne 'Keleivis,' tu ne
žinotum nei apie Kauno darbi
ninkų streiką, nei apie jų atsi
šaukimus, nei apie kitus daly
kus. Vadinasi, tu vaduojiesi 
'Keleivio' faktais ir tuo pačiu 
laiku mums sakai, kad mes tu
rime tiktai tau tikėti, o ne 
'Keleiviui.' Pasakyk mums. 
'Laisvė,' kur tu mokinaisi to
kios liogikos!”
Šitaip galėtų pasakyti 

"Laisvei" ne vienos jos skai
tytojas. jeigu ji imdama iš 
"Keleivio’’ žinias pasakytų, 
kad jos iš "Keleivio.” Todėl 

[ji to ir nesako. Ji elgiasi giją nuo 
mą (tik nemoka), kad pas kaip vagis. pasikėsinimo!

ir
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Kas turi būt prašalintas iš 
valdybos.

Lietuvių Darbininkų Lite- 
rąturos Dr-jos centro sekre
torius pranešė per "Laisvę,” 
kad jis', pagal suvažiavimo 
nutarimą, paliuosavęs drg. 
Michelsoną nuo pildymo tos 
draugijos Literatūros Ko
miteto pareigų, nes pagal 
LDLD. konstitucijos 3-čią 
skirsni drg. Michelsonas ne
galįs toie vietoje būti.

Gerai, pažiūrėkime kaip 
dalykai ištikrujų stovi ir ar 
suvažiavimas pagal konsti
tucijos pasielgė. Konstitu
cijos skyriuje ”LDLD. Val- 
dvmosi Pamatai,” 3-čiam 
paragrafe, pasakyta ve kas: 
"Centro Komiteto ir Litera
tūros Komiteto nariais gali 
būt tik tie, kurie priklauso 
prie LSS. arba Soc. Partijos 
ir yra išbuvę vienus metus 
LDLD. arba LSS. nariais."

Taigi, kaip sekretorius sa
ko, drg. Michelsonas likos 
paliuosuotas iš Literatūros 
Komiteto pasiremiant šituo 
konstitucijos punktu. Tas 
reikštų, kad jis paliuosuotas 
ne dėl kokio nusidėjųno 
Prieš Draugiją, ir ne dėlto, 
kad jis netiktų tai vietai, bet 
vien dėlto, kad jis neprik
lauso arba prie LSS. arba 
prie Soc. Partijos.

Tuo tarpu gi, kiek man ži
noma, drg. Michelsonas pri
guli ir prie LSS. ir prie So
cialistų Partijos. Ir netik 
origuli, bet yra ištikimas tų 
organizacijų narys: raštu ir 
žodžiu gina jų garbę ir čie- 
Ivbę.

Dabar pažiūrėkime, kas 
vra tie žmonės, kurie nuta
rė prašalinti drg. Michelso
ną iš Lit Komiteto dėl ”ne- 
origulėjifno” prie LSS. ir 
Soc. Partijos. Ar jie patįs 
priguli prie LSS. ir Soc. Par
tijos? Visi žino, kad savo 
nuvažiavime Brooklyne jie 
nuo tų organizacijų atsime
tė ir apskelbė Joms griež
čiausią kovą. Jie prisidėjo 
orie anarchistiškos komu
nistų partijųs ir dabar pur
vina LSS. ir Soc. Partiją 
oer savo organus šlvkščiąu- 
•iu budu.

Taigi ne jie kitus dabar 
gali braukti iš LDLD. įstai
gų, bet pagal LDLD. konsti
tuciją reikia juos prašalinti.

Jie neturi teisės būti L. D. 
L D. komitetų nariais, nes 
konstitucija aiškiai sako, 
kad "Centro Komiteto ir Li
teratūros Komiteto nariais 
gali būt tik tie, kurie prik- 
auso prie LSS. arba Soc. 
Partijos.” O jie dabar prie 
šitų organizacijų nepriklau
so! Jie faktiškai apsiskel
bė save komunistais ir prisi
dėjo prie visai naujos politi
nės partijos, kurios taktika 
ir veikimo programas griež
tai priešingi L. S. Sąjungai 
ir Soc. Partijai. Jie prišin- 
gi minimaliai socialistų pro
gramos daliai, kas reiškia, 
iog jie negali būti socialis
tais.

Tuo budu visa dabartinė 
LDLD. valdyba (išskirus tik 
kasierių drg. K. Liutkų ir 
Lit. Komiteto narį drg. Mi
chelsoną) turi būt kuogrei- 
čiausia prašalinti iš vietos.

Drg. K. Liutkus ir drg. 
S. Michelsonas yra ištikimi 
LSS. ir S. P. nariai ir jiecĮu 
turi pasilikti.

Draugai LDLD. nariai! 
Ar jus duosite žmonėms su 
negryna sąžine, žmonėms, 
eurie išsižadėjo savo idėjų 
ir principų, kurie spiovė ant 
viso socialistų judėjimo, — 
ar jus duosite tokiems žmo
nėms suminti po kojų L. D. 
L. D. konstituciją ir taisyk- 
es?I

Aš šaukiu Jus, Draugai: 
ginkime savo kultūros drau- j 
--- —> social-anarchistų

Neduokime <
«

darbininkų klaidintojams 
joje sauvaliauti ir laužyti 
jos konstituciją! Apvalyki
me ją nuo visokių ardytojų, 
kad ji ir vėl galėtų tarnauti 
tiems patiems tikslams, ko
kiems ji buvo suorganizuo
ta!

Kuopas turi pareikalauti, 
kad drg. Michelsonui tuo
jaus butų sugrąžintos Lite
ratūros Komiteto nario tei
sės. Kuopos ir pavieniai na
riai turi reikalauti, kad C. 
Komitetas pildytų konstitu
ciją.

Draugai, prie darbo! Męs 
perorganizavom ir apgy- 
nėm nuo social-anarchistų 
LSS., męs turim apginti nuo 
tų gaivalų ir LDLD.

Šalin social-anarchistai iš 
musų organizacijų!

K. J. Pustelninkas.

LDLD. 19 kuopos paklausi
mas.

St. Michelsonui.
Gerb. Drauge:—

Patėmijom "Laisvės” N44 - 
K. Steponavičiaus praneši
mą buk LDLD. 1-mas suva
žiavimas nutaręs prašalinti 
jus iš LDLD. Literatūros 
Komiteto, remianties LDLD. 
konstitucijos jlaragr. 3, 
pusi. 6.

Taigi norėtume žinoti, ar 
jus tikrai nepriklausote prie 
LSS. ir S. P., nes musų kuo
pa nominavo jus ant sekan
čių metų i LDLD. Literatū
ros Komitetą ir be abejonės 
musų kuopa balsuos už jus 
rinkimų metu. Taigi butų 
geistina žinoti, ar jus palai
kote kandidatūrą ar ne, ir 
jeigu palaikote, o Brooklyno 
politikieriai nepadėtų jūsų 
vardo ant rinkimų blankos, 
tai kaip tada kuopa turėtų 
elgtis?

Dabar, kas link LDLD. 
konstitucijos peržengimo. 
Kas ją peržengė, kas ne, bet 
kad komunistai ją peržengė, 
tai jau aišku visiems. Te
čiaus męs nenorėtume ardyt 
organizacijos, metant iš jos 
narius: musų pareiga 'tik 
žiūrėti, kad Į valdybą ineitų 
kompetentiški žmonės ir kad 
nariai galėtų gauti tai, dėl 
ko jie priklauso prie LDLD., 
t. y. gerų knygų.

Draugiškai,
F. Zavistas. 

LDLD. 19 kp. Sekr.
*

Michelsono paaiškinimas.
Į LDLD. 19-tos kuopos 

sekretoriaus paklausimą S. 
Michelsonas davė maž-daug 
šitokio turinio atsakymą: 
”Prie LSS. aš priklausau 
nuo 1908 metų, o prie S. P. 
nuo to laiko, kaip LSS. su S. 
P. susivienijo. Ką ’Laisvė’ 
skelbia, jog aš prie tų ogani- 
zacijų nepriklausau, tai yra 
melas. Ir komunistai pra
šalino mane iš Literatūros 
Komiteto ne dėlto, kad aš 
prie tų organizacijų nepri
gulėčiau (dabar jie patįs 
prie jų nepriklauso!), bet 
dėlto, kad aš ne komunistas.

"Nors ištikrujų ne jie ma
ne turėtų braukti, bet juos 
reikėtų išbraukti, tečiaus aš 
nenoriu to klausimo kelti ir 
peštis su jais, nes tuomet iš- 
rodvtų, kad aš jieškau gar
bės, ar urėdų. Tai kuopų 
pareiga, ne mano.”

PRANCŪZAI PARDUO
DA AMERIKOS CUKRŲ.

Iš Pragos pranešama, kad 
Prancūzija pardavusi Čeko
slovakijai 100,000 tonų cuk
raus, po 2,100 frankų už .to
ną. Sakoma, kad tai buvęs 
Amerikos kariumenės cuk- 
kus, kuri Amerikos valdi
ninkai pardavę Prancūzijai 
”už dainą,” tai yra atidavė 
dvlęai.
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DONORĄ, PA. 
Tautininkų "Dirvos” vertė.

Mūsiškiai tautininkai tik 
dabar pamatė, koks yra 

- skirtumas tarp darbininkiš
kų ir bepartyviškų musų 
laikraščių.

Štai tautininkų laikraščio 
"Dirva” .N36 tilpo ilgas 
straipsnis, kur agituojama 
streikuojantĮs darbininkai, 
kad pasitenkintų kompani
jos siūlomu geru užmokes- 
niu ir grįžtų į darbą. Tasai 
straipsnis baigiama šauks
mu: "Parodykit savo ameri- 
konizmą ir grįžkit į darbą." 

Ta priešdarbininkiška agi
tacija pasipiktino net ir tau
tininkai. L. Ukėsų Kliubas 
savo susirinkime priėmė 
protesto rezoliuciją prieš 
"Dirvą” už skelbimą šitokių 
"raštų." Rezoliuciją pasiun
tė "Dirvos" redaktoriui p. 
K. Karpavičiui. Karpavi
čius laišku atsako, kame 
tarp kita ko sako: "Neklau- 

* sykite, ką laikraštis rašo, 
bet laikykitės vienybės, o 
streiką laimėsite." Vadinasi, 
"Dirvos" redaktorius liepia 
neklausyti, ką jo redaguo
jamas laikraštis rašo. Ar ne 
ironija? Rašo ir liepia nek
lausyti. Jeigu butų atsakęs, 
kad už tokius rašymus kom
panija "Dirvai" gerai apmo
ka, tai bent teisybė butų pa
sakyta, kad bepartyviški 
musų tautininkų laikraščiai 
tarnauja tiems, kas jiems 
užmoka, vienu žodžiu dole
riui, o ne skaitančių žmonių 
reikalams. Jeigu, tas straip
snis yra apgarsinimu, tai 
redakcija privalėjo ir paste
bėti prie jo, kad tai apgarsi
nimas, į kurį skaitytojas 
neprivalo kreipti rimtos do- 
mos. Bet taip nepadarė ir 
agitavo darbininkus grįžti 
darban, tuomi prisidedama 
prie streiko laužymo. Kar
pavičiaus atsakymą girdėjo 
tik L. U. Kliubo nariai, o 
"Dirvos" agitaciją prieš 
streiką skaitė visi jos skai
tytojai. "Dirva" negali tuo 
savo redaktoriaus atsakymu 
pasiteisinti. Tautininkai pri
valėjo net ir tuo atsakymu 
pasipiktinti, nes ten liepia
ma neklausyt, ką laikraštis 
rašo. Vadinasi, toks laik
raštis nereikalingas. Bet 
kaip tautininkų laikraščiai 
—beprincipiai, taip ir musų 
tautininkai. Tokiems žmo
nėms ateities negali būti. 
Darbo žmonės vis aiškiau 
ir aiškiau pradeda susipras
ti, kad tik socialistiški laik
raščiai tikrai darbininkų rei 
kalams tarnauja Dėlto jie 
pradeda vis labiau ir labiau 
mesti i šalį kitus laikraščius 
ir griebiasi skaityt "Naujie
nas," "Keleivį” arba "Lais
vę." Dažnai gali girdėt žmo
nių pareiškimus, kad tik so
cialistų laikraščiai teisybę: 
rašo.

Reikia priminti, kad čia 
pas mus randasi L. U. Kiiu- 
1)0 namas, kuris atidaras 
darbininkams kasdien. Strei 
kuojantįs darbininkai gali 
susieiti ir savo reikalus 
svarstyti. Tik labai gaila, 
kad darbininkai susiėję 
daug liuoso laiko niekais 
praleidžia, bekozy modami, 
kuomet toks svarbus mo
mentas, kuomet eina di
džiausia tarp darbo ir kapi- 
tado kova, kokios iki šiol da 
niekad šios šalies istorijoj 
neblhvo, tai tokiu metu kiek
viena valandėlė yra svarbi 
darbininkui ir kiekvieną va
landėlę privalo sunaudoti 
savo žinios padidinimui, sa
vo proto patobulinimui. 
Kliube vra knygynas, kodėl 
nepaimti knygą ir skaityti. 
Pasakys, kad "jau aš pers
kaičiau” tą ar kitą knygą, 
tečiaus vieno perskaitymo 
neužtenka, jeigu neatmena
ma, kas perskaityta. Skaity
mas darbininkui taip yra

reikalingas, kaip kareiviui 
amunicija. Taigi skaitykime 
ir švieskimės, be ko negali 
būt darbininkams išsiliuosa- 
vimo.

I*irš!ėnas.
CLEVELAND, OHIO. 

Du lietuviai banditai laukia 
eiektrikinės kėdės. I

"The Cleveland News" 
dienraštis 10 lapkričio pas
kelbė, kad broliai Kibartai 
Kaltinami už žmogžudystę 
prisipažino prie kaltės ii 
dabar tik laukia jau dienos, 
kada jiems reikės atsisėsti 
elektrikinėn keiiėn.

Minėtas laikraštis Ui dvie
jų brolių, Andriaus ir Petro 
Kibartų, prasižengimą taip 
atpasakoja:

”Liepos 16 d. š. m. Lake 
Shore bulvare pastoję kelią 
ir apiplėšė keturis žmones, 
broliai Kibartai pavogtu iš 
Williams Chambulain’o au
tomobiliu iš Clevelando pa
sileido bėgti. Netoli Wil- 
ioughby miestelio jiems 
automobilius sugedo. Far- 
meriai iš jaunų vyriškių ne
ramumo spėdami apie jų 
nusikaltimą, pranešė mar
šalui. Maršalas pasiėmęs 
sau pagalbon Ernestą Grey 
nuvažiavo i Wil!oughby, 
kur policijos automobiliun 
įsėdo valgyklos savininkas 
McCarthv ir tūlas Gilmore. 
•Jie visi dabar pasileido bė- 
gėlius vytis. Atstume dvie
jų mylių nuo Willoughbv 
maršalo automobilius bėgė
jus pasivijo ir pralenkė tuo 
tikslu, kad staigiu automo
biliais apsukimu sulaikius 
bėgėlių automobilių. Ban
ditai pamatę spąstus, pradė
jo tuo.i šaudyt. Grey patai
kytas galvon krito ant vie
tos. Iš maršalo automobi- 
iiaus atsakyta šūviais. Ban
ditai iššaudę savo patronus, 
šoko iš automobiliaus ir pa
sislėpė šalia kelio krūmuo
se. McCarthv, nors ir sužei- 
stas, ir Gilmore šaudė į krū
mus, o maršalas telefonu pa
šaukė iš Willoughby pagai
los. Netrukus automobi
lius su keliais vyrai ir karei
viais atvažiavo. Banditai 
jau buvo nu nėrę krūmais 
gana toli ir buvo išėję ant 
kelio, kada atbėgo pagalbos 
automobilius ir juodu sulai
kė. Broliai Kibartai pasida
vė, nes abudu buvo šūviais 
sužeisti. Jiedu pasidavė 
Kay pavarde ir kad gyveną 
Akrone. bet policijos kapi
tonui Matavičiui iš Cleve
lando pasisekė susekti, kad 
lai vra broliai Kibartai. An
drius jau sėdėjęs kalėjime 
už viliugvstę, o Petras pik- 
tadariauti pradėjęs nud 14 
metų savo amžiaus ir turi 
napildes daugiau kaip šimtą 
užpuolimų ir apiplėšimų."

Be to reikia da pridurti, 
kad tiedu banditai yra gerų 
katalikų sūnus. Jiedu lan
kė Lietuvių švento Jurgio 
terapijos mokyklą ir išmo
jo tiek doros, kad savo jau
nas dienas turi baigti ant 
eiektrikinės kėdės.

Jonas Bacevičia. 
BROOKLYN, N. Y.

Komunistai priešingi mo
kyklom.•

Brooklyno Lietuvių rub
siuvių unijoj vadovauja -taip 
vadinami mūsiškiai "komu
nistai."

Lapkričio 3 d. tos unijas 
58 skyriaus susirinkime bu
vo perskaitytas Draugijų 
Sąjungos atsišaukimas, ka
me prašoma finansinės pa
ramos vakarinei vaiku mo
kyklai palaikyti. Mokykloj 
mokinama lietuvių kalbos 
gramatika, rašymas ir skai
tymas.

Atsišaukimą perskaičius, 
susirinkime kilo dėlto dide
lis ginčas. Komunistai Ira- 
dėjo reikalaut, kad laiškas

butų atmestas. Tečiaus dau
giau už komunistus protau
jantis draugai stovėjo už 
laiško priėmimą ir nurodį- 
nėjo, kad toji pati rubsiuvių 
unija yra draugijų sąjungos 
nariu ir su sąjungos reika
lais negal nesiskaityti taip, 
kaip komunistai reikalauja. 
Ir ar žinote, kodėl tie komu- 
nisati priešingi vaikų apš- 
vietai? Ugi dėlto, kad mo
kyklą veda draugė Herma- 
nienė. Žinoma, tie "susip- 
ratusieji darbininkai” visą 
savo tulžį išliejo ant drau
gės Hermanienės. Ypač u- 
nijos atstovas Bekampis 
tiek, rėkė ir plūdo, kad iš jo 
to negalima buvo nei tikė
tis. Tiems padangėm skrai
dantiems visur vaidinasi po
litikos šmėklos. Jięms net 
vaikų mokykla rodosi kontr- 
revoliucijos lizdu. Girdi, 
ten mokinama sociaipatrio- 
cizmo ii- kitų komunistams 
baisių dalykų. Aišku, kad 
tų žmonių neramios sąžinės 
savo šešėlių bijo. Ir šita sa
vo purvina atdka ant mo
kyklos jie čia kuoaiškiausiai 
parodė save. Dabar jau ga
li būt visiems aišku, kad tie 
gaivalai nesirūpina darbo 
žmonių klesos reikalais. 
Pakol darbininkų klesa bus 
palaikoma tamsybėj, pakol 
nuo jos bus stumiama šalin 
apšvieta, patol veltui svajo
ti apie darbininkų išsiliuo- 
savimą. Komunistams rei
kalingas žmonių tamsumas 
lygiai kaip kunigijai, nes ki
taip negalima ant tų darbi
ninkų užtraukti komunistų 
diktatūros. Rumbinis.

WEST LYNN, MASS. 
Kun. Mockaus prakalbos.
Laipkričio 12 d. čionai bu

vo šv. Kazimiero Draugijos 
kun. M. X. Mockui pareng
tos prakalbos.

Nors vietos davatkos ir 
fanatikai dėjo visas savo 
juodas spėkas, kad toms 
prakalboms neleidus Įvykti, 
tečiaus nieko nepešė; pra
kalbos įvyko ir pavyko ge
riau, negu buvo tikėtasi. 
Kalbėtojas savo humoristiš- 
ka ir pilna neužginčijamų 
faktų kalba taip užinteresa- 
vo labai skaitlingai susirin
kusią publiką, kad iš visų 
atsirado tik vienas tamsu- 
nėlis, kuris iššokęs kaip Py- 
vpas iš kanapių pradėjo 
kalbėtojui instrukcijų duo
ti apie ką jis turi kalbėti, 
būtent, kad jo religijos visai 
nekliudytų. Vargšas žmo
gelis, neradęs publikoje sau 
pritarėjų, Jš gėdos apkaitęs 
turėjo atsisėsti.

Reikia pridurti, kad tūlas 
Mišarka ir biznierius L. E. 
negalėdami kitaip rengiamų 
prakalbų sulaikyti, atsivedė 
policijos ir detektyvų, kad 
Mockui bekalbant jį areš
tuoti. Policistai pasiklau
sę ir patyrę apie ką kalba
ma, gardžiai pasijuokė, o 
skundikai atsidūrė nemalo
niam padėjime. Mat jtkbu
vo policijai baisiausių daly
kų pripasakota, primeluota, 
buk Mockus esąs bolševikas, 
griaująs valdžią ir tikėjimą, 
tuo tarpu policija panjatė, 
kad kalbėtojas vien Romos 
trusta kritikuoja.

Kada Mockus užbaigęs 
nrakalbą užklausė publikos, 
kas nori, kad da porą vaka
rų čia kalbėtų, visi iškėlė 
rankas. Prieš buvo tasai 
tamsumėlis, kuris norėjo 
diktuoti Mockui kaip turi 
kalbėti, ir tris kiti. Taigi Šv. 
Kazimiero Dr-ja rengiasi 
da surengti Mockui prakal
bas. « » *

Beje, tūlos musų karštos 
katalikės dukterį pastąruo- 
mis dienomis aplankė gar
nys ir paliko dovaną sūnų. 
Tai tur-but nekaito prasidė
jimo apsireiškimas.

"Kel." korespondentas.

KENOSHA, U IS. 
Atsakymas i paaiškinimą.
Nors laikraštyje vieta yra 

brangi ir platesnė? visuome
nės čia kalbamas dalykas 
gal ir neinteresuoja, tečiaus 
kad jis gyvai liečia LSS. 58 
kuopos -Aido charą, o sykiu 
ir socialistų kuopą, todėl ti
kimės, kad "Keleivis” neat
sisakys paskelbti musų at
sakymą į tilpusi "Keleivio" 
35 numeryje J. Pilkausko 
pasiaiškinimą.

LSS. 58 kuopos Aido cho
ras savo susirinkime 27 d. 
spalių, perskaičius J. Pilkau 
sko rašytą chorui laišką, iš
rinko komisiją, kad jinai 
viešai nušviestų J. Pilkaus
ko asmenį ir jo darbus. Pil
kauskas savo laiške chorui 
išplūsta choristus "provoka
toriais” ir panašiais šlykš
čiais vardais, kurių choris
tai neprisiima. Taigi no- 
roms-nenoroms prisieina 
da sykį statyt tą žmogų vie
šumon ir nusiplauti tas dė
mes. kurias jis ant sočialis- 
cų choro meta. •

% Pilkauskas savo pasiteisi
nime, paskelbtame "Kel." 
N35 nepasiteisina, bet ap
juodina chorą. Jis sako, kad 
Kenoshoj negyveno po poli
cijos priežiūra ir nieks jam 
negali drausti iš jos išva
žiuoti, kada jam yra reika
las, ir sako, kad išvažiuoda
mas pranešęs drg. Užusinui 
apie savo važiavimą. Gerai.
ei gyvenai niekeno neperse- 

kiojamas, tai kam reikėjo 
niekam nežinant išvažiuoti? 
Pasakymas, kad apie važia
vimą pranešei d. Užusinui, 
negali būt pateisinančiu 
argumentu, nes Užusinas 
nieko apie tamistos važia 
mą chorui nepranešė.

Kaslink pakenkimo 
giamam teatrui, tai 
tamista pakenkei.

vardas tamista! 
tai ne rengėjų 
nebūdamas tam 
ėmiaisi lošėjus

režisieriaus 
nepritinka, 
kaltė, kad 
atsakančiu 
mokyti ir mokinai iki neti
kėtino išvažiavimo. Vaka
re turėjot repeticijas, akto
riams nieko nesakęs apie tai 
ant ryt išvažiavai iš Keno- 
?hos. Paskutinėn /repeticL 
ion (ket.) aktoriams su
sirinkus nasigedom mokyto
jaus. bet tamistos jau nebu
vo. Teatras išgarsintas ant 
subatos vakaro. Vadinasi, 
•iko mums tik dvi nepilnos 
dienos. Musų buvo atsidėta 
ant tamistos, o tuo tarpu 
pasirodė, kad tamsta apvy
lei. Tai kaip gali pasakoti, 
kad nepakenkei? Apie spau
dos darbus nėra reikalo kar
toti to, ką jau esame pir
miau ”Kel.” N32 pasakę.

Tamista į opiausius tamis- 
tai užmetimus visai savo pa
siteisinime nedavei jokio at
sakymo. Juos tik savo laiš
ke primeni, prisiųsdamas 
$2.45. Viešai sakai, kad nė
ši chorą nuskriaudęs, o bet 
gi prisiuntei $2.45, pa
likdamas chorui skolingu da 
$1.50. Ir .dagi sykiu išvadi
ni choristus sukčiais, provo
katoriais ir kitokiais komu
nistiškais žodžiais.

Tamista klausi: "Ką ben
dra turi LSS. 58-ta kuopa 
su Aido choru? Jeigu cho
rą ir nuskriaudžiau, tai tas 
neapeina LSS. 58 kuopą.” 

Ir kam čia lošti nežinėlį? 
Tamista žinai, kad tai kuo
pos choras. Jeigu sakai, kad 
nuskriaudei chorą, tai sykiu 
nuskriaudei ir kuopą.

Tiek tai. Daugiau su ta
mista mes nieko bendra ne
turime ir daugiau 
laišku nerašinėk.

I>SS. 58 kp. Aido 
komisija:

J. Marcinkevičius. 
A. Mataitis.

MONTELLO, MASS. 
Musų visuomeninis darbas 

ir komunistai.
Kad atsiėjusieji ant ne

laimės ir musų tarpe "grio
vikai” ir "graboriai," pasi
vadinusieji vienu žodžiu 
komunistais," musų prog- 

vesyvi visuomenės judėjimą 
žymiai sutrukdė, to negali
ma užginčvt. 
jiems drumsti, 
griauti iš musų 
pusės yra tulu nusikaltimu 
)rieš ateitį. Smagu, kad 
dsuomenė jau pradeda at
sipeikėti ii blaivai žiūrėti į 
-uos "svieto lygintojus" — 
pratarius. Netrukus tie šu- 
kautojai pamatys, kad ne 
;ie visuomenei diktuoja, bet 
jrivalo veikti naudingą dar
bą, kad ta visuomenė savo 
.arpe juos pakęstų.

Lapkričio 9 d. vietos Lie
tuvių Kooperacija turėjo 
••urenguš prakalbas. Kalbė- 
ojum buvo pakviestas so
cialistas J. B. Smelstorius.

Kalbėtojas apibudino koo- 
jeratyviškų draugijų svar
bą ir reikalingumą, antroj 
lalyj savo prakalbos r. už
rietė dabartinę Lietuvos pa
dėtį, Lietuvos žmonių -ūpą 
ir kovą su išlaukiniais prie
šais, užreikšdamas, kad ai 
kas to nori, ar nenori, Lie
tuva turi likti laisvarir ne- 
origulminga.

Tas ypač skaudžiai dūrė 
į širdį mūsiškiams bolševi
kų uodegom komunistams. 
Jie tuoj pradėjo urzėt ir 
šniokšt iš piktumo. Tas pa
bodo, kad tie gaivalai netik 
savo pirmesnių idealų 
ūalizmo yra atsižadėję, bet 
ir to paprasto demokratijos 
•balsio: "kiekvienai tautai 
apsisprendimo teisės." Jei
gu jie šitą principą pripa
žintų, tai žinoma neįrštų iš
girdę, kad Lietuva tos tei
sės sau reikalauja. Jei ne. 
tai jau aišku, kad tie gaiva
lai yra monarchistų rams
čiai, jeigu nesužiniai, tai sa
vo fanatizmo delei.

Kalbėtojui prakalbą už
baigus, "neklaidingasis" 
Montellos komunistų "šven
tas tėvas” Pranas Balsys su 
tevo pakalikais, aršiau negu 
kadaise vyčiai padarė ant 
ralbėtojaus ataką. Kadangi 
kalbėtojas buvo pastebėjęs, 
kad tik į klausimus, besiri- 
šančius su prakalbos turiniu 
atsakinės, tai musų triukš
madariai su savo lyderiu 
Balsiu pradėjo Smelstoriui 
"pamokslus" sakyti. Apie 
tuos ciniškus, šmeižiančius 
ir net begėdiškus išniekini
mus nėra kas nei minėti, dėl
to ironizavo juos ir kalbėto
jas.

Pasidėkavojant šitam ko
munistų vvtiškam pasielgi
mui prakalbos rengėjams 
•teliko be pasekmių. Koope
racija privalo tai neužmir
šti, kam reikia padėkavoti.

Lapkričio 11 d. buvo ant
ros prakalbos. Mūsiškiai 
graboriai pradėjo tiesiog iš 
kailio nertis. Jie Balsio va
dovaujami suorganizavo ir 
ant šitų Smelstoriaus pra
kalbų ataką. Jiems jis ne
pavyko, taip kaip jie tikėjo
si. kiek katras norėjo. Ant
ros prakalbas rengė Lietu
vos Gelbėjimo Draugija. 
Taigi neišsitikėdami patįs 
sau jie per visą dieną (nes 
ta dieną švęsta) galvojo ir 
pienavo, kaip prakalbas su
ardžius. Tūli ių jau gyrėsi, 
kad Smelstorių palaidojo ir 
daugiau jis čia nepasirodys. 
Bet abejodami — mat, ir 
Lietuviu Socialistų Sąjungą 
palaidojo, o tat ji gyvuoja 
—jie susiorganizavo. Bal
sys, nors iš prigimties yra 
didelis tinginys, bet dvi die
nas pašventė a gi tarimu i 
žmonių, kad į prakalbas nei- 

■tų. Vakaro sulaukus jis 30 
savo "vyrų” pastatė prieš

svetainę, kad einančius žmo
nes atkalbinėtų ir kad "pa
vojui” pasiroflžius savo ly
derius iš svetainės gelbėtų, 
3 pats su keliais savo sėbrais- 
įtėjo svetainėn.

Kalbėtojas ramus, pilnas 
meilės ir atjtutos, vaizdžiais 
paveikslais atvaizdino Lie-i 
iiuvos karės našlaičių, moti
nų ir ligonių padėtį delei 
stokos ligoninių, medika- 
nentų, gydytojų ir ligonių 
priežiūros, giliai sujudinda- 
nas klausytojus.- Nežinau, 
<ą jautė tie suokalbininkai. 
Jeigu pas juos- bent kiek 
žmogiško jausmo da tebeii- 
<o, jie turėjo jausti tik gė
dą ir matyt savo nevertybę. 
Antru atveju kalbėtojas vėl 
kalbėjo apie Lietuvą. Išpa- 
’odęs apystovas, kokiose 
šiandien Lietuva randasi, ir 
veiksnius, kurie tas apysto
vas keičia, išreiškė savo Įsi- 
ikinimą ir viltį, kodėl Lie

tuva tur likti laisva, kaipo 
autinė vienata. Po to api- 
oudinęs vidujini Lietuvos 
judėjimą, kalbėtojas išreiš
kė savo viltį, kad ir ekono- 
nonės laisvės Liet, žmones 
gali laukti, nes negalimas 
daiktas, kad pasaulio de- 
nokratija šitoj visuotinoj 
kovoj butii nusmaugta am
žinai.

Savo prakalba kalbėtojas 
šparodė publikai, kaip jis 
gali giliai į dalykus įsigilint, 
kaip plačiai pasaulio judėji- 
ną savo mintimis aprėpti, 
j sykiu kaip nemokšomis ir 
įežinėliais yra tokie aro- 
tantai, kaip mūsiškiai kc- 
nunistai. Jie dėlto dabar 
.r sėdėjo ausis susiglaudę. 
Taigi prakaltas užsibaigė 
ta triukšmo ir publika iš 
prakalbų išėjo patenkinta.

Kadangi ačiū komunistų 
niekingai ir purvinai agita
cijai ir gązdinimams žmonių 
nedaug susirinko, tai aukų 
Lietuvos Gelbėjimo Draugi
jai surinkta $12.77. Aukavu
siems tariame ačiū, o mūsiš
kiam Lietuvos laisvės prie
dams gėda ir pažeminimas.

Socialistas.

SUŠELPKIT MOKSLEIVĮ.
Draugai ir "Keleivio” skai

tytojai !
Kreipiuosi Į jus, prašyda

mas sušelpti mane. Jus žinot 
gerai, kad neturtingam 
smogui mokslas atsiekti yra 
labai sunku. Žinote taipgi, 
kad be mokytų žmonių dar
bininkai negalės pasiliuo- 
suoti iš kapitalizmo ir. kuni
gijos jungo.

Aš padėjau daug sveika
tos ir energijos bekovoda
mas darbininkų labui. Pri
ėjau gala kelio savo sveika
tos ir finansų. Dabar, ką ra
šau straipsnius, nutraukiu 
po dvi valandas miego kas 
vakarą, tas kenkia sveika
tai. Jeigu draugai nesu
šelps, turėsiu apleisti mo
kyklą. o mokyklos apleidi
mas, neužbaigus mokslą, bu-l 
tų didelis man nuostolis.

Taigi, draugai ir draugės, 
sušelpkit mane, pagai išga
lę, padėkit užbaigti mokslą, 
kad galėčiau geriau kovoti 
už darbininku teises,

T. J. Kučinskas,
418 S. Johnson St..

Ada, Ohio.

DONORĄ, PA.
Darbininkų išdavikas pa

sikorė.
Iš religinių pasakų žino

me, kad Juda Iskorijotas at
likęs savo išdavikišką darbą 
už pinigus, sąžinės grau

žiamas nerado sau vietos ir 
iš padūkimo pasikorė.

Ta pati istorija yra ir su 
Jonu Jakucevičium, kuris 
lapkričio 14 d. Arden, Pa. li- 
gonbutvje pasikorė.

Velionis buvęs labai die- 
vuotas žmogus. Jo dievotiš- 
kumas pavirto aklu fanatiz
mu. Sykiu, žinoma, jis bu
vo ir girtuokliu. Galų-gale 
gavo proto sumišimą ir, nu
vežtas i minėtą ligonbuti, 
pasikorė.

Prie to reikia pridurti, 
kad pradėjus čionai geležies 
darbininkams organizuotis 

uniją, velionis lošė išdavi
ko rolę. Jis įskundė 5 lietu
vius už unijos organizavimą 
ir tie lietuviai darbininkai 
buvo iš darbo pavaryti. Nuo 
to laiko Jakucevičius da la
biau pradėjo gerti, matomai 
kad sąžinės kirminą užlie
jus, ant galo pakvaišo ir už
baigė savo niekingą gyveni- 
ną saužudyste.

Taipgi nesenai laikraščiai 
įaskelbė, kad Pittsburghe 
š nežinomos rankos krito 
išmuštas streiklaužys Juo
zas Jakucevičius, taigi pa- 
ikorusiojo Jono tikras bro- 
is. Abu jie buvo čionai ži- 
lomi, kaipo geriausi katali
kai ir kunigo mylimi parapi- 
ionis. Jų aklas tikėjimas į 
kunigų pasakas tiek naudos 
jiems davė, kad abu žuvo 
dėkinga mirčia ir lydimi 
imžinybėn žmonių prakeik
imo.

Pargabenus ' pasikarėlio 
tuną namo, žingeidumo ve
jamas nuėjau į šermenis 
težiūrėti. Ties pašarvotojo 
galva stovi kryžius su nuk- 
ryžiavotuoju, tarsi primena 
:ą Judošių, kuris nekaltam 
nurengė baisias kančias. Ap
link pašarvotąjį sėdi būrys 
katalikų ir kalbasi taip, kad 
rodos ir tas panelės šven
čiausios paveikslas ant sie
nos iš gėdos nuraudęs. Aky- 
vaizdoje tokios liūdnos tra
gedijos tie susiėję čia žmo
nės blevyzgoja, juokauja 
apie moteriškas pančiakas 
ir kitus galus. 0 tamsume! 
o demoralizacija! Apsisukęs 
išbėgau iš tų namų, kur ra
dau ne žmones, bet šlykščius 
sutvėrimus. Nemoku sau iš
aiškinti tų sutvėrimų sielos 
kitaip, kaip tik tuo, kad jie 
jos visiškai neturi. Žemiau
sios rūšies gyvūnas savo ar
timo mirtį vienaip ar kitaip 
atjaučia, o šitie sudemorali- 
zuoti sutvėrimai šlykščius 
juokus sau daro aplink mi
rusio žmogaus lavona. Tai 
ve, kokios doros bažnyčia 
žmones išmokina, tai ve į ką 
juos išauklėja.

Piršlėnas.
Iš KANADOS GIRIU.
Spalių 12 d. čionai pasiro

dė pirmas sniegas.
Hope Lumber Co. darbi

ninkai giriose dirba po 10 
į valandų į dieną. Darbas len
gvas, valgis geras. Moka
ma po 56 doi. i mėnesį. Neve- 

(dusiam žmogui galima pini- 
'gų susitaupyti. Darbininkų 
stinga. J. Žigaitis.

5^

PINKUS I LIETUVĄ JAU SIUOAME I 

IR GVARANTUOJAM Už JŲ SAUGUMĄ.

Kadangi pinigu kursas keičiasi kiekviena diena, todėl KURIE NO
KITE PER MUS .SIŲSTI PINIGUS j I.IFVTVĄ, prisiekite 
mums Anurikos pinicais. o mes pasiųsim pagal dienos karšų. 
Per 10 metų męs patamavo<n Jums teisingai, lodei užtikrinant kad 
ir dabar rasit spėriausia natirnsvimų pas mus.

KELEIVIO AGENTŪRA
253 Broadvay,
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

žmonės. Povaliai ji eina 
vėsyn ir galų gale visai už
ges, taip kaip užgeso musų 
•žemės kamuolys, mėnulis ir 
'kiti dausų kūnai. Taigi, 
kuomet saulė užges, turės
• V 1 • • • __ v — j * • *1
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Atgimstančioj Lietuvoj. Iš MANO KELIONES
Nuo Kauno iki Rygos.

į (Rašyta ”Keleiviui.”)

—O ką, Maike, ar ne mano 
teisybė? Ar aš tau nesakiau, 
kad bus svieto pabaiga?

—Sakyt tu sakei, tėve, bet 
tavo žodžiai da neišsipildė.

—Kaip gi tai ne I Kibą tu, 
vaike, gazietų neskaitai... 
Visi peiperiai rašo, kad 17 
dicemberio prasidės jau 
Sudna Diena! Man, vaike, 
visos kinkos dreba...

—Nebijok, tėve, da gy
vensime.

—Ką tu man šneki, Mai
ke, kad ir musu klebonas jau 
liepė prisigatavoti prie svie
to pabaigos. Musų ščesly- 
vos smerties susaidė. kat
ros aš esu prezidentas, jau 
ir mišias ant tos intencijos 
užpirko. Šimtą dolerių pas- 
kyrėm.

—Kam?
—Kunigui.
—Jeigu bus pasaulio pa

baiga, tai kam kunigui pi
nigai reikalingi?

—Tai ne musų biznis, vai
ke; mes, kaipo geri katali
kai, atliekam tiktai savo pa- 
vydnasti, o jis, kaipo Dievo 
tarnas, tegul daro suta šim
tine, kas iam reikia.

—Tai tu, tėve, tikrai tiki, 
kad jau artinasi svieto ga
las?

—Šiur, Maike! Ar tu mis
lini. kad aš tave fulinu? Ne, 
čia foniu nėra. Ir tu, vaike, 
padaryk rokundą sumenės, 
kad atsistojęs Juozapato pa
kalnėj prieš strošniausį ma
jestotą galėtum savo grie- 
kus atsiimti. Jes, vaike, ar
tinasi baisi valanda. O tai 
vis dėl jus kreivo mokslo. 
Vis sakydavot, kad žmogus 
iš monkės išsivystęs, kad nė
ra nei Dievo, nei dūšios, o 
dabar ir geri žmonės turės 
per jūsų paklydimą nuken
tėti.

—Girdėjai. tėve, kad 
skamba, bet nežinai, ar var
pais. ar puodais.

—Ką tu nori tuo pasakyti, 
vaike ?

—Aš noriu tau pasakyti, 
tėve, kad tu girdėjai kal
bant apie pasaulio pabaigą, 
bet neturi apie tai jokio sup
ratimo.

—Tai tu, vaike, laikai ma
ne už toki durną, kad aš ir 
apie Sudną Dieną nieko ne
išmanau?

—Neišmanai, tėve.
—O aš tau pasakysiu, vai

ke, kad aš suprantu apie tą 
biznį daug geriau negu tu, 
ba tas yra aprašyta kantiš
kose ir kitose giesmėse, o tu 
tokių raštų neskaitai. Sy, 
kaip aš tave sukritikavau. 
Maike!

—Palauk, palauk, tėve, 
nebūk tu komunistas. Ne

manyk, kad tu savo kantiš
kos prisiskaitęs gali sukriti
kuoti tą, kuris studijoja 
mokslo knygas. Kas tavo 
kantiškoj parašyta, tai ir aš 
žinau; bet kas parašyta ma
no knygoj, tai tu, tėve, to ne
žinai.

—O ar tavo knygoj, vai
ke, irgi rašo apie svieto pa
baigą?
—Žinoma, kad rašo, tik ne- 

taip, kaip kantičkoj. Jei no
ri, galiu tau paskaityti.

—Neskaityk, vaike!
—Kodel? *
—Gali būt perdaug bedie

viškai.
—Gerai, tėve, jei tu bijai

si skaitymo, tai aš galiu tau 
žodžiu papasakoti, kaip 
mokslas aiškina svieto pa
baigą.

—Orlait, vaike, gali papa
sakoti: tik nesakyk, kad
Dievo nėra.

—Sulyg tavo .supratimo, 
tėve, pasaulio pabaiga reiš
kia Dievo bausmę. Kuomet 
žmonės perdaug ištvirks, 
Dievas sunaikins pasaulį ir 
pašauks visus prieš savo 
teismą. Taip aiškinama svie
to pabaiga kantičkoj.

—Jes, vaike,.kantičkoj tas 
pąrašyta juodu ant balto.

—Na, matai, tėve, o tu sa
kei, kad aš nežinau, ką tavo 
kantiška sako. Dabar aš 
:au parodysiu, tėve, kas ma
no knygoj apie tai parašyta, 
ir tu pamatysi, kad ką aš 
žinau, tu to nežinai.

—OIrait, Maike, gohet!
—Mokslas, tėve. į stebuk- 

:us netiki, nes stebuklų nie
kad nebuvo ir nėra. Todėl 
mokslas netiki ir į tokią 
•vieto pabaigą, apie kokią 
kantičkos ir kiti kunigų raš
tai kalba.

—Maike, jau tu bedieviš
kai pradėjai!

—Tylėk, tėve, nes ir aš ty
lėjau. kaip tu kailbėjai.

—(Jskiuzmi, vaike.
—Taigi, klausyk, tėve: 

Mokyti žmonės netiki, kad 
Dievas gali sunaikinti pa
saulį. Tečiaus jie daleidžia, 
kad musų pasaulis nėra am
žinas. Gyvenimas gali iš
nykti, jie sako.. Ir jie nuro
do tam išnykimui priežastį. 
Visų pirma, jie sako, reikia 
atsiminti, kad musų gyveni
mas priklauso nuo saulės. 
Saulė teikia musų žemei ne
tik šviesą, bet ir šilumą. Be 
saulės spindulių ant žemė? 
negalėtų augti augmenis, o 
be augmenų nebūtų maisto 
nei gyvūnams, nei žmogui. 
Taigi, saulė netik mus ap
šildo ir apšviečia, bet ir mai
stą suteikia. Bet saulė am
žinai nešvies, sako mokyti

išnykti ir gyvybė ant žemės. 
Tai viena priežastis pasaulio 
pabaigos. Paskui yra da ki
ta.

—O kokia ta kita, vaike?
—Kita priežastis yra to

kia, tėve: apie saulę suka
si ne viena musų žemė, bet 
dar keliatas panašių jai pla
netų. - Vienos jų mažesnės, 
kitos daug didesnės. Be to 
dar dausomis laksto daug 
įvairių kometų. Taigi astro
nomai, kurie tuos dalykus 
tyrinėja, ir sako: jeigu mu
sų žemė kada nors susidurs 
su kita planeta arba kome
ta, pasaulio pabaiga bus ne
išvengiama.

—Ar tai tavo knyga taip 
rašo, vaike?

—Taip, tėve.
—Tai visgi aš nesupran

tu, Maike. ar jau bus svieto 
galas, ar ne.
* —Aš tau paaiškinsiu, tė

ve, ir apie tai. Čia aš tik nu
rodžiau tau priežastis, nuo 
kurių gali įvykti pasaulio 
oabaiga. Aš tau papasako
jau apie tai dėlto, kad tu 
suprastum, tėve, jog pasau
lio pabaiga priklauso ne nuo 
žmonių ištvirkimo ar Dievo 
rūstybės, bet visai nuo natū
raliu priežasčių.

—Gerai, vaike, bet aš no
riu, kad tu man išvirozy- 
tum, ar dabar tos priežas
tis jau yra. ar ne.

—Matau, tėve, kad tu la
bai bijai mirti, taigi, kad tu 
ramiau miegotum, aš galiu 
tau pranešti, jog dabar nei 
vienos tų priežasčių nėra ir 
iokios pasaulio pabaigos ne
bus.

—Tai kodel, vaike, gazie- 
tos rašo, kad bus?

—Paklausyk, tėve, aš tau 
ir tą paslaptį išaiškinsiu-. 
Aš <au sakiau tau. kad apie 
saulę sukasi ne viena musų 
žemė, bet kelios. Kiekviena 
jų turi tokią ypatybę, kan 
traukia prie savęs visus dai
ktus. Mesk akmenį, o jis vis 
nupuls žemėn. Tas parodo, 
kad žemė traukia ji prie sa
vęs, Ta traukimo pajiega 
siekia labai toli, net iki sau
lės. Jeigu prie musų žemės 
pridėtum kitą tokią žemę, ta 
traukimo pajiega pasidary
tų dusyk stipresnė: jeigu 
pridėtum trečią, ji butų tris 
syk stipresnė, ir tt.

—Suprantu, vaike: jeigu 
iš vienas trauksiu karvei už 
/uodegos, tai aš jos ir iš vie
tos^ nepajudinsiu: bet jeigu 
pašauksiu į talką porą vy
žių, tai jau daugiau bus spė
kos ; o jeigu sukibs visas lie
tuviškas vaiskas, tai tada ir 
visą vuodegą galės nutrau
kti.

—Taip, taip,

Naujosios Lietu
vos tvarkaI

I
i

Į
i

Kalbėdami apie lenkus, 
kurie užpuola Lietuvą, arba 
kolčakus, kurie da ruošiasi 
ją pulti, mes balsiai šaukia
me, kad Lietuvos demokra
tinei tvarkai gresia didžiau
sias pavojus. Bet ar mes 
jau turime tą demokratinę 
tvarką? Tenka klausti to, 
nes įvairus "demokratai" iš 
dešiniojo musų vidaus fron
to baro, ypač tie, kurie savo 
iaiku tiesė Urachui kelią 
Lietuvon, šiandien nušvitu
siu veidu šaukia, k^d jau 
esame, ačiū Dievui, iškovoję 
nepriklausomą, demokrati
nę Lietuvos respubliką. Pa
našiai sako net ir dabartinės 
vyriausybės atstovai.

Mums, darbininkams, vi
sa dabartinė musų tvarka 
tiek panaši į tikrai demok
ratinę tvarką, kaip ant grei
tųjų sukrautas laužas pana
šus į gerai pastatytą muro 
rūmą. Kad tame lauže iš 
visų plyšių pučia reakcijos 
vėjai ir politinis reumatiz
mas šimtus darbininkų kla
sės kovotojų varo ožio ra- 
gan, apie tai mes gerai ži
nome.

Teisybė, įvairiose gyveni
mo srityse jau senokai eina 
kuriamas valstybės darbas. 
Apsiginti nuo priešų suda
ryta kariumenė. kad ir jau
na, bet jau mušanti juos. 
Yra mokyklos, teismai, sa
vivaldybių įstaigos: važinė
jame savais geležinkeliais, 
mokame mokesčius, saugo
mi savos milicijos. Bet tei
sybė ir tai, kad bedirbdami 
tą kuriamą darbą mes daž
nai ne tiek tvarkome gyve
nimą, kiek jį šiukliname.

Imkime, pavyzdžiui, kad 
ir musų vietos reikalų tvar
kymą. Savivaldybės įstai
gos, valsčių ir apskričių val
dybos ir tarybos tvarkos:' 
nuo pat pradžios be jokie 
oleno, savaime, vietos žmo
nių noru, supratimu ir pas
ingomis. Daugumas jų at
sidarė vokiečių okupacijos- 
reakcijos metu, vadaujanl 
tuomet įsigalėjusiems k'eri 
balams ir dažnai nateko i 
ūkininkų rankas. Kur jos 
teigėsi pasiliuesavus kraš

tui nuo bolševikų, tuomet 
kabojo ant darbininkų, ge
resniam atsitikime, komen
dantų sugniaužta kumštė 
blogesniam — kalėjimas ir 
net mirties pavojus. Tuomet 
rikri "tėvynės gelbėtojai’ 
segė kiekvienam socialistui 
r net demokratui bolševike* 

į rardą ir kaipo tokį be kokios

i

I

—Taip, taip, tėve, tu čia- eramonijos varė iš visuo- 
gerai pataikei. Dabar tikimenės darbo nalėpin slėptis, 
sivaizdink. kad ta karvė, tai Pačios savivaldybės buvo ne 
?aulė. o tavo vyčiai, tai pla- tiek renkamos, kiek skiria- 
įetos. Vienas astronomas mos. Todėl dabar rasi Lie- 
?astebėjo, kad gruodžio mė- buvoję ištisas apskritis, kur 
nesi kelios tų planetų sueis Darbo žmonėms atstovau ja 
vienoj saulės pusėj.!raiščiuose ir apskrityse dru- 
•r kada jos visos sy
kiu ims traukti, sako ansai 
astronomas, tai iš saulės šo- . 
no ištrauks daugybę medžią- rantai.
gos — nelyginant, kaip ta- Bet savivaldybės įstaigos 
vo vaiskas karvei vuodegą. nesudaro musų gyvenime 
Ant saulės įvyks ekspliozija, išimties. Imkim mokesčius, 
šakotas astronomas, ir ta -rienesutvarkyti ir dėstomi 
ekspliozija bus tokia stipri. Joli gražu ne pagal žmogaus 
kad galės sujudinti musų turtą. Jeigu ir išdėstomi, 
žemės orą, iš ko gali būti čia tai imami kaip apskrities 
didelių perkūnijų, audru ir viršininkas teikias: arba 
žemės drebėjimų. Anot to kaip patiems mokėtojams 
astronomo, tas gali prasidė- patinka.
ti apie 17 gruodžio ir tęstis Musų liaudies mokykla vi- 
apie porą ” savaičių. Taigi rais atvejais tebestovi nu]> 
apie tai laikraščiai dabar ir l.všusiu stogu ii išdaužytais 
rašo. I . , _ , *
pats astronomas nesako, karnų mokytojų, 
kad bus svieto pabaiga. Jis i programa dažnai 
nranašauja tiktai oro sumi
nimų. Bet veikiausiai ir to 
nebus, nes kiti astronomai 
tam netiki.

—Na, tai ačiū tau, vaike. | 
kad tu mane suraminai.

Irieji ūkininkai, net ir dvari
ninkai, arba šiaip neaiškaus 
•lauko visuomenės speku-

Kaip matai, net ir tas langais. Trūksta joms tin- 
, mokslo 

nenusta- 
vadovėliu. 
mokytoją 
klebonas- 

biednuomenės

Įtvta. trūksta 
mokslą ir natį 
dažnai prižiūri 
ge radėjas, 
vaikai likę be jokios pagal
ios, ir negali mokyklų lan-

k.vti Visuomenės mokyk- ZemSS Reformos 
los tik pastaruoju laiku ima 
vaduotis iš klerikalų globos, 
pamaži virsdamos valstybi
nėmis, bet šiuo tarpu jos 
'prieinamos vien pasiturin
čiųjų vaikams.

Tebestovi . neliestas di
džiausias musų krašto klau
simas — aprūpinimas žeme 
bežemių ir mažažemių. Tie 
nedideli darbeliai, kaip ke
lių dvarų skirstymas, — tai 
tik jūron lašas, minioms, 
kurios laukia žemės, kaipo 
pamato naujam gyvenimui 
pradėti.

Musų įstaigas veda dar- 
l>o žmonės, kurių daugelis 
griežtai suprato ir išmoko 
daboti savo teisių, bet iki 
šiol da nesupranta ir nemo
ka eiti savo pareigų. Daž
niausia nėra kam jų prižiū
rėti, sustabdyti, pastatyti 
juos vieton, arba jeigu yra, 
tai neprižiūri, ir tie visuo
menės tarnai lengvai virsta 
jos ponais, neblogesniais už 
?aro gadynės valdininkus.

Karas išardė, sunaikino 
ir apsunkino gyvenimą. Ta 
našta pirtnon eilėn gula ant 
bįednuomenės. Miestuose, 
o žiemai atėjus ir kaimuose 
bu/; daugybė bedarbių, nus
kurusių, vadinasi ir alkanų. 
Nė laikinoji vyriausybė, nė 
iati visuomenė nepajiegia 
įaimti globon pagalbos rei
kalingų, ir daugelis jų ne- 
natydamas vargams galo, 
anka moja ant'visų demok- 

’atinių respublikų, širdin
gai ilgėdamies senųjų caro 
gadynės 'aikų.

Tas ilgesys butų visai pa
teisintas, jeigu dabartinė 
musų ”respublika” butų res
publika. Laimė, to nėra. 
Visa dabartinė musų gyve
nimo tvarka, tai tik padegė
jo. arba naujakurio laužas, 
int greitųjų ir laikinai su
ramstytas. Pas mus tuo 
.arpu viskas laikina: konsti- 
ucija, laikinas prezidentas, 
laikina vyriausybė, laikini 
statymai ir laikinas turi 
»ut dabartinis musų vargaš.
Jau senai metas dėti pil

nieji pamatai tvarkingam 
r tikrai demokratiniam mu- 
'U krašto surėdymui. Neati
dėliojant turi būti sušauk- 
as Steigiamas Lietuvos Sei- 
nas. Neatidėliojant turi būt 
jerrinktos demokratiniu 

budu valsčių ir apskričių ta
pybos ir valdybos. Seimo 
ir naujų savivaldybės orga
nų vedamas turi įeiti nau- 
on. Lietuvos darbininkams 

tinkamon vagon visas musų 
gyvenimas.

Turi. Bet tikrai demokra
tinis krp.įZ) surėdymas neį
vyks savaimi. Netik viso
kie grobuonis iš šalies, bet 
r visos pasiturinčiųjų kla
bės ir jų rėmėjai vengs gyve
nimą demokratinti, geruoju 
nesiduos stumiami iš dabar
tinių vietų. Demokratinę 
Lietuvos respubliką gali iš
kovoti tik Lietuvos demok
ratija, Lietuvos darbininkų 
klasė pirmoj eilėj. Jau ruo
šiami rinkiniai į SteigamajĮ 
Seimą ir vietos savivaldybės 
įstaigas. Tai ir bus pradžia 
plačios, didelės kovos už mu
su artimiausius siekimus. 
Lietuvos darbininkai, glaus
tomis ir tvirtomis eilėmis 
sudarykite vidaus frontą iš
kovoti demokratinei respub
likai, kaip jau esate sudarę 
tvirtą ginkluotą frontą a|>- 
ginti musų krašto sienoms.

f "Socialdemokratas.”)

Reikalai.
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LATVIAI PAĖMĖ MIN
TAUJĄ.

Londone gauta žinių, kad 
atvių kariumenė paėmė jau 
ir Mintaują, kur vokiečiai 
buvo įsitaisę savo lizdą.

Generolas Judenč su savo 
štabu atvažiavę į estų sosti
nę Revelį.

Pastaruoju laiku visos 
demokratinės partijos ėmė 
griežtai reikalauti, kad butų 
tuojau dalinami dvarai. Tas 
yra gerai. Bet negerai, Kad 
nenurodoma kuo budu tasai 
skirstymas turėtų eiti. Da
lykas toks, kad dabar jau 
veikia įstatymas kariškiam 
žeme aprūpinti. Ir visi liuo- 
sieji matininkai — jų yra 
apie 30 — dvarus jau skirs
to kariškiams. • Ir valdžios 
rankose, jeigu paimtų visą 
tuo įstatymu leidžiamą že
mę, bus daug daugiau že
mės, negu tie matininkai ga 
Ii išskirstyti. Dėlto reika
laujant greičiau skirstyti 
dvarus, reikia taip-pat rei
kalauti daugiau ir greičiau, 
įsigyti matininkų. O imti 
valdžiai dvarus į savo ran
kas ir laikyti juos neskirs
čius — "neišsimoka, nes šių 
metų praktika rodo, kad 
valdžios valdomų dvarų 
daugelis tik nuostolius duo
da.

Yra kitas dalykas, kuri 
nesenai partijų atstovų pa
sitarime iškėlė L. Valstiečių 
Sąjunga ir soc. liaudininkai 
demokratai. Dalykas toks, 
kad dabar skirstant dvarus 
kariškiams beveik visai ne- 
atsižiurima vietos bežemių 
ir mažažemių ne kariškių, o 
išskirstomą visas • dvaras 
vieniems kariškiams. Su 
bežemiais didelės bėdos ne
būtų, nes nesunku bus jiems 
oersikelti ir į kitą valsčių. 
Bet smulkieji mažažemiai, 
kurių žemė prie skirstomų 
dvarų prieina, o aplinkui u- 
kininkai gyvena, lieka labai 
apverktiname padėjime. 
Nes dvaro žemė, kuries skly 
oą prirėžus jie butų galėję 
gerai gyventi, jiems atima
ma iš po rankos ir atiduoda
ma kariškiams. Dvarą iš
skirsčius kariškiams, nustos 
jie ir dalies uždarbio, ir kitų 
gyvenimo šaltinių (dvare iš
siganė karvę, pasisodino 
bulvių, pasisėjo linų ir t. t.). 
Ir taip žmonės liks be žemės 
ir be duonos. Teisybė, 
galės jie žemės gauti 
kitur. Bet tada reikės čia 
palikti trobos arha kitur kel
tis, kuomet gaudami žemės 
iš to paties dvaro galėtų ant 
vietos gyventi ir pamažu 
olačiau įsikurti.

Šitaip, kaip lig šiol, skir
styti dvarus kariškiams be 
jokios atodairos į vietos ma
žažemius—nebegalima. Vie- 
:qš smulkieji mažažemiai, 
jeilgu jų ūkiai prieina prie 
skirstomo dvaro žemės, ne
gali būti aplenkti ir jiems 
turi būti duodama žemės iš 
to pat dvaro drauge su ka
riškiais. Jeigu tuo pačiu įs
tatymu remiantis negalima 
tų mažažemių aprūpinti, tai 
valdžios pareiga išleisti ata
tinkamą Įstatymo papildy
mą arba tam tikras taisyk
les. Bet patys mažažemiai 
turi netylėti. Jeigu jie ma
to, kad kuris dvaras skirsto
mas ir jų reikalai nepaboja- 
mi, tai turi kreiptis į apskri
ties arba i vvriausia, kariš- 
kių žeme aprūpinimo komi
siją su nurodymu, kad toks 
dvaro skirstymas daro 
skriaudą vietos mažaže
miams. „Patiems reikia apie 
save priminti dėlto, kad at
siųstieji valdininkai, ka;p 
svetimi žmonės, ir be blogų 
noru gali jų reikalo ir 
skriaudos nepastebėti.

A. Rimka.
(Iš "Lietuvos Ukin.”)

Šiomis dienomis (rugsėjo 
pabaigoje) man prisiėjo sa
vais reikalais vykti į Rygą. 
Išsiėmiau iš savo tarnystės 
paliudymus, komendanto ir 
štabo paliudymus, ii- leidau- 

i si kelionėn.
Iš Kauno ligi Radviliškio 

važiavau savo žepės (lietu
vių traukiniu. Kiek tai 
dvasios pakilimo, kiek, tai 
džiaugsmo — važiuosiu savo 
traukiniu! Bet baisiai apsi- 
vyliau. Traukinys bėgo ne 
greičiau už karvę. Nuo 
Kauno ligi Radviliškio va
žiavau 12 valandų, kur kitą
syk į 5 vai. nuvažiuodavai. 
Vagonų grindys ir sienos 
purvinos, langai išdaužyti, 
vėjas švilpia, žiburių nė 
pečių nėr; naktį tamsu, šal
ta, o už bilietą 5 syk bran
giau ima negu seniau imda
vo. Seniau nuo Kauno ligi 
Rygos kainuodavo bilietas 
5-6 rub., o dabar virš 35 rub. 
ii- prie to da važiuot prisi
eina 3 dienas ir naktis. Silp
nas žmogus gali ir numirti 
kelionėje.

Radviliškyje karės pėdsa
kų nedaug tesimato, bet iš 
Šiaulių, tai tikri griuvėsiai 
padaryti. Vos pakraščiu- 
kais šiek-tiek namų užsilikę, 
vidurys visas nudegintas.

Už Šiaulių link Joniškio 
laukuose matosi palapinės 
ir didžiausi sandėliai šovi
nių, tai kolčakininkų lizdai. 
Mintauja 
mėlynas visokios rūšies ka
reivių: kolčakininkų, deni- 
kininkų, virgoličininkų, 
lyvininkų ir kitokių velnia- 
galvių, kurie čia susuko sau 
lizdus ir daro visokias intri
gas. nekaltus žmones išnau
dodami ir aplinkinius gy
ventojus piešdami. Ir vo
kiečiu Mintaujoje knibždė
te knibžda. Visi užrašai vi- 
~ur vokiški. Visur vokiečių 
kalba demonstruoja. Trau
kiniai iš Mintaujos eina tik
tai ligi Olainės. Rygą gali
ma pasiekti tiktai laiveliu 
upe Aa, kuris yra privatiš- 
kose latvių rankose.

Per Mintaują grįsta dau
gybė iš Vokietijos rusų be
laisvių savon tėvynėn. Čia 
tai kolčakininkams gera vie
ta žvejojimui. Visokiais 
galais ir budais jie vilioja 

; i grištančius kareivius t Kol- 
čako armiją. Ir taip nevie
nam galvą susuka.

Iš grįštančiujų iš rusų be
laisvės austrus ir vokiečius 
kolčakininkai nepasinando- 
’a: kiekvienas stengiasi kaip 
nors pakliūti namon, bet už 
tai iš Vokietijos ir Austrijos 
grįžtantieji patenka į avan
tiūristų nagus ir stoja į kol- 
cakininkų eiles, kurie žada 
iš bolševikų Rusiją išvaduo
ti ir vėl po caru-batiuška 
gyvuoti. Daug mačiau kol
čakininkų rusų kareivių u- 
niformose vokiškai kalban
čių. Kas iš to viso išeis, tai 
tik ateitis parodys.

Rygoje latvių valdžia 
tvarko krašto reikalus, o ka
riumenė gina šalies rube- 
žius. l atvių kariumenė la- 
>bai vargingai išrodo, daug 
vargingiau, negu lietuvių 
kariumenė: silpnai apsirėdę, 
su šautuvais ant pečių po 
akmenis basomis kojomis 
o’epsi. Rygoje mačiau dak
tarą šliupą, kuris yra ten 
Lietuvos atstovu (konsolių) 
Latvijai.

kaip koks kir-

Taspats.
ra—■

SAULĖS UŽTEMIMAS.
Pereitos subatos rytą bu

vo didelis sau'ės užtemimas, 
kuris prasidėjo pusė po 7 ir 
pasibaigė pusė 10.

20 AREŠTUOTA Už PLĖ
ŠIMĄ AMERIKOS SAN
DELIŲ FRANCUZIJOJ.
St. Sulpei mieste, Fancu- 

zijoj, areštuota 20 žmonių 
už plėšimą Amerikos sande
lių tenai. Tarp suimtųjų 5 
yra francuzų kareiviai. Jie 
bus teisiami karinio teismo.



Dominikas Melnikas 
3710 So. Hosmer St, 

Tacoma, Wash.
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$2.00 
$1.25..

Jurgis Kreiva
380 Rroadway, So. Boston, Mass.

R. J. G.
RccKiorc. Iii.

M. B. 1. Cherry
412 Laurel St, Elizabeth, N. J.

I “KELEIVIS”

Pajieškau Jurgio Chepulio, iš Ro
kiškio valsčiaus Ežerunų apskričio. 
Gavau jam leišką iš Lietuvos, dėlto 
iis pats ar kas žino malonės atsiliep
iu

Juozas Miknls
<39)4 19-ih Avė, Seattle, Wash.

Pajieškau Liudviko Guscino, iš 
Dubių dvaro, Šiaulių apskričio. Dei 
laiško iš Lietuvos meldžiu atsišaukti 
ar kas žino malonės pranešti.

Stasys Vasauskas
69 Park SL, New Haven, Conn.

'  -T — — — .. —-  ----- —( 
žino malonėkit pranešti arba pats lai 
atsišaukia. • (49)

A. Skardis
Box 99, Baltic, Mich.

M V —Anv a ne DVVftC I Pajieškau draugės Zozės 
FL A. nvVBAvu DI Lw I tės, iš Valaklių viensėdijos.
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GERIA U SIS DAKBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoje:

Metams ...................
Pusei metų ;.............

Kanadoj ir Užrubežiuose
Metams ......................... $2.75
Pusei metų ..................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakcijų, rašykit šitokį 
adresą:

KELEIVIS“
255 Broa^way, So. Boston, Mass.

Kadangi Waterburyje M. 
i X. įlockaus byla tapo išmes
ta iš teismo, ir kadangi da
bar-vėl jis tapo areštuotas 
Rumforde, Me. ir jo apgyni
mas reikalaus daug pinigų, 
todėl rumfordiečių M. X. 
Mockaus bylos komisija at-

_ i Valintai-
______ viensėdijos. Alizavos 

parapijos, Ukmergės apskričio. Jos 
pačios meldžiu atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti. (48)

Amilija Laučkaitė
295 Portland st,

E. Cambridge, Mass.

Pajieškau Monikos Stankytės, iš 
Antkalnės kaimo, Veliuonos vals
čiaus, gyveno Lawrer.ce, Mass. Jos 
pačios meldžiu atsišaukti ar kas jų 
žino malonės pranešti. (48)

Stasys Stankus
225 Harvey avė, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 20 iki 26 metų am
žiaus, aš esu dailus vaikinas, 27 metų 
amžiaus, turiu gerą darbų. Manančios 
tikrai apsivesti malonės atsišaukti. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

V. Ma-s (49)
56 Water St, Palmer, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
Evangelikų Reformatų ar Liuteronų 
tikėjimo; tarp 17 ir 29 metų amžiaus; 
mokanti skaityti ir rašyti, myiinčos 
dorų ir švarų gyvenimų. Esu 29 me
tų vaikinas. Platesnes žinias suteik
siu per laiškų. Vyrų meldžiu neraši- 
nėti.

— ■ • --------- ------------- 'įsišaukė per "Keleivio” N40
MflTER(J PltOTESTASįSį-USl

Šiomis dienomis Chicago- Į® Mockaus bylą reikalau- 
Jjant kad jeigu liko kiek nuo 

k minėtos M.’X. Mockaus by- 
!ios vedimo pinigų, kad jie 

j perduoti rumfor- 
diečių M. X. Mockaus bylos 
vedimo fondan, nes esą tie 

i pinigai tik tam tikslui surin
kti.

Todėl męs, LSS. 4 kuopa,

je buvo lietuvių moterų pro-'jant kad jeigu liko Įdek nuo 
gresysčių III rajono 1._
renciją, kuri tarp kitų nuta- , 
rimų priėmė šitokią protas- ,*^.9 
to rezoliuciją:

"Kadangi netoli 40,000 
plieno industrijos darbinin
ku, nebepakeldami vargo ir 
išnaudojimo išėjo Į streiką . duodam Dilna ’ atskaita 
delei savo būvio pagerinimo 4 . J
• ___ • _ x _ • i VISU HUrtSV LlSltlIII Z1111H1.

Pajieškau pusbrolio Mikolu Davei- 
kio, Kauno gub., Raseinių miesto. Jis 
jau senai Amerikoj ir aš turiu svar
bų reikalą pas jį. Todėl jis pats, ar 
kas jį žino, teiksis man apie jį pra
nešti. _ (48)

Kostancija Daveikaitė 
(Kajetono duktė)

157 Silver St, So. Boston, Mass.

Pajieškau savo pačios, Paulinos Jo- 
sienės, po tėvų Paplauskaitės, kuri 
paliko mane 9 lapkričio ir prasišali
no su kitu vyru Aleksandru Kelpša.

Pajieškau apsivecimoi merginos, 
nuo 16 iki 20 metų amžiaus, iintes- 
mųus budo, geltonais plauksit, molinų 
akių. Aš esu 20 metų vaikiias, ne
vartoju svaigalų, turiu gerų darbų. 
Meldžiu atsišaukti, prisiunčiant pa
veikslą, 
laišku.

platesnes žinios suteiksiu ’ 
(49 

George Adams 
Helena Land Lb. Co. Camp 1, 

Stack, Mich.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
nuo 29 iki 27 metų amžiaus, aš esu 
26 metų vaikinas. Platesnių žinių 
kreipkities laišku, atsakymą duosiu 
kiekvienai. • (48)

Petras čiupkis
Box 172, Frankfort Heigbts. III.

ir organizavimosi teisių Įgi
jimo ;

’’Kadangi plieno trustas 
atsisako išpildyti teisingus 
darbininkų reikalavimus ir 
mušeikų pagelba, kurstymu 
rasinės neapykantos sten
giasi streiką sulaužyti:

"Kadangi East Chicagoj, 
Gary ir Indiana Harbor, 
Ind. paskelbtas karės stovis 
ir federalė kariumenė su po- 
liicija ardo darbininku susi
rinkimus, laužiasi naktimis 
Į privatinius streikininkų 
ir jų vadų butus, — gazdina 
moteris ir kūdikius, daro 
kratas ir areštus,

”Tai LMPS III Rajonas iš
reiškia savo nuoširdžią už
uojautą plieno industrijos 
darbininkams ir darbinin
kėms ir protestuoja prieš 
kariumenės ir policijos ne
legali kišimąsi Į streiką, 
taipgi pasmerkia visus tuos, 
kurie mindžioja Suv. Valsti
jų konstitucija, gvarantuo- 
iančią piliečiams teises 
streiko apimtose vietose.”

Rezoliuciją nutarta pa
siųsti Suv. Valstijų kongres- 
monams, Illinois valstijos se
natoriams ir Karės Sekreto
riui.

visų aukavusiųjų žiniai, 
įplaukos (jos buvo laik

raščiuose paskelbtos) 
$437.06 

Įplaukos (ką laikraščiuo
se nebuvo pakvituotos, reiš- 
kie vėliaus Įplaukė): Žirg- 
vaikio Draugystė iš New 
Britain ........... '..... $10.00

LSS. 22 kp. ir Chicago, 
Illinois.........................$10.00
J. Čemutis iš Derby, Ct.$l.
Viso Įplaukų .... $4a8.06 
Išlaidų viso......... $506.12

Nėdateklius, kurį IJSS. 4 
kuopa padengė .... $48.06 

LSS. 4 kp. sekretorius: 
St. Kretavičia.

Ji pasiėmė su savim ir 4 metų vaikų 
Jonuką vardu. Čia telpa visų jų pa- 
eikslai. Kas juos parimytų, mel

džiu tuojaus man pranešti, o gaus 
.••erų atlyginimą. (49)

Aleksandras Josas, 
877 Cambridge St, 

Cambridge, Mass.

Pajieškau Kazimiero Miieikos ir 
Leono Kazelkos; Kauno gub, Vabal-^ 
rinkų parap.. Natiškių kaimo? Kas 
įpie juos žino malonėkit pranešti ar- 
.a patis lai atsišaukia, turiu svarbų 
ei,alą. (48)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ar našlės be vaikų, nuo 17 iki 28 me
tų amžiaus, be skirtumo tikėjimo. 
Aš esu 27 metų, 5 p. 10 colių augščio, 

' kalbu 6 kalbomis, uždirbu po 9 dol. į 
dienų. Meldžiu atsišaukti, prisiun- 

• čiar.t savo paveikslą. Platesnes ži- 
į nias suteiksiu laišku. i (49)

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, nuo 30 iki 49 metų am
žiaus, laisvų pažiūrų, linksmaus bu
do. Aš nesenai sugtįžau iš kariume
nės. Platesnių žinių meldžia kreip
tis, prisiunčiant savo paveikslų, atsa
kymų duosiu kiekvienai. (48)

F. Skermont
1215 Ridge avė,

N. S. Pittsburgh, Pa.

NEVALIA RODYT KAPI
TALIZMO ŽVĖRIŠKUMŲ.

Lovvellyje, netoli Bostono, 
likos areštuoti du broliai 
Kastantas ir Feliksas Dob- 
rovolskiai, už tai kad savo 
krautuvės lange išstatė pla
katą, ant kurio buvo atspau
sdintas užmuštos moteriš
kės paveikslas ir lavono 
kaktoj aiškiai matėsi žaiz
da nuw kulipkos. Moteris 
buvo užmušta Pennsylvani- 
joj laike streiko kapitalistų 
pasamdytų galvažudžių. 
Valdžia sako, kad išstaty
mas tokio paveikslo kursto 
žmones prie riaušių.
TAUTININKAI IŠSIRIN
KO NAUJĄ VALDYBĄ.
Waterburvje pereitą są- 

vaitę buvo Amerikos lietu
viu tautininkų "Sandaros” 
suvažiavimas. Delegatai pri
ėmė protesto ’ rezoliuciją 
prieš "bolševikus, kolčakus, 
vokiečius ir lenkus,’’ ir išrin
ko savo partijai naują val
dybą. Pirmininku dabar bus 
P. J. Žiuris, sekretorium M.
J. Damijonaitis, kasierium
K. Jurgeliunas.

Į Foxcroftą, Me., buvo at
silankęs pas lietuvius far- 
merius komunistų ^misio
nierius” I—tis. Buvo atsi
nešęs krepšį ”Laisvės” ir 
”Musų Tiesos,” bet nieko ne
pešė. Paklaustas vieno far- 
merio, kodel jis nevažiuoja 
i Rusiją, jeigu jam komuniz
mas taip patinka, "misionie
rius I—tis atsakė: ”Ak rei
kėtų važiuot, ale nevažiuo
siu. Mat, Rusijoj dabar vi
si lygus, o aš iau turiu už
sidirbės $3,000, tai čiorts 
nematė tos lygybės, jeigu 
man reikėtų atiduot savo 
nrocę. Žinau, kad taip sa
kyt negerai, ale kad jau toks 
žmogaus noturas: nesinori 
su savo pinigais persiskirti 
ir gana

Pajieškau švogerio Kazimiero Ra- 
jačausko, iš Pakrustelių kaimo, gyve
no Chicagoj. Turiu svarbų reikalą 
r meldžiu jo paties atsišaukti ar kas 
ino pranešti. - _ _ (49)

Jonas Runavicia 
3204 Auburrr Avė, Chicago, III.

Pajieškau Julio Augės, iš Pakruojo 
alsčiaus, šiliškio kaimo, turiu Švar

cų reikalą ir jam laišką iš Lietuvos, 
deldžiu atsišaukti greitai arba ai- 
•ažiuoti. Aš paeinu iš Pakruojo vai
siaus, Kvedarų kaimo.

Justin J. W*isnis 
3316 Wallace St, Chicago, Ilk

Pajieškau dėdės Zigmo Palikomo, 
:aipgi pusseserių Kairiuos ir Vladis- 
avos palikoniukių. Mažeikių kaimo, 
Ukmergės apskričio. Jie gyvenu 
Jrooklyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti 

Verior.ika Luniutė-Varnienė (49) 
3140 Espten St.. Pittsburgh, Pa.

Domininkas Pilipauskas (patėvio 
pavardė Adomaitis) paeinąs iš Praš 
avanių kaimo, Šeduvos parapijos, 
Šiaulių apskričio, pajieškau Petio 
Adomaičio ir Zigmo Povilausko, taip
gi ir kitų savu kaimynų bei pažįsta- 
nų <neldžiu atsišaukti. (49)

D. Phillips
Boy 43, Charlotte. N. Carolir.a.

Pajieškau apsivedimui merignos, 
ne senesnės 30 metų, aš esu Ž8 metų. 
Platesnių žinių meldžiu kreiptis lai
šku. prisiunčiant savo paveikslą. At
sakymą duosiu kiekvienai. (48) 

J. S.
1606 E. 36-th St Cleveland. Ohio.

Pajieškau Jono Jonio, angliškai 
Išsivadinusio John Johnson. Jis ne
senai gyvenu apie Bostonų, dirbo 
Nedham, Mass. Jo paties meldžiu 
atsišaukti ar kas žino malonės pra
nešti, už kų busiu dėkinga.

Pranašė J. Audickienė
218 Chestnut SU, Lav.rer.ee, Mass.

Pajieškau savo žmonos Antnses Pajieškau Felikso Beržausko, 4 tne- 
Gaisrienės-Masialckiutės. paeina iš nėšiai pirmiau gyveno 
Raukiu kaimo. Ariogalos valsčiaus, Wis, dabar nežinau kur. 
ė pėdų. 5 colių augščio, turi baltų 
apgamėlį ant dešinio žando, išvažia
vo su Kazimieru Baltrumiejunu, pa
einančiu iš Smilgių paiapijos, švie
siai geltonais plaukais, apskritais 
veido. Kas apie juos žino malonės 
pranešti, už ką busiu dėkingas. (49)

J. Gaisris
513 Lincoln ave, Rockford, III.

REIKALINGI išradėjai, l ietuviai 
išradėjai, kurie norite savo išradimus 
už aukščiausia kainų parduoti, k re įm
otės žemiau paduotu antrašu. (19) 

Thoms Kassabs
4321 Eastern Avė,

Los Angeles. Cal.

Pajieškau pusseserių Agotos ir 
Marios Jukavičiukių. abi \f niaus 
gub, Trakų pav, Šakaldonų sodos. 
Jos pačios lai atsišaukia arba kas 
apie jas žino malonėkit pranešti. 

Martinas Bartusevičia (49) 
501 Lincoln St, Rockford, III.

REIKALINGA gaspadine. Turiu 
į puikų namą 5 ruimais, gražus soG- 

—' C” 1 nas’ po 5 dol. i dieną ir rei-
Miiwaukee, kalauju gaspadinės naniar.’.s. Manau 
Kas *P,ei JĮ ■ apsivesti, todėl meldžiu atsišaukti 

nuo 20 iki 30 metų amžiaus su pir
ma laišku prisiunčiant savo paveik
slą.

REIKALINGI AGENTAI
Rinkimui apgarsinimų ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 
,, _______ duoti paliudijimą kur dirbo už agen-

lės’va’sčiaus, Tauragės apskričio. Tu- nėr atsakymo. (?)
• ■ ■ • ■ H STRUPAS AND CO.

92 Warvick st, Newark, N. J.

UŽRAKINO REVIZORIUS
Crete, III. — Pereitu sa

vaitę į Illinois Statė Banką 
čionai atvyko valdžios revi
zoriai peržiūrėti bankos 
knygas. Kasierius Kracke 
atidarė banką, Įleido revizo
rius, padavė jiems knygas, 
atidarė kasą ir pats dingo. 
Revizoriai paskui apžiurėjo, 
kad jis juos užrakino banko- 
je ir jų automobiiluje pabė
go. Bankoj trūksta $400,000.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
’Randolph miestelyje, ne

toli Bostono, pereito pane- 
dėlio po piety, ginkluoti plė
šikai užpuolė banka ir pag
riebę apie $36,000 ginigų pa
bėgo automobiliuje.

Mirė Petras Makštelis.
Benld, III. apygardoj dau

geliui pažįstamas lietuvis 
fnrmerys - mirė 27 spalių ir 
su bažnytinėm apeigom pa
laidotas 1 d. lapkričio.

Velionis čionai išgyveno 
15 metų, paliko- 2 sunu ir 
dukterį. Paėjo ir Šaltenio 
kaimo, Subačiaus parapijos.

Laidoj L. Neprigulmin- 
sras Kliubas. Kliubas ir 
mainierių unija nupirko ve
lioniui po gražų gėlių vaini
ką. Kas norėtų aoie jį pla
čiau patirti, lai rašo:

Kaz. Skaistis.
Box 106, Benld, III.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, 

riaudimus. pasigarsinimus 
k;ų vietų paeina, pirkimus, 
vimus, pajieškojimus giminių arba 
draugų, “Keleivio” skaitytojams 
s! šitame po 2c. už žodį pirmą sykį 
ir po 1 l/?c. už sekančius sykius. 
Neskaitytojams skaitome pu 3c. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašykite 
kuotrumpiausiai ir visados siųski
te kartu ir mokestį, jeigu norite 
kad greitai tilptų.

"KELEIVIO” A DM.
2.».» * BROADWAY.

SO. BOSTON. MASS.

nusk- 
iš ko
pa rda-

T

Pajieškojimai
Pajieškau Kriso Dagio, turiu svar

bų reikalų; malonėkit atsišaukti. 
J. Andrulionis 

323 New Market St., 
Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau švogerio Kazimiero Je- 
saičio. iš Salantų valsčiaus, Telšių 
apskričio, girdėjau, kad atvažiavo 
Amerikon. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti. 

Juozas Giedraitis (49) 
706 Marion St, St. Louis, Mo.

Pajieškau sesers Rozalijos Mozer- 
kevičiutės-Naujalienės, iš Nemajūnų 
.<aimo. Sverta šerio parapijos, Seinų 
apskričio. Turiu svarbų reikalų ir 
meldžiu jos pačios atsišaukti ar kas 
šiito malonės pranešti.

Viktorija Peleckienė
311 Spring alley, Scranton, Pą.

Pajieškau dėdžių Pranciškaus ir 
Jurgio Skučių, Suvalkų gub, Ma
riampolės pav, Raciliškių kaimo. Ma- 
onė .it atsišaukt arba kas apie juos 
žino praneškit, už ką tariu ačiū.

Magdelena Skučiutė
1579 Main St.. ,

East Hartford, Conn.

Pajieškau brolio Stasfo Radžiūno 
(angliškai vadinas Stanley Rachers). 
Meldžiu jo paties atsišaukti, nes tu
riu labai svarbų reikaią. arba žinan
tis jį malonėkit pranešti, uz ką bu
siu dėkingas. (48)

G. Radžiūnas
349 — I9-th St, - Moline, III.

Pajieškau savo tėvo Andriaus' Ku
biliaus, brolių Jono ii Kazimiero, 
taipgi seserų Marijonos ir Rožės, 
"Pabiržės kaimo. Panevėžio apskričio. 
Meldžiu jii pačių atsišaukti ar kai
nynai iš Biržų malonės pranešti.

Miss. Anna Kubilis (49+ 
34 River St, Plains, Pa.

Pajieškau oačios ZOSĖS AiORKIE- 
NĖS po tėvais MANDRAVIČKIU- 
TĖS, Kauno gub, Šiaulių pav., Pa
šušvys parapijos, Faberžių sodos, 3 
metai kaip pabėgo antru kartu su 
Stasiu Čižausku. palikdama du vaiku, 
i» su kitu vyru turi Viktorų o metu ir 
Eleną ;> metų. Noriu žinot ar ji da 
gyva. Kas pirmas apie ją 
skiriu 10 dol. dovanų, arba 
atsišų^kia.

Antanas Morkus
211 First st, Elizabetn,

pranes, 
pati lai 

(48l

N. J.

Pajieškau brolių Karoliaus ir Igno 
Juškevičių, ir Diržų kaimo, Kapčia
miesčio valsčiaus, Seir.ų apskričio. 
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti. (50)

Jonas Juškevičius .
25 Herbert st, Framingham, Mass.

Pajieškau pusbrolio Igno Sabaičio, 
Vilniaus gub, Trakų pavieto. Daugų 
parapijos, Dnžkunu kaimo. 1914. me
tais jis gyveno Chicagoj. Gavau lai
šką iš Lietuvos ir turiu jam svarbų 
pranešimų. Kas apie jį žino malonės 
jam arba man pranešti. (48)*

Leonas Milinavičius
174 Bolton SL, So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Antano Malakau
sko, iš Kumžaičių sodos, Kulių vals
čiaus, Telšių apskričio. Jo paties 
meldžiu greit atsisaukt: ar kas žino 
malonės pranešti, už ką busiu dėkin
gas. z (51)

Petras Malakauskas
1204 Chidsey sL, Easton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Jokūbo Aukš- 
tikal.nio. iš Dukurniii sodžiaus, Pa
pilio valsčiaus. Turiu labai svarbų 
reikalą ir meldžiu jo paties alsišauk- 

1 ti ar kas žino malonės pranešti. 
Petras Suveizdis

806 E. Adams St, 
Springfield, Iii.

I

Pajieškau pusbrolio Jono ir pusse
serės Magdalenos Čivinskų, Jonas 
gyveno Chicagoj. Jų pačių meldžiu 
atsišaukti ar kas žino malonės pra
nešti.
- Petronėlė Kišiutė

66 John SL, Hartford, Conn.. — ■ ----r--- - -
Pajieškau draugo Kazimiero Gure

snio, iš Juknėnų sodžiaus, Veisiskių 
parap. Jo paties meldžiu atsišaukti 
ar kas žino malonės pranešu, nes tu- 
«.u svarbų reikalą.

Jonas Rvietkauskas
Boy 917, Leechburg, Pa.

Pajieškau brolio Ciprijono Meš
kausko, iš Kavarc’co kaimo, Ukmer
gės apskričio, gyveno Tzenton, N. J. 
Jo paties mel ižiu atsišaukti ar kas 
žino malones pranešti. (48»

Edvardas Meškauskas
1706 So. Front St, 

Phiiadelphia, Pa

Pajieškau Juozapo Brazausko ir 
Karini. Jonušio, abu iš ęraužeiiškių 
Viensėdijos, Kupiškio valsčiaus, Uk
mergės apskričio. Turiu jiems laiškų 
is Lietuvos ir meldžiu atsišaukti.

Alizas Brazauskas (48) 
Roy 94, Caolton, W. Va.

Pajieškau pusbrolio Rapolo Girs 
kio, iš Darpalių kaimo, Šilalės vals
čiaus, Raseinių apskričio. Dėl laiš
ko iš Lietuvos malonės atsišaukti ar 
kas jį žino malonės pranešti. (48) 

Marė Rimkaitė-Starinskienė 
1635 V/ood St, Phiiadelphia, Pa.

Pajieškau tetos Olesės Gruodžiutės 
ir pusbrolio Jono Zooricko, abu iš 
Slabados parapijos, Seinų apskričio. 
Jų pačių meldžiu atsišaukti ar kas 
žino malonės pranešti. (48)

Tamošius Baranauskas
Doy 268, Manchester, Conn.

Pajieškau brolio Kazimiero Zadei- 
kos. gyveno Brooklyne ir dirbo kriau
čių šapoj. Jo paties meldžiu atsi
šaukti ar kas žino malonės pranešti. 

Pranė Rajauskienė (49)- 
357 Salsburg St, Plymouth, Pa.

Į
Pajieškau Frano ir Jurgio Kas- ■ 

paravičių, iš Patulės kaimo. Skaudei-; 
Tanr««oi« nnskriėia,. Tu

riu labai svarbų reikalų ir meldžiu 
Ji? pačių atsišaukti ar kas žino malo
nės pranešti. (48) Į

Barbora Bambaliutė-Mačiulienė
797 Bank SL, Eox 95, 

Waterbury, Conn.

REIKALINGI AGENTAI.
— ——-----i sutinkant dirbti

Pajieškau brolėnų Jono, Felikso. 
Kazimeiro Barzdų ir Jurgio Dagio, 
gyveno Hammond, Ind.; Jono Niau
ros 1r Prano Baltuškos, iš Jodonių 
sodžiaus, Švedesų parap, VlfkmJr- 
gės pav, taijrgi draugų Prano Ma
teikos ir Jono Dauko, jie girdėjau gy
veno Detroit, Mich. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žino malonėkit pra
nešti. . z

Frank Brazunas 
206’4 E. Jefferson Ave, 

Detroit, Mich.

(49)

Pajieškau dėdžių Motiejaus Veng- 
raičio ir Kazimiero Šautinsko, abu 
Suvalkų gub, gyveno Pennsylvanijos 
vals. Kas apie juos žino malonėkit 
pranešti arba patis lai atsišaukia 

Ona Kundrošiutė (49) 
501 Lincoln avė, Rockford, III.

Pajieškau brolio Igno Maižės,
Kazokų kaimo. Pašventinės parap, 
kiaulių apskričio, gyveno Baltimore, 
Md. Jo paties meldžiu atsišaukti ar 
kas žino malonės pranešti.

Jonas Moize 
1017 N. Carlton St, 

Phiiadelphia, Pa.

xs

(48|

Pajieškau Simano Balausko ir Te- į 
<■ filčs Ralauskiatė. Jų pačių mei- • 
džiu atsišaukti ar kas žino malonės ■ 
pranešti. (501

Silvestras Akrunkieviėius 
102 Sherman SL, Gardner, M^>s.

Ona Lukašienė najieškau Kazimie
ro Jociaus, keli metai pirmiau gyve
no Chicago, II). Laižuvos miestelio, 
Šiaulių pav, Kauno gub. Aš turiu 
jam laišką iš Lietuvos nuo jo tėvų. 
Jeigu neužmiršot da savo tėvų, tad 
atsišaukit ir pasiimkit savo tėvų 
adresą. Jeigu kas apie jį žino, malo
nėkit pranešti. (48)

Ona Lukošiene
7 I^athrop St, Brighton, Msss.

Galite atsišaukti 
liuosuomis nuo darbo valandomis, ar- 

■ ba ir pilną laikų. Geras uždarbis. 
; Atsišaukite tuojaus pažymėdami da
bartinį savo užsiėmimų. (48)

THE SEN-RAYTO COMPANY 
6617 Hade Park Avė, 

Cleveland. Ohio.

Paijeskau dėJčs Juozapo Krikštu- 
)o, paeina nuo Biržų. Pasvalio apskri-! 
io, Kauno gub. 40 meti) gyver.a i 

Amerikoje Kas apie ji žino mal>>-
'lėkit pranešti arba pats lai aUišaj* j r?njru vak 
kia. (53)

Juoznoas Rakiauskas
66 Linden St.. W. Lynn, Mass.

KRUTOMI PAVEIKSLAI 
H LIETUVOS.

Darbar rodomi lietuvių kolonijose. 
Draugijos ir kuopos, norinčios pa- 

• rengti vakarus savo kolonijose rašy- 
Kaunas krnfomų paveik

ių kompanija.
.M. TRl'SKA SEKU

314 Kalnai St, Nevvk, N. J.
Pa'ješkau brolio Jono Palubecko, iš 

Pavidau.ios kaimo, Eržvilko valsčiam, 
Tauragės apskričio, gyveno S. S. Pilt-i 
sburgh. Pa. Jo paties meldžiu aL<i-; 
saukti ar kas žino malonės pranešti.! 

Juozas Palubeckis ^ -••
1017 Holgate SL, Seattle, Wash.

PATERMES 
MERGINOMS.

„ lyties dalykus parašė .M. H.
(4^jįSanger, vertė iš anglų kalbos J. Sro- 

' pus ir iš>ci<io gana skaitlingai. Bet 
pirma laida jau išsibaigė. Taigi ant
rą laidą kad atspausdinti ir pridėti 
speciališkai moterims patarimų, ko-

<1 .... ■» • ------’V-------- - ----------
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu ;oį J1? parūpins minėtus patarimus, kad 
paties atsišaukti ar kas žino prane.' 
ti.

Ona Jokubauskaitė
220 N. Rcndolph St, 

Philadciphia, Pa.

s.

Pajieškau brolio F. Jokubausko, iš
Gūbrių kaimo, Šilalės parap, Resei-į .. ..... . «------- --
nių apskričio, gyveno Chicago, III.' P’rnr.oj laidoi^nebuvo, F. Stropie-

—jš- kiekviena moteris žinotą, ką daryti 
(49) ir ksu’P daryti, kad būti svei- 

ką Tr laiminga ir kad nereikėtų daug 
pinigų išleisti visokiam gydimuisi. 
Knygos turinį neminėsiu, nes kaip 
žinoma, pirma laida buvo 120 pusla
pių. su paveikslais, prie antros lai
dos bus speciališki virš minėti pata
rimai pridėti, tai knyga bus da di
desnė. Moteris pilnai užsiganėdins, 

šiuom kartu bus antros laidos at
spausdinta tik tiek, kiek bus užsa
kymų — ne daugiau. Kanos neužsi- 
-akys dabar, tai negalės išauti, taigi, 

i. moterįs, užsisakykite dabar, nes vė
liau negausite nei uz kelis dolerius,

_  ----  ___----Į Siunčiant užsakymą siųskite money 
J ieško Ona ir Rozalija Davido- orderius ar popierinį dolerį su jūsų • __ - * - A. 1 _ - * ?_ — A_  t_----- * ' I J __ > _

MRS. F. J. STROPUS • 
8 I-aring St, S®. Boston. Mass.

SEKRETŲ KNYGA.
Labai yra naudinga ir reikalinga 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai ve- 
dusiems. vaikinams ir merginoms. 
Knąga laimės ir sveikatos. Prisius-

Pajieškau kaimynų Jurgio Bernoto 
ir Petro Šakalio, abu iš Prūdelių kai- 

; mo, Zarasų apskričio. • Jų pačių mel- 
! džiu atsišaukti ar kas žino malonės 
| pranešti. (4S»į

Jokūbas Stakionis
Littlcs T,ane Newburryport, Mass.

Pajieškau pusbrolių: Jono Jurgeliuno, 
Kazimiero Bitėno ir dėdės Ritino, iš 
Žilių kaimo. Panemunėlio parap., gy
veno bene Chicagoj. Jų ir kitų savo 
pažįstamų meldžiu atsišaukti, nes tu
riu svaria) reikalų iš Lietuvos. (48) 

Jonas Vclbaisis
2 Cartcr avė., Scranton, Pa.

Pajieškom pusseserės Alenos Jamj-
lcvičiutės, iš Dajunų sodžiaus t*- - - - -. — ---- ----------
maitkienio valsčiaus Ukmergės aps- ką dabar už dolerį gaurui 
kričio. 1913 metais gyveno So. Bosto- S i

naitės Kaunietienė ir .Matulevičienė, vardu, aiškiai parašytu. ant vardo: 
iš I.ukošiškių Rainio. Turim svaria) 
reikalą ir meldžiu atsišaukti6j,aro. ,e 
reikalų ir meldžiame atsišaukti. (48)

Ona Kaunietienė
612 Zion St, Hartford. Conn.

' APSIVEDIMAL
Pajieškau ‘T^di^ui merginos -1^°

arba našlės, nuo 30 iki 40 metų am- n <>-ziaus, laisvų pažiūrų. Aš esu našlys S‘ M T 9 »0X
turiu du vaiku, jauniausias 3 metų. 
Taipgi turiu baisikelių dirbtuvę. Gei
stina. kad butų Š’uvėj* (kraučka).

A/Kapchunas (48)1
4702 Melrose sL,

Frankford. Philada. Pa.

męs prisiusime. Rasvk
S. M. GAIAIN. ~ * 

Bedfond, Ohio.
Ši knyga tik ką tapo išleista per 

patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, nes kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
lusime daug užsakymu. (51)

Pajieškau brolių Jurgio, Vinco ir 
Leono Koškiinų. Vilniaus gub, Punios 
parap., Norkeliškių kaimo. Jurgis 
gyveno Maynardė. Mass., o kiti <lu 
Scrantone. Kas žino jų adresą mali
nęs jiems arba man p>a<iesti, nes at
ėjo iš Lietuvos laiškas ir aš 
prie jų labai svarbų reikalą 

Antanas Kišknuska
299 D St, So. Bo.-ion. .Mass,

turiu 
(49) PAJEAKAL SAVO AKCIJŲ

1916 m. aš pirkau Kuurham Zinc 
Mining Co. 50 šėrų ui »300.00. Jie 
>adėjo prisiųst kasmet dividentus, bet 
jau ketvirti metai as nieko nuo jų ne-

1 žinau. Jeigu kurie apie tokią kompa-

7-'l71 nešti. Toji kompanijaiškidinėjo net 
’’ ’Lgzietų "Uimč".

Frank K užlaiką
į 328 Pine st.. Manchester, N. H.

Pajieškom apsivylimui merginu, 
nuo 19 iki 23 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, gali būti ir latvės. 
Mes esam 24 metų pasiturintįs vai
kinai. J ieškom sau draugių išmintin
gų ir linksmam budo. Su pirmu laiš-Į .. . - .. • , -j..

atsakymą duosiu kiekvienai. (
F. M. L. ir Genys 

IU N<». Franklin SL.
Phiiadelphia. Fa.

Juozas Milkevičius jieškau pusbro
lio Simono Jicškuteiio, Vilniaus gub, 
Trakų pav.,Stakliškių miestelio, taio- 
gi jieškau pusbrolių Aleksio ir Juozo 
Vinskelių ir pusseserės Domicėlės ži- 
lioniutčs. Jie pats malonės atsišaukt 
arba kas apie .juos žinotų malonėkite 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

Juozas Milkevičius
South VVndror. (šmn.

Pajieškau Felikso Dcdelos, gyveno 
Long Island. N. Y. ir savo pažystamų 
;r giminių Kavarskčnų. 
atsišaukti. Aš paeinu iš 
Vilkmergės apskričio.

J. J. Wci»er 
Gen. Dėl. Riabec.

Pajieškau broliu Jono ir Petro Na
vickų, paeina iš Kauno gub, Rasei
nių pav., šakiu sodž. Pirmiau gyve
no Chicago, III. Meldžiu jų pačių ar 
kas žino pranešti. (48)

Mikolar Navickas
17 Antw<-rp st, Brighton, Mass.

Malonėkite 
Kauno gu<>.

I

A rizona.

Pajieškau Petro Stiro, 1917 m gy
veno Cambridge, Mass. Yra svarbus 
reikalas, kas anie jį žino malonėkit 
pranešti arba pate lai atsišaukia.

Franas Radvilas (48)
17x Hanley «t, Hanitraincl, Mkb.

Lav.rer.ee
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JUKELIšKA VISŲ 
ŠVENTŲ LITANIJA

Lapkričio 2 d.Torringtone, 
Conn. buvo surengtos vietos 
komunistų būrelio 
liui prakalbos.

Į tas prakalbas 
5-6 komunistai ir 
pašalinės publikos, 
net visą tuziną.

Apie visą tą jomarką ne
galima rašyti kaipo apie 
prakalbas. Ne, tai buvo ne 
prakalbos, tik visų šventų
jų jukeliška litanija, nes sut
raukoje visi Jukelio plūdi
mai, pravardžiavimai, lygi
nimai ir niekinimai išeina 
kap tik ve kaip:

” 'Keleivis’ negeras — 
menševikai.

” 'Naujienos’
”Jų redaktoriai — balso- 

nai. , >.
"Michelsonas — klerikalų 

pasekėjas.
"Grigaitis 

komunistų priešas.
"Smelstorius — dženito- 

rius. e
"Visi šventi Bagočiai, Ba

lučiai, Račkauskai ir visa 
socialistų ir tautininkų par
tija — menševikai.

"Visa dabartinė Lietuvos 
valdžia: Smetona, suris, pie
nas, sviestas ir maslionkos 
—menševikai.

"Avinėliai ir durneliai, 
kurie ręjniate kitas partijas 
—nieko nesuprantat.

"Avinėliai-durneliai, ku
rie neremiat komunizmo — 
einate i pražūti.

"Kairieji, laikykimės! 
Kryptelėję Į kitą pusę, glau
skitės prie musų, nes męs iš
ganysime pasauli.”

Antifonas
"Rusijos komunistai —ku

rie da nebuvo gimę — nu
vertė Rusijos carą Mikę. 
Paskui nuėję pas prūsoką 
išvijo iš Berlino kaizeri... 
Taipgi nepamirškime, kad 
1905 metais komunistai su
kėlė revoliuciją Lietuvoj ir 
išgavo Lietuvai daugiau lai
svės. Taigi matote — nors 
męs buvome da negimę — 
jau padarėme pasaulyje ste
buklus. Ir — negimę — už
augome i tvirčiausią pasau
lio galybę, k’ad net menševi
kų bijomės — nes jie visur, 
visur net ir pas tautininkus 
ir klerikalus. — Dabar jūsų 
’čenčius’ prisidėti prie ko
munistu. — Jus girdėjote, 
kaip aš gerai moku išniekin
ti socializmo veikėjus ir ma
nęs niekas 'nesubvtis' per 
amžius. Amen.

"Visų prašau * sukalbėti 
amžiną atilsi už mirusią So
cialistų Sąjungą...

Melskimės.
"Duokite pinigų, kurie pa

siliks mano kišeniuje arba 
eis i komunistų partijos iž
dą. Duokite dolerių, ..nes 
mums jūsų pinigai be galo 
reikalingi!... Jau laikas visai 
trumpas, turime skubintis 
nuversti visus svieto valdo
nus. Negalite vadintis dar
bininkais. jei nesate komu
nistais. Na, tegul išsipildo 
mano žadžiai, tegul Grigai
tis, Michelsonas ir kompani
ja greičiau eina gatvių šluo
ti, o aš užimsiu jų vietą... 
Nors man bus vargas nemo
kant gramatikos ir radakto- 
riaus pareigai sunku bus 
pildyti, ale jus mane kera- 
vosit ir ratavosit.... Per jū
sų užtarymą ir užpelnytą 
nuo jūsų doleri aš apsiimu 
visados skelbti tokias — ne
sąmones. Aš kovosiu prieš 
socialistų veikėjus...’’

Tai šitokio turinio Juke
lio prakalbos, tai šitoks mu
sų komunistų darbas, prisie- 
kavimas amžinai kovoti 
prieš socialistu veikėjus. Ar 
šitokiais pamokslėliais ’*švie 
čiami" darbininkai gali ką- 
nors gero sau atsiekti? Ar 
tokių demogogų, kaip Juke
lis, vedami ir klaidinami 
dft’rbiniBktti gali išeit’, iš to (Čopyright 1919 by Jos. Triner Co.)

atsilankė 
tiek jau 
sudarant

padėjmo, kokiame jie ran
dasi?

Jie niekina socialistų vei
kėjus — ir už ką? Už tai, 
kad jie neatsižadėjo socia
lizmo idėjos ir principų, už 
tai, kad jie buvo tarpe musų 
pirmutiniai socializmo mok- 
lo skelbėjai ir ištikimi tai 

idėjai ir savo uždaviniams 
pasilieka. Už tai socializmo 
renegatai dabar Į savo mo
kytojus savo nešvaria seile 
spiaudo. Nejaugi tuomi jų 
dėkingu pasielgimu nepri
valo pasipiktinti darbinin
kai ir ar ne laikas jau mums 
visiems pasakyti tiems cha- 
munistams, kad jie eitų ten, 
xur jiems yra atatinkama 
rietą — tarp vyčių ir darb^ 
žmonių išsiliuosavimo prie
šų!

Socializmas kvietė ir kvie
čia viso pasaulio darbinin
kams vienytis. Komunistai 
gi slfirsto darbininkus. Jau 
.r tuomi pačiu jie mindžioja 
socializmo principus. Kovo
jami prieš socializmo veikė
jus. jie aiškiai ir nedvipras
miai išrašo *sau socializmo 
priešų vardą. Vadinasi, ai' 
socializmo priešai gali būti 
darbininkų prieteliais?

Socalizmas yra draugiji
nių santykių filo^pfija. Tas 
mokslas aiškina ekonominio 
gyvenimo tvarkymo budus; 
jis reikalauja panaikinimo 
visuomenėje klesų viešpata
vimo. Komunistai gi nori 
vien tik pakeisti klesas, t. y. 
pavergtąją padaryti viešpa
taujančia, o viešpataujančią 
gi —•' pavergti. Išeina, kad 
jiems tik norisi anarchij’os 
ir atgiežos, bet-ne žmonijos 
išiiuosavimo, nes kur yra 
vergai ir ponai, negali būti 
teisingumo, meilės ir lais
vės. Gi apvertinus jų veiki
mą, aiškiai matom, kad jie 
pasitarnauja tik buržuazi
jos viešpatavimo pailgini
mui. Tad šalin jie iš darbi
ninkų tarpo! Lai gyvuoja 
socializmas!

Darbininkas.

SIETYNO DR-JOS NARIU;
DOMAI. *

i
Lietuviu broliškos pašai-' 

pos draugijos "Sietyno" su-j 
sirinkimas įvyks 3 d. gruo
džio, 7 vai. po pietų, svetai
nėj po num. 811 No. 12-th 
St., Terre Haute, Ind.

Liepos 5 d. "Sietyno” 
sirinkime nutarta išrinkti • 
mokesčius už organą "Kelei
vį.’’ Visi nariai turi iki 3 d. 
gruodžio be išsikalbėjimo 
užsimokėti. Neužsimokėję, 
bus suspenduoti. Toks yra* 
draugijos nutarimas. Kon
stitucija šiuo atveju lai' 
nieks nesiremia, nes konsti-i 
tucija iki tiek da neišdirbta,, 
reikės ją pataisyti ir daug!

DAKTARAS

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

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

, Gydo abelnas ir veneriškas ligas
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2 Miliūnai
Vartojo pereitais 
metais 
prašalint šaltį

“IK® cascaraQquinin

Pavyzdingos- šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

landas — gripą Į 3 
dienas. Geras bak- 
vsukas turi raudo-
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Klaidos atitaisymas.
"Keleivio” N47, korespon

dencijoj iš Pittsburgh, Pa.. 
Įsiskverbė nemaloni zecerio 
klaida. Tenai pasakyta, kad 
draugija priims ”aukas-bur- 
žujus,” o turėjo būti: "pri
ims aukas-drabužiuus."

AUKSAS TUR BŪTI UG
NIA IŠBANDYTAS.

Auksą išbando ugnia, o 
vaistus — kritiško sveikatos 
stovio ugnia. Pereitoji žie
ma su jos nepaprastu miri
mu skaičiumi buvo kaip tik 
taja ugnia. Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Eli- 
xeris išlaikė visus bandymus 
ir naujų sau ėmėjų nemaža 
Įgijo. Užlaikydamas vidu
rius tvarkoj, vaistas užmuša 
bakterijas ir neleidžia joms 
viduriuose Įsiveisti, tuo bu
du suteikia kunui jiegas iš
vengti ligos. Trinerio An- 
gelika Kartusis Tonikas yra 
antru nepalyginamu vaistu. 
Antanas Klement savo laiš
ke,. rašytame 1 lapkričio, 
1919 m. iš Addv, Wash. sa
ko: "Jūsų vaistai: Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Elixeris ir Trinerio 
Angelica Kartusis Tonikas 
veikia stebuklingai. Dvi 
bonkos išgelbėjo man dukte
rį, ir kada aš daviau savo 
kaimynui, nuo metų sergan
čiam, tai Į trečių dieną jis 
atėjo pas mane pilnas links
mybės, nes atgavo apetitą 
ir atgavo sveiką miegą, dėl
to prašė manęs, kad išrašy
čiau jūsų vaistaj Į Spokane, 
Wash.” Jus galite gauti 
tuos vaistus pas savo aptie- 
korius. — Josepb Triner Co. 
1333-43 So. Ashland Avė., 
Chicago, 111.

turime reikalų, kurie tu-rėsj 
būt'organe paskelbti. Pri- 
gilintis prie Broliškos Pa- -ri# su Mr Mu|,s ,u 
Šalpos Draugijos lSetynO Visuose Aptiekose.
turi turėt organą, kad ma- ------------------------------ ---
tytų draugijos pertvarkv-

NIEKAS NEPAVOGTŲ.
Užrašykite savo vardą Ir pavardę 

ant kiekvieno daikto, nežiūrint ar jis 
batų geležinis, medinis arba kitokio 
metalo. Toji juodyla, kurią ąš par
duodu taip giliai įtraukia parašytas 
raides, kad jos pasilieka ant visados. 
Kaina 50c. ir $1.00......................... .... • •.

Radium ant kiekvieno laikrodžio, 
mažo arba sieninio, gali padaryti pats 

• I ir aiškiai galėsi matyt tamsiausioj 
i naktyj kiek laiko. Kaioa 30c. ir $1.00.

Elektrinės lempukės ir kitų daiktu, 
kurie šviečia tamsoje po 25c. Visk® 

'yra gvarantuojama. Agentams geras 
nuošimtis. Išsirašyt gali tuzinais.

D. R. LEONS (49) '
258 BANK ST. NORFOLK, VA.

mą ir kad paskui neruguo- 
tų, jog be jų žinios tatai pa- ' 
daryta. ,

Antanas Vasiliauskas.
728 No. 12-th St, 

Terre Haute, Ind.

Aš, Alena Kostovska, pasini 
dan visai publikai akyse.

NUSIPIRK NOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

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

J. RIMKUS.
Ilolbrook, Mass.Kas mane išgelbėjo nuo varginan- P. O. BOJt 36, 

čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gargimas: 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet; 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dei 
moterų, pradėjau gerai 'austies, gerai 
valgyti ir dirbti. pasida'rė smagu vis- • rninkšto raudono
.:as^per 6 menesmsas savo pavoksią ^ e 8 uncijas vandens, čirkš- 
nebegahu pažint ir pahsau la>mingaikia . j ^5/^ kad pl^uja 
naudodama Salutaras Bittena. Kaina ^etos «i tk
51.25. Galima gaut geresnėse aptieko- , aallS v?eTOS". " 
se, o kur negalima gaut. Kreipkis pas: d . aDnj0vg«mo nersiuntimoSALUTARAS CHEMICAL INST. eI apmoKejimo persiunnmo. 

Žolės nuo visokių blogumų.
J. BALTRĖNAS, Prof. ,

1707 Halsted St.. CHICAGO. ILL. FISHLEIGH & CO DepL 924,
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityt • _ ,, , , X ,

kiekvienas, iškirpt ir pasinkt. i LŽ Suv. Valst. rubezių kaina $2., pi
nigai tun būt pnsiush įskalno.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ $1.75.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada-

sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su 
savo antrašu, taipgi 15c. stampomis

- . ‘ ‘ . Turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuo jaus. (?)

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

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

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

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

Išmok", uždaryt patrukusias vietas taip kaip reikiant, o busi visa
dos sveiku, rrisiųskite savo varda ir pavardę šiandien į PLAPAO 
COMPANY Block 3058, Št. Lonis, Mo, o jie Jums prisius Plapao ir 
nurodymus DYKAI ant išbandymo.

f MES SIUNČIAME MUSU SPECIALI ATSTOVĄ J 
| LENKIJĄ IR LIETUVĄ

KAD SUŽINOT REIKALUS IR KO TRŪKSTA GIMINĖMS 
MUSŲ KLEJANTŲ. Patarimai dykai.

5 Męs parduodam LENKIŠKAS MARKES ir RUBLIUS už žemiausią 
kursą.,1000 Vokškų Markių — $28.00 1000 Lenkišku Markių — $21.50.

| FIRST STATĖ BANK
| 107 SALĖM STREET. BOSTON. MASS.
J* Męs turime 30 korespondentų Lietuvoje, kurie visrą prižiūri. ( 
£ Taupykite savo pinigus FIRST STATĖ BANKOJE. Penktas pro

centas mokamas deposi toriams.

*

»

Jus negalite apsieit be Mazolos 
jusu virtuvėje.

Pyragaičiai ir blynai padaryti su Mazola. yra gardus 
ir lengvai virškinami.

Jus suvartosite Mazolos ketvirtadaliu, ar trečdaliu 
mažiau, negu reikėtų sviesto, ar taukų prie kepimo. Ma
zolos tyrumas ir gerumas tą daleidžia. Pertai susičėdija 
jūsų pinigai.

Mazola yra kukuruzinis aliejus. Ji yra išsuikiama 
iš pačios grūdo širdies. Mazola yra rafinuotas iki nepa
sidaro visiškai tyru. Jus galite kaitinti Mazblą daUg 
daugiau, negu reikia, kad ji pradėtų nykti. Todėl tai Ma
zolos ir ištenka tąip ilgai prie kepimo. Ji sučėdija jūsų 
pinigus. . . •

Malonus Mazolos swonis daro ją garsia tarp itališkų 
mėgėjų alyvos. Ji lengvai suvihškinama.

CORN PRODUCTS REFENING CO.
17 KATERY PLACE, 
NEW YORK CITY.

*

f

A A A |M
DAKTARAS NAMUOSE.
Tik ką išėjo iš spaudos naują kny

ga Daktaras Namuose; knygutė tal
pina visokias žoles su aprašymu vi
sokių žolių šaknų, žiedų ir tt. ir nuo 
kokių ligų yra variuojamos. Su loty
niškais užvardijimais. taip, kad kiek
vienas galės jas gauti bile aptiekoje, 
taipgi ir geru patarimų su daugeliu 
receptų. Tokia knygutė labai reika
linga kiekvienam. Prekė $1.00.

M. ZUKAITIS (,51
451 Hudson Ave^Rochester, N. Y.

SPECIALIS PASIŪLYMAS PER 30 DIENŲ
Niekad pirmiau neatkreipė Jūsų atydos toks pasiūlymas.

Kodėl nepabandyti? J*
specfalip pasiūlymo. ................................
kart brangiau už tą laikrodėli — ir męs duodam Jums visus kitus daiktus 
DYKAI sale jo. I" 
kit 1

•

Męs turime tik 10.000 tokių laikradčlių ant tokio 
Prie kitokių aplinkybių Jus turėtumėt mokėti du

j . Kad būt-užganėdintu tuom specialiu pasiulymu, paklaus- 
kur norit, persitikrinsit, kad tas laikrodėlis už $9.95 ištiesų stebuklingas.

KARĖ PASIBAIGĖ

■■

Ar nori matyti, kaip karės mūšiai 
ėjo Francijoj, Rusijoj, Rumunijoj, 
Belgijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, Vengri
joj, Italijoj, Galicijoj ir Turkijoj?

Ar nori matyti, kaip orlaiviai pa
dangėse kovojo? Kaip submarinai 
juros gelmėse veikė? Visa tai jus 
galite matyt savo namuose, su labai 
mažais ekspensais. Męs gavome dau
gybę nauju karės paveikslų steresko- 
pui. Kada pažiūri į juos per steres- 
kopą, išrodo tarsi pats esi ant karės 
4auko. Stereskopas, kurį čia matote, 
kaštuoja tik 1 doleris.

No. 1, 200 skirtingų karės paveiks
iu už $3.00. Męs taipgi turime kito
kių paveikslų stereskopui, kurių čio
nai listą paduodame. Kiekviena seri
ja turi 25 paveikslus ir karštuoju 35c. 
Kada užsisakot parašykit tik numerį 
serijos ir męs prisiusime.

, į i į —Į ■ ..... fr- S

SIŲSKIT PINIGUS Į LIETUVĄ:
Pinigai jau aplaikomi reguliariškai.

LIETUVOJE EINA MARKES IR RUBLIAI 
SIUNČIAME TELEGRAFU IR PAČTA 

Neatidėliokite, bet GELBĖKITE GIMINES TUOJAUS. 
GVARANTUOJAME PILNAI KIEKVIENĄ CENTĄ.

Ateikite ypatiškai arba rašykite: 

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKERS 
Vladas Kairys, Mgr.

136 EAST 42-nd STREET. . NEW YORK, N- Y.
Arti Grand Centrai Stoties.

*

• • 
Serijos vardas.

Istoriškos vietos Amerikoj 
Atlankymas Washingtono 
Niagaros vandenpuolis ... 
Kelionė per I)ixie žeme ... 
Kelionė Vakaruose .............
Kelionė Pacifiko krantais . 
Kelionė po didmiesčius 

Amerikoje ...
Philipinų salose .................
Kristaus gyvenimas .........
Kelionė po Palestiną.........
Kelionė po Kiniją ir Japoniją 
Atlankymas Romos ir 
Venecijos ................................
Kelionė Italijoj ir Šveicarijoj 
Kelionė Anglijoj ir Erancijoj 
Norvegijoj ir Švedijoj .... 
Pasaulio stebuklai ...............
Vestuvių varpai (juokai) .. 
Gyvūnai (juokai) ...............
Vaikai vis bus vaikai...........
Automobiliu po New Yorką 35c. 
Kelionė Panamos kanalu .. 35c. 

1122 Mergaitės vis r.tergaitės .... 35c. 
Nesiųsk pinigų, vien tik $1, kitus 

užmokėsi atsiėmęs daiktus. Neatidc- 
liok, užsisakyk šiandien. (49)

I NOVELTY SALES CO. Dept (2«3) 
147 — 4-tk Ave_ Room 318 .

NEW YORK, N. Y.

No. 
101 
102
103
104
105
106 
107

Kaina
35c.
35c. 

. 35c. 
. 35c. 
. 35c. 
. 35c.

Viską ką turi padaryti, tai pamatyt tą laikrodi ir Jus persitikrinsite, 
kad tai didžiausis nupiginimas už tą kainą. Toks didžio, kaip paveikslėlis, 
genialis 21 akmens viduriai, gražiausia gravitura PAAUKSUOTI viršai 
su dviem antvožais. Gvarantuoti ant 25 metų. $50.00 laikrodis nebus pa
rankesni. Užtikrinanti, kad visi Jūsų draugai mylės. Jus mielai norėsit 
turėti su savim jį Europoje. Kada persitikrinsit kaip gerai jis laiko laiką, 
pripažinsit, kad tai tikras bargana.K 
Dovanas, kurias duosim per, 30 die
nų sekančios: (1) Automatiška yla, 
kuri siuva taip, kaip mašina. <2) Ma
šinėlė pinigams tikros skuros. (3) 
Pagerintas Stereskopas, naujausios 
mados. (4) Automatiškos plaukų 
žirklės. Kerpa plaukus taip lengvai, 
kaip kad šukuotum. (5) "Raktams 
žiedas. (6) ženklintas žiedas, pa
auksuotas ant 10 metų.

Nesiųsk pinigu, tik iškirpk kuponą 
ir įdėk su juo 35c. uždengti prisiun- 
timą ir prisiųsk ŠIANDIEN. Už
mokėti gromatnešiui $9.95, kada at
neš laikrodėlį ir dovanas. Su užsa
kymu siųsk tik 35c. už pfisiuntimą. 
Nepraleisk geros progos. Užsirašyk 
ŠIANDIEN. ’ (60)

Union Sales Co.,
747 NO. LINČOLN ST, Dept. 339a,

CHICAGO, ILL.

Geras tik per 30 dienų. 
Union Sales. Co., Dept. (339) 
747 No. Lincoln St., Chicogo.

KUPONAS.
Gentlemen:—

Enclosed please find 35c. 
shiping cūarges for which 
send me 21-jewel wateh. You 
will also send me yuor pre- 
sents. I will pay postman 
$9.95 vvhen the goods are dOli- 
vered. I am sending you ’this 
order at once so that 1 should 
get yuor free preser ts. 1’11 try 
your watch 10 days. If don’t 
likę it, I will return it with 
your nresents and you will re- 
fund my money.
Name ............................................
Address ..........................................

108
109
110
111
112

113
114
115
116
217
118
119
120
121

35c. 
35c. 
35c. 
35c. 
35c.

35c. 
35c. 
35c. 
35c. 
35c. 
35c. 
35c. 
35c.

\ Z u

i Lietuviškai - Lenkiška Aptieka ■
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite

■ ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
! šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu- 
! matizmi, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- 
! čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li- 
i gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- 
l terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
t sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną ui- 
! ’dvka. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 

ateikite į APT1EKĄ po numeriu (j)
109 SALĖM STn BOSTON, MASS.

X

DRAUGAI! platinkite "Keleivį” kaipo ištikimą darbi* 
ninku laikrašti. Kaina nietams $2.00. _______



KELEIVIS

KODĖL AŠ NESU 
KOMUNISTU?
MONTELLO, MASS.

Lietuvos Socialistų Sąjun
gos 17-ton kuopon įstojau 
1912 ipetais. Nuo to laiko 
iki paskutinių bėgančių me
tų darbavausi kiek mano 
spėkos ir sąlygos man leido.

Pastrujų 2-jų metų bėgiu 
santikiai socialistų tarpe aš- 
trėjo. Pažiūros į pasaulio 
nuotikius ir tų nuotikių pa
sekmes socialistuose vis la
biau ir labiau pradėjo įvai- 
ruotis. Ir nieko tame nei 
įdomaus, nei ypatingo negali 
būti. Apsireiškimai niekad 
į žmones nedaro vienodo 
įspūdžio. Tečiaus tūli sep- 
tyniolikiečiai susimetę į 
kvartetą, sudarė lig kad au
toritetą, kurio nuomonė ir 
pažiūra vis labiau ir labiau 
pradėjo daryties tarsi įsta
tymu kitiems kuopos 'ma
riams. Santarmės, solida
rumo, žinoma, būti negalė
jo. Reakcija musų "kairie
siems” kaip tik ir patarna
vo, kad jų pažiūros į dalykus 
virstų dogmomis. Tokioj 
atmosferoj, kur nežinėlis 
naudodamos minios jausmu 
iš augšto diktatoriškai įsa
ko skaityt jį "neklaidingu,” 
kiekvienam protaujančiam 
yra begalo sunku; jo energi
ja kaip drėgnose malko
se ugnies liepsna gęsta.

Paliovus man darbuotis, 
mūsiškis ”kvartetas” P. Bal
sio diriguojamas įtarė ma
ne parsidavėliu... Tyrinėjo, 
bet savo įtarimams faktų 
nesurado.

Maniau da, kad vien tik 
pas mus taip dedasi, kitose 
kuopose nieko panašaus. 
Bet iš buvusios 1919 metais 
Brightohe LSS. Vl-to rajo
no konferencijos, kur teko 
dalyvauti, patyriau, kad jau 
ir kitur nėra nieko svarbes
nio už koliojimąsi: social- 
buržujai, social-išdavikai, 
dešinieji, kairieji ir įvai
riausi kitokie prasivardžia- 
vimai. Socialisto vardas, 
socializmo mokslas, solida
rumas, laisvė žodžio ir spau
dos — visa tai musų radi
kalams likos jau tik savo 
laiką atgyvenusios praei
ties liekanos.

Nusiminęs laukiau LSS. 
Suvažiavimo, da gairinda
mas viltį, kad tas suvažiavi
mas pastatys organizaciją 
į tikrą jos kelią, iš kurio ja 
išvilko tie ”kairiasparniai.” 
Bet ir vėl viltis apgavo. Kai- 
riasparniai apsikrikštinc 
tame suvažiavime "komu
nistais” ir garsiai iš džiaug
smo sušuko: L. S. Sąjunga 
palaidota!

Sugrįžta kuopos delega
tai iš suvažiavimo ir prane
ša, kad ”męs jau nebe-socia- 
listai, bet komunistai.” Dau
gelio narių veidai nublanko, 
galvas nuleidę sėdi. 
Bet "neklaidingojo" autori
teto valiai bijo pasipriešin
ti, priima. Tuomet, tai at
sistojęs pareikalavau, kad 
mano vardą iš "komunistų" 
knygų išbrauktų, nes aš pa
silieku socialistu, kaip ir 
buvau. Užreiškiau, * kad 
nebusiu išdaviku Socialistų 
Partijos ir Internacionalui, 
kuriems iki šiol tarnavau.

Kiti taipgi numojo persi- 
krikštinusiai kuopai ranka. 
Jie pasiliko pakrikime. Lai
kas bėga ir pradeda išduot 
teisingą savo nuosprendį. 
Turiu viltį, kad netrukus 
Montellos darbininkai ir vėl 
pasveikins Lietuvių Socia
listų Sąjungos kuopą, nes 
komunistai graboriais jai 
nebus! < A. Kireilis.

1915 metais Suvienytose 
Valstijose užaugo 1,011,000,- 
000 bušelių kviečių.

Seniausia įstątymų knyga 
yra Hanimurabi Kodeksas, 
kurį parašė karalius Ha- 
mmurabi, gyvenęs 2»3<M) me
tų prieš Kristų.

Laiškai U Lietuvos.
Rugsėjo 2,1919.

Alex L. Reikov, 
Philadelphia, Pa.

Brangus mano broli!
Gavau žinoti, kad rašei 

laišką Juozui Paslavičiui, 
> taigi gavęs antrašą krei- 
i puoši į jumis, duodamas ži
noti, kad esame sveiki, tik 
‘brolis Kazimieras mirė, o 
Prancė buvo Germanijoj ne
laisvėj, taipgi brolis Miko
la? buvo nelaisvėj Langen- 
saltze, aš buvau Rusijoj, 
dabar gi visi esame namie, 
nes Mikolas parėjo per Ve- 
lvkaSy Prancė per Škapler- 
ną, i aš per Kalėdas. Rado
me motiną gyvą, taipgi ir 
sesutę Onytę. Brolis Jonas 
da Rusijoj. Jis sužeistas — 
neteko kojos.

Gyvenam? kaip ir prieš 
karą, tik viskas labai bran
gu. Bėdinam žmogui" gyve
nimas sunkus.

Rusijos armijoje aš bu
vau pa-oficierium, tai kaip 
parėjau, mane pašaukė Lie
tuvos kariumenėn. Išbėgau, 

tai jusKaslink valdžios 
patįs galite suprasti kokia 
ii, kada joje sėdi 90 kunigų.

Bolševikų mes nevarom 
lauk, juos varo kunigai ir 
;ionai. Darbo žmones jokio 
balso netliri.

Prašome parvažiuoti, jei
gu manote grįžti, ir pasi
žiūrėti, nes gyvent vargiai 
.orėsit. &

Jūsų brolis,
Adomas Reikov.

LIETUVOS DERLIUS.
(Rašyta "Keleiviui.”

Lietuvoj šie metai der- 
ingi, derlingesni negu buvo 
jernai ir užpernai; tik blo- 
:a, kad pabaiga vasaros ir 
iradžia rudens buvo labai 
vtinga, tad žemumose bul- 
zės apgėrę ir javai, ypač va
sarojai ir šienas apipuvo. 
Bet kadangi šįmet baisių; 
vokiečių rekvizicijos nebėra, 
šskiriant Pakuršę, tai duo- 
įutės užteks. Taip-gi šįmet 
abai gausus Lietuvos sod

nai vaisiais: obuolių, gru
bių, slyvų 
jos lūžta.

Rugius sėjant žemdirbiai 
abai pageidavo dirbtinių 
rašų, bet gaila, kad iš nie

kur negali gauti. Prieš ka- 
•ę taip gausiai ir pasekmin- 
rai tomis trąšomis Lietuvos 
ikininkai naudodavosi! Da
lai’ laukai nualę, gyvulių 
rūksta, žemdirbystės įran

kiai sumenkėję, mėšlo sto- 
;a — neapsakomai butų 
pageidaujamos trasos, o jų 
įėra!

Daug triūso ir pašalpos 
>ei lėšų reikia atstatymui 
Lietuvos ūkio. Ūkio gyve
nimo pagrindu mažai rūpi
namasi: visa atvda atkreip
ta į karę ir visas jiegas bei 
lėšas ten kraujamos, lyg kad 
•odos nebūtų nusibodusi to ii 
karė. Tiesa, daug kam tas 
pasiūtasis žmonių žudymas 
yra nusibodęs, bet dar yra 
tokių sutvėrimų, kurie iš to 
pelnosi, tad«jięms nenusibo
do — jie amžinai kariautų.

Lietuviukas.

obuolių 
miesteliu rin

“Lietuviškas išradėjas”
Šituo vardu knygutė pa

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

Tą brangią knygutę 
siunčiame kiekvienam ant 
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai) 

patentų bandome išradi-' 
mus DYKAI. Rašykite rei
kalaudami musų knygų-, 
tės:
AM. E. PATENT OFFICE

Ine.
718 MATHER BLDG (Ka) 

WASH1NGTON, D. C.

UŽSAKYMŲ IR SIUNTINIŲ 
• NESIŲSKITE MUMS IKI 

MES PRANEŠIME.
Surinktieji iki šiol siuntiniai 

ir užsakymai yra Koduojami ant, 
laivo. Malonėkite palaikyti pas 
save visus siuntinius, kokius kas * 
turite rengiamus arba prireng
tus siusti j Lietuvą per Bendro
vę iki męs pranešime* per ši laik
raštį.

Užsakymai ir skrynelės sup
laukė pas mus taip skaitlingai, 
kad męs nespėjome nei suženk
linti ir knygosna užrašyti, ir 
pakvitavimus, nekuriems iš siun 
tėjų. Tą padarysime bekrauda
mi i laivą. (48)

LTTHUANIAN AMERICAN 
TRADING COMRANY.

680 Fifth Avenue,
New Yurk, N. Y’.

LIETUVIŠKA
BANKA

279 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ ATYDAI!
I visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

įasiekti paštas, MES NUSIUNČIA
TE PINIGUS, gvarantuojam už j j 
.nstatymą. .

KŽfciangi Lietuvoje dabar cirkulia- 
;ija Markės Ir Rubliai, todėl parduo
dam kursą vienų ir kitu.

Rubliai 100 — $5.00
Lenkiškos Mark. — i 00 — $2.00
Vokškos Mark. 100 — $2«80
Kainos mainosi, bet priduodam 

.rtymiausią kursą.
Įsteigiamas ir veikiamas kapitalas 

500,000. (7)
V AL. BACHEVIČIA

279 Hanover Street.
Boston. Mass.

Extra Dovanai!

Kiekvienam išsiųsime pakelį teatri- 
nių pinig-ų, iš kurių gali turėti daug 

; smagumo ir ruduoti didžturtį, taipgi 
iliustruotą kataliogą geriausių laik
rodžių ir įvairių naujų išradimų, kas 

i prisius mums 15c. apmokėjimui siun-. 
timo lėšas. Rašykit tuo jaus: (4<i)

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Avė., Dept 15, 

CHICAGO. 1LL.

DYKAI! |
Prisiųskite savo adresą, o mes Tų 

prisiusime jums z
MAGIJOS KATALiOGĄ.
Jame rasite visokių štukų ir Ji 

burtų. Galima jų išmokt ir gaut ,jj 
gera darbu teatruose. Adresas: v.

"MAGUOS" (42) » 
Bo^ 772. Vf ERB L R ^CO N N.Jį

reųMes mange
INC.

BANKIERIAI
SIUNČIA PINIGUS Į LIETUVA 

IR l.t SKlJĄ PIGIAI. TEISING AI 
1K GREITAI.
BOSTONE po num 78 SALĖM ST.

Visokiuose reikaluose patarimus 
čia galite gaut visiškai dykai.

Musų Ban!^. padaro visokias pi
nigines transakcijas. Išsiunčia pi
nigus pigiausiomis kainomis, su
perka ir parduoda "Karės Taupy
mo Markes”ąng "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 n<>. 
rit kad Jūsų uždirbt: pinigai butų 
padėti saugiai, tad ateikite j musų 
Rauką, Jus persitikrinsite, kad mes. 
netiktai esame Bankieriai, bet ir 
teisingi jūsų prieteliai.

Su draugiškais pasveikinimais.
Peopel’s Exchange Bank

78 SALĖM ST.. BOSTON, MASSN

smaginamas
1 ai yra tas ką reiškia pernešamas 
i'erfection Aliejaus Pečius. Imike šal
čių—kada ir kur tik reikalinga apšil- 
dyt—jis pradeda degti ir apšildo visas 
reikalaujamas vietas.
Per Vction yra švarus, saugus, ne- 
.'■npirdantis, ekonomiškas—jis dega 
10 valandų su vienu galionu Socony 
kerosimi. Lengvai pripilamas ir pa
sukamas. Nėra palelių—nė purvų. 
Suviršum 3,OOO.(X)o vartojamdL
Vartok SoCOny kerosi uą dėl geresuių 

pasekmių.

STANDARD OI L 
COMPANY 

OF NEW YORK

OflHeaters

AR SERGATE UKEUHATIZMUP
Jeigu sergate Rbeumatizmu o Jums jc klos gyduolės ne gelbėjo parsitrauk it URSUS 

GYDUOLES NUO RHEUMATLZMO. (Ser t). Frėkė ui bonką ............................. $1 50
URSUS LINIMENTAS NUt) RHEUMATlZMOJtepti) Prekė........ ......................... .$1.00
URSUS KRAUJO VALYTOJAS, sustiprina nusilpnitą kraują. Prekė....................$1.50
URSUS PLAUKŲ APSAUGOTOJAS, užaugina, stiprius plaukus. Prėkė..............$1.50
URSUS SK1LVIN1S BITERIS. reguliuoja ir pravalo vidurius. Prekė................... $!.OO
URSUS MOTERIMS REGUUATORiU'S. Moten} draugas nelaimėje. Prekė........$1.50

jlęs siunčiame kožnam ant pareikalavimo musų-dideli Kataliogą Naminių Gyduolių 
kuriame rasite daug naudingo skaitymo ame žmogaus kuriai sveikatą/jo lygas ir pagelbą.

URSUS REMEDY (S.,
160 N. VVELLS ST., ' DtP. A CHICAGO, ILL,

Valgyk 
LORNA DOONE Pyragaičius ir ištirk 

r kaip gardžiai jie padaryti iš stebėtinai gerų 
miltų ir neapsakomo turtingumnio. Paduok su jais 
vaisių ir ištirk koks geras pyragas yra iš tiesu.

Vardas LORNA DOONE 
yra ant kiekvieno pyra- |? '
gaiėio "B

Parsiduoda gražiuose 
In-er-s?’. pakeliuose. Į

national bisciit
COMPANY

Rūkyk Camels neaprubežuotaf! 
Jiejie jums nenusibos! Tasai mi
šinys tam užbėga kelią!

Palygink Camels su bent kokiais 
cigaretais pasaulyje nežiūrint jy 
kainos!

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO
WINSTON-SALEM. N. C.

Vardai ir pavardė

Valstija
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Manoma, kad Marijos Mag- I g SĄJUNGOS 

dalietes veikalas padarys
gilų įspūdį. REIKALAI.

KE L ELVIS
■SS'■ ------ 1 ■ **^

idėjai, organizuokitės ir va
rykite darbą pirmyn po se
novei.

Kad sustiprinus nupuolu- Lietuvių apatinėj salėj įvyks 
šią tūlų draugų dvasią, Lietuvių Laisvamanių Fe- 
mums reikėtų parengti ge- deracijos^ 30 kuopos susirin- 
ram kalbėtojui prakalbų ' 
maršrutą. Gal greitu laiku 
rytinėse valstijose lankysis 
drg. P. Grigaitis su prakal
bomis, tai gal bus galima ji 
ir musu apielinkėn pakvies
ti. “ ’

Todėl, draugai, ^galvo
kite, kaip greičiau galima 
sutvarkyti. Kitų valstijų 
socialistai jau veikia. Nebū
kime mes paskutiniai. Ku
rie pritariat V Rajono at
gaivinimui, praneškite man, 
o tada sušauksime LSS. V 
Rajono konferenciją bėgan
tiems reikalams apsvarstyti.

‘ ‘Draugiškai,
A. Staniškis,

213 E. Center St., .
Shenandoah, Pa.

j. r i aagaai
TeL tfaymarket 4164 v
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDEMOEfflCZ,
GYDYTOJAS IR CHIBURGA& 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BQ£TON. 
Room 215 ir 216.

i LIETUVIŲ DOMAI * 
Ateinančioj pėtnyčioj. 28 gerbiamieji:

■ . Dažnai tenka girdėti, kad musų
žmonės pasidaro sau didelių nuosto
lių, pirkdami pianus. Taigi stengiau 
si išrasti būdą, kaip apsaugojus nuo 
išnaudojimo visus tuos, kurie 
piasi į musų krautuvę pirkti 
RIGHTS arba PLAYER pianų, 
žiūrint, kaip toli gyventumėt, 
jums pristatysime. Pirkdami 
mus pianą, daleiskim už $200, ki
tur už tą patį.pianą mokėsite $350 
arba ir *400. Gal ne vienas paklaus, 
kodėl męs taip pigiai i 
Ve kodėl: musų pragyvenimas, krau
tuvės užlaikymas ir visos kitos lėšos 
{.•alyginus su didžiųjų departamentų 
—tai tik dulkė. Mums nereikia pa
tarnautojų — patįs darbą atliekame. 
Tai ve kodėl pigiai galime parduoti. 

Su pagarba
Jonas Aiubrozaitis.

332 South 2-nd St, Brooklyn, N. Y.

- Laisvamanių susirinkimas. I 

lapkričio nuo 7:30 vakare,

Kadangi Marija Magda- yj Rajono Draugų Domai, 
liete veikalas yra 
gražiausių veikalų, 
lietuvių scena turi ir jau ke- ji LSS. pusiau gramotni ty
li metąi kaip jis Bostone bu- deriai delei savo bizniškų iš- 
vo vaidintas, dėlto LSS. 60 rokavimų atsimetė nuo so- 
kuopa pasiryžo da kartą jį cialistų ir sutvėrė sau nau

ją partiją, ”komunistais” va
idinamą; kadangi jie' nusivė-

vienas 
kokiuiPolicijos susirėmimas su 

jurininkais.
Nakčia iš nedėlios į pane- 

dėlį Scollay skvere kilo riau
šės, kurias tęsėsi apie ketu
rias valandas. Galų-gale 
steitgvardiečiai ir policma
nai šveisdami buožėmis į abi 
pusi riaušininkus iškrikdė, 
bet reikėjo tam 25 poiiema- 
nų ir 100 gvardiečių. Juri
ninkų spėka likos sulaužyta, 
8 jurininkai pateko nelais
vėn, daugelis kitų pabėgo su 
guzais.

Priežastis tų riaušių yra 
ta, kad policmanas areštavo 
girtą jurininką, kuris gatvėj 
nepriderančiai elgėsi. Areš
tuoto jurininko pagalbon 
tuoj šoko kiti jurininkai., 
prasidėjo peštynės, o netru-[ kaipo valdžios priešą, 
kus subėgusų jurininkų ir 
Šiaip žiopsotoių pasidarė di
delė minia. Jeigu ne karei
viai su šautuvais, jurininkai 
policmanus butu sumušę.
Skandalas Bostono valdžioj.

Bostono majoras pavarę iš 
tarnystės Thomas J. Daw- 
son’ą, kuris buvo Bostono 
miesto ągentu. Majoras sa
vo pasieligmą pateisina tuo
mi, kad Dawsonas peržengė 
miesto čartrį. Mat čarteris 
reikalauja iš tokių kontrak- 
torių, kad jie pirkdami mies
tui savo prekę ir miestas tur 
kelbtų spaudoje tiĮ dalykų 
gamintojų ir pardavinėtojų 
žiniai; mat tuomet gaminto
jai tur progą pasiūlyt mies
tui savo prekė ir meistas tur 
progą pirkti nuo to, kas pi
giau parduoda. Dawsonui 
reikėjo pirkti vieškeliams 
laistyt aliejaus. Jis nepas
kelbęs, to spaudoj nupirko 
aliejaus iš M. P. Scullin, ir 
tai prasčiausio. Miesto val
džia pamatė, kad padaryta 
graftas ir majoras Dawsoną‘ 
atstatydino. Dawsonas gi i ____ _____
užreiškė: Jeigu aš vienas 'oo gruodžio Dudlev Opera
turiu būt aukos ožiu šitame House teatre, 
atsitikime, tai aš turiu fak
tus ir dokumentus apgyni
mui savęs. Tikėkit manim, 
aš iškelsiu skandalą.”

Kadangi nekurie buvusie-

atvaidinti.

sias prežastis Kristaus mir- de ton partijon dalį mažai 
ties. Kunigi jos pavydas. *u. s0C1.a1įznĮu susipažinusių
kad Nazareto vargšas itrvia ^jungiecių ir tuo budu pak- aarbe L nVeile žSu ^ii-:rikde visas VI
niose MariiosV Maedalos no ir kllas kuoPas’ užgneb- mose, Marijos is Magdalos^.. jų archyvus? knygas ą 

kitokį turtą, tai mums’ 
draugai, prisieina dabar 
Įtempti visas savo * jiegas, 
kad visas pakrikusias kuo
pas VI Rajono ribose sut
varkyti ir iš naujo ant kojų 
pastatyti. Mes negalime lei
sti poneliams iš "komunis- 

abazo • demoralizuoti 
judėjimą ii

;kimas. Kuopos narius ir 
i norinčius prisirašyti prie jos 
Į kviečiame atsilankytu Rašt.

REIKALINGAS ST1CERIS 
prieRainkotų.
jaus.

So. Boston Raincoat Co.
454 Broadwav, So. Boston.

Atsišaukite tud- 
(48),

krei- 
UP- 
Ne- 
męs 
pas

parduodame ? ,

meilė, kurią jinai atima sa
vo meilužiui Judai Iskario- 
tui ir atiduoda tvrą ir skais
čią savo širdį Kristui suke
lia Judoje pašėlusi kerštą, 
dėl ko jis savo mokytoją iš- 
iuoda valdžios naęuosną, 
melagingai apskundžiant jį, - - vie_ 
iu žodžiu, šitoj tragedijoj 
aiškiais oaveikslais išsireiš- 
kia visos prakilniausios žmo
gaus sielos ypatybės ir pik
čiausios ydos. Sakiniuose 
toks minties gilumas, pavęi- 
■sluose tiek gražumo ir aiš

kumo, kad ir susnudėlis gi- 
’iai tur-užsiinteresuoti.

•

Prie viso to reikia pridur- 
i, kad veikalą vaidins ga

biausi musų scenos artistai: 
daktarienėj-Ona Kapočiepė, 
Magdalietės rdlėj F. J. Ba
gočius — Flavijaus rolėj, 
Greviškis Judos, Kalvelis — 
vaifos, ir kiti visi artistai 
-larinkti. Taigi verta bus 
natyt tas veikalas kiekvie- 
iam ir tikinčiam žmogui iri 
aisvamaniui ir mąstytojui! 
r dailininkui.

Tikimus galima jau gauti 
’Keleivio” redakcijoj, Koo- 
oeracijos sąkrovoj, Šidlaus
ko aptiekoje ir pas LSS. 6Q 
tuopos narius. Pasiskubin
kite iškalno nusipirkti, kad 
neprisieitų nuo svetainės; 
durų grįžti namo.

Veikalas bus vaidinamas

"Kainas” scenoje.
Lapkričio 15 d. Lietuvių 

salėj A. L. T. Sandaros 7 kp. 
Konferencja algos augštu- -tatė scenoj Byrono veikalą- 

mui nustatyti. misteriją "Kainas.”
Pereitą nedėldienį Wells ! Tam veikalui tinkamai at- 

Memorial svetainėje buvo, iš vaidinti reikia netik di- 
visos Naujosios Anglijos J džiausiu aktoriškų spėkų, 
darbininkiškų unijų atstovu netik artistų, kurie pataiky- 
suvažavimas. Svarstyta pla-Įtų tinkamai atvaizdinti ko- 
nas, kaip nustačius vienodą vojančio-protaujartčio žmo- 
darbininkams algos augstu- gaus mintis ir jausmus, ti- 
mą, vienodas darbo valan- kinčiojo proto bukumą, gy
dąs ir darbo sąlygas. Nutari vybės ir mirties misteriją, 
mai kol-kas neskelbiami, nes 
25 sausio 1920 m. bus antra tam scenerijos. 
tuo reikalu konferencija, 
kurion nutarta pakviesti 
fabrikų savininkus ir bend
rai darbininkų priimtą pla
ną apsvarstyti, ir galutinai 
išrišti tas klausimas, kuris 
iki šiol sudaro tą.užburtą 
rata, iš kurio nerandama ki
tokio išėjimo kaip tik strei
kai ir pragyvenimo reikme
nų kainos kėlimas.
Sako, jie gręsia net ir pa

čiam Leninui. -
New International salėj, 

Roxbury, pereitą nedėldienį 
buvo prakalbos. Pirminin
kaujant didžiojo Amerikos 
)>oeto Longfellov’o anukui 
Henriui Wadsworth L. Da
na kalbėjo rusų "menševi
kų” partijos narys M. Olgin. 
Jis užreiškė, . kad Lenino- 
Trockio valdžiai gresia a- 
narchistų kontrrevoliucijos! 
pavojus. Jis nurodinėjo, 
kad tie gaivalai nėra bolše
vikai, nes bolševikai yra so- _ 
cialdemokratų partijos di-^onėkit pribūti, 
džiumieciai, gi anarchistai,! Brazaitis, rašt

l>et reikia da ir tinkamos

I. O. U. PINIGAL
Tie pinigai yra gerai padaryti ir 

išrodo kaip šimta-dolerines bumaškos. 
Juos galima visur pavartoti, kur tik 
jie tinka. 10 bumaškų už 12c.; 100 — 
už 75c.; 200 — už $1.00. Reikalauki
te pas: (48)

C. P. URBONAS
19Q1 Wabansia avė, Chicago, ,I!L t

I I

Elihu D. Stone
ADVOKATAS ir TIESŲ ATSTOVAS

2

Didžiausia Lietuviška

APTIEKA

Tel.; Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

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

32 1 H A NO VE R ST.
BOSTON. MASS..Reprezentantas ir Bill Commmiss.

66—67 Journal Building
262 WASH1NGTON STREET 

BOSTON, MASS.METINIS BALIUS!
Rengia Lietuvos Sūnų Draugystė 
Cambridge, Mass.
Ketverge, Padėkareąės Dienoje . 

(Thanksgiving Day)
27 Lapkričio-Nov., 1919 m.

Svetainėje CYPRUS HALL. 
40 Prospect St, Cambridge, Mass.

Prasidės nuo 2 po pietų. 
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės!

Tai yra musų 14-tas Metinis Ba
lius ir kad per visus pereitus musų 
Draugystės Balius publika buvo pil
nai užganėdinta, todėl ir šiuo m kar
tu širdingai kviečiame vitinią ir apie
linkės visuomenę kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti ant šio musų baliaus. Męs 
gi užtikrinant kad busite pilnai už
ganėdinti.

Muzikantai geri ir grajins visokius 
šokius, taip kad galės visi, jauni ir 
šokius. Nepamirškit dienos ir salės!

Visus širdingai užkviečia 
Lietuvos Sūnų Draugystė.

<< I ♦ 
« 
« i 
•

So. Boston, Mass. |
Valndos: nuo 9 iki U-tos iš ryto }

nuo 7 iki y-tos vakare. J
T T ,---.. T. TT .

į Tei. So. Boston 1771

• Dr. J. Jonikaitis
! Chirurgas ir Gydvtoias
♦ Ofisas: 495 E. BROADVVAY 
t 
t 
t
I I

tų” 
darbininkų 

i griauti musų organizacij’as
Taigi, jei kur Tandasi bent 

jienki draugai, kurie da neiš
sižadėjo socializmo principu 
ir idėjinių savo įsitikinimų 
j’ie privalo tuojaus sutvert 
sau kuopelę ir darbuotis p< 
senovei. Montelloje vrs 
daug draugu, kurių komu 
nistai negalėjo suklaidinti 
bet jiems, kaip ir kitiems 
reikia kai-kurių informaci 
jų. Taigi aš čia nurodysiu 
kur galima tų jnformaciji 
gauti. Norint gauti kuopa 
čarterį, mokesčių knygučių 
naujų narių prirašymu 
blankų ir kitokių dalykų 
reikia asmeniškai arba laiš
ku (reikia rašyti angliškai) 
kreiptis šiuo adresu: Joseph 
Bearak, 20 Pemberton Sq. 
Room 809, Boston, Mass.

Šiaip įvairiais kuopų rei
kalais reikia kreiptis į lietu
vių VI Rajono laikinąjį or
ganizatorių šiuo adresu: 
1118 Washington st., $Jor- 
wood, Mass.

Perspėjimas.
Draugai! Nežinia ken< 

pamokyti, "komunistai” pas
taruoju laiku pradėjo kon- 
piratyvišku budu, asme
niškai, siuntinėti socialis 
tams laiškus, kviesdami juos 
ateiti į "komunistų” susirin
kimus ir balsuoti: ”Ar pri
sidėti prie-komunistų parti 
jos. ar ne.”

Apie porą tuzinų tokių laiš
kų ”komunstai” Įteikė ir L 
S. S. 133-čios kuopos drau 
gams. Jie daro tą patį ir ki
tose vietose. Jie nori, kad 
šituo balsavimu mes ištrau
ktume juos iš tos balos, ko- 
kion jų lyderiai pastaruoju 
laiku juos Įklampino. Iško- 
lioję mus "socialbiaurybė- 
mis,” ”buržuazijos pantap- 
liais” ir kitokiais šlykščiais 
vardais, jie šaukia mus į pa-, 
galbą.

.Bet i "komunistų” mitin
gus męs neprivalome eiti. 
Mes neprivalom pastatyt 
save peržemai. Gavę nuc 
"komunistų” laiškus. meski-| no ir apie dabartinius nuo- 
me juos Į gurbą. Jie atsime
tė nuo LSS. ir mes neturime 
su jais nieko bendra.

A. Liutkus,
VI Raj. org.

Trečias aktas dedasi dau
sose, kur gundamojo žmo
gaus mintis jieško rubežių 
tarp miliardų virpančių pa
saulių. Tuo tarpu čionai 
buvo liūdniausia parodija. 
Kainas su Liuciperium kal
ba apie nesuskaitpmus pa
saulius, rodo tarp jų mažytį 
skritulėli žemės, o scenoje 
nieko to nematai, priešin
gai scenoje’matai medžius.

Iš artistų tik viens Kan
tautas (Liucipierio rolėj), 
savo mimika ir pastovą žo
džių mokėjimu ir intonaci
ja savo rolės nesudarkė. 
Apie kitus lošėjus nėra kas 
sakyti. Tai buvo poteriai,! 
o ne lošimas. Tai neatleisti- vyko laikinai suardyti socia- 
na. Reporteris. • listų kuopas visame V Rajo-

-------------- j ne.
LDLD. 2 kp. susirinkimas Bet daugelis draugų jau 

u • oni i - o! pamatė, kad jie padarė ne
bus nedelioje, 30 lapkričio, - apgalvotą žingsnį, klausyda
vai. po pietų, 3/6 Broadway, mį "komunistų” agitacijos; 
bo. Bostone. Visi nariai ma- pamatė, ’ —

I

I

Atsišaukimas į LSS. V Ra
jono Draugus.

Musų ”komunistams” pa-.

M

kad "komunistai” 
juos suvadžiojo. Vienok tie 
draugai da neturi gana drą
sas prisipažinti prie savo 

6. lapkričio bus Kostiumų klaidos ir grįžti į socialistų 
Ruijai. balius LSS. 60 kp., Lietuvių eiles iš naujo. Tečiaus prie 

. Bostone. Bus pirmos tinkamos progos jie

džiumieciai, gi anarchistai,! 
kurie čia Amerikoje pasiva
dinę komunistais, savo vei
kimu kenkia.net ir f 
Jis pareiškė, kad Rusijoj Salėje, So. Bostone, i 
Sovietų atstovas Martėns skiriamos 4 dovanos už pasi- tai padarys, 
nieko bendra neturi su Čia- žymėjimą. Malonėkit visi Taigi draugai, kurie pasi- 
nykščiais komunistais. įatsilankyti. Komitetas. , liekate ištikimi socializmo

Cambrldgc’aus draug 
atydai.

LSS. 71 kp. susirinkimas 
vyks nedėlioj. 30 d. lapkri
čio nuo 10 vai. iš ryto, po nr, 
f Burleigh St.. Cambridge. 
Zisi kuopos nariai kviečiami 
Mitinai atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarimui; 
aipgi nauji nariai norintis 
irisidėti prie musų kviečia- 
ni atsilankyti ir sykiu su 
numis dirbti.

J. S. Beleckis, org.
Buvusių kareivių domai.
Visi kareiviai, kurie liuo- 

u noru Įsirašė, arba buvo 
>aimti į kariumenę gyven- 
lami Massachusetts yalsti- 
oj, gali gauti $100.00 iš val- 
tijos iždo dovanų. Dauge- 
is jau gavo, bet kiti lietuviai 
-.pie tai nežino; todėl aš 
•iuomi atkreipiu buvusių 
tareivių iš Massachusetts 
lomą i taiK ir podraug pri- 
nenu, jog 30 d. lapkričio 
November) yra paskutinė 
iiena padavirrtui aplikaci- 
os. Kuri? neatsišauks iki. 
ai dienai,, vėliaus paduoti 
įrašymo dėl tų pinigu jau 
tegalės. Ta dovana yra 
luodama visiems buvusiems 
tareiviams lygiai, nežiūrint 
taip ilgai arba kaip trum-! 
)ai katras tarnavo.

F. J. Bagočius. 
Infanterijos lietenantas.

Koncertas streikuojančios 
policijos šeimynoms 

pašelpti.
Kratančiųjų paveikslų te-j 

trų darbininkų unija Con-! 
•ention solėj rengia koncer-| 
ą ir šokius. Vakaro pelną j 
kirama Bostono streikuo-1 
aučios Policijos šeimynų su-' 
elpimui.

EXTRA!
Lietuviu Jaunimo Ratelis Rengia 

’.abai gražius šokius, kurie

— Bus Subatoje —

29 Lapkričio-Nov., 1919
LIETUVIŲ SALĖJ

Kam. E ir Silver Sts., So. Bostone. 
Pradžia 7:30^ uai .vakare.

Visą Bostono ir-apielinkės jaunuo
menę užkviečia širdingai. Komitetas.

LINKSMIAUSI DIENA.

PRAKALBOS 
Teatras ir šokiai!

Rengia Lietuvos Kooperacijos Ben
drovė. Atsibus ‘ ‘ ,

(Thanksgiving Day);

27 Lapkričio, 1919
KOOPERACIJOS SALĖJ
26 Lincoln St.. Brightoa. Mass.
Šokiai prasidės lygiai 8 vai. vakare, 

įžanga 5Cc. ypatai. JCas norite linki
mai laiką praleisti,* malonėkit atsi
lankyti. ___ _

Kviečia, KOMITETAS.

Balius!
Lietuvių Ukėsų Dr-ja rengia 20- 

nietinį puikiausi balių.
Ketverge.

27 Lapkričio-Nov., 1919
LIETUVIŲ SALĖJE 

Kam. E ir Silver Sts., So. Bostone.
Prasidės nuo 2 po pietų.

Tai bus gražiausis Balius ir todėl 
visi jauni ir suaugę malonėkite atsi- 
iakvti. Muzikantai bus geri.

Kviečia visus VALDYBA.

METINIS BALIUS!
Rengia Šv. Jono Krikštytojo Drau

gystė Cambiidge. Mass.
Seredoa vakare

26 LAPKRICIO-NOVEMBER, 1919 
CYPRUS HALL

40 Prospect St- Cambridge. Mass.
Prasidės nuo 7 vai. vakare ir trauk

sis iki ryto prieš Thanksgiving Day 
(Padėkavonės Dieną). (48»

Kviečia K OT IT ETA S.

i

Balius!
ij

Labdarystės Dr-jos prakal
bos.

Ateinančioj nedėioj, 30 d. 
aiDkričio, Lietuvių salėj, S. 
bostone, įvyks Lietuvių Lab 
larystės Dr-jos prakalbos, 
(aibės kun. M. X. Mockus. 
3us aiškinama naudingu- 
nas lietuviams nuosavo na-

ikiuš Lietuvoje. Ateikite 
kiekvienas. Kas nedalyvaus 
taškui gailėsis. Prasidės 
įuo 2 po pietų. Įžanga dy
kai. Kviečia Lit. l^ab. Dr-ja

PARSIDUODA TROKAS.
"Stewart,” 1917 m. uždarytu 

viršum, labai g^eras bekeriams; 
kaina $550. Nepraleiskite geros 
progos, kuriam reikalingas. At
sišaukite per laišką arba y patis- 
kai. D. OLSE1KA

Tel. So. Boston 605.
315 Broadway, So. Boston. Mass

IEIKALINGA MERGINA prie ofiso 
darbo. Mergina, turinti nors kiek 

■>atyrimo prie ofiso darbo, mokanti 
terai angliškai rašyti ir skaityti, ir 
mokanti nors kiek lietuviška; rašyti 
.r skaityti, laba: gera proga išsidirbi 
nuolatinį darbą. Kreipkitės pas:

J. MAURUSAITIS
332 Broadivay, So. Bostaon, Mass.

IŠSIDUODA GERAS K AM BARIS 
ant 486 BOYLSTON S E Elektriška 
šviesa, garo šiluma kambaryj, šil
tas vanduo, nebrangiai atsieina kam 
paranku Bostone apsigyventi.

Telefonuok Back Bay 1548-M arba 
Beach K74.

Chirurgas ir Gydytojas

r . Podder;

I
Iš Petrograr

GYDO SLAPI"AS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHA.MBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

♦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. T .-..-. ........

J Tel. So. Boston 506-W
! DAKTARAS

■A.L.KAPOCIUS
I LIETUVYS DENTISTAS.
| VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
i 
i 
i 
i 
» 
i 
i 
i 
t

| 251 Broadway, tarpe C ir D Sts. 
J 80. BOSTON, MAS8.

Nuo 1 iki 9 vak. 
NEDALIOMIS 

iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
OfisSs "Keleivio name

f 
t 
I 
t 
I 
I 
I 
t 
I
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•
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• 
t 
t 
♦ 
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! Naujiena Visiems.
• Pirmą siuntinį vaistų ii Euro- 
{ pos gavome ir dabar turime 
l įvairiausių vaistų, kokie tik pa- 
| šaulyje vartuojamL
J . .Jeigu ne^cjni kitur, ateik pas 
I mus, męs turime. Receptus ii-
• pildome visokius, Amerikos ir 
f Europos daktarų.
» Taipgi užlaikom visokių iš- 
| dirbysčių ir patentuotų prepa- 
I ralų. Kadangi visokių vaistų
• turime labai daug, todėl vardus 
I ir kainas tik kai-lturių čia pa- 
i duodam.

i
 Kraujo Valytojas

Nervų Ramintojas _____
| Nuo slinkimo plaukų ir 
I pleiskanų .................— -
t Nuo niežų ir parkų .. 
| Nuo saulės nudegimo
J Nuo Reumatizmo
I Bobro Lašai ........................
| D-ro. Kempe Kapsulis .. $2.00 
t Perfumas visokių
» 50c"’ H *5-
J Muilai..................25c. 50c. ir 75e.
♦ Taipgi užlaikom šimtus kito- 
I kių vaistų, vaistų nuo paslap-

1
 tingų ligų ir tX

Klausdami ko nors atsiųskite 
krasos Ženklelį atsaky-mni.

Adresuoki! šitaip: ‘

• K. ŠIDLAUSKAS
i 226 Broadway,
J So. Boston, Mass.

.. $1.50 
$1.50

........................ $1.25 
Tikra Lietuviška Trajanka 50c. 
...................... $1.25 

75c. 
$2.00 
$1.00

$7 Ant 21 
akmens

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

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai- ■ 
1-as žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už $7.45 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.

EXCELSIOR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO, ILL.

i

i

DAKTARAS

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

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

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

Šlapumų ir Pilvo ligų.
įsteigta 23 metai!

401 Marlboruogh Street 
(Netoli Massachusetts Are.) 

BOJTON, MASS.

■>

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.

Geras Linimentas. '
Rodos, kad nėra reikalo aiškinti 
reikalingumą laikyti po ranka bon- 1 
ką kokio — nors gero Unimento pa- ( 
viršutiniam vartojimur nuo visokių 
prietikių—ir rasi, kad tokiose atvš- ' 
jose nėra nieko geresnio už (

Severa’s
Gothard Oil

(SeTtros Gothardiiką Ali«jij), kurs 1 
yri žinomas kaipo galingas skau- < 
dėjimams prisias. Jis rekomtn- ( 
duojamas nuo rhaumatizmo, strėn- 
dieglio, syatikos. tidimo, strėnų l 
skaudėjimo ir sąnarių ir raumenų ( 
sustingimo. Parsiduoda visur ap- 
tiekosa. Kainos: 10 ct ir R d. < 
taksų, arba 60 ct. ir 5 d. taksų. (

VV F SFVFRA CO 

CLDAR RAI'IDS. IOWA

v

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 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.

Ateikit* ir persitikrinkite.
Jei£u jus gy venate už Bostono, 

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

BUCKMAN IR FINBERG
BANK1ERIA1 (51)

85 Lsnrotlst., Uostu, Mus.

VIENATINIS LAWRENCE

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 
nėdinti. Adresas sekantis;

P. Valiulis
42ft HAVERHILL ST.

lawrence; mass.

užga- 
(?)

- - A '__ - J .

/

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Boston 27

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9 

Nedėiiomis nuo 1 iki 3
~ " 1 ■ 1 ■ ■ ■' ■

7

PININGUS
LIETDYON!

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciaiiškumas.

N. H. Bernstein Co.
Bankieriai

101-105 Šilini SI., 
BOSTON, MASS.
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