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Naujas skandalas 
Lietuvos Valdžioj.

YČAS SU NARUŠEVIČIUM 
PAVEDA LIETUVĄ K0LČAKUI.

Dėlto Lietuva negali reika
lauti neprigulmybės, sako 

Amerikos valdininkai.
NARUŠEVIČIUS JAU 

PERKASI RUSIJOS ' 
DVARŲ.

t

True translation filed with the poet
inas ter at Boston, Mass. on December 
3, 1919, as reouired by ti e Act of 
October 6. 1917.

ITALIJOS SOCIALISTAI 
REIKALAUJA PASKEL- * 
BIMO KARĖS D’ANNU- 

ZIUI. '
Centrai News agentūra iš 

Milano praneša Londonan, 
kad Italijos socialistų atsto
vai, parlamente savo priim
ta rezoliucija pareikalavo iš

»Ji

I
addressed to:

“Keleivis,” S. Boston, Mass.

Metai XIV.

O šliupo žentas siunčia Kol- 
čakui broliškų pasveikinimų

Da neuždžiuvo rašalas tų 
žinių, kaip Smetonos ir Yčo 
kompanijos palaikomas iš
davikas Žukauskas par
davė lenkams pusę Lietu
vos, o lietuvių diplomatijoj 
išeina aikštėn jau naujas 
skandalas.

Išeina aikštėn, kad Yčas 
su Naruševičium, būdami 
Paryžiuje Lietuvos taikos 
delegatais, ' susiuostė tenai 
su Kolčako agentais ir suti
ko pavesti Lietuvą po Kol
čako valdžia. Kiek jie gavo 
už tai aukso, da niekas neži
no. ,

Apie šitą judošystę pasi
sekė sužinoti šiomis dieno
mis iš Amerikos *valdininkų 
Washingtone.

Anot "Draugo" (N£71), 
buvo taip: Klerikalų tauti
ninkų Egzekutyvio Komi
teto žmonėms Washingtone 
bevaikščiojant pas Suvieny
tų Valstijų valdininkus ir 
besirūpinant išgauti Lietu
vos neprigulmybės pripaži
nimą, tie valdininkai pasa
kė, jog Paryžiuje nesenai 
buvo Kolčako agentų ir kitų 
Rusijos kontrrevoliucionie
rių konferencija, kurioje 
Kolčakas buvo išrinktas vy
riausia Rusijos galva. Toje 
konferencijoje 
Lietuvos atstovai 
tikę, kad Lietuva butų po 
Kolčako valdžia.
Šita faktą pažymėjęs, Val

stybės Departamento valdi
ninkas tautininkų-klerikalų 
Egzekutyvio Komiteto žmo
nėms pasakė:

"Kaip-gi jus galite tikėtis 
gauti Lietuvos neprigulmy- 
bės pripažinimą, kuomet jus 
patįs per savo atstovus pri
sipažįstat esą po Kolčako 
valdžia?"

Valstybės Departamento 
valdininkai toliaus paaiški
no, jog norint, kad Lietuva 
butų nuo Kolčako ar nuo , 
Rusijos neprigulminga, Lie-;rus ______________ ____
tuvos atstovai negali daly- kaičių nešė carui ikoną do- 
vauti tenai, kur vra renka- vanų ir kartu su juo gavo 
ma Rusijos valdžia ir kur ji medalį. Paskui jis kartu su 
teikiama Kolčakui. Jeigu, kitais klerikalais kvietė
jie tuose rinkimuose daly-Į princą Urachą į Lietuvos 
vauja, tai jie patįs prisipa-, karalius ir kartu su jais mo- 
žįsta esą kolčakinės Rusijos kino jį lietuviškai "Tėve mu

sų."
Taigi, vyrai, jus visi prik-

dalyvavę 
ir jie su-

ANGLIJOS DARBININ
KAI PROTESTUOJA 

PRIEŠ AREŠTAVIMĄ 
UNIJISTŲ AMERIKOJE.

Iš Londono pranešama, 
kad lapkričio 28 dieną Ang- 
.ijos trilipys darbininkų su
sivienijimas kablegrama iš
siuntė Amerikos Darbo Fe
deracijos pirmininkui Sa- 
nueliui Gom persui protes
to rezoliuciją, kurioj išreiš
kiama stipriausias protes
tas prieš masinius Amerikos 
mijistu areštavimus ir gru- 
iiir.ą kalėjiman vien už tai, 
kad tie darbininkai strei
kuoja.

f

McAdoo sako, kasyklų savi
ninkai daro milžiniškų pelną.

j'True translation filed v.ith the post 
.taąiuacag uo -sseję ‘uojsog jajseui 
-j, 1919, as required by the Act of 
October 6, 1917.

Italijos socialistų de
monstracija parlamente

Romoje 1 d. gruodžio bu
vo atidarymas Italijos par
lamento. Parlamentą ati
daro paprastai karalius sa
vo prakalba nuo sosto. Šį
met, kada palamentan išrin
kta 156 socialistai atstovai, 
tai jie nutarė parlamento ati 
daryme dalyvauti tuo tikslu, 
kad padaryti (demonstraciją 
prieš karaliuj Jie nutarė 
karaliui salėn'įnėjus nesi
kelti nuo savo vietų ir atsi
sakyti sudėt karaliui ištiki
mybės prisieką. Atžagarei
viai tečiaus apsaugojo kara
liaus garbe tuomi, kad mi- 
nisterių pirmininkas NUti 

Iš karaliui įneinant paliepė vi- 
jsiems sėdėti ir nesikelti, kač 
; tuomi suardžius socialis
tams pieną. Atžagareiviams 
karalių šauksmu pasveiki
nus. socialistai pasikėlė ir 

sa-

mininkas "asmeniškai su p._________ r______________
Bachmetjevu pasipažįsta,valdžios ginklo spėka suval- 
todel ir nuėjo pas jį kaipo dyti avantiūristą poetą Gab- 
"asmeninis pažįstamas." Ba- rielių d’Annuzio, kuris, kaip 
chmetjevas patvirtino visa, žinoma, sauvaliai užėmė 
ką buvo sakę apie Lietuvą miestą Fiumą, apsiskelbė 
šios šalies valdininkai. Jis valdonu ir kėsinasi užka- 
pasakė Mastauskui, kad Lie- riauti netik Dalmaciją, bet 
tuva turi prigulėti prie Ru-jir kitas Balkanų tautas. So- 
sijos ir pridūrė, kad apie tai cialistai reikalauja, kad 
gerai suprantą ir žiną ponai d’Annuzio sostinę Fiumą 
M. Yčas ir T. Naruševičius.,apsupti blokada ir priversti 

Todel”Draugas” rašo: avantiūristą pasiduoti.
"Žinojimas ir supratimas ---------- -

pieno priešingo Lietuvos ne- ISPANIJA ATŠAUKĖ 
prigulmybei ir neprotesta- VO AMBASADORIŲ 
vimas prieš jį jau beveik ne- RUSIJOS,
siskiria nuo jo pripažinimo. > jg Madrito pranešama, ’ 
Jau butų skaudu mums, jei;kad Ispanija pertraukė dip- 
tuodu ponu butų grynai pn- lomatinius ryšius su Sovie- 

rimais amemmis. ;tu Rusija> atšaukdama savo j
Bet juodu užima dvi la-■ ambasadorių iš Petrogrado. *,susu^Vlva Sociahsm>

SA-

vatiniais amemmis.

bai svarbi vieti Lietuvos. Ispanijos valdžia savo pra- 
legacijoje Paryžiuje. Vai- nešime paaiškina, kad Išpa- 

nijos ambasadą Petrograde 
i dusyk bolševikai užpuolė.

VOKIETIJA TARIASI SU 
BOLŠEVIKAIS.

Iš Berlino pranešama, kad 
tarpe Sovietų Rusijos ir Vo- 
ikietijos derybos delei apsi- 
mainvmo karės belaisviais 
pasiliko su geromis pasek
mėmis. Tarimas kas link 
vieno ar kito tų kraštų kon
fiskuotos nuosavybės taipgi 
žada gerų pasekmių:
SOVIETŲ RUSIJA PRO

TESTUOJA.
Bevielinis telegrafas iš 

Maskvos praneša, kad Rusi
jos Sovietų valdžia išsiuntė 
iFrancijai, Anglijai, JaponL 
jai ir Suvienytoms Valsti
joms savo protestą prieš 
aliantų misiją, kuri paimtus 

Į nelaisvėn rusus rekrutuoja 
ir stato prieš Sovietų Rusi
ją kovojančių reakcininkų 

įeilėsna.
ANGLIJA NETEKO RUSI

JOJ 816 VYRŲ.
London.

demarui išvažiavus į Lietu
vą, p. Yčas toje Delegacijoje 
viską vedė. Jeigu tat jis yra 
vienos minties su tais, ku
rie p. Kolčako valdžią pri
pažįsta ant Lietuvos, tai len
gva suprasti delko mes ne
gavome iš Paryžiaus žinių 
apie šitą tėvynės nelaimę, 
įvykusią Paryžiuje.

”Yčas senai buvo labai ge
ru su augštais Rusijos val
dininkais. Jis taipgi pasiun
tė nuoširdžiai džiaugsmingą 
pasveikinimo telegramą Kol- 
čakui, kuomet jį pereitą pa
vasarį talkininkų valdžios 
pripažino Rusijos vadu.

''Girdėjome, kad p. Naru
ševičius prieš išvažiuosiant 
iš Rusijos pirko joje dvarų.

"Taigi mes suprantame, 
kad tuodu ponu turi svarbių 
priežasčių lenkti politiką 
taip, kad Lietuvos ryšiai su 
Rusija butų dideli. Bet Lie
tuvos visuomenė kitaip į tą 
žiuri.

"Yčas yra Jono šliupo 
žentas ir politikoje savo uoš
vio pažiūras gerbia. Naruše- 
vyčius, būdamas Amerikoje, 
buvo po D-rui Šliupui žy
miausias 'tautininkų' parti
jos narys.”

Bet veltui čia "Draugas” 
prikiša Yčą su Naruševi
čium tautininkams. Kleri
kalų rankos nei kiek nešva
resnės. Pagalios, juk Yčas 
ir yra klerikalų politikie- 
rus. Jis kaYtu su kun. Lau-

v*

t 
i
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Karės minis

terija paskelbė čia kiek Ang
lijai lėsavo intervencija Ru
sijoj. Pasirodo, kad užmuš
ta 13 oficierių ir 108 karei
viai; sužeista 50 oficierių ir 
455 kareiviai; prapuolė 19 
oficierių ir 171 kareivis.
NELEIDŽIA CSHEIDE- 
MANNUI UŽIMTI MA

JORO VIETA.

lę apleido.
Karaliui parlamentan va

žiuojant visų bažnyčių, var
pai gaudė ir šiudyta iŠ ka
nuolių. Miestas buvo iš
puoštas vėliavomis.

SCHVVABAS PRANAŠAU
JA DIDELĮ KRIZĮ 

AMERIKOJ.
Anądien Pittsburge vieša

me susirinkime paminėji
mui mirusiojo milionieriaus 
Xndrew Carnegie, pagarsė
jęs plieno trusto narys 
Charles M. Schwabas, saky
damas savo prakalbą pasa
kė, kad Suvienytos Valsti
jos turi jiereiti da per dides
ni krizį, negu tas, kurį šian-- 
dien šalis pergyvena. 
Schwabas žinomas kaipo di
delis optimistas, kuris nie
kad nežiūri per juodus aki
nius, tečiaus dabar sako, 
kad blogumas, kokį pergy
vename. nėra aršiausiu, sun
kesnių dienų da reikia lauk
ti iki galiaus šalis įneis į nor
mali savo padėjimą.

Tasai kapitalistas krizic 
priežastį mato ir tame, kad 
šiuo laiku žmonės begalo iš
laidus. ”Abelnai,” sako jis, 
'žmonės šiandien priėmę 
yra mintį 'Mes pagaminame, 
mes galime ir suvartoti.’ " Ir 
Schvabas sako, kad jis ta
me netamo nieko blogo ar 
neteisingo. Karė, sako jis, 
daug ko žmones pamokino 
ir karė pagamino tas padė
ties sąlvp-as, kad visuomenė 
permažai prisigamina pro
duktų; delei produktų tru
kumo negalima patenkinti 
žmonių reikalavimo ir iš to 
natūraliu budu darosi kri- 
zis, sako jis.

Kadangi Pilipas Scheide- 
mannas likosi parinktas, 
kaipo tinkamas asmuo užim- 
;ti Berline majoro vietą, tai 
buržuazinės partijos deda 
visas savo jiegas, kad Schei- 
demannas į majorus nebūtų 
išrinktas.
"SLEKERIŲ’ SUVAŽIA

VIMAS.
Londone paskutinėmis lap

kričio dienomis buvo sąži
ningų karės priešininkų su
važiavimas. Suvažiavo 372 lydint į kapines Vokietijos 
delegatai, atstovaujantis 100 socialdemokratų vacIo Haa- 

dirbtuvėj didelė ekspliozija, kuopų. Daugelis pagarsėju- sės pelenus, paskui urną ėjo 
‘ • 25.000 geduliai.-, <*psi- 

detĄžUsių žmonių

pavaldiniais.
Šitas Amerikos vaidinta- ____

kų paaiškinimas buvęs mu- ,lausote prie vienos "kramo- 
sų diplomatams "VVashingto-!los malšintojų” veislės; jus 

I visi esat Lietuvos liaudiesne perkūno trenksmu.
Jie tuojaus nusiuntę savo pardavikai, ir jums visiems 

pirmininką p. Mastauską- vieta turėtu būt... ant vie- 
Mostowskį pasiteirauti apie nos šakos!
tai pas Kolčako agentą Ba-I
chmetjevą, kuris vadinasi .. . _ 
čia Rusijos vambasado- valstijoj, vėl atsitiko parako

. „ ■* JS-VJ-------• A. a. i- « «•num. - . . . „ .
Klerikalų organas "Brau- kuri sugriovė du namu, bet šių rašytoju prisiuntė jiems anie 

gas” pasigiria, kad jų pir- žmonių, sako, nieks nežuvo, savo pasveikinimų. <’

Wilmingtone, Delevare

I

LENKAI DEDASI SU 
DENIKINU.

Iš Varsa vos pranešama 
!x>ndonan, kad lenkų kariu
menė susiėjo su Denikino 
armijos sparnu ties Presku- 
rov ir meiliai pasisveikino.

Iš Berlino pranešama, kad

BAISUS SAUSMETIS 
AUSTRALIJOJ.

Australijoj, ypatingai 
Naujoj Vali jo j, šįmet buvo 
Jidžiausis sausmetis, koks 
tik yra žinomas nuo apsigy
venimo tenai baltųjų žmo
nių. Netik javai išdžiuvo, 
bet ir gyvuliai be vandens 
išstipo. Šiaurės Valija išro
do kaip tyrai. Laukai 
kloti gyvulių kaulais, 
zuikiai baigia dvėsti.

už- 
Net

SIUS KALĖDŲ LAIVĄ 
RUSIJON.

Susidaręs New Yorke mo
terų komitetas nusamdė 
speciali laivą, kuris bus pri
krautas vaistais, maistu ir 
reikalingiausiais daiktais ir 
pasiųstas Sovietų Rusijon 
kaipo Kalėdų dovaną badau
jantiems kūdikiams ir ser
gantiems žmonėms.
AMERIKA UŽIMS VISAS

GARLAIVIŲ LINIJAS.
Vandeninių kelių boąrdas 

iVashingtone išdirbo pieną 
lelei užėmimo visų kelių 
įer Atlantiką. Tam reika- 
inga 60 garlaivių, kurie ga
bens pasažierius ir prekes. 
Pusę to laivų skaičiaus su- 
iaro paimti iš Vokietijos 
įasažieriniai laivai, kita tiek 
vra savų, taigi visos linijos 
)us užpildytos reikalingais! 
Tariamais.

SUSTREIKAVO STREIK
LAUŽIAI.

White Pevey and Dexter 
Co. darbininkams sustrei
kavus, kompanija prisisam- 
iė streiklaužių ir bandė va
ryti darbą, bet dabar jie sus
treikavo, reikalaudami pa
kėlimo mokesties. Jiems 
buvo mokama po 50c. valan
dai, jie reikalauja 10c dau
giau. I

--------------------------------------- | 
RENGIAMAS GENERA- 
LIS AUDĖJŲ STREIKAS 

UŽIBAIGĖ.
Pereitos sąvaitės paskuti

nėmis dienomis Naujojoj 
Anglijoj laukta milžiniško 
audėjų streiko; 112 audiny- 
čių darbininkai buvo nutarę 
išeiti iš darbo ir savo strei
ku paremti Fall River au
dėjų streiką. ŠĮ panedėlį ke
tino sustreikuoti 400,000 
audėjų. Sustreikavo tik 
Fall River audėjai, tečiaus 
ir jų streikas buvo labai 
trumpas, nes sekančią dieną 
jau susitaikė, gaudami pa
kėlimą mokesties 12’5 pro
centu. Vadinasi, streiką 
laimėjo, tokiu budu ir kitų 
miestų audėjams, manoma, 
bus pakelta alga be streiko.

Inžinieriai ir pečkuriai 
tečiaus da neužganėdinti ir 
tarp jų ir samdytojų da eina 
derybos. Tikimasi, kad su
sitaikys ir 70,000 darbinin
kų. kurie buvo sustreikavę 
veik pradės darbą.

COLORADOJ TEISMAS 
UŽDRAUDĖ STREI

KUOTI.
Denver. — Apskričio tei

sėjas Morley čia uždraudė 
angliakasių unijos pirminin
kui ir kitiems viršininkams 
skelbti Colorados angliaka
sių streiką, kuris buvo nu
tartas tūlas laikas atgal.

ŠŪVIAIS IR KIRVIU SU
ŽEIDĖ TRIS ŽMONES.
Bethlehem, Pa. miestelyje 

30 lapkričio tūlas ispanas 
Antanas Lopaze atėjęs j na
mus, kur jis turėjęs kvatie- 
rą, pareikalavo savo kufa- 
relio, bet šeimininkė atsisa
kė jam daiktus išduoti, kal
tindama už pavogimą dei
mantinio žiedo. Lapoze pa
griebė kirvi ir kirto mote
riškei galvon. Kaimynas 
McConlogue norėjo patra- 
kėli suimti, bet šis išsitrau
kė revolverį ir pašovė jį. At
bėgęs policmanas taipgi ga
vo kulipką, tečiaus visgi to
pazą suėmė ir nugabeno ka
lėjiman.

KALINAMI RADIKALAI 
ATSISAKO VALGYTI.
Ant Ellis Island salos, kur 

aikoma daugybė suimtų ir 
oaskirtų deportavimui ra
dikalų, 73 jų pastaruoju lai
ku atsisakė priimti maistą 
arba ką-nors atsakinėti i 
paklausimus. Tuomi nori
ma išreikalauti nuimti gele
žinę tvorą, kuri atskiria 
suimtuosius nuo juos aplan
kančių draugų ir giminių. 
Sargyba teisinasi, kad lan
kytojų negali prie suimtųjų 
orileisti, nes patyrusi, kad 
keletas jų susitarė pabėgti 
persirengę Į jiems atneštus 
drabužius. Be to paskelbia, 
kad jei tie kaliniai nenori 
jriimti valgio, tai gali r- 
)adauti, bet tuomi, girdi, jiejmui. 
nieko nelaimės, į*

MIEGOJO 55 DIENAS.
New Yorke tūla Mrs Do

ra Mintz jau išmiegojo be 
jiertraukos 55 dienas. Gy
dytojai pareiškia, kad šito
kio atsitikimo medicinos 
mokslas iki šiol nematė, kad 
žmogus galėtų taip ilgą lai
ką išbūti *be maisto ir nenu
mirti.
PAVOGĖ $100,000 BOND- 

SŲ.
Bradforde, Ohio valstijoj, 

plėšikai įsilaužė farmerių 
bankon ir pavogė suviršum 
$100,000 vertės valdžios bon- 
dsų. flC *•

Buvusis Suvienytų Valsti
jų pinigvno sekretorius W. 
G. McAdoo pereitą sąvaitę 
pasiuntė Kuro Aministrato- 
riui H. R. Garfieldui paragi
nimą, kad jis pripažintų 
mainierių reikalavimą pa
kelti jiems mokesti.

Jis išparodo, remdamasis 
anglių kasyklų savininkų 
šalies iždo sekretoriui pri
duotom apyskaitom, kad 
angliniai baronai darosi sau 
milžiniškiausio pelno. Jis 
sako, kad angliakasyklų sa
vininkų pelnas 1918 metais 
siekė nuo 15 iki 2,000 nuo
šimčių. Sako, kad ir val
džiai atėmus mokesčius už 
pelno perviršį, da kasyklų 
savininkams likdavo gryno 
pelno nuo 200 iki 300 pro
centų. McAdoo sako, kad 
tai butų labai neteisinga lei
sti kasyklų savininkams 
krautis sau milžiniškiausio 
pelno, o darbininkams nepri
pažinti teisingo jų reikalavi
mo. Tečiaus valdžia visgi 
nepripažino tiek, kiek mai- 
nieriai reikalauja; valdžia 
siūlo vietoj reikalaujamų 60 
nuošimčiu tik 14.

VALDŽIA PAIMSIANTI 
KASYKLAS SAVO 

KONTROLĖN.
Washingtonas oficialiai 

paskelbė, kad minkštosios 
anglies kasyklas, kurių sa
vininkai atsisako išpldyti 
streikuojančių angliakasių 
reikalavimus, paims savo 
kontrolėn, pastatys prie jų 
kariumenę ir paleis darbą 
po savo kontrolę.

Valdžia pripažino pakėli
mą algos 14 nuošimčiu ir 
kurie darbininkai su tuo pa
kėlimu sutinka, galės grįžti 
darban ir dirbti kariumenės 
saugojami. Tečiaus strei
kuojančių angliakasių unija 
nesutinka su tokiu pakėlimu 
ir reikalauja, kad butų pa
kelta mokestis 60 nuošimčiu.

VALDŽIA PARUOŠĖ KA- 
RIUMENŲ KASYKLOM 

DABOTI.
Kansas valstijon valdžia 

pasiunčia 1800 vyrų federa- 
lėš kariumenės, kad toji už
imtų toj valstijoj minkšto
sios anglies kasyklų lauką. 
Mat valdžia kasyklas paim
sianti savo valdyman ir ati
darysianti jas šią sąvaitę. 
Darban kasyklose valdžia 
kviečia liuosnorius mainie- 
rius, kurie sutinka su val
džios pripažintu algos pakė
limu. Sako, kad jau atsi
šaukė 300 mainierių, kurie 
eisią dirbtų po kariumenės 
apsauga.

VIESULA UŽMUŠĖ 7 
ŽMONES.

Per Michrgano valstiją 
lapkričio 30 d. perėjo viesu
lą. kokios čia nuo 1913 metų 

r________ . b nebūta. Viesulą siautė per
įstatymui, po paieidimo vėl (24 valandas, daugeliui namų 
buvo suimti ir išgabenti ant nuplėšė stogus, telegrafo 

sau į Ellis salos, deportavi-’stulpus išvartė, vielas sut- 
: jje apeliavo, bet ape^ raukė ir 7 žmonės delei to 

liacija likos atmesta. prarado gyvastį.

Ema Goldman ir A. Berk- 
man, kuriuodu kątik pabai
gė sėdėję 2 metu kalėjime už 
priešinimąsi konskripcijos
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AMERIKOS DARBO PAR
TIJA PRADEDA AKTY

VIAI VEIKTI.
Nauja Amerikos Darbo 

Partija, apie kurią savo lai
ku šiuos žodžius rašantis 
buvo „Keleivyje” išreiškęs 
neprilankią nuomonę, šio
mis dienomis turėjo Chica- 
goje pirmą savo nacionalį 
suvažiavimą. Tąsyk rodėsi, 
kad esant šalyje Socialistų 
Partijai, atstovaujančiai 
darbo žmonių klesos reika
lus, naujos politinės darbi
ninkiškos partijos tvėrimas 
tik skaldo darbininkų klesos 
jiegas jos politinėj kovoj. 
Dabar-gi sprendžiant iš tos 
naujos partijos suvažiavimo 
nutarimų ir pasistatytų už
davinių nesimato nieko prie
šingo Socialistų Partijai, 
priešingai, matosi vien gel
bėjimas socialistams kovoj 
už darbininkų siekius.

Kaip spauda paskelbė, A- 
merikos Darbo Partija priė
mė sekančius sau principus:

"Panaikinti Suvienytų Val
stijų Senatą.

"Federalius teisėjus rinkti 
tiesioginiu slaptu žmonių bal
savimu keturių metų termi
nui.

"Tarptautinis darbininkų so
lidarumas.

"Ilgiausia darbo diena vy
rams ir moterims 8 valandos, 
ir 44 darbo valandos savaitėje.

"Minimūm užmokestis už 
darbą turi būt Įstatymais nus
tatyta.

"Alga seniems, bedarbiams 
ir sergantiems.

"Šalies valdžia turi paimti 
ir vesti visus šalies bankus.

„Nacionalizuoti visą nenau
dojamą žemę.

"Asmens pelnas turi būt ap- 
rubežiuotas Įstatymais.

"Visoj ša’vj pripažinti in- 
ciatyvos, referendumo ir at
šaukimo teisę.

"Pripažinti savivaldybės tek 
sę valstijoms, apskričiams ir 
miestams.

"Panaikinti Injuction'ų Įsta
tymą.

"Atšaukti espionažo įstatą 
ir visus kitus suvaržymus, 
Įvestus‘karės metu.

"Pasmerkimas visuotino ka- 
reivystės lavinimo ir konskrip- 
cijos.

"Reikalauti tarptautinio nu
siginklavimo išvengimui karių 
ateityj.

"Kuoveikiausiai paleisti vi
sus politinius ir industrinius 
kalinius.

"Nacionalizuoti riešo nau
dojimosi Įstaigas ir pamatines 
pramones.

"Kriminaliai bausti visus 
pelnagrobius ir darbininkų iš
naudotojus.

"Raikalauti žodžiui, spau
dai ir susirinkimams laisvės.

"Reikalau.i, kad risi val
džios darbai butų atliekami 
pačios valdžios samdomų dar
bininkų, o ne atiduodami ant 
kontraktų.

"Lygi už darbą užmokestis 
vyrams ir moterims.

"Pripažinti moterims lygias 
politines teises."

Vadinasi, Darbo Partija 
savo uždaviniu stato kovą 
už minimalę socialistų prog
ramos dali. Ji visai nestoja 
Socialistų Partijai Į kelią 
kovoj už tolimesnius socia
listų siekius. Atstovauda
ma profesines darbininkų 
sąjungas ir jomis remdama
si, Darbo Partija tąją stip
rią organizuotą darbininkų 
jiegą atveda politinės kovos 
laukan, kur iki šiol tos jie- 
gos nebuvo, dėlto ta jiega 
naudodavosi darbo žmonių 
klesai priešingos partijos 
savo klesos naudai. Tas rei
škia, kad Amerikos proleta
riatas daro didi ir svarbų 
žingsnį pirmyn link savo 
klesinių reikalų supratimo. 
Akyvaizdoje to, galima tik

pasidžiaugti ir linkėti Ame
rikos proletariatui sulaukti 
tos dienos, kada, taip kaip 
Anglijos proletariatas, stos 
po viena socialistine vėliava, 
kad galutinai savo kovą lai
mėjus.

ŠAUKIASI AMERIKIEČIŲ 
LIETUVIŲ PAGALBOS.

„Naujienose” tilpo atsi
šaukimas Į Amerikos lietu
vius „viso Skaudvilės vals
čiaus vardu,” rašytas J. Lie- 
kio su prašymu, kad Ameri
kos laikraščiai paskelbtų 
čianykštės musų visuome
nės žiniai. Tą atsišaukimą 
čionai paduodame ištisai, 
leisdami sau padaryti link 
kai-kurių jame išreikštų 
nuomonių pastabas. Atsi
šaukimas skamba taip:

"Mieli musų Broliai ameri
kiečiai! Jau beveik metai kaip 
musų tėvynėj Lietuvoj Įsikūrė 
savoji valdžia ir, kaip matome, 
įsikūrė visai demokratingais 
pamatais ir veikia gana pasek
mingai. Ir viskas butų gerai, 
kad ne tie kapitalistai dvarpo
niai. Jie, norėdami išgelbėti 
savo dvarus nuo išdalinimo 
biednuomenei’. šaukiasi Į Var- 
šavą lenkų ir Pilsudskio, kad 
anie ateitų jų dvarų gelbėti ir 
kad anie galėtų paimti Lietu
vos valdžią i savo rankas, o pa
ėmę valdžią, kad galėtų uždėti 
ant musų vargsti baudžiavą, 
kaip kad buvo senuose laikuo
se, nes kaip žinome, kur tik at
ėję lenkai užėmė Lietuvos kuri 
kraštą, ten jau uždėjo ant žmo
nių baudžiavą: po dvi dieni sa
vaitėje eiti ponui dirbti dykai! 
Taipgi ir kitokiais budais spau
džia Lietuvos žmones, lietu- 

. vius ir žydus, kaip tai daryda
mi kratas, kišdami i kalėjimus, 
atimdami gyvulius ir kitokią 
mantą, taiposgi persekiodami 
musų gimtąją kalbą, kurią mu
sų tėveliai kalbėjo ir mus iš
mokino.

"Nerašome tamistoms apie 
visus lenkų blogus pasielgimus, 
nes tomstos gal tatai jau žino
te iš laikraščių. Męs tik pra
šome visų Amerikos lietuvių, 
musu Brolių, vardą viso Skau
dvilės valsčiaus žmonių, kad 
jus, Broliai amei^kiečiai. lietu
viai ir žydai, stotumėte mums 
Į pagalbą, kad galėtume atsi
ginti nuo užpuolikų lenkų.-ku
rie nori užgrobti musų brangią 
tėvyne Lietuvą. Darykite mi
tingus. rašykite protestus, 
siųskite atstovus Į Washingto- 
ną arba ir Į Paryžių, vienu žo
džiu. darykite visa, ką tik ga 
lite ir kuogreičiausiai. ?4es tu
rime didelės vilties, kad jus 
padėsite mums gelbėti savo 
kraštą nuo musų skriaudėjų 
lenkų, o taipgi ir nuo rusų kol- 
čakininkų.” ,

Šio atsišaukimo autorius 
pažymi, kad šitą atsišauki
mą parašyti ir Amerikos lie
tuvių laikraščiuosna pasiųs
ti Įgaliojo Skaudvilės vals
čiaus visuotinas 'susirinki
mas, buvęs rugsėjo 7 dieną, 
1919 m.

Jeigu ištikrujų musų bro
liai skaudviliečiai mano, 
kad dabartinė Lietuvos val
džia stovi demokratiniais 
pamatais ir viskas butų ge
rai, jei Lietuvos Kapitalistai 
ir dvarininkai nebūtų pak
vietę Pelsudskio legionus 
Lietuvai grobti, tai jie da 
stambiai klysta. Nieks 
kitas, kaip tik dabartinė 
Lietuvos valdžia, rupinda- : 
masi ne Lietuvos nepriklau
somybės ir laisvės reikalais, 
bet dvarininkų dvarų čiely- : 
be ir kapitalistų interesais, 
Lietuvos kariumenės vado
vystę pavedė išdavikui ge
nerolui Žukauskui, kuris Į 
tuos lenkus grobonis Lietu-! 
von suleido. Taigi neviskas! 
gerai ir su ta ja "savaja” val
džia. i

Lyginai skaudviliečiai 1

testai Ka-nors geioes. jeigu rT., . , • ... faktoicjsietuva Parvžiuie ^avo nt < Užkurk patriotą, taktais lUetuya rarjziuje sa\o at Drjro(jvdamas. kiek patno- 
tStovais laiko tokius kapita- y • , , na-
listu ir reakcionierių bičių- tlzmas bIo*° .pabau “V1 pa istų n įeahcionieiių dic u d tai urisp rtas prie šie- 
liūs, kaip ponai Yčas ir Na- k,į tai tik
ruševičius, kurie Lietuvą 
siūlo Kolčakams! (Apie tai 
daugiau žiūrėk pirmam šio 
numerio puslapvj).

Valykite Lietuvos valdžią 
iš judošių ir pardavikų, o 
amerikiečiai lietuviai šita
me jūsų darbe kiek galėda
mi gelbės jums.

nos jisai teisinsis, kad tai tik 
negeras patriotizmas—blė- 
dingas, bet geras—reikalin
gas. Kad geras patriotiz
mas naudingas, su tuo gali
ma sutikti, nes mylėti nekal
tai savo šąli gali būti ir nau
dos. Tečiaus kur tas gera
sis patriotizmas yra? Čia i

Kodėl mes nesame Komunistais?

"ŠVENTAM TĖVUI” UŽ
DUOTAS SKAUDUS 

SMŪGIS.'
Kaip yra žinoma, „Apaš

tališkojo Sosto valstybę” 
Italijos valdžiai panaikinus 
ir popiežių buveinę Vatika
ną inkunijus Italijos valsty- 
bėn 1860 metais, nuo to lai
ko „šventi tėvai” skaito sa
ve svietiškos italų valdžios 
belaisviais. Popiežiai nors 

, ir gyvena Romoj, bet savo 
šalies valdžią ignoruodavo 
ir katalikams drausdavo tą 
„bedievišką valdžią” remti, 
kada ta valdžia iš Kristaus 
įpėdinių atėmė svietiškos 
valdžios skeptrą. Tečiaus 
šįmet, kada „šventųjų tėvų” 
laiminamas ir palaikomas 
kapitalizmas ir Italijos šalį 
paskandino skurde ir kan
čiose, ir kada šitos sąlygos 
pradėjo grėsti nuskriaustų 
žmonių pagieža ne vien tik 
svietiškajai, anot kunigijos 
mokymo "Dievo leistai” val
džiai, bet ir net pačiam 
šventam apaštališkam sos
tui, tai "šventas tėvas” už
simiršo savo neapykantą 
"bedieviškai valdžiai” ir 
puolėsi jai pagalbon. Įsakė 
visiems savo vierniesiems 
energingai dalyvauti šalies 
politikoj, stoti išvien su val
džios ir kapitalizmo palai
kytojais kovon prieš socia
listus, kad jų neileidus vals
tybės Įstatimdavystėn. Tai 
buvo pirmas nuo 1860 metų 
popiežių bandymas dalyvau
ti šalies politikoj. Ir tas 
žingsnis popiežijai atnešė 
ne džiaugsmą, bet skau
džiausi smūgi. „Šventas tė
vas” iš tos savo politinės 
kovos išsinešė tik labai, la
bai užtinusią juodą aki!

"Naujienos. ” perpasako
jamos Chicagos „Daily 
News” korespondento pra
nešimus apie Italijos socia
listų laimėjimus sako:

"Nežiūrint tečiaus to, kad 
šituose rinkimuose visa popie
žiaus armija, pagal Vatikano 
komandą, varė smarkiausią 
agitaciją, klerikalams pavyko 
menkai. Jų atstovų tapo iš
rinkta dvigubai mažiau, negu 
socialistų. Chicagos ’Daily 
News’ korespondentas pastebi, 
kad šiaurinėje Italijoje, kur 
pirma sodiečius kontroliavo 
kunigija, 'ūkininkai nusigrįžo 
nuo bažnyčios ir nuėjo prie so- Į 
cialistų.' ’’

Italijos perliamentan iš
rinkta 180 socialistų atsto
vų. Jie parliamente dabar 
sudarys kuone vieną trečda
lį visų parliamento narių, 
kurių skaičius susideda iš 
580. Vadinasi, jokia atža- 
gareiviška partija tokiu di
deliu išrinktų savo atstovų 
skaičiumi negali pasigirti 
kaip socialistai. Taigi "šven
tam tėvui” ofensyvas prieš 
socialistus labai ir labai ne
nusisekė, jeigu prie to da 
pridurti ir kitą katalikišką, 
iki šiol klerikalų valdomą 
šalį — Belgiją, kur klerika
lai likos da skaudžiau negu 
pačioj „švento tėvo” žemėj 
sumušti.

»
i _ _______ ~

Vidutinišknm žmogui- ant ugnakalnio, kuris grę- 
darbininkui tas apsireiški- šia sprogimu ir užliejimu pa 
mas, kad seni socializmo nio- šaulio; jie senai suprato, 
kytojai, seni už darbo žmo- kad vienintelis pasaulio gel- 
nių klesos siekius kovotojai,1 bėjimo būdas — tai organi- 
šiuo momentu, kada beveik žavimas darbininkų minių 
visas pasaulis pergyvena ir tų minių pastangos įgauti 
vieną didžiausių social-istori j valstybių politikoje kuodau- 
nių krizių, j— stoja prieš giausiai Įtakos. Tečiaus tos 

į davė neperge- 
; kapitalo 

ėjo greičiau, 
negu darbo žmonių klesi- 

------ ------ nis susipratimas ir politinis
Ir toks vidutiniškas žmo- pribrendimas. Reikalas nau

jų rinkų tiek valstybių var- 
, kad karės 

► visa savo 
jiega ir baisumu pirma ne
gu laukta.

Prieš civilizuotą žmoniją, 
o podraug ir prieš darbinin
kus stojo vienas viršiausias 
reikalas — išgelbėti save. 
Vokiškoji kariška mašina 
grasino oasauliui junkerių 
pergale ir pavergimu. Pla
čiom darbininkų miniom 

” s^cia- 
pasirinkii 
ar sutikti 
kiemuose, 

išdavikai,”

tuos kovotojus, kurie piisi-; pastangos <
komunjstajs ir šie-riaušių rezultatu; nevienas patnotelis susuka.L. tomunigfcinio dran<riift«ėin

”0 kiek mes, amerikiečiai 
lietuviai, sudėjome savo tė
vynei aukų! Ar tai čia ne ge
ras patriotizmas?”

Taip, šelpimas badaujan
čių žmonių yra pagirtinas 
dalykas, ir kad savo tautos 
žmonės yra artimesni, to 
niekas neužginčvs. V ienok 
ir tame Lietuvos žmonių 
šelpime užriksime nevyku
sio patriotizmo. Amerikos 
lietuviai nors ir šelpė Lietu
vą, bet ne tiek jau dėl žmo
nių vargo, kiek dėl savo 
sriovinių išrokavimų. Visos 
Amerikos lietuvių sriovės, 
išskyrus socialistus, kurie 
šelpimu mažai rūpinosi, šel
pė ne dėl to. kad alkaną pa- 
penėjušy bet labiausiai dėlto, 
kad tas alkanas, gavęs pa
šalpos pasakytų, kad tai au
ka krikščionių ar tautininkų 
sriovės. Ir juo toliau ir gi
liau seki tą Lietuvos šelpimo 
darba. tuo aiškiau darosi, 
kaip tas patriotizmas yra 
nelemtas.

Visai nesenai da musų 
patriotai šaukė, kad Lietu
va badu miršta, geibėkim ją. 
Bet. anot tos pasakos, smil
ga nesudegė, o jau ir apsisu
ko patriotiškas ratas kiton 
pusėn. Rodos, tiktai vakar, 
laikraštis „Darbininkas” 
šaukė, kad Lietuvoj badas, 
o šiandien jau apskelbė di
džiausi derlių ir perteklių. 
Kaip ten nebūtų, bet visgi 
Lietuvos gyvenimo apvsto- 
vos taip greitai neatsimai
nė. Galėjo būti tiktai vie
nas dalykas: arba nebūti 
Lietuvoj visai bado, arba 
jei jis buvo, tai ir tebėra.

kia komunistinio draugijos j plėtojimasis 
surėdymo; juk to paties šie- ‘ 
kia ir socialistai.

gus nesvki klausia: „Jeigu ’\ 
jus esate socialistai, tai kairy žytines Įtempė, 
priešinatės komunistams?” |vulkanas* sprogo

Galinčiam Į dąlykus Įsigi-'l4rinro 
linti žmogui, Į toki klausi
mą galima trumpai atsaky
ti : Kaip tik dėlto, kad esame 
socialistai ir stovime už 
perversmą draugijoje, prie- 
šinamies komunistams, ku
rie stoja skersai kelio tiems, 
kas to perversmo sfekia.

Šitokio atsakymo tečiaus 
neužtenka, 'kad kiekvienas 
galėtų jo teisingumą pripa- 
rodyt sau istorinais faktais. 
Tuo reikalu čia ir noriu pla
čiau pakalbėti.

Visų pirma reikia Įsido- 
mėt tikrąsias priežastis ir 
faktorius, kątik užsibaigu
sios pasaulio karės, kuri bu
vo ilgo istorinio proceso re
zultatu.

Tą procesą stengiasi nuš
viesti savo straipsniuose d. 
T. J. Kučinskas, rašantis 
„Keleivyje” po antgalviu: 
„Kapitalizmo Augimo Isto
rija.” Kas atydžiai tuos 
straipsnius skaito, tas galės 
gauti aiškią^ ntiovoką apie 
visą tą istorini procesą, at
nešusį pasauliui kątik per
gyventą katastrofą, po ku
rios da nespėjome atsikvėp
ti, savo pakilusiem jausmam 
ir mintim normali stovį at
gauti.

Tas procesas Įkūrė impe
rialistinę. bet kartu ir de
mokratinę Angliją, kuri pir
ma visų kitų tautų atsisto
jo ant kapitalizmo kelio, ir

Kiekvienas darbininkas, 
siekiantis visuomenei tokios 
tvarkos, kaip socializmas 
mokina, jau dėl to vieno pri
valo energingiausiai protes
tuoti ir kovoti prieš maišy
mą bolševikiško „komuniz- 
mo”'su organizuoto proleta
riato idealais ir darbais.

Yra žmonės, — o tokių 
nemaža, — kurie dėl savo 
nežinės maišo „komunizmą” 
su socializmu, bet yra dau
gybė ir tokių, kurie tyčia 
maišo — identifikuoja, kad 
žmonijos akyse pati socia
lizmą diskreditavus ir dar
bininkus nuo kovos už algi- 
nės vergijos panaikinimą 
atitraukus. Čia tai ir susi
daro ta baisi darbininkiška
me judėjime provokacija.

Reakcininkai, kurie kovo
ja prieš visokį progresyvi 
judėjimą — prieš viską, kas 
veda darbininkus prie inte- 
rešavimosi socializmo moks
lu, bolševikiškuoju „komu
nizmu” nemažai pasidžiau
gia, nes tik tam jie dėkingi 
už savo išsigelbėjimą nuo 
atsakomybės už visą tai, ką 
delei savo kapitalistinių in
teresų jie žmonijai padarė. 
Gaminti reakcininkams for
tifikacijas gali arba provo
katorius, arba suklaidintas 
nežinėlis darbininkas, tik 
jau ne socialistas.

Tai ve, kodėl mes nesame 
komunistais. J. B. S.

darbininkų 
puolus ginti „tėvynę, 
listams paliko 
vieną iš dviejų: 
mirti kalėjimų 
kaipo „tėvynės 
ar eiti paskui mases, pama
žu rengties ir minias priren
gti kovon prieš te pasaulio 
sutvarkymą, kurio paseka 
mėj pasaulis susilaukė šitos 
baisios katastrofos. Vi-ų 
kariaujančių kraštų socia
listai, nors jiems ir buvo ne
leistina susinešt, susitart, 
visgi atsimindami savo In
ternacionalo pirmesnių* nu
tarimus, kovojo ir kiek galė
dami veikė, kad karės liep
snom prigesus vėl susiva- 
žiuoti ir nutarti civili? i.vto 
pasaulio proletariatui ben
drus budus kovai prieš ka
pitalizmo tvarką ir kovai 
prieš tos D’ai’kos palaikyto
jus.

Tečiaus toks kovos būdas 
kapitalizmui panaikinti tū
lų kraštų, o ypač labiausiai 
nuvargintos ir suteriotos 
Rusijos socialistų daliai pa
sirodė perilgas. Tie Įsivaiz
dino, kad kapitalizmas pats 
save karės liepsnuomis su
naikino. Rusijoj politinei 
revoliucijai Įvykus ir de
mokratijai krašto valdžią' 
i savo rankas paėmus; tie 
pasivadinusieji komunistais 
žmonės, naudodamiesi pla
čiosios masės1 pavargimu, 
suardė jaunos demokrati
nės Rusijos jiegas; gražiais 
obalsiais patraukė savęspi 
biednumenės ir kareivių mi
nią ir pasiryžo padaryti vi
suomenėj socialę revoliuci
ja-

Krašto valdžią jiems už
griebti pavyko, bet socialės 
revoliucijos bandymai davė 
tik skaudžiausių smūgių. 
Šituo savo žingsniu Rusijos 
komunistai padarė sau mir
tinais priešais netik viso pa
saulio buržuaziją, bet ir 
organizuotą proletariatą, 
kuris šitokį neapgalvotą, vi
sai neatatiiikamuose išlygo
se ir be atodairos statomą 
žingsni papeikė; balševikai 
užtai socialistų Internacio
nalą apskelbė „gyvatėm” ir 
"žalčiais.”

Rusijos komunistei vers
dami revoliucinę valdžią 
skelbė, kad tatai darą karės__ _ r____ , __

2iuic tarPJ1! kyčiau, nesirūpink, buvęs
lio, apie sunaikinimą savo! tikrenybėj tuomi karę tiK drauge Stilsone, apie Soc. 
konkurentų netik svajojo,1 P®1]?1™}’ n®kal,?nl aP’® I?1’ labą. Jūsų pagalbos mums 
bet faktinai nuo Bismarko viską, ką tik jie žadėjo, nereikia. Bet jeigu Stilso- 
laiku to siekė Vokietija, į •PnYJ*?ti buvo atmainyti ir nas mano, kad komunistams 
kapitalizmo išsiplėtojimo ^P?1'^1 tas, minias, kurios priklauso Socialistų labas, 
kelia įžengusi vėliau už kai-!ia,s. PatlHej0.\ r®akęi- tai lai jisai priparodo, kur 
kurias kitas šalis, tečiaus.Įįinkam iš vidaus ir lauko • •

'Rusiją atakuojant, komu
nistai tebesilaiko. tciuę uigaiu^aviją, atgavo

! Komunistų taktikos pra- įmokėtą turtą? Aš nenoriu 
___________ __ ir politinis gyvenimas gaištingumą liudijant jau skolinti žodžių iš kairias- 
suvalgytų vi-.buvo rankose dvarininkų- ir istoriniams faktams, šian- parnių žodyno, bet lai patįs

Delko rr.usy patriotai prade- įuri pirmutinė suspėjo su- 
]o mainui sa\o politiką, sugrobti pasaulio rinkas pa
sunki1. pasakyti. Bet vei- g^ba kolonijų; antra galin- 

jklausia bus tas: kaip tiktai „ojj taipgi demokratinė 
^kurę Lietuvoje siokia-to- pasauJio valstybė. ~ ‘

jo mainyti ;
sunku pasakyti. Bet vei-

kia valdžia, tai musų patrio
tams Lietuva tuojaus pavir
to rojum. Patriotai visuo- 

, met garbina tiktai valdžias 
ir turtuolius, o vargo žmo
nės, darbininkai, tai jau pas 
juos ne tauta, štai kame 
mes skiriamės nuo klerika
lų ir tautininkų patriotizmo 
klausime. Mes, socialistai, 
sakome, kad tauta —tai dar
bininkai. r.es jų yra didžiu
ma. O pas juos tauta — tai 
aristokratija. „Darbinin
kas” pataria, kad amerikie
čiai lietuviai Įtaisytų Lietu
vos klerikalams tanką, ku- 

iriuo jie lengvai sutremtų 
bolševikus, atsiimtų Vilnių 
ir ant to tanko nujotų net Į 
Varsavą. Ar girdėjote, ko
kios rūšies patriotizmo esa
ma! Nujotų net Į Varsavą! 
Reiškia, jeigu lietuviški pat
riotai butų taip galingi, kaip 
jie silpni, tai ir jie briautų- 
si i Lenkiją, kaip šiandien 
lenkiški patriotai briaujasi 
i Lietuvą.

Lukšių Juozas.

r

PASTABELES

galba kolonijų; antra galin-

Suvieny
tos Amerikos Valstijos ką
tik nesenai Įėjusi Į kapitaliz
mo kelią, vedanti link pa
saulio rinkų; demokratinė, 
daug sykių Vokietijos ap
gauta ir pagalios skaudžiai 
sumušta ir apiplėšta Fran- 
euzija, nuo keturių dešimtų 
metų dedanti visas savo fi
nansines jiegas ir pasinau- 
dojanti visais pragumais, 
|kad apsisaugojus antro Vo
kietijos užpuolimo; žūvanti 

1 carizmo tvranijoj, ekono- 
miškai atsilikusi ir suirusi, 
bet gamtino turto šaltiniais 
labai turtinga Rusija: suĮ- 
iranti Turkija; iš bado ir kul
tūros stokos mirštanti mil
žiniškoji Kvnija; pasienyje 
Kvnijos ir Rusijos pasinau- 
dojanti visu Europos tech- 

inišku progresu ir dėlto iš
augusi Japonija, gręsianti 
užgriebimu netik Azijos, bet 
ir kitų žemės skritulio saus- 
iemių^ Tos visos valstybės 
—tai faktoriai veikiantis už 
pasaulio rinkas kapitalizmo 
varžytinėse.

Apie užkariavimą pašau-

i

i

pralenkusi jas pagalba stip- 
Irios kariškos mašinos ir tu 
saivgu, kad visas industriji- 

. * • • c c . • • — . •

nis i

Humbugierius ir 
didelis kvailys.

Straksėto jų kurstytojas, 
Stilsonas, apskelbė savie
siems savotiškos rūšies ma
nifestą, kad socialistai nega
lėsią pasilaikyti kuopų tur
tą ir kitokius dokumentus 
(Žiur. „Laisvės” NU). Tarp 
kitko jisai tame manifeste 
užreiškia, kad kas tvirtina, 
jog Socialistų Partijos čar
teris išduotas valdžios, tas 
yra humbugierius, arba 
didelis kvailys, nes, esą, čar- 
teris, tai tiktai gabalas po- 
pieros ir tiktai tiek jisai 
vertas, kiek kainavo jo pa
darymas.

Jeigu jau remtis Stilsono 
„išminčia,” tai juk visi daly
kai gyvenime ne daugiau 
reiškia už jų padarymą. Juk 
galima pasakyti, kad ir pat
sai Stilsonas nedaugiaus rei
škia, kaip tik tą, ką jis yra 
suvalgęs.

• Jeigu čarteris ne valdžios 
išduotas, tai kiek 'čarterių 
išdavė Stilsonas? Jisai sako, 
kad komunistų čarteris jau 
gatavas, bet nepasako, iš 
kur jisai gautas. Antra, jei
gu jau čarteris nieko nereiš
kia, tai kamgi jau komunis
tams tuo popiergaliu girtis? 
Stilsonas tvirtina, kad LSS. 
kuopų turtas priklauso pa
čiom Soc. kuopom. Tas yra 
gryna teisybė, kad nei vy
čiai, nei komunistai Socia
listų turtą neturi teisės už
griebti. Socialistų turtas 
socialistams priguli ir socia
listai paims jį. Juokingiau
sia, kad Stilsonas sako, jei
gu kas norėtų užgriebti Soc. 
kuopų turtą, tai jis, Stilso
nas; pribusiąs Į pagalbą. Sa-

kada ir kokios organizaci
jos nariai, iš savo valios ap
leidę organizaciją, atgavo

I - - -

Ale tai pirtis užkurta ko
munistams: jie laužo savo 
suvažiavimo nutarimus, ke- 
ia iš numirusių senąjį LSS. 
Pildomąjį Komitetą, siunti
nėja neva referendumus,. 
dirba, net lubos braška! Jei-! 
gu Įmanytų, suv<u£vvų v*-iw..v —------- -------- » •—r-

Įsus savo suvažiavimo nuta- aristokratų. jdien nieks, kas pasaulio nuo- skaitytojai pasako, kam ge-
! AKyvaizdoje viso to, viso tikius seka ir kas tik yra riausia tinka Stilsono žo- 

’ ’esos reikalams džiai „humbugierius,” arba

PALEIDO KALINIUS,
NES KALĖJIME NĖRA

KURO.
Berlinas. — Dėl stokos ku- rimus, kad tik galėjus pasi-' __ ...___  . ... . -

ro Weimere užsidarė teis- imti pinigus, kuriuos visuo-pasaulio organizuto proleta- darbininkų klesos reikalams džiai "humbugierius, 
mai ir likos paliuosuoti kai- menė buvo saaukavus sočia- riato viadovai-socialistai nuoširdus, negali ją gera "didelis kvailys.” 
kurie kaliniai. listų (ne komunistų) namui, skelbė, kad pasaulis stovi skaityti. / Sąjungietis.
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Nauja imigracijos stotis, 
kuri statoma Kast Bostone 
ir lėšuos $375.000. 
n.’lnai užbaigta pradžioje

3

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
NAKOMIS, ILL. 
Lietuvių žiniai.

Daugelis lietuvių perkasi 
Amerikoje farmas, kaip ga
lima spręsti ir iš daugelio 
agentų apgarsinimų, tilps- 
tančių musų laikraščiuose. 
Žinoma, kad pardavus agen
tai paprastai triukšmingai 
išgarsina tas savo parduo
damas farmas, nors nesykį 
toli gražu nusipirkęs tą 

• išgirtą formą žmogus ne
randa visai tai, ką agentai 
įpasakojo.

Išvažinėjęs po visas Su
vienytas Valstijas Ameri
kos, turėjau progos prisižiū
rėti kaip kur farmeriai gy
vena. dėlto galiu patarti no
rintiems farmas prirkties ir 
ant jų gyventi, kad jas pirk- 
lųsi Texas, Mississippi- bei 
Ijousiana valstijose. Patariu 
tai ne dėl kokio nors sau biz
nio, vien tik gero velyda
mas tiems savo viengen
čiams, kurie nori pasiliuo- 
suoti iš fabrikinio pragaro 
ir į-asti ant ūkio ramų ir pa
tenkinantį gyvenimą.

Pats per save jau aišku, 
kad pietinės valstijos žemė 
dvigubai tiek, kiek šiaurinės 
išduoda, nes pusės metų ne
turi gulėti po ledais; apskri
tus metus saulės spindulių 
šildoma, apskritus metus 
vaisių hėša. Be to, čia gy
vuliams triobų žiemai nerei
kia statyti, nes apskritus 
metus ganyklose ganosi. 
Pats ūkininkas, jeigu jam 
pradžioj trūksta kapitalo, 
tai jis porą metų be triobos 
gali apsieiti, gyvendamas iš 
drobės pastatytoj būdoj, nes 
ir toks gyvenimas jokio var
go nedaro; čia žmogus lais
vas, kaip paukštis.

Javus galima du syk sėti, 
gi daržoves po tirs ir daž
niau. Ir žemė čia apdirbti 
daug lengviau, negu šiauri-1 
nėse ar rytinėse. valstijose, _ _ .. .
kur paprastai daug akme- net federalės valdžios įsa-

Žmogus, padėkime, turin- Vadinasi,
------   • • • - j--—

laipsnių, bet tai retai taip bu;Sąjungą, sudrasko ir kitų 
na, dažniausiai oras viduti-'tautų Amerikoje tokias jau 
niškas. Vienu žodžiu, pie-J socialistines organizacijas, 
tinėse valstijose nėra ant ko drasko ir net darbininkiškas 
skųsties,gamta aprūpina čia unijas ii šitokį 

.'žmogų viskuo, kas jam. rei-kams piktadarišką darbą 
j Kalinga.
į Yra gerų ūkių Colifomi- 
ijos valstijoj, bet čionai dęi 
j lietaus stokos turi būt iriga- 
Įcija, t. y. reikia žemę laistv- 
Jti, kanajus pravesti ir tt., 
, dėlto čia plantatoriųi gyve
nimas sunkesnis.

¥

Visa tai pats patyręs ir 
savo akimis matęs patariu 
lietuviams, perkantiems sau 
ukes, kad pirktų jas Texas, 
Louisianoj ar Mississippi 
valstijose, kur verta žmogui 
gyventi. VisHr Buvęs.

TORRINGTON, CONN. 
LSS. draugų ir pritarėjų 

domai.
Nuo senai darbo žmones 

kovoja už savo būvio page
rinimą ir ta kova šiandien 
visame pasaulyje vis labiau

i atlikdami tie žmonės drįsta 
’skelbties "darbininkų liuo
suotojais .”

Pagalvokite darbininkai, 
kur link jus veda šitie liuo- 
suotojai?

Supratę teisybę subruski- 
te tuojaus ir pulkimės visi 
gaivinti apardytas musų 
darbininkiškas organizaci- 

i jas, stiprinti šalies socialis- 
jtų partiją ir vieny t darbi-1 
■ninkiškas jiegas ‘kovai už 
'tos kovos siekių laimėjimą. 
J darbą, draugai darbinin
kai! šalin suvedžiotojai, ša
lin provokatoriai iš musų 
tarpo, lai gyvuoja darbinin
kiška vienybė!

Socializmo mylėtojas.
TORRINGTON. CONN. 

Atitaisymai aiškumo delei.
"Keleivio” N47 vieno iš 

komiteto paskelbta tarp ki
ta ko ir skaitlinės Torring-

nėse ar rytinėse. valstijose,

I ir labiau įsitempia vis eina lx ^lunleo lu .
didyn ir smarkyn, štai kad tono lietuviu surinktu Lie- 

I -— A lrzv,A w e

1 pinigų, 
nezmonis- Tose skaitlinėse patėmijau 

x .. , .. . - ---- --------- 1 čia noriu tas
simtus tūkstančių darbiniu- Klaidas atitaisyti, kad nekil- 
kų apleisti fabrikus ir pas-jy ginčo, užmetinėjimo ii 
merkti save irsavo Žeimy- polemikos. Rengiausi pada- 
nas skurdui ir badui, kad J ryti pilną statistiką, bet iki 
tomis priemonėmis, šitokiu jaiko negalėjau teisin
au iškovojus sau ir savo gų žinių surinkti. Tik skait- 

i šeimynoms didesni duonos jjnes turėdamas ias čia pa- 
kąsnį. Laivų statytojai bei ųUodu: 
krovikai paliko savo darbą 
priimdami toki jau likimą, pluktu pinigu buvo 
susispiečia Į tūkstantinę mi
nią, demonstruoja ir sau-j pe]nas nuo Dr-ju 
kia: "Duokit duonos, duokit baliaus ............. . .
cukraus, numažinkit pragv-; 
venimo ir drapanos kainas." 
Angliakasiai, skaičiuje pu
sės miliono žmonių, apleido 
savo požeminius urvus ir at
sisako atgal į juos lįsti, rei
kalaudami didesnio duonos 
kąsnio, visai nepaisydami -

- • 1 •«
1

• A *1 • 1*1 VV4*V 44W •* ▼ A V& Air čia musu Amerikoje plie- tuvos gelbėjumui 
no trustas savo i----------- -
kais išnaudojimais privertė

kų apleisti fabrikus ir pas- gįnč0

įkvmo grįžti atgal Į darbą.
", eina didžiausia 

i kova tarp kapitalo ir darbo, 
įeina mirtina imtvnė. Kapi
talo pusėj stovi valdžia, tei
smas ir ginkluota spėka. 
Darbo pusėj turi stovėti 
darbininkų vienybė ir susi- 
klausimas. ’Be vienybės ne
gali būti darbininkams lai
mėjimo.

Vyriausia ir net vieninte
lė tos didžiausios kovos prie
žastis — tai reikalas page
rinti darbininkams materia
li jų būvi; tie kovojantis 
darbininkai nieko kito ir 
nesiekia, kaip tik didesnio 
kąsnio duonos, palengvini
mo darbo sąlygų ir pageri
nimo ekonominės padėties.

Akyvaizdoje tos darbi
ninkams sunkios kovos at
siranda žmonių, kurie apsis
kelbia darbininkų vadovais.! 
darbininkų liuosuotojais ir 
tuos kovojančius darbinin
kus vilioja vilties blizgu
čiais, kad štai eina revoliu
cija, nereikia jokių refor- 
mų-pagerinimų, vien reikic. 
griauti žmonių renkamą 
valdžią, o tik tame bus dar
bininkams tikras išgany
mas. Tuo budu sužiniai ir 
nesužiniai ardoma darbinin
kų vienybė ir stiprinama ka
pitalo pozicija. Šitoks dar
bas yra niekas kitas, kaip 
tik provokavimas darbinin
kų kovos ir spėkos.

Šitokiu svarbiu darbinin
kams momentu darbininkiš
kose organizacijose atsiran
da "tikrieji darbininkų liuo 
suotojai” ir pradeda darbi
ninkiškas organizacijas ar
dyti ir griauti; jie sudras
ko Į dalis šalies Socialistų 
Partiją, kuri darbininkiš
kam judėjime vadovavo, 
sudrasko i dalis ir atskilu
sią nuo partijos dalį, sud-

tis $2.000 pinigų pietinėse 
valstijose gali nusipirkti 100 
akrų geros žemės; žemė dau 
giausiai iki šiol gulėjo dir
vonais, da neišnaudota, dėl
to kad ir prastai ją apdirbus 
ji deri, vadinasi žmogus 
gali ištisus metus gyventi 
pasistatytoj palapinėj ir ne
tik maistą sau pasidaryti, 
bet ir pardavimui priaugin
ti.

Šiaurinėse valstijose, jei 
už žemę užmokėsi 2,000 do
lerių, tai paskui pridėk ma
žiausiai 3,000 dolerių trio- 
boms pastatyti. Aišku, kad 
su nedideliu kapitalu žmo
gus nusipirkęs šiaurinėse 
ar rytinėse valstijose farma 
nemažai turi privargti, kuo
met pietinėse valstijose to 
pritirti visai nereikia. Be to, 
šiauriuose ar rytuose už to
kią ūkę, kur čia mokama po 
2.000 dolerių, reikia mokėti 
mažiausiai 5,000 doleriu.

Šiauriuose ir rytuose, kur 
vasaros trumpos, ūkininkas 
turi išsijuosęs nuo tamsos 
iki tamsai dirbti, kad pri
sigaminus sau ir gyvuliams 
maisto žiemai. Žiemai gi 
atėjus vėl reikia triustis, 
kad pelnius skatikėlį keliom 
eiliom reikalingų drabužių 
nusipirkti. Pietuose žmogui 
ta pati drabužio eilė tinka 
iki nusidėvi; ta pati vasa
rai, ta pati "žiemai.”

Sakoma, kad lietuviai yra 
šiaurių krašto gyventojai, 
jie nepakenčia karštų kraš
tų klimato. Tokia pasaka 
yra netiesa, kad prie tokių 
"karštų kraštų" priskaito- 
ma ir pietinės valstijos, kaip 
ve, Texas, Louisiana bei ki
tos. Šitose valstijose klima
tas daug geresnis, negu Illi- 
nois valstijoj. Augščiausia .... temperatūra pasiekia 115 rasko Lfeturi? 'ŠSaalfetį

Nuo Lietuvių Dienos su- 
banke 
$127.64: 
Sarvšio 
$106.95. 
Nepriff. 
$10.00:

Lietuvių Ukėsų 
Kliubo auka.......

Mote /u Draugystės auka
$15.00:

Lietuvos Neprigulmvbės
į Skyriaus auka .... $11.00:

Lietuvių lavinimosi Rate
lio auka  ........... $28.05:

Viso labo kartu $298.64
Padarvtom lėšom LGI). 

j>adengti palikta iždininku’ 
$20.00, gi $278.64 pasiųsta 
LGD. centran, Chicagon.

Teko patirti, kad iš iždi 
ninko tie 20 dolerių likos pa
imti ir padėt’ i banką. Ši
taip pasielgti nereikėjo, nes 
pinigai buvo paskirti lė 

išoms apmokėti, iždininkas 
tų lėšų iš savo kišeniaus juk 
negali mokėti. Tariami pi
nigai turi būt atiduoti iždi 
ninkui p. A. Vokietaičiui 
Musų darbas užbaigtas ir p 
D. Diškevičius privalo save 
pareigas atlikti, prie pirmos 
progos grąžinti minimus 2<’ 
dolerių musų iždininkui 
kaip yra nutarta.

L. Dr-jų Sąryšio rašti
ninkas:

J. Radzevičius.
RALTIMORE. MD. 

Rubsiuviams dovana.
Padėkavonės dienoje mu

sų samdytojai savo darbi
ninkams padarė dovaną 
Tik žinoma, dovanos buve 
nelygios. Žydeliams darbi
ninkams pasiųsta po kelis 
baksus alaus į dirbtuves, o 
lietuviams rubsiuviams po 
vieną bonką alaus ir ant vi
sų vieną bonką degtinės.

Superintendentas pasa
kęs: ’T įieklą su lietuviais! 
Jei nebūtų streikavę, bu
čiaus visiems parengęs po
kylį, liet lietuviškos šapos 
keturias dienas streikavo 
ir darba užvilko.” Tai mat 
žydeliams, kurie nestreika
vo, superintendentas dabar 
atsidėkuoja svaigalais. Ne- 
užvydime, nes geresnis duo
nos kąsnis, negu gurkšnis 
raugalo. Lietuviai, strei
kuodami iškovojo sau po 2. 
3 ir net 5 dolerius į sąvaitę 
daugiau alp>s, o tas daug 
daugiau reiškia, negu bonka 
alaus. Už dovaną visgi ta-i 
riame ačiū. A. Kurilaitis.

Lietovnį Amatmnkams
Štai prieš jumis dokumen

tas iš pilniausiai patikėtine 
šaltinio, kuris kalba kaip 
jus reikalingi tėvynei. Kuo
met lietuviai amatninkai I 
oei savo seimą, atsibuvusi 
Brooklyne, pasiuntė kableg- 
amą Leituvos* Delegacijai 
Paryžiun, pranešdami apie 
savo pradėtą darbą, štai ko
ki gavo atsakymą:

Paris. Sept. 8. 1911).
Delegation appreciating gree- 

tings hopes Lithuanian Mecha- 
nical League will be great l’ac 
tor in reeonstruction our 
therland.

Lithuanian Delegation.
Už trumpo laiko, kuomei 

amatninkų reikalas ėmė 
pliestis plačiau, tuomet pa
siuntėme laišką su plates
niu aprašymu amatninki 
mierių musų Delegacija 
Paryžiun, reikalaudami pla 
esnių informacijų kaslinl 
jiznio Lietuvoje, ir kąs la
biausia pageidaujama išdir
bti. Gavome sekančio turi 
rio atsakymą nuo Lietuvo: 
Delegacios Paryžiuje, pe 
Amerikos lietuvių atstov, 
B. K. Balutį: .

Paris, Rūgs. 26, 1919. 
Gerbiamieji:—

Jūsų laišką su žiniomis 
apie sutvėrimą ir tikslus Lie 
tuviu Mechanikų Sąryšio ga 
vau. Smagu buvo ir man, ir ki
tiems Delegacijos nariams iš 
girsti apie šitą gerą naujieną 
nes šiandien kiekvienas sup 
ranta, kokią svarbią rolę pri 
valo sulošti Lietuvos atstaty 
me ir tolimesniame jos žmoni; 
gerovės išvystyme musų amai 
ninkai, mechanikai ir visi kit 
įvairių technikos šakų specia
listai.

Kuomet mes turėjome ome 
nyje tą neužginčijamą teisybę 
kad politiškoji Valstybės ne 
prigulmybė šiandien yra m<" 
ruojama jos ekonominio stip 
rūmo saiku, tai aišku bus. kad 
juo didesnė ir juo stipresni 
(šalia musų kaimiečių) biv 
Lietuvos technikų ir pramo 
nininku armija, juo stipresni* 
bus ir politiškoji Lietuvos ne 
prigulmybė. šiuo Lietuvos ai 
statymo laiku ypatingai pla 
tus laukas atsidaro- viršminė 
tų rusių specialistams, ir Ame
rikos technikai. spiesdamies: 
jūsų sutvertam Mechanikų Są- 
rvšin, pradėjo puikų darlią.

Jusų laiško kopiją persiun
čia šiandien kurjeru Lietuvo 
Pramonės ir Prekybos Minis 
terijai Kaune, pridėdamas nu? 
savęs prašymą, kad tinkama 
tos Ministerijos departamentai- 
malonėtų suteikti jums dėta 
liškesnių nurodymų ir pabiri 
mų.

Meldžiu priimti nuo manę- 
veli jimus geriausios kloties j u 
sų Sąryšiui ir užtikrinimą pa 
garbos, su kurią pasilieku,

B. K. Balutis,
Lietuvos Delegacijos Narys

Prie viso to išvadžiojimų 
nereikia. Reikia tiktai jun 
įtis krūvon ir kiekvienoje 
lašaukimo valandoje būt. 
prisirengusiems perkelti sa
vo veikimą tėvynėn. Ir štai, 
pasidėkavojant musų Atsto
vybei Paryžiuje, ir Ameri
kos lietuvių atstovui B. K. 
Balučiui, amatninkų reika
las tapo priduotas Lietuvoš 
Pramonės ir Prekybos Mi
nisterijai. Kaip Delegaci
ja Paryžiuje prielankiausiai 
sutiko amatninkų žygius, 
taip lygiai pasielgė Pramo
nės ir Prekybos Ministerija 
Lietuvoje. Paskutinėmis 
dienomis gavome laišką per 
Washington. D. C. nuo Lie
tuvos Pramonės ir Prekybos 
Ministerijos, kuri nurodo, 
kas tuom laiku pirmiausia 
reikalinga išdirbinėti Lietu
voje. Reiškia, kad amatnin
kų reikalas yra remiamas 
ir Lietuvos valdžios, todėl kelias

mums jau nieko neliko, kaip 
tik koncentruoti savo kapi
talus ir grįžti tėvynėn dirb- 

• naudingą darbą ir prisidė
ti prie atbudavojimo Lietu
vos.

Atsitikime, kad Lietuva 
nusikračiusi politišką prie
spaudą, )>rivalo stengtis 
idant nepapultų ekonomiš- 
kon vergijon. Jeigu mes 
patįs lietuviai darbininkai 
nesistengsime paimti pra
monės į savo rankas, tai mes 
pasiliksime taip, kali) šian
dien esame. Kuomet mes 
savo krauju atpirksime Lie- 
uvą ir pastatysime eilėsna 
aisvų tautų, tuomet už
ruks musų kraštą atėjūnai 
su kapitalais, užgriebs 
rnamonę į savo rankas, o 
nums pasiliks tik sunkus 
iarbas ir nuolatiniai strei
kai. Todėl mes, lietuviai 
larbininkai, privalome suk
nisti pirma iki suras pato
gumus svetimžemiai musu 
krašte, mes patįs anais pa
sinaudotume. Jungkimės 
Amatninkų Sąryšin, nes ši 
’rganizacija yra įsteigta 
larbininkų ir per darbinin
kus yra vedama, ir tik čio
nai žmogui su mažesniu ka
pitalu vieta ir geresnė atei- 
is yra užtikrinta, nes šios 
organizacijos pamatiniai 
nieriai ir yra, kad kaip 
įors pagerinti darbininko 
)uvį, ir kad pasiliuosavus iš 
ekonomiškos vergijos. C 
nes darbininkai pasiliuosuo 
ime tik tada iš kapitalistų 
lagų. kuomet patįs imsimės 
iraktiško darbo, tai yra. 
įsigysime savo rankosna iš- 
lirbystės įrankius, ir patįs 
užsiimsime išdirbyste. O: 
as dabar galima atsiekti 
nums Lietuvoje. Lietuviai! 
lepraleiskite sitos progos, 
įes tėvynėje mes galime su- 
nidavoti sau laimingesnę 
iteitį.

Lietuvi darbininke, atsi
šaukiame mes į tave, idant 
)adėtum šį sunkų darbą 
įastumpti pirmyn. Sureng
ėte prakalbas jūsų mieste 
ai yra nusamdykite svetai- 
įe jums ir jusų miesto lietu- 
’iams patogiu laiku ir vieto- 
e. Praneškite mums, o 
nes prisiusime plakatus ir 
itsiųsime kalbėtojus. T a- 

l nistai nieko nelėšuos. Ta
msta tik prisidėsi darbu, 
kuris atneš tau ir tavo Lie- 
uvai naudą. Laikas mums 
iarbininkams subrusti ir 
kuogreičiausiai sumobili
zuoti amatninkų ir kapitalo, 
kad laikui atėjus galėtume 
inkamai pasirodyti. Kur 
lik randasi kokios nors ru- 
nes amatninkai. ar šiaip at- 
iaučiantis lietuvis, lai pasi- 
•upina šiuom reikalu. Gy
venimas mus jau pertikrino, 
kad šauksmais: šalin kapi
talistai, ir tam panašiai, 
mes būvio nepagerinsime: 
>uvis pasigerins tik tada, 
kada patįs mes jį gerinsime. 
' Atsišaukite, ar žinių-in- 

formacijų reikalaukite se
kančiu adresu:

Lithuanian Mechanic Lea
gue, Ine., Mecanics Buildg., 
Room 510. Cor. Broadway 
and Bedford Avė., Brook- 
lyn, N. Y.

J. Sagevičius, 
J. Kazlauskas, 

K. Milankas.

jiems pasiteirauti pas čigo
nes, kada gydytojai užreiš- 
kė, jog sergančiajai negali
ma pagelbėt.

"Dombrauskis, kuris 
ba kaipo konduktorius^ 
ėjo į čigonių "studiją,” 

• jis buvo užtikrintas,
Dombrauskienė pasitaisy
sianti, jeigu jis užmokės 500 
dolerių. Čigonė užreiškė, 
kad serganti moterie yra 
kankinama "piktos dvasios.” 
kuria jinai veik išvarysianti 
iš nelaimingos.

"Dombrauskis čigonei už
mokėjo 28 dolerius ir pasis
kolinęs 300 dolerių Įdavė 
joms. Už tuos pinigus jis 
gavo dvi bonkas 'vaistų.

"Bet Dombrauskienės 
sveikata nei kiek nepasige
rino, o čigonės pradėjo lan
kyt sergančiąją. Jos visuo
met reikalaudavo daugiau 
pinigų, žadėdamos vis ste
buklingesniu gyduolių, ku
rios tikrai pabelbėsianČios, 
jei duotosios negelbsti. Dom 
brauskis pasiskolino da 200 
dolerių ir davė burtinin
kėm, o iš jų gavo tris bon
kas degtinės, kurią moteriš
kei išgėrus, jos daugiau tų 
'medicinų' duodavo.

"Apie 10—11 lapkričio či
gonės pareikalavo da 1,006 
dolerių. Jos ])asakė Domb- 
rauskui, kad jei 'piktoji 
dvasia’ da neapleido, tai da
bar pradėsianti .nelaimingą 
baisiausiai kankinti. Dom
brauskis, negalėdamas gaut 
daugiau pinigų pasiskolinti, 
susirūpinęs kreipėsi prie po
licijos.

"Keli detektyvai nuėjo Į 
Dombrauskio namus, kad 
mačius ir girdėjus burtinin
kių darbą. Mat jos buvo 
pakviestos, kad priimti rei
kalaujamus pinigus ir gy
dytų sergančią. Detektyvas 
davė Dombrauskai $25.00 
nužymėtų pinigų, kad duo
tų čigonėm. Detektyvai D. 
Friedman'as ir A. Salvonis 
iš kito kambario klausėsi 
Dombrauskio derėjimosi su 
čigonėm ir susirašę čigonių 
melavimus, jas čia-pat suė
mė.

"Nugabentos i prokuroro 
ofisą, čigonės 
tos sugražinti 
kio išviliotus 
joms įsakyta,

dienų dirbantis darbininkai, 
tai)) vadinamieji "kompa- 
nični," už 8 valandų., darbo 
dieną gauna po $4.63.

Gyvenimui namų čia yra 
tiek, kad geriausias 7 kam
barių stuhas su visai įtaisy
mais galima gauti už 6—7 
dolerius; pigiau turbut vi
soj Amerikoj gyvenimui 
stubų negausi. Su šeimyna 
čia geriausia gyventi.

Kadangi, kaip minėjau, 
čia yra lietuvių kooperaty
ve valgomųjų daiktų krau
tuvė, tai ir maistą galima 
įgauti- daug pigiau, negu 
kur-nors kutur.

Lietuviams, kurie kitur 
gyvendami skursta ir nega
li gauti geresnio darbo pa
tariu į čionai atvažiuoti, o 
gaus darbą ir galės, geriau 
gyventi. Senas Mainerys.

Nuo redakcijos: Iš tos vie
tos jau antras musų kores
pondentas šitaip rašo, todėl 
manome, kad tai nėra ko
kios nors kompanijos darbi
ninkų verbavimas. Visgi 
geistume. kad ir kiti da tar
tų žodį, kadangi tokios ko
respondencijos paprastai 
srali suklaidinti geresnio bū
vio jieškaučius žmonės.

CINCINATI, OHIO.
Parodė savo karžygiškuma.

Tūlas "karžygis,” John 
Bull, kuris turbut didvyrio 
garbės karės jauke neužsi
pelnė; dabar sugrįžęs namo 
nusprendė parodyti savo 
didvyriškumą. Lapkričio 17 
dieną su šimtine savo juodu 
pasekėjų jis užpuolė Maši
nistų salę, išvertė iš šėpų 
mijos knygas ir dokumen- 
us. stalus ir kėdės, ir viską 

kas |x> ranką jiem pasisuko, 
išvertė ant gatvės ir sudegi
no.

Prie tos unijos priguli 
daugiau kaip 10,000 žmonių. 
Uuija už šitą užpuolimą ir 
išdaužymą bei sunaikinimą 
unijos turto, didvyrius trau
kia augščiausian teisman. 
Kasžin ar teismas apvaini
kuos didvyrius laurų vaini
kais? Juozas Šidlauskas.

Sušelpkite Moksleivį 
Drg. T. J. Kučinską. 
Jis yra ant mirties lentos.

buvo privers
is Dombraus 

pinigus ii 
___  ____ kad kuovei- 
kiausiai išsinešdintu iš mies
to.”

Tai ve. kokių da kvailiu 
pasaulyje randasi. Nėra 
abejonės, kad Dombrauskis 
vra katalikas, kitaip jis ne
tikėtų. kad žmogų gali ap
sėsti ir kankyt ”pikta dva
sia,” jis žinotų, kad jei mok
slas negali sergančiai pagel
bėti. tai burtininkės nieka
dos !

MINERSVILLE, PA. 
Darbininku žiniai.

Kadangi iš štos kolonijos 
retai kada tenka musų laik
raščiuose pastebėti kokių ži
nių. kurios vienaip, ai ki
taip painformuotų musų vi
suomenę apie šios apielinkė; 
žmonių veikimą, darbinin
kų judėjimą ir kitką, tai 
šiuomi pasiryžau nors trum
pai musų darbininkiškai vi
suomenei pranešti bent apie 
tai, kas darbo žmonėm yra 
svarbiausiu.

Šitas miestelis tirštai lie
tuvių apgyventas. Randasi 
įvairių pašalpinių draugijų 
ir net politinių organizaci
jų. o be to ir kooperatyve 
lietuvių krautuvė valgo
miems daiktams. Visos tos 
lietuvių visuomeniškos Įstai
goj gerai gyvuoja.

Beveik visi čia lietuviai 
vyrai dirba anglių kasyklo
se. Darba* šioj apielinkėj 
geimai eina ir uždarbis neb
logas: daugybė lietuvių ka
syklose turi darbus ant kon
traktų: iie uždirba i dvi są-

PH1LADELPIA, PA. 
Kaip čigonės gydė “piktos 
dvasios apsėstą" moterį.
Vienas "Keleivio’’ skaity

tojų prisiuntė mums iškar
pą iš Pl.iladelphijos “Publie 
Ledger,’’ kurioje aprašoma, 
kaip dvi čigonės gydė Sta
nislovo Dombrauskio pačią, 
kurią jos rado "velnio ap
sėsta." "Publie Ledger’vj" 
šitas atsitikimas aprašoma 
taip:

’Dombrausko žmona ser
ga nepagydoma liga. Prieš

sąvaites patarta vaiti virš 100 dolerių. Nuo 1920 metų.

Ši nemaloni žinia nustebins 
ne vieną skaitytoją, kuris būda
mas beturčiu norėjo pasiekti ko
kį nors mokslą. Daugelis žino. 
<ad moksleivis Kučinskas yni 
neturtingas vyras. Kad greičiau 
užbaigti mokslą, jis pasiėmė 
laujr lekcijų, o tas reikalauja 
didelio proto įtempimo kad jas 
atsakančiai išmokus. Jis be io- 
kios atvdos dėjo visas savo t

*
langas ir neturėdamas užtekti
na pailsio galutinai nuilso. Nu
ėjus pas daktarą, gavo patari
mą. kad mažiausiai per mėnesį 
laiko turi pasilsėti, nes kitaip 
turės mirti.

Kiekivenas gali suprasti, ko
kiam padėjime atsidūrė draugas 
Kučinskas, neturėdamas pinigų 
ir neužbaigęs-savo mokslo. To
dėl geros širdies žmonės, kurie 
branginate mokslą ir norite tu- 
-ėti mokytų vyru iš darbininkų 
žmonių, neduokite be laiko jam 
žūti. Daugelis pamenate, kad 
Z. Vitkauskas mirė be laiko, dėl
to. kad niekas jo nesušelpė. Tas 
pats laukia ir Kučinską.

"Keleivio” draugai, kurie sup
rantate mokslo vertę neduokite 
jam žūti.

A. Z. Valdomas.
Kurie malonėsit sušelpti Ku, 

činską. siųskite jam aukas šiuo 
adresu: T. J. Kučinskas.
418 S. Johnson St., Ada, Ohio.
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VĖŽIO LIGA
kad liga butų užsikrėtęs 
nuo chirurgo ar slaugės. Pa
sibaisėtinas apleidimas kai- 
kurių ligonių atsitinka vien 
dėlto, kad jo prižiūrėtojai bi 
josi užsikrėsti ta ja liga,

kas metai 13,000. Nuo vėžli-! YPa,tinfai tai nelaimin- 
gės krutinėję miršta apie ?.a» kadangi vėžys, kuomet

±

Vėžio liga arba vėžys, jei 
laiku ir tinkamai gydomas, 
yra išgydoma liga. Beto, 8,500. Nuo vėžio gerklėj ir tus neišgydomas, raiką- 
jei kaikunos sąlygos, kurios 
dabar yra žinomos, ir veda 
prie vėžio, yra prašalinamas 
arba išgydomos, vėžio ligos 
galima pilnai išsisaugoti.

Delko-gi vienas atsimini
mas apie tą ligiį iškelia tiek 
baimės? Turbut dėlto, kad 
chirurgiškos ir kitokios gy
dymo priemonės labai daž
nai negali prašalinti tos li
gos, užpultus musų gimines 
ir pažįstamus.

Ištikrujų-gi vėžys, kaip ir 
džiova, yra išdydomas; bet 
ant nelaimės, jo pirmieji 
ženklai, paprastai, nebaisus 
ir išrodo taip menki, jog pa
vojaus niekas ir nesitiki; be
to, svarbiausis dalykas yra 
tas, jog kelias savaites pavė
lavus dažnai persimaino vi
sas dalykų stovis.

Yra reikalingu du dalyku, 
kad apsaugoti žmogaus gy
vybę nuo to seno žmogaus 
priešo. Pirmiausiai žmo
nės turi žinoti pavojaus žen
klus ir laiku suprasti jų rei
kšmę; antra, turėtų būti vi
sur supratimas ir pasitikė
jimas šių dienų medicinos 
mokslui, kuris sako, kad 
tankiai vėžio liga pradžioje 
yra išgydoma.

Kaip Plačiai Vėžys Yra 
Išsiplatinęs?

Paga'l statistikų apskait- 
liavimą, Suvienytose Valsti
jose nuo vėžio miršta 90,000 
žmonių kas metai. Suvieny
tų Valstijų 1917 m. cenzo 
pranešime randame 61,452 
mirčių nuo tos ligos. Jei vi
sos mirtis nuo vėžio ligos 
butų teisingai pažymėtos. 
Suvienytose Valstijose butų 
nemažiau, kaip 100,000 mir
čių per metus.

1917 metais Suvienytose 
Valst. registracijos apielin- 
kėse nuo džiovos mirė 
110,285; nuo plaučių uždegi
mo, 112,821 (paprastais me
tais, kuomet nėra infiuen- 
zos epidemijos); širdies li- 

- gų — 115,337: nuo inkstų li
gos — 80,912. Taigi vėžio 
liga yra viena tarpe labiau- 

. šiai .prasiplatinusių ligų.
Ar vėžio liga platinas?

Išrodo, jog taip, nes užra
šomieji mirčių skaitliai pa
rodo, jog pustrečio nuošim
čio daugiau miršta kas me
tai. Suvienytose Valstijose 
tas skaičius pakilo nuo 62.9 
ant 100,000 gyventojų 1900 
m. iki 81.6, 1917 m. Panašiai 
pranešama ir iš kiekvienos 
kitos civilizuotos šalies. Te- 
čiaus atvdžiai dalyką išty
rus, sunku pasitikėti, kač 
tos žinios viską nurodytų, 
kas liečiasi ligos platinimos.
Kokio amžiaus laiku vėžiu 

daugiausiai sergama?
Vėžys — beveik išimtinai 

užaugusių liga. Apie 95'4 
mirštančiųjų nuo vėžio yra 
žmonės turintieji daugiau 
kaip 35 metus. Viršum 40 
metų vienas i dešimts mir
štančiųjų miršta nuo vėžio. 
Daugiausiai iš nepasisergė- 
jimo arba nešinės, 9 iš 10 tu
rinčiųjų tą ligą. Tečiaus, jei 
tinkamai saugojamos ir gy
doma užtikro, kad daugiau 

» kaip pusė tų 90.000 mirčių 
kas metai Suvienytose Val
stijose nebūtų.
Kuriose dalyse kūno vėžys 

dažniausiai randasi?
Vėžio liga apsireiškia 

Įvairiose formose, beveik 
kiekvienoje kuo dalyje. Su
vienytų Valstijų cenzo pra
nešimai parodo, kad 35.000 
žmonių miršta kas metai to žmogaus, yra nepamatuo- 
nuo vėžio skilvyje ir kepe- tas. 
nise. ’ 
tiškuose organuose

ant liežuvio numiršta 3,500 kantrios ir žmoniškos 
žmonių į metus. l.__ ___
žarnose miršta 12,000; nuo 
odos vėžio 
14,500 miršta nuo vėžio įvai
riose kitose kūno dalįse.

Ar moterįs dažniau serga 
vėžiu, negu vyrai?

Taip, dėlto, kad lytiškieji 
moterų organai ypatingai 
yra prie tos ligos palinkę. 
Viena aštunta dalis moterų 
ligų, senesnių kaip 40 metų, 
yra dėl vėžio, o tiktai viena 
mirtis iš keturiolikos vyrą 
to paties amžiaus yra nuo 
tos ligos. Jei mes išskirsi
me mirtis nuo vėžio krūčių 
ir vsčiaus, tai vėžio liga ran
dasi pas moteris ir vyrus be
veik toje pačioje proporci
joje. Civilizuota, ypatingai 
baltoji, rasė dažniau serga 
vėžiu, abelnai imant, negu 
Šiaurės Amerikos indijonai, 
ir Oriento rasės, bet išrodo, 
jog vsčiaus vėžys dažniau 
atsitinka tarp Suvienytų 
Valstijų negrų moterų, ne
gi! tarp baltųjų. Vėžys krū
čių ir o va riu dažniau atsi
tinka tarpe netekėjusių. Iš 
kitos pusės-gi vėžys dažniau 
atsitinka tarp tekėjusių mo
terų.

Taigi vėžio liga ypatingai 
apeina moteris, o labiausiai 
pusamžes moteris. Yra skai
toma, kad tarp 35 ir 45 metų 
amžiaus nuo vėžio miršta 
tris kartus daugiau moterų, 
negu vyrų. Tarpe 45 ir 50 
metų du sykiu tiek, kiek vy
rų. Tečiaus yra linksma at
siminti, kad tos ligos for
mos, liečiančios ypatingai 
moteris, kaip ir kitos for
mos, jei ligonis pradžioje tin 
karnai 'gydomos.

Imant domon, jog toji li
ga padaro tiek baimės ir rū
pesčio ir, tikrai sakant yra 
labai baisi, yra svarbu žino
ti tris paprastąsias rupesnio 
iriežastis. Pažiūrėkime į jas 
arčiau:

Nuo vėžio Priežiūros. Nors nėra pa
vojaus gydyti ar apraišioti 

i sergantį vėžio liga, tečiaus 
i paprastas švarumas reika- 
jiauja, kad sutepti apraiša- 
iai ir Įvairus nešvarumai 
apie ligoni, serganti vėžiu, 
butų atsargiai surinkti ir 
disinfektuoti, apraišalai su
deginti. Tai daryti reikia 
ne dėlto, kad bijoti užsikrės
ti vėžiu, bet dėlto, kad pū
liuose ir apraišaluose ran
dasi Įvairių perų, panašių i 
tuos, kurie yra priežastimi 
vočių rožės ir kitų odos už
degimų.

3,500, ir apie

Ar vėžio liga yra limpama?
Tiek, kiek mes dabar ži

nome, ji yra nelimpama. Jo
kių perų, kurie Įleisti arba 
Įnėję i žmogaus ar gyvulio , 
kūną butų priežastimi vėžio I 
ligos, ligi šiolei nesurasta

įe’

Ar vėžys gali būti 
prigimtas?

Praktiškai sakant, vėžio 
liga nėra prigimtiną. Nie
kas negali taip gerai to da
lyko patikrinti, kaip gyve-! 
nimo apsaugos bendrovės, 
kurios žiuri i tą dalyką iš 
biznio pusės. Tos Įstaigos 
kuomet sprendžia, ar asmuo 
yra ”good risk,” atmeta1 
prirodvmus, kad vienas ar
ba kitas tėvų, arba kuris 
fiors protėvių yra sirgęs tą 
liga. Jų pačių atsargiai ve
dami rekordai per daugeli 
metų prirodo, kad tas nepa
rodo dar, kad asmuo ta ja li
ga turėtų sirgti. Ištikrujų 
nesenai ir labai tikrai veda
mi tyrinėjimai gyvenimo ap
saugos bendrovių statistikų, 
galutinai prirodė. kad nėra 
priežasties tos ligos bijotis, 
nors ir abudu tėvai butų mi
rę nuo vėžio ligos.

(Toliaus bus)
"M-- — " ——

Sukilo Kolčakininkai Lietuvoje.

¥
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Kapitalizmo Augimo Istorija
Augimas Industrijos Vokie-dustrijoj. Užėmė daug sve-‘ Tautų konferencija Lon- 

tijoj ir Prancūzijoj. timų šalių; pasigamino di- done 1852 metais_ nutaiė, 
n- _ ... 1 deli laivyną ir galėjo nuvežti kad Danijos karalium ga-Pirmutine vatos dirbtuvę ^produktus kur norėjo. Ii būt tik kunigaik- 

17851 metai* TkT°i Prancūzijos kapitalistai po štiš Schleiswig; kuni-
1 mėtau. Iki 182o metų revoliucijai gana smarkiai gaikštystė negali būti pn- 
audmycios buvo mažos, dir- lcvulluvlJai * - - i—
bo po kelis žmones; dau-• • • ...

__ __________ įjungta prie Danijos kaipo 
Vokietija buvo valdoma savo šalis. Danijos perlia- 

; beveik mentę 1863 metais karalius 
Fredrick XII paskelbė nau
ją Danijos konstituciją ir 
prijungė Schleiswigą prie 
Danijos. Fredrick XII tuoj 
mirė. Jo vieton karalium li
ko C’nristian IX.

Bismarkas tuoj gavo pro
gą prisikabinti prie Danijos. 
Jis protestavo prieš Dani
jos užgrobimą Schleiswi£o, 
pareikšdamas, jog visi gy
ventojai, tai vokiečiai, no- 
rintįs prigulėti prie Vokie
tijos: Bismarkas sufabrika
vęs Vokietijos protestą sau
sio 16 d., 1864, pasiuntė Da
nijai, nurodant, kad tai 
prieštarauja Londono 1852 
konferencijos protokolui 
Laiko davė 48 valandas. Jei
gu Danija neišpildvs Vokie
tijos reikalavimo, Vokietija 
paskelbs karę. Tuo pačiu 
laiku Bismarkas prikalbino 
Austriją, Vokietijos pagal- 
i>on, už ką Bismarkas pri
žadėjo duoti Holsteiną Aus
trijai.

Danija atsakė Vokietijai, 
kad i 48 valandas negali sus
pėti duoti atsakymą. Bis
markas to ir laukė. Tuoj 
paskelbė karę. Daniją su
mušė. Schleswigas ir Hols- 
teinas likos atimti.

Karė laimėta. Dabar Bis
markas daro planus, kaip 
atimti Holstein iš Austrijos. 
Pakol Bismarkas apskelbs 
karę Austrijai, jis turi gaut 
pritarėjų, ir turi žiūrėti, 
kad Vokietiją kas neužpul
tų.

Spalių mėnesį 1865 Bis
markas dėl "sveikatos” nu
važiavo Į Biarritzą, Francu- 
zijoj, maudytis, francuzijos 
karalius Napoleonas III 
taipgi nuvažiavo į minėtą 
maudynę dėl "sveikatos.” 
Bismarkas su Napoleonu III 
padaro slaptą sutarimą, kad 
jeigu Francuzija neužpuls 
Vokietijos, kada Vokietija 
kariaus su Austrija, Fran- 
euzija gaus nuo Vokietijos 
nrovincijas palei Reino upę. 
Nutarimas nebuvo ant raš
to. Napoleonas sutiko.

Bismarkas tokiuo budu 
apsidirbęs su Francuzija ir 
žinodamas, jog iš tos pusės 
pavojaus jau nebus, eina į 
Italiją, kad garas šalininkę 
karei prieš Austriją. BisJ 
markas liepia Italijai, kad 
kariautų prieš Austriją, kad 
atsiėmus iš Austrijos. Vene
cijos provinciją. Vienok I- 
talija bijo, kad Bismarkas 
nepagautų; Italija reika
lauja, kad Bismarkas pas
keltų karę Austrijai į tris 
mėnesius laiko, tik tada Ita
lija eis kariauti. Bismarkas 
sutiko.

Ši slaptą Vokietijos-Itali
jos nutarimą Bismarkas da
vė žinoti Austrijai; davė 

didžiausis kapitalistų dėlto, kad Austrija pirma 
rengtųsi į karę prieš Vokie
tiją. O kada Austrija pir
ma pradės rengtis į karę 
prieš Vokietiją, Bismarkas 

i žmo
nėms, jog Austrija nori už
pulti Vokietiją.

Austrija ėmė organizuoti 
bariu menę ir siųsti į Vokie
tijos parubežį. Bismarkas 

[tuoj išleido atsišaukimą į 
[vokiečius, kad Austrija ren- • • • 1 • w .

pakilo industrijoj, 
giausiai tuo užsiėmė šeimy-!didv „ninku-
nos 1834 metais buvo 5,000 kiakv^enas dvarininkas va- 

. nechamsky staklių krancu-i(Jino karalium. kuni-
ixiq’m.Li846 ^U'o 3!’00u- gaikščiu, markyzu ir tt. Vo- 

Pirmutine ge-,gietjja su3idėjo iš 360 mažų 
”karalvščių”-pa vietų.

Po Francuzijos revoliuci
jai Napoleonas sutvėrė 39 
valstijas Vokietijoj’. Šalis 
buvo baisiai nuvarginta tar
pusavinės ponų karės. Nebu 
vo ten vienybės valdžioje. 
Po 1815 metų Vokietija pra
dėjo organizuotis. Kapitalis
tai pradėjo steigti dirbtu
ves. Daug darbininkų me
tė darbą dvaruose ir ėjo Į 
miestus, kur randasi dirbtu
vių ecntras, jieškoti darbo. 
Ten darbininkas jaučiasi 
linksmesnis. Atidirbo pas
kirtas valandas, daugiau 
niekas nerupi. Industrija 
Vokietijoj tarp 1845-50 me
tus greit pasigerino.

1848 metų revoliucija.
Prancūzijoj vėl bedarbei 

ištikus 1848 m. kilo revoliu
cija, kur prasidėjo socialis
tų agitacija, kad dirbtuvės 
turi būt visuomenės kontro
lėj, tada tik žmonės-darbi- 
ninkai turės užtikrinta ry
tojaus dieną. Vienok socia
listų judėjimas buvo nuslo
pintas. Respublika Įsteigta. 
Nors tiek žmonės laimėjo.

Šita franeuzų revoliucija, 
rodo atbalsi Vokietijoj, An
glijoj ir Italijoj.

Austrijoj kilo revoliucija 
dėl bedarbės; darbininkai 
daužė mašinas, degino dirb
tuves : jie manė, jog mašinos 
yra kaltos dėl bedarbės. Re
voliucija likos nuslopinta.

Vokietijoj bedarbė buvo 
1864-47 metais; vokiečiai 
pamatė revoliucijas kitur, 
oakėlė revoliuciją Vokieti- 
ioj. Vokiečiai reikalavo ly
gių teisių balsavime, Įvedi
mo sveikatos apsaugojimui 
istatų, sušaukimo parlamen
to. Revoliucija liko nuslo- 
)inta, bet konstitucija likos 

:vesta, darbininkų apdrau- 
la pripažinta, kaip ir trum
pesnės darbo valandos. 
Prancūzijoj kapitalistai po 
Apsaugos skyrius darbinin

kams.
1850 metų 

Vokietijos
Vokietijos kapita

listai pamatė, jog Vokietija 
neturi niekur kolonijų rin
kų išvežimui produktų. Vi- 
ur rinkos užimtos Augli

uos ir Francuzijos kapitalis
tų. Tos šalis yra suvieny
tos, turi dideles armijas ir 
’aivynus; Vokietija turi ar- 
mjią, laivyno beveik neturi. 
Taipgi Vokietijos valstijos 
turi atskiras valdžias, ka- 
riumenę — reiškia, nesuvie
nyta šalis.

Atsirado Vokietijoj vadas 
ypatoj Bismarko — tai bu
vo i 
įrankis. Jis padėjo j>ama- 
tus dabartinei Vokietijos 
valstybei. ,

ležies dirbtuvė buvo Įsteig
ta. Po 1830 metų buvo 29 
koksinės dirbtuvės išdegini
mui akmeninės anglies, ir 
379 dirbtuvės išdeginimui 
medinės anglies. 1864 me
tais buvo abiejų minėtų rū
šių dirbtuvių 430. 1810 m. 
Prancūzijoj buvo šešioliką 
garu varomų inžinų; 1830 
metais buvo 625; 1839 m. bu
vo 2,450; 1850 buvo 5,322, o 
1860 m. buvo 14,513 inžinų. 
Tas parodo greitą augimą 
garu varomų mašinų.

Mašinerija Prancūzijoj 
labiausiai pakilo tarp 1825- 
1830 metų. Prasidėjo dide
lė išdirbystė geležies.Vienok 
.Prancūzija negalėjo taip 
i greit pakilti geležies indust
rijoj, kaip Anglija. Prik- 
davo anglį iš Anglijos ir 
rados kasyklos prastos, 
daug darbo reikia padėti iš- 
dirbimui rudos Į gerą geleži. 
Anglis taipgi prasta; pirk
davo anglį iš Anglijos ir 

i Švedijos.
Mažų dirbtuvių buvo gana 

daug. Daug mažesnių ūki
ninkų pardavė savo ukes ir 
ėjo i dirbtuves, nes manė 
gauti geresni uždarbi. Kitas 
'dalykas, jauni vyrai iš kai
mo ėjo Į miestus dėlto, kac 
ten yra gyvesnis gyvenimas. 
Daugiau visokių pasilinks
minimų. Bet jie turėjo dir
btuvėse dirbti po 14 ir 16 va
landų i dieną. Ilgos valan
das dirbdami pridirbo daug 
produktų. Kapitalistai netu
ri kur produktus parduoti, 
rinkos visur pilnos. Uždaro 
dirbtuves. Išmeta tūkstan
čius darbininkų. Badaujan
čio j minioj kila revoliucinis 
ūpas. Vieni sako, kad rei
kia sumušti mašinas, kiti-gi 
agituoja ir primena pereitą 
revoliuciją, kad ne mašinos 
ka'tos, bet sistema.

Napoleonas užėmęs vaka
rinę ir pietinę dali Vokieti
jos, taipgi išlaido Įstatymą, 
kad bažnyčios ir valdžios 
dvarai butų išparduoti ver
gams. Čia Napoleonas da
rė tai dėlto, kad patraukus 
prie savęs vergų simpatiją. 
Žinoma, jis tą atsiekė. Nors 
Napoleonas buvo išvytas iš 

[Vokietijos, vienok žemė pa
siliko vergams. Vokietijos 
valdžia jau nedrįso atimti 
žemes iš vergų, bijojo revo
liucijos.

Prūsija, senovės Lietuvos 
žemė, nebuvo po Napoleono 
kontrole. Ten panaikino ver
giją. Dideli dvarai pasiliko.

Prūsijoj, kaip statistika 
1913 metų parodo, trisde
šimts aštuntas nuošimtis 
žmonių valdė po 250 ir dau
giau margų žemės; Pozna- 
niuje (I^enkų žemė) keturis 
dešimts šeštas nuošimtis 
žęponių valdė po 250 ir dau
giau margų žemės ir tt.

Prūsijoj męs girdėjom

I

i sutartinai su Kolčaku ir De- 
.inikinu nugalėti bolševikus' 
U ir atstatyti senąją Rusiją. 

Tuo tikslu Latvių krašte jie 
pradėjo ofensyvą prieš Ry
gą, norėdami ją paimti, o 
Lietuvoj užėmė Šiaulių- 
Radviliškio liniją ir užimto
se vietose ėmė šeimininkau
ti kai namie. Kovoja jie ne 
tik ginklu, bet ir žodžiu. Vo
kiečiai leidžia atsišaukimus 
atvirai sakydami, kad jie 
yra pasiryžę Latviją ir Lie
tuvą atiduoti Rusams, o Ru
sai savo atsišaukimuose lie
pia gyventojams tik jų vie
nų klausyti, žadėdami užtai 
!atv. ir liet. ”plačią saviva’- 
dybę” Rusijos ribose. 
Ką darys latviai ir lietuviai?

Latviai jau pradėjo tikrą 
karę su vokiečių ir rusų kol- 
čakininkais. Rygos fronte 
eina karė pilna ta žodžio 
prasme, dalyvaujant artile
rijai. Lietuvoj kiekvieną 
valandą tap-pat gali prasi
dėti mūšiai, nes kolčakinin
kai su vokiečiais užima mu
sų valdžios Įstaigas, užpuldi
nėja kareivius, atiminėja iš 
jų ginklus ir tt. Karės sto
vis jau paskelbta visoje Lie
tuvoje.

Kiek kolčakininkų yra?
Apie tai eina visokių kal- 

jbu. Vieni šoko — tik kele
tas tūkstančių, kiti tvirtina 
—busią jų ir ligi 50 tūkstan
čių. Teisybė, tur būt, bus 
viduryj. Vokiečių valdžia, 
seimo atstovų užpulta ir pri
spirta, prieš • keletą dienų 

i pranešė, kad Kurše ir Lie
tuvoj vokiečių kareivių skai
čius nesiekią 20 tūkstančių, 

l Reikia manyti, kad tai buvo 
pasakyta teisybė. Dalis tų 
kareivių, kad ir nedidelė, 
Sugrįžo arba sugrįš į Vokie
tiją. Tuo badu "kolčakinin- 
kų” galės būti ligi keliolikos 
tūkstančių, o jau daugiau
sia — 20 tūkstančių.

Kas gali atsitikti?
Klausimas, kas gali atsi

tikti, t. y. ar latviai, estų pa
dėdami. ir lietuviai įstengs 
kclčakininkus apgelėti ? 
Mums rodos, kad jeigu jų 
- J ir 50 tūkstančių, tai 

tuojaus apleistų Kuršą ir,taij>-pat dar butų galima 
Lietuvą. Vokiečių valdžiai lengvai apgalėti, nes jie, 
■antai vės paklausė ir palie- kaip ir bolševikai, negali ir 
nė savo kareiviams grįžti į peras žmonėse nei pritari- 
\ okietiją. Bet čia daugelis j mo, nei paramos. Bet kova apie junkerius, tai yra dva- 
cokieciu atsisakė savo vai- gali būti nelengva, juo la-jrininkai. Jie netik liko Pra
džios klausyti ir visais bu-;biau, kad tuo tarpu dar ne- sijos žemės karaliais, bet ir 
nars perėjo prie rasų kolča-i žinoma, kaip laikysis len-darbininku; lvgiai dirbo ir kimnkų. 1................. . - . - i - -

Kolčakininkų ”žvgiai.”

Iš kur jie atsirado?
Dar vasaros pradžioj i 

Latvių kraštą per Liepojų 
atsikrapštė keletas tūkstan
čių rusų kalčakininkų, va
dovaujamų Lyveno, kurie 
praplito po Kuršą ir pasiekė 
Lietuvos pakraščių. Atva
žiavo jie čia su santarvės ži
nia ir jos padedami netai ko
vai prieš vokiečius, ne tai 
prieš bolševikus. Bet grei
tai pasirodė, kad nei vie
nam, nei antram dalvkui jie 
nėra tikę, o tik užsiima plė
šimais, vagystėmis ir prie 
ko tai rengiasi — artymiau- 
siuose santykiuose būdami 
su vokiečiais. Latvių ir Lie
tuvos valdžioms ilgai spi- 
riant, santarvė pagalios pa
reikalavo. kad kn. Liveno 
kolčakininkai išsikraustytų 
i Petrapilio frontą. Dalis 
paklausė. bet dalis, pulk. 
Bermonto vadovaujama, 
griežtai atsisakė išeiti ir su
simetė lietuvoj apie Kuršė
nus. Pačių rusų daug nebu
vę — keletas šimtų, o dau
giausia apie tūkstantis. Bet 
jie buvo globiami vokiečių 
ir pačių vokiečių daugelis 
rusais persirengę. Dėlto su
darė jiegą. kurios nei lietu
viai. nei latviai, laikydami 
bolševikų frontą, apgalėti 
negalėjo ir pav., Lietuvos 
valdžia turėjo pasitenkinti i 
protestais. Dalykas tuojau 
kitaip butų virtęs, jeigu ne- 

ibutų buvę vokiečių arba jei- 
; gu jie kolčakininkų butų ne
palaikę. Dėlto ir tiesiogi- 

1 niai, ir per santarvę buvo--—v :——niai, ir per santarvę ouv< 
Taip-pat nėra jokio pamate reikalaujama, kad kuogrei
tikėti pasakoms, kurios taip 
dažnai pasakojamos apie 
"vėžiu užkrėstus namus’ 
arba "vėžio sodžius.” Sirgi
mas ta ja liga, kuriuose nors 
namuose arba vietoje, dau
giau kaip kituose, atydžiai 
ialvką ištyrus pasirodo, jog 
tuose namuose ar toje vie 
oje daugiau žmonių, turin

čių veik pusę amžiaus. Ka
dangi vėžys yra liga viduri
nio arba senesnio amžiaus, 
taigi suprantama, kokiose 
aplinkybėse dažniau atsitin
ka ir vėžio liga. Tai|>-pat 
nasakos apie daugiau vėžio 
liga sergančiuosius kuriamo 
nors sodžiuje paprastai iš
tyrus pasirodo, kad tai so
džius, iš kurio dauguma 
iaunuomenės yra kur nors 
iškeliavus. I)el tos priežas
ties taip daug mirčių vėžio 
ligos yra Vermonto ir New 
Hampshire valstijose, nes iš 
tu valstiiu daug jaunuome
nės yra išėjusios i kitų vals
tijų miestus. Vakarinėse 
valstijose, kame gyvena 
daugiausia jaunuomenės, 
nuo vėžio miršta dabai ma
žai.

Pasakojimas, kad galimai 
užsikrėsti vėžio liga nuo ki-1

riausia išsikraustytų vokie
čiai. Bet vokiečiai musų, 
nei Latvių neklausė, o san
tarvė visą laiką per pirštus 
i tai žiurėjo. Susizgribo tik 
pastaromis dienomis, kada 
au ir akliems buvo matvti, 

kad tarp rusų kolčakininkų 
r vokiečių yra padalyta su
arti® tuo tikslu, kad Rusi

joj ir Vokietijoj Įvesti mo- 
narchizmą, o Lietuvą ir ki
tas Baltijos valstybes pri
jungti vėl prie Rusijos. Da-; 
■•ar santarvė jau griežtai; 
>areikalavo, kad visi vokie

čiai — taip-pat ir prie rusų ___
kolčakininkų prisidėjisieji—[butu 
r~ ■ 1 • ‘ ~ •
Lietuvą. Vokiečių valdžiai lengvai apgalėti, nes jie,

j kai. Dalykas toks, kad len- lygiai dalinosi pelnu. Revo- 
kai su Denikinu. t. y. tais' liucijai kilus, turčiai-buržu- 
pačiais kolčakin inkais, yra jai, išleido 1789 metais įsta- 

Matydami, kad lietuvių ir padarę sutarti; be to jie žūt tymą, kad panaikinti bend- 
latvių kariumenė vis didėja būt nori pagrobti Lietuvą, 
ir stiprėja ir kad santarvei'Ar nesiverš jie Į Lietuvą, 
spiriant jųjų skaičius iš vo-kada lietuviai bus priversti 
kiečių didintis negalės, vo- be bolšįvikų. kariauti dar 
kiečiai-rusai kolčakininkai viduje su vokiečiais kalča-Į 
pasiryžo sudaryti sau stip- kininkais? Butų tai tiesiog 
rią bazę ir užėmus visą Pa- iudošiškas darbas, ir norė-Iš daugelio tūkstančių _ . - . _____ __

Nuo vėžio'moterų ly-Įužrekorduotų vėžio operaci- baltmarį ir Lietuvą laukti tume manyt, kad ligi to len- 
-? miršta jų nėra nei vieno aplikanto, valandos, kada bus galima kai nenupuls.

i

Bi

Nuo 
sideda 
lybė.

pra- 
ga-

i ;

Suvienijimas Vokietijos ir '
Iinidoin Lia.i- l>ąsKeios VokietijosSch!ciswig—Holstein klau

simas.
Bismarkas likęs didžiau

siu Vokietijos ,vadovu, jieš- 
<o progos, kad suvienyt Vo
kietiją ir padaryt stipriau-' 
šia šalį Europoj.

Dvi kunigaikštystės, Sch- gjasj j kare prje§ Vokietija. pęu'KT-Hnlctcin CTicitnaniJ 1
1866 metais Vokietija pas- 

......  "apsigynimo” karę 
vokiečiai; Schleiswig Austrijai; Italija taipgi pa-

T. J. Kučinskas.
(Toliaus bus.)

rovės, ir sykiu uždrausti 
darbininkams organizuoti 
unijas.

Vokietijos pasilikimas 
industrijoj.

Pirmiau kalbėjau, jog An-’
_ glija jau aštuonioliktame kurių 259,000 buvo vokie-’ 

kada bus galima kai nenupuls. ("Darbai.”) šimtmetyje buvo pakilus in- čiai.
<

eswig-Holstein, susivieni-i
; o su Danija. Holstein ture- J 
jo 500,000 gyventojų, beveik 
visi vokiečiai; L_...___
turėjo 400,000 gyventojų, iš karę Austrijai.
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LAIKRAŠTIS 
PRENUMERATOS KAINA

A Beriko je:
Metams .......................... $2.00
Pusei metų .....................  >1.25..

iaiudoj ir L'žrubežiuose:
Metams .......................... $2.75
Pusei metų .....................  $1.5o
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

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

BUVUSIO CARO DĖDĖ 
SAKO, RUSIJA NETRU 
RUS SUDARYS SUVIE

NYTAS VALSTIJAS.

j . PajicŠKom apsivedimui merginų, 
nuo 19 iki 23 metų amžiaus, be skir
tumo tikėjimo, gali būti ir latvės. 
Mes esam 24 metų pasiturintjs vai
kinai Jieškom sau draugių išmintin
gų ir linksmaus budo. Su pirmu laiš
ku meldžiam prisiųsti savo paveikslą, 
atsakymą duosiu kiekvienai. (51) 

F. .M. L. ir Genys
444 No. Franklin St.. 

Philadelphia, Pa.

Pajieškau Antano Grigaliaus, La- 
makėlių sodžiaus ir Povilu Tomašiu- 
no, Kurpių sodžiaus, Vabalninku par. 
Panevėžo apskr. Turu svarbų reika- 
lą. John Strazdas

77 Steckney st., St.Paul, Minn.

Aš Elzbieta Varnienė pajieškau 
Juodgaudžio, šlizių 

kaimo, Papilės parap. Taipgi Antano 
Zekevičiaus, Montvidų kaimu, Kup- 
rališkių parap., Kauno radybos. Jie 
patįs, ar kas žino malonėkit praneš
ti. E. Varnienė
78 Summer sL, Brigeport, Con.n.

VAIKŲ KAKlUMKIMęt. j60 metų amžiaus, žila galva, kalboje
... .-i • žemaičiuoja. Gyveno po num. 2 ElmPopiežius atsiuntė Amen- st., Hudson, Mass. Jis 7 dieną lap- 

kn<s kstaliku karinpi tarvbai kriėio šių metų išvažiavo su sunj kos KaiaiiKų harmei laryDai jonu HaIausku> 12 metų amžiaus, 
palaiminimą Vaikų kanume- geltonu plauku sviesiu veido. Paliko 
nei (skautams, kurią kata- ,nane v,en*. yer<e:

kos katalikų karinei tarybai
i

likų kunigai organizuoja i 
prie savo bažnyčių.

Pajieškojimai

____ —
Carizmas, sako jis, Rusijoj 

daugiau nėra galimas.
Paryžiuje gyvenantis bu

vusio Rusijos caro dėdė ku
nigaikštis Aleksandras, kaip 
praneša Universal Service 
žinių agentūra, paskelbė se-

-------- . --------------- - kančias savo nuomones: I PajM^u seseries dukties Fauii- 
UAlziA^m ’ Prezidento WllSOnO poli- baisko parap. Meldžiu atsišaukti, ar
VvKIvVllį KaTvlVlal glIlK* tika pristeigti daugybę ma- kas žinotc kapočius <50> 

i x _ -i _ • •• žų nepriklausomų valstybių 232o Grand st., Sioux City, lo’.va.žų nepriklausomų valstybiųh,, _ -i - ♦ •• zų nepriklausomų vaistyoių :
UŽ£rCDC A'nustūmė Europą atgal ko-Į'

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
GINKLU Iš VAIKŲ 
ATĖMĖ MOKYKLĄ.

Vaikai-mokiniai mokyklą

kia 300 metų, 
liudija, kad tautos, 
ekonomiškai viena 
tos priguli, linksta 
deracijos. Senoji 
imperija kaip tik ir buvo tos

... .. i Pajieškau dėdės P. Samulionio,
V ĮSA istorija Biržų parap. Apie 10 rr.etų atgal gy- 

kuriOS veno Pittsburgh, Fa. Taipgi A. Mor- 
. . J uno, gyvenusio apie New Bristo!, 

nUO kl- Conn. Meldžiu atsišaukti.
M. Margaitienė

17 Goddard St., Fitehburg, Mags.prie fe- 
Rusijos

gynė savo beginklėm kruti-'tendencijos kunijimu. . 
, "Dabartinė politika surai- 
įžyti Rusija į mažas silpnas 
• valstybes W ilsono idealų pa
matais negalės ilgai gyvuo- 

m,, ti- Lenkai, Cechai, Suomiai, 
gaajų ukrainiečiai ir Pabaltijos 

kraštai liuosu noru nori pa- 
Rusijos Federacijos

nėm ir praliejo savo kraują.;
Kątik atėjęs iš Lietuvos 

laikraštis "Socialdemokra
tas” atneša pasibaisėtiną ži
nią apie vokiškųjų 
barbarišką pasielgimą su 
Šiaulių giminazijos moki- - ,
niais, kurie nenorėjo leisti’1. 
tiems valkatoms paveržti n Rusija iškils iš

VokSiai kuriems senai revoliucijos pelenų ir turės 
vokyčiai, Kunems senai politine orgamzaci-

reikėjo ts l-tetuvos tss.krau- ja ' kokia turf Suvienytos 
styti 29 d. rugsėjo Paretka-Į-^ *Vafetijos su tU() 
■avo kati jtems butų uzle^t' ^ kad ineinančios
Šiaulių giminazijos rumai.L vaktij kaip ve: Esto- 
Jų reikalavimą įsų idant pri- jr u turės daug
sieitų atimu mokslą 400mo-,H,npsnes tei£es leidžiančias 
kinių, kad atsisa y a vo- jjuosai tvarkyti savo viduji- 
kiemų. reikalavimas ispildy- nj nin,ą. Federalis val- 
U jie ant rytojaus vara gu d - w veikiausia bus
mnazijon Įsiveržė, išmetė vi
sus suolus ir prie durą pas- 
tąte ginkluotą sarn-bą Te-|rink rubežiuotą 
mus vaikai atsake k mo- kai antai
kvklos išeiti. Vokiečiai, ne-.pr;tįnijoj 
galėdami vaikų kumščiomisi p kisįvienamc atsitiki. 
išvaikyti, pasisaukė zanda-1 carizmas Rusijoj grįžti 
rų ir oficierių bun, nes ka-l. ..
reiviai vaikų prašomi atsi-j ,.Mp|)o ^anvmu aliantai, 
sakė ntmeisteno khusyti. voa-iai An lija tokiai Fe. 
žandarams ir of?c‘c™™s.derbiai priešinsis, nes bijo 
atėjus prasidėjo tikra sker- w ba'anso." Angli-

TYOTTTVfn mil-i * _• ... —

žinais. Susikibę vienas L.
<■ - '__ Ji.tan s

uolą. Vyriškos spėkos bar
barams pasirodė permaža, 
kad galima butų vaikus iš
draskyti ir išmesti lauk: vo
kiečiai stvėrėsi durtuvų, vai
kai ir prieš durtu\us atsta
tė savo krutinės. Sukruvin
tųjų, suvarstytų ir krintan- 
čiųių vieton stojo sveiki ir j 
liūto" narsumu njio skerdikų į 
gynėsi tuščiomis rankomis. | 
Kuomet priešakinės eilės j 
statė durtuvams krutinės,I 
n^laukėėSS. ^ti; tikėjimą ir pavedė Jam su- 

laukan mokiniai, kad ir su
žeisti, grižo atgal ir kovojo.
Trisdešimts 
mergaičių 
sužeista, 
kos metų . . ,
praliejo savo kraują, ginda
mi mokslą ’r savo teises.

Šalin barbarai iš Lietu
vos !

republikoniškas, tečiaus ga
ili būti, kad žmonės . pasi- 

monar- 
Didžiojoj

Vaikai pavirto ir baimė Rusi-
Kl-I . T>«_

i - • J* 1 »US. v d uici "id uuvouvv *
fe. "eS"T ? baltijos kraštus, sulvg Wil-

'ios. verčia ia ’liuosuot’ Pa-

šono klastingu apsisprendi
mo principų.”

PADEREWSKIS ORGANI
ZUOJA NAUJĄ KABI

NETĄ.
Iš Varsavos pranešama 

Londonan, kad Lenkijos mi- 
nisteriu kabinetas rezigna
vo 28 dieną lapkričio. Stei
giamasis Seimas tečiaus iš
reiškė ministerių pirminin
kui Paderetvskiui savo pasi-

berniukų »r( 
buvo durtuvais 
Dvilikos-šešioli- 
amžiaus vaikai

organizuoti naują kabinetą.
Ministerių krizis pasida

rė deki Rytinės Galicijos 
klausimo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
AZIJOJ.

Soma ir Balkesri apskri- 
čiuose, Mažojoj Azijoj, taip
gi vakarinėj dalyj Anatoli
jos 2 d. gruodžio buvo žemės 
drebėjimas. Žinia praneša, 
kad daugelis žmonių žuvo, 
daug yra sužeistų.
IšVERTb 138,990 B0NKŲ 

ALAUS.
Zion City, III.— Valdžia čia 

------  .. sučiupo anądien 138,990 
do, kad visa armija tarnau- aiaus, kurį' kontra-
ja reakcionieriams, sak° įian{jįnjnkaį gabeno iš Wis- 
jis, ir priduria, kad .darbi- consino valstijos. Teismas 
ninku pareiga yra vienytis. nutarė, kad alus butų išleis-

VOKIETIJA REAKCININ
KŲ RANKOSE.

Dešiniųjų Vokietijos so
cialistų vadas Scheidema- 
nnas rašo ’ Vorwaerts,* kad 
Vokietija dabar tikrai jau 
reakcininkų rankose, ’lšro-

NATURALIZAVO 194
ATEIVIUS.

Portland, Me. ; 
teismas šiomis dienomis iš
davė pilietiškas popieras 194 
aplikantams. Sako, kad 
kaip senai Portlandas ran
dasi ant žemės paviršiaus, 
tokio piliečių skaičiaus vie
nu sykiu nėra padaręs.

tas i srutų rvną. Majoras 
išpylė pirmą bonką, o jo pa
dėjėjai užbaigė darbą. Tuš-

apskričio1-as honkos likos parduotos
ant stiklo ir gauta $2,148.

Kas pir
mas praneš, gaus atlyginimą. (50) 

Ona Balauskienė
P. O. Box 229, Mari boro, Mass.

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

Pajieškau Simą no Balausko ir le- 
ofilės Balauskiutė. Jų pačių mel
džiu atsišaukti ar kas žino malonės 
praneštu (50)

Silvestras Akrunklevičius 
102 Sherman St., Gardncr, Mass.

Pajieškau dukters Barboros Nor- 
vilaitės. Girdėjau, kad ji manės jieš
ko per "Keleivį.” Meldžiu atsišaukti. 
Pae'na iš Raseinių apskr., Kvėdainiu 
miestelio. (50)

Jonas Norvilas 
1718 So. Union avė., Chicago, III.

Pajieškau draugo Vinco Preikšo, 
Kauno rėdvbos, Šiaulių apskr> Malo
nėkite atsišaukti, ar apie ji žinantis 
praneškite.

J. Mekšienas
P. O. Box 168. Rumford, Me.

Pajieškau brolių Simono, Antane 
ir Izidoriaus S’usžinskų. 10 metų at- 
-al gyveno Pittstone. Pavisčionlų 
kaimo. Eržvilkių vals. Norėčiau, kad 
atsišauktų.

J. Služinskas
597 Fleming st. Detroit, Mich.

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

Juozas Giedraitis (49) 
706 Marion St.. St. Louis, Mo.
Pajieškau pusseserės Paulinos Ve- 

"iutės ir pusbrolio Stanislovo Vecio. 
Zarubelių kaimo. Tveri! par., Telšių 
ipskr. Gyveno Springfield, Ohio. Mel- 
ižiu atsišaukti.

* V. žeivis
2036 Hamilton avc., Cleveland, Ohio.

Pajieškau pusbrolių Vinco ir Anta
no Vaičiuliu. Kauno rč-<i., Siauliu ap
skričio, Dargaičių sodžiaus. Atsišau
kite (51)

766 Hubbard avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Juozo Mickiliuno, Malė
jų kaimo, Girsudu vals., Panevėžio 
'us'.r. Turiu svarbų reikalą.

Jonas Aukštikalnis
245 E. Congress st.. Detroit, Mich.

Pajieškau b-olio Antano Peleckio, 
"čartuo rėd.. Mažonių dv„ Raseinių 
nskr. Gyveno apie Sciantun, Pa. 

Meldžiu atsišaukti, ar kas jį žino 
>ranešti. (50)

Jonas Peleckis
St. Clair, Pa

I giminių ir pažįstamų, 
iš Marčėnų sodžiaus, Le-

Pajieškau 
iš paeinu i 
unų par., Ukmergės apskr. Meld^hi 
tsišaukti. (50) 

Mike Nargėlas .
’<• BulCnch nl.. Boston. Mass.

Pajieškau sesers Marijonos Temin- 
<kienė«, po tėvais Podeviutės. Suval- 

’-ų rėti.. Kampiškių Kaimo. Taipgi 
Onos ir Elzbietos Žemaiėiukiu. jus 
•••ra vedusios. Gavau laiškų iš Lietu
vos. kuriuos norėčiau joms perduoti.

Andrius Poderis (50) 
Box 206, Cairnbrook, Pa.

Morkūno, 
Kauno 

Shen^n- 
(51)

Pajieškau švožerio Petro 
šlepėių kaimo. Biržų par.. 
ėdybos. Pirmiau 'gyveno 
toah. Pa.

Juozas Morkūnas
821 W. 34-th St.. Chicago, III.

Pajieškau Mateušo \ ensiovos, Kas
ių kaimo. Suvalkų radybos. Jis Ame
rikon atvažiavo 1913 metais.

Kazvs Skučas
1228 Seniinary St., Rockford, 111.

Pajieškau brolio Kazmero Jakubko 
pirmiau ų_ 
Grubus kaimo. 
Ukmesgės apsk 
ti.

gyveno Montreal. Canada
Šimoniu valsčiau:'.. 

Meldžiu atsišaukei)
Le».«. Jokubka

.910 W. 14-th SU. Chicago, III.

Paiieškau tėvo Antano Drągučio, 
Kauno gub., Panevėžio ap-kričio, 
Tamigolos parap., Jadikonio kaimo. 
Jis pats, ar kas apie jį žino, teiksis 
atsiliepti.

P. Drąsutis (50)
65 Waverly st., Brighton, Mass.

Pajieškau Jono Ginlamio. Kauno 
gub., Šiaulių pav., šalinos parap., 
Turiu svarbų reikalą. J«s pats lai at
sišaukia arba kas apie jį žino malo
nėkit pranešti. (oO)

Jonas Tuzinas
2 Chardvick St.. Roybury, Mass.

Pajieškau Kazio Grigo, Kauno ra
dybos. Dobulos sodžiaus. Seniau gy
veno Park Citv. Utah. Jo paties, ar 
kas žino meldžiu pranešti. Jam yra 
prisiųstas ir.oney orderis vertės _40 
dolerių. . G>0)

Wm. Mozelov.itz
Box 849, Park City, Utah.

Pajieškau savo tėvo Andriaus Ku
biliaus, brolių Jono ii Kazimiero, 
taipgi seserų Marijonos ir Rožės, >s 
Pabiržės kaimo. Panevėžio apskričio. 
Meldžiu jų pačių atsišaukti ar kai
mynai iš Biržų malonės pranešti.

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

Pajieškau brolio Juozo Sližiaus, 
Vilkavėnų kaimo, Ukmergės apskri
čio. Apie 15 metų kaip gyvena Ame
rikoje. Jo paties, ar kas žino mel
džiu pranešti. (50)

Ona S!ižiuti-Mozelowitz
Box 849, Park City, Utah.

I 
I

Pajieškau pačios Onos Andrušai- 
tienės po tėvu Jurgaičiutės. Girdėjau, 
kad apsivedusi Brooklyne. Šiaulių pa
vieto. Amerikon atvažiavo 1913 me
tais. Meldžiu atsišaukti ar kas žino
te praneškit.

Dom. Andriušaitis
1 Crown pL Haverhill, Mass.

em rginos, 
Aš esu 

blaivunią. 
gyvenimą 
»avo pa- 

Atsakysin kiekvienai.
J. A. M. (59)

922 Island Are„ Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui 
nuo 20 iki 25 m. amžiaus. 
25 metų, laisvas, mylintis 
Merginos mylinčios dorą 
atsišaukite, prisiųsdamos 
veikalėlį.

Ji pasiėmė su savim ir 4 metų vaiką 
Jonuką vardu. Čia telpa visų jų pa
veikslai. Kas juos patėmytų, mel
džiu tuojaus man pranešti, o gaus 
gerą atlyginimą. (49)

Aleksandras Josas,
877 Cambridge St.,

Cambridge, Mass.

Pajieškau švogerio Kazimiero Ra- 
bačausi.o, iš Pakrusteiių kaimo, gyve
no Chicagoj. Turiu svarbų reikalą 
ir meldžiu jo paties atsišaukti ar kas 
žino pranešti. ( 49)

Jonas Runavicia
3204 Auburn Avė., Chicago, III.

Pajieškau dėdės Zigmo Palikonio, 
taipgi pusseserių Katrinos ir Vladis- 
iavos palikeniukių. Mažeikių kaimo, 
Ukmergės apskričio. Jie gyveno 
Orocklyn, N. Y. Meldžiu atsišaukti 

Verionika Luniutė-Varnienė (49) 
3140 Esplen St., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Kazimiero Zadei- 
šos, gyveno Brcoklyne ir dirbo kriau 
;ių šapoj. Jo paties meldžiu atsi 
šaukti ar kas žino malonės pranešu. 

Pranė Rajauskicnė (49) 
357 Salsburg St., Plymouth, Pa.

Pajieškau brolių Karaliaus ir Ignu 
Juškevičių, ir Diržų kaimo, Kapčia- 
niesčiu valsčiaus, . Seinų apskričio. 
;ų pačių meldžiu atsišaukti ar kas 
:ino malonės pranešti. (5Q»

Jonas Juškevičius
25 Herbert st., Framingham, Mass.

l’aiicškau draugo Zenono Pantinu- 
'.io. Kauno rėdjb>s. Ukmergės apskr.. 
Kazimieravos sodžiaus. (50)

K. Zagrakalis
135 Norta st-, Fitehburg, Mass.

Domininkas Pilipauskas (patėvio 
pavardė Adomaitis) paeinąs iš Praš 
t a varių kaimo, Šeduvos ■ parapijos, 
Šiaulių apskričio, pajieškau Petro 
Adomaičio ir Zigmo Povilausko, taip
gi ir kitų savo kaimynų bei pažįsta
mų meldžiu atsišaukti. (49)

D. Philips
Box 43, Charlotte, N. Carolina.

Pajieškau pusseserių Agotos ir 
lar.os Jukavičiukiu. abi \| niaus 

rub., Trakų pav., Šakaldoni sodos, 
tos pačios lai atsišaukia arba kas 
apie jas žino malonėkit pranešti.

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

Pajieškau brolėnų Jono, Felikso, 
Kazimeiro Barzdų ir Jurgio Dagio, 
gyveno Hammond, Ind.; Jono Niau- 
•os ir Prano Baltuškos, iš Jodonių 
sodžiaus, Švedesų parap., V Ukmer
gės pav., taipgi draugų Prano' Ma- 
eikos ir Jono Dauko, jie girdėjau gy

veno Detroit, Mich. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žino malonėkit pra
nešti. (49)

Frank Brazunas
206 % E. Jefferson Avė., 

Detroit, Mich.

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

Ona Kundrošiutė ‘ 49)
501 Lincoln avė., Rockford UI.

I
I

Pajieš'.au Jono Kvčdaravieiaus, -Jo
no Rebašausko, Juozu Mališauskio, 
St. Žemėtos ir kitų pažįstamų. Paeina 
■’š ka;mo Kvališkių, Panevėžio apskr. 
Malonėkite atsišaukti. Manau išva
žiuoti Lietuvon.

• P. Maršonas
8 Sheridan ave„ Kearney, N. J.

Pajieškau Felikso Beržausko, 4 mė
nesiai pirmiau gyveno Milwaukee, 
Wis., dabar nežinau kur. Kas apie jį 
žino malonėkit pranešti arba pats lai 
atsišaukia. (49)

A. Skardis
Box 99, Baltic, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 18—28 metų amžiaus. Aš esu 
26 metų, pasiturintis, blaivas ir ne
rūkąs. Bučiau malonus, kad mergi
nos atsilieptų, be skirtumo tikėjimo. 

J. J. Jamilis (50)
1027 So. Main st.. Rockford, III.

Pajieškau Liudviko Guscino, iš 
Dubių dvaro, Šiaulių apskričio. Dėl 
’aiško iš Lietuvos meldžiu atsišaukti 
ar kas žino malonės pranešti. (49) 

Stasys Vasauskas
69 Park St., New Haven, Conn.

Pajieškau apsivedimui lietuvaites 
nuo 20 iki 29 metų amižaus. Aš esu 
29 mteų, pusėtinai pamokytas. Norin
čios susipažinti, meldžiu atsišaukti 
prisiųsdamog paveikslėlį Atsakymą 
duosiu kiekvienai. (56)

J. R. Cooper
1029 So. Church st., Rockford, Iii.

REIKALINGI išradėjai. Lietuviai 
išradėjai, kurie norite savo išradimus 
•;ž aukščiausia kainą parduoti, krein- 
itės žemiau paduotu antrašu. (19) 

Tboms Kąssalis
4321 Eastem Ave_

Los Angeles, Cal.

i

v. 
. J

i

Pajieškau brolių Jurgio, Vinco ii 
Leono Koškunų. Vilniaus gub., Punios 
parap., Norkeliškių kaimo. Jurgis 
gyveno Maynarde, Mass., o kiti du 
Scrantone. Kas žino jų adresą malo
nės jiems arba man pranešti, nes at
ėjo iš Lietuvos laiškas ir aš turiu 
prie jų labai svarbų reikalą. (49) 

Antanas Kiškąuskas
299 D SL, So. Boston, Mass.

•
Pajieškau brolio Antano Malakau

sko, iš Kumžaičių sodos, Kulių vals
čiaus, Telšių apskričio. Jo paties 
meldžiu greit atsišaukti ar kas žino 
malonės pranešti, už ką busiu dėkin
gas- (51)

Petras Malakauskas
1204 Chidsey st., Easton, Pa.

Paiješkau dėdės Juozapo Krikštu- 
!o, paeina nuo Biržų, Pasvalio apskri
čio, Kauno gub. 40 metų gyvena 
Amerikoje. Kas apie jį žino malo
nėkit pranešti arba pats lai atsišau
kia. (50)

JuozaDas Balčiauskas
66 Linden St., W. Lynn, Mass.

Pajieškau brolio F. Jokubausko, iš 
Gūbrių kaimo, Šilalės parap., Resei- 
nių apskričio, gyveno Chicago, III. 
Turiu svarbų reikalą ir meldžiu jo 
paties atsišaukti ar kas žino praneš
ti. (49)

Ona Jokubauskaitė
220 N. Randolph St., 

Philadelphia, Pa.

(40)

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui inei&^nos, 

•>uo 17 iki 22 metų amžiaus. Aš esu 
23 metų, uždirbu dol. sąvaitėje. 
su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pa
veikslėlį. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. * . (50)

• Jos. Lukis
Box 321, Philadelphia, Pa.

Pajieškau susipažinimui merginos. 
Gera proga gerai merginai susipažin
ti. Geisčiau pasimainyti paveikslė
liais. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką.

J. M-lis
Bo\ 472, Toledo. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri bntų rimta ir protinga mergina. 
Negenesnės 30 metų amžiaus. Su pir
mu laišku meldžiu paveikslėlio.

J. Povilaitis
1104 Washington su, Toledo, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 17—20 metų amžiaus. Geistina, 
kad butų laisva ir apsišvietusi mer
gina. Aš esu 23 metų, dailios išvaiz
dos. Atsakymą duosiu toms, kurios 
prisius paveikslėlius.

J. Z. Pociūnas
Gen. Deliverv, Toledo, Ohio.

Pajišekat1. apsivedimui merginos 
tarp 18—30 metų. Aš esu 26 metų. 
Mergina turi būti laisva ir protinga. 
Ats’šaukdamos prisiųskite ir 'savo 
paveikslą. (50)

O. S. A.
1025 S. Main st., Rockford, III.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

Pąjieškau apsivedimui merginos, 
ne senesnės 20 metų amžiaus, Imi 
skirtumo tikėjimo ir tautos. Aš esu 
22 metų, laisvas ir mylintis linksmą 
šeimynišką gyvenimą. Platesnes ži
nias suteiksiu laišku.

J. J. Smetona
P. O. Bog 472 Toledo, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
arba našlės, tarp 20—35 metų senu
mo. Aš esu 37 metų, turiu 2 fam-.as 
yerai įrengtas. Merpina turėtų būti 
apsišvietusi ir laisva. Platesnes Ži
nias suteiksiu per laišką. Geistina, 
kad prisiųstumėt ir paveikslėlį. (50) 

Peter Gražin.
Birchdale, Minn.

p.ji eškau apsivedimui merginos, 
. kuri mylėtu mokslą, ar kiek butų pa
mokinta. Taipgi aš sutikčiau ją leis
ti į mokslą. Turėtų būti blaivo pro- 

: to. Gali atsišaukti kiekviena. Atsa- 
! kymus suteiksiu kiekvienai. (50) 

J. Mackis
178 W. Kinney St, Newark, N. J.

i 
|

I
I

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės- 
be skirtumo tikėjimo, nuo 18 iki 25 
metu amžiaus. Meldžiu atsišaukti. 

M. A. Z. (50)
Gen. Delvvery, Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų amžiaus. Turi 
būti meili, augšto ūgio, dailios išvaiz- 

, dos ir suprantanti namų darbą. Aš 
; esu 25 metų vaikinas, šešių pėdų aug- 
' šė>o. Platesnes žinias suteiksiu per 
laišką. Atsakysiu kiekvienai. Mergi
na turitų būti protinga ir darbšti.

A. D. Pedran
287 River st., Peterson, N. J.

Pajieškaus merginos arba našlės, 
kuri norėtu su manim apsivesti. Tu
rėtų būti ramaus budo, tarp 35—15 
metų amžiaus. Aš esu 45 metų, mai- 
neris. (50)

T. M.
P. O. Box 86, Skelton. W. Va.

i

Linksmi juokai ir šokiai padaro jus linksmais
lO-inch 83c.

r ATVIRO EŽERO BANGOS. Polka-Mazurka i
E‘1181 {pilviškių valcas.

'Bangos” yra polka, su paprastu tematu sut
rauktu į teisingą šokių tempą ir grajinama 
su gražiu instrumentaliu efektu—kaitik to
kios rūšies rekordas nenualsins namų šokė
jus. "Pilviškių valcas” yra vienas iš tų gra
žių modemiškų šokių su ypatinga viliojančia 
išvaizda.

s į MEDŽIOTOJAI, dalis pirma 
S° t MEDŽIOTOJAI. Dalis antra

abi puses to rekordo ir gana aiškiai galima 
spręsti, kuris daugiau meluoja. Vienas pa
sakoja. kad nušovęs 500 kurapkų su vienu 
<uviu, o antras perviršina ji su 500 zuikių, o 
tas vėl papasakoja kaip ji užpuolė krakodi- 
iius ir jis užmušė su šautuvo diržu.

Juokingi Rekordai ir šokiai Lietuvių Muzikos mylėtojams

E 1237

Pranešama, kad Rumuni
jos ministerių kabinetas li
kos nuverstas. Žinia atėjo 
taikos konferencijai vietoj 
Rumunijos atsakymo i alian 
tu pareikalavimą, kad rumu
nai išsikraustytų iš Vengri
jos.

VISŲ ŽINIAI.
Už visokius pabėgimus, nusk- 

riaudimus. pasigarsinimus iš ko
kių vietų paeina, pirkimus, parda
vimus. paiieškojimus giminių arba 
draugų. "Keleivio” skaitytojams 
s! aitorr.c po 2c. už žodį pirma sykį 
ir po 11<:C. už sekančius sykius. 
Neškaitytojams skaitome pu 3c. už 
žodį. Taipgi už apsivedimus skai
tome po 3c. už žodį.

Tokius pagarsinimus rašykite 
k-jotr-.mpiausiai ir visados siųski
te kartu ir mokestį, jeigu norite 
kad greitai tilptų.

"KELEIVIO” ADM.
2.»5-BRO.\l)WAY.

SO. BOSTON. MASS.

Pajieškau draugės Onos _ Padziavi-
čiutės, Rumšiškių parap. Trjs metai 
at"al gyveno !,avrence, Mass. Tv:u 

‘ ‘ (50)svarbu reikalu.
G. Adomaitis 

% Helena Land 
Lumber Co., Camp 1, 

Stack, Mich.

Pajieškau savo žmonos Antoses 
Gaisrienės-Masialckiutės, oaeina iš 
Raukiu kaimo. Ariogalos valsčiaus, 
Č pėdų, 5 colių augščio, turi baltą 
apgamėlį ant dešinio žando, išvažia
vo su Kazimieru Baltrumiejunu, pa
einančiu iš Smilgių parapijos, švie
siai geltonais plaukais, apskritais 
veido. Kas apie juos žino malonės 
pranešti, už ka busiu dėkingas. (49) 

, J. Gaisria
5'13 Lincoln, avc., Rock'»rd, III.

Jonas šmikis keliauna namon.
Dialogas. J. Plicniunas ir P. Lušnakojis. 

Maušiaus keiianė.
k P. Lušnakojis.

Monologas.

' Visados linksma. Polka. 
J Columbios Benas.

E-3916 < saldus bučkis. Polka.

E-1238

PAPRAŠYK N AP JO

Koncertina solo.
į Rutu darželis. Mazurka. Columbios Benas.
| Jaunimo Polka, (iolumbios Benas.
KATALIOGO TARPTAUTINES INSTRUMENTALfiS MUZIKOS.

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint Jums 
bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums kataliogą Co
lumbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupymo markes.

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

toks Vaizbažeoklis butą aut kiekvieno Rekordo.Žiūrėk kad
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 32 metų. Aš 
esu našlys 32 metų. Turiu vieną tri
jų metų kūdikį, esu blaivas, pasitu
rintis, ekonomiškas ir perai uždirbu. 
Mylinčios linksmą ir gražų šeimyniš
ką gyvenimą, iš toliaus arba arti gy- 
venančos drąsiai malonėkit atsišauk
ti, nes visokius paaiškinimus suteik
siu. Su laišku meldžiu prisiųsti ir 
paveikslą.

N. C. 81 Grand St., Box 154, 
Brooklyn, N. Y.

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

V. Ma-s (49)
56 Watcr St., Pa'mer, Mass.

I

Pfcjieškau 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, uždiibu įk> 9 doi. į 
dieną. Meldžiu atsišaukti, prisiun- 
čiant savo paveikslą. Platesnes ži
nias suteiksiu laišku. (19)

M. B. I. Cherry
412 Laurai St., Elizabcth, N. J.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI AGENTAI

Rinkimui apgarsinimų ir antrašų. 
Atsišaukite tik tokie, kurie galėtų 

duoti paliudijimą kur dirbo už agen
tą. Kitokiems nėr atsakvmo. ( ?) 

STRUPAS AND CO.
92 Warvick st, Newark, N. J.

SEKRETŲ KNYGA.
Labai yra naudinga ir reikalinga 

kiekvienam skaitytojui, ypatingai ve
dusioms. vaikinams ir merginoms. 
Knyga laimės ir sveikatos. Prisių.-.- 
tite dvi po 2 centus pašto štampas, 
mes prisiusime. Rašvk pas:

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

ši knyga tik ką tapo išleista per 
patyrusius specialistus dėl labo vi
siems. Siųskite greit, res kas pirme
snis prisius, tas greičiau ir gaus. Jau 
Uisime daug užsakymų. (51)



6 KELEIVIS

TRINERIO SIENINIS KA»j 
LEND0RIUS 1920 M. VIR

SIJA VISOKj TIKĖJI
MAS!.

Trinerio sieniniai kalen 
doriai visuomet y ra gražus 
bet šis naujas kalendorių; 
1920 metams viršija visus 
pirma buvusius. 'Civilizaci
ja ir Hygėja sveikina Tau- 

— tai paveikslas

HriMADICTIIT A E, Vėl neišmanėliai! Su-; 
nUlu Uniul U\Ai šuk?’ vot Jie suvažiavimą. Clevelandą> kur 

šabai arti Chicagos, kad iš j 
■ten suvažiuotų visi social- 
patriotai, kurie gali paimti 
i savo rankas tą tūkstantinę, 
armiją. O ką tada aš dary-* 
čiau su savo slaptaja diplo
matija?

Pradėjo jie mat rengtis 
prie minėtų nutarimų, pra
deda rašyti Įvairias nuomo
nes i ”M. T.” Vot kokie jie? 
Patalpink ”M. T.” ir. dar iš
siuntinėk Jiems tokios nuo
mones, kurios mano supra
timu priešingos ir visai klai
dingos !

Sulauksite jus! Vot juo s! 
(parodo špygą), štai vot, 
Įnėjo Pennsylvanijoj Įstaty
mas prieš kritikavimą val
džios. Na, juk visi gali sup
rasti, kad jau pradėjo siaus
ti didžiausia rrreakcija ir, 
nei viena organizacija nebe
galės daugiau viešai apkal
bėti savo reikalus...

Aha, tokie Įstatymai, tai 
tik ir taiso kelią mano poli
tikai ! Pasakysiu ”M. B.” re
daktorei, kad savo laikraš
tyje praneštų, kad ”M. T.” 
nebeišeis iš priežasties iš
leisto naujo Įstatymo, o nu
važiavęs slaptosios diploma
tijos ofisan pasakysiu, kad: 
Išėjo naujas Įstatymas. 

! Siaučia didžiausia rrreakci
ja. O šnipai — tai visudi- 
džiausiu Įsisiūbavimu daro 
atakas ant spaustuvės. ”M. 
T.” sulaikiau nes redakto
rius atsisako redaguoti. Ga
lite dabar nutarti, 
j Vot, kokiu budu atsikra
tysiu nuo tų ”apkelbėiimų.

z>-

v

rn ev

LKS. "BOSAS.” 
(Monologas.)

—Je... Nei iš šen nei iš ten, 
pasižiuru, kad aš jau "bos- 
sas!” Ir ant ko? Nugi ant 
septynių tūkstančių LI<S 
narių! Ar negerbiu man bu
tų vadintis generolu negu 
bosu tos tūkstantinės armi
jos?

Žinoma, kad taip, bet kol- 
kas dar neturiu drąsos gene
rolu apsiskelbti. Vėliaus 
tai, beabejonės, reikės taip 
ir padaryti, nes prie to pats 
gyvenimas verčia.

—Je... Ir kaip tai yra gar
binga užimti tokią vietą! 0 
dar garbingiau, kada kito 
tękio sumanaus ir išmintim į 
go nėra kaip aš. Užtai gar
bė priklauso man vienam...

Keista man išrodo, kad 
kiti man pavydi tos garbin-j 
gos vietos. Neišmanėliai! į

Ar gi jie galėtų užimti tą' 
vieta? Niekados! Kiek as! 
jiems sakau. kad jie nėraĮtvsiu ”apke!bėiimu.”
mokyti tiek, kiek as; nera;Nesant K,lkra-Čg tafu,r& 

tylėti ir tokiu budu mano 
viršus. O jeigu pradėtu ra
šyti i’"Keleivi” ir "Naujie
nas,” Jai ”Laisvė” pagrūmos 
ir susivaldys nenuoramas.

, , - Je... Kitoniško išėjimo jiems 
pasakymą Lr nėra, kaip tik klausyti, 

, . . . Ika aš sakau ir pildvti. ka aškazoku ir dar;paIiepiu ‘

1

----- --- ------ 7 -- 7 ; 
tiek kairus, kiek aš; jie nė
ra tiek, kiek aš, kompenten-į 
tiški, kad ta tūkstantinė ar-Į^ 
mija galėtų pasitikėti bent 0 
vienu iš jų.

Bet kas čia tau. Už toki 
teisingą mano 
ant jų, jie rtiane vadina caru-' 
ku, rusišku 
visokių priesmožų prideda...

Vot tik sakau — jie neiš
manėliai-, ctirėcų supiaj-ti tą..re:iaktoriai. Anuomet išva- 
kad paprasti fa brikos ; žiavus V. Kapsukui Į Rusiją,
bminkai, tamsų? kapitalo buvc kviestas V. Paukštys 
vergai, .ode. negali lygintis, prįe ”KOVOS” redaktorių, 
nes as esu. htn ęs strielčius p>et kokį ats^kvina davė? 
-gązijyoavau kiškius Dmep Visi maį^ kad Ugnirįj spio_ 

įvė ir pasakė: ”Aš neisiu Į tą 
ištabą dirbti, kurie mane va
idina biznierium. O dabar, 
[kada pasiklupdžiąu, tai Įvy- 
įkusiame ”Laisvės" bendro
vės suvažiavime, kuriame 
ir aš buvau, Paukštys pava
dino mane didžiausiu veikė
ju ir per "Laisvę” visiems 
tai paskelbė. Mat ko jam 
reikėjo. Kitu sykiu mano 
draugą J. Jukeli iš ”Lais- 
vės” jie pirštais badydavo, 
todėl, kad jis rašė refera
tus ir skaitė juos ”bezgra- 
matnu” būdamas.

O dabar, jie ji garsina vie
nu gabiausių komunistų, 
kalbėtojų.

Je... Tai mano išmintis 
juos visus išmokino kaip su 
manim rokuotis. Visur 
sekasi.

O, je... Suvažiavime 
nenusisekė kaip reikia, 
tai vis niekis. Man seksis vi
sados. Cha, cha, cha!

V. S.

Ir manęs klauso. Klauso 
ne tik naprasti nariai, bet ir

nes aš esu buvęs "strielčius

ro pakraščiais; nesyki esu Į 
debatus palikęs klampynėse 
ir, nesyki esu pats pasinė
ręs baloje, o kiškius gaudyti 
—tai ne kožnas gali —ir du
rų dirbėjas, o dabar užimu 
tokią garbingą, vot, "glavno 
komandujuščogo” vietą!...

Kaip ten nebūtų ir kaip 
jie mane nevadintų, aš jau
čiuosi eąs ”bosu” ir spiauju 
kiekvienam i aki, kuris tik 
nori mano g/rbę Įžeisti. E. 
kaip tai sunku su tokiais, 
kurie nieko neišmano!...
Vot esu sutvėręs slaptosios 

diplomatijos Įstaigą dėl 
S-gos gerovės ir pats joje 
bosauju.

Kas ten būna nutarta, vis
ką griežtai išpildau. Sykiais 
pirma nutarimo pradedu iš
pildyti.

Je... Aš turiu išmintingą 
galvą ir ka noriu, tą sugal
voju, o kiti to nejiadarytų.

Vot aš atsisėdu koją ant 
kojos susikeHu, užsidegu 
gerą cigarą ir rukau tol, kol 

• pasidaro ofise tamsu nuo 
durnų, kad nieks manęs ne
bemato... Šitokioj pozicijoj 
man prisimena mano armi
jos pirmesni nutarimai, bū
tent, ar jie nutarė statyti 
narną Philadelphijoj; ar jie 
nutarė laikyti suvažiavimą 
Clevelande. Je... Jie nutarė. 
Bet ar jie pasiklausė manęs, 
ar man tas patiks? Vot, jie 
nesiklausė, nes jie užmiršo, 
ąi'ba nežino, kad aš bosas.

Juokingas dalykas mat!...
.Jie nutarė, kad namas bu

tų Phladelphjoj, bet juk jie 
visi negyvens arba nedirbs 
tame name, tik aš; o kad 
man jame reikės gyventi, 
tai aš galiu pasakyti, kad 
namas turi būti ten. kur aš 
noriu — tėviškėlėj — Broo- 
klyne! Vat kaip!...

I
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PINIGUS Į 
LIETUVĄ IR

LENKIJĄ

NUSIUNčIAME
PIGIAUSIAI.

SAUGIAUSIAI,
GREIČIAUSIAI

t

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $1.75.

šitą ėirkilę tūkstančiai moterų su 
[ pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 

l kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi- •' - ~
; sas dalis vietos. Pasiųsk $1.75 su IU UvgB 

‘® kalendoriaus. Nau- 
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus. ( ? į

F1SHLEIGH A CO, Dept. 924. 
CHICAGO, 1LL.

Už Suv. Valst rubežių kaina $2., pi 
nigai turi būt prisiųsti iškalno.

■jas geresnis gyvenimas ki- 
la iš griuvėsių, apvaduose 
jus rasite pilnose spalvose 
vėliavą to krašto, kur pats 
ar jūsų tėvai yra gimę. Pen
kiolika mažų paveikslėlių

NUCIPIRV MftęTIFS ^vaizdiną jums visą išdir- nuoil lnll ITVŪ1ILJ b te Trinerio Amerikonis-
TAI BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 

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

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

ŠTAI YRA BRANGME- 
NĖS.

”šitos yra mano brang- 
menės,”_ pasakė Graechi ų

ko Kartaus Vyno EIixerio 
ir kitu vaistų, nuo žolių ir 
šaknų rinkimo iki supakavi- 
nio ir išsiuntimo užsakyto
jams. Prisiųsk 10c. pasiun
timo lėšoms apmokėti ir 
.spausi tą gražų kalendorių— 
Joseph Triner Co., 1333-43 
So. Ashland avė. Chicago, 
Illinois. (50)

Elihu D. Stone
motina Cornelia du tukstan-l advokatas ir tiesu atstovas 
čiai metų atgal, kada buvo! Reprezentantas ir Bill Comramiss. 
paklausta pard^yti savo pa
puošalus, o ji vietoj blizgaių 
savo viešniom parodė dūsa
vo sunu. Ir ištikrujų ge
riausia tarp išdirbystės pro
duktų brangmenė ta, kuri 
randa visame pasaulyje pri
pažinimą. Kiekvienas vai
stas savo laikus gyvena ir 
išnyksta. Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Eli- 
xeris atsirado 30 metų tam 
atgaL Šiandien tas vaistas 
turi geriausi vardą, kaip pa- 
gelbėtojas vidurių užkietėji
me. nevirškinime, išpūtime, 
galvos skaudėjime, nervų 
suirime ir kituose skilvio 
silpnumuose. Trinerio An- 
gelica Kartusis Tonikas, Tn 
nerio Linimentas. teikiantis 
ūmą ir pasekmingą pagalbą 
nuo reumatizmo, neuralgi
jos ir sausgėlų, Trinerio Se- 
datyvas kosuliui ir kiti Tri
nerio vaistai turi geriausio! 
pasisekimo ir visus juos ga
lite gauti pas savo aptieko- 
rius po visas Suvienytas Vai 
stijas ir Kanadą. ”Tai yra 
brangmenės,” sako Joseph 
Triner Companija, 1333-43 
So. Ashland avė., Chicago, 
Illinois.
(Copyricrht 1919 by .Jos. Triner Co.)

66—67 Journal Building___  2
262 U'ASHINGTON STREET 

BOSTON, MASS.

Tei. Brighton 781-R.

I DR I. R. JANKEISOK |
<i> Gydo ligonius nuo visokią ligų.
$ Valandos: *

Nuo 2-—3 po pietą
Nuo 7—S vakare. j

FRANEU1L CH AMBERS
BRiGHTON, MASS. t

1
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“Lietuviškas išradėjas’9
šituo vardu knygutė pa

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

Tą brangią knygutę 
siunčiame kiekvienam ant 
pareikalavimo

DYKAI
Kaipo žinovai (expertai) 

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

Ine.
71S MATHER BLDG (Ks) 

WASH1NGTON, D. C.

MAZOLA
I
I

K

f

i

*

Mazola yra plačiai žinoma prievalgių sutaisymui. Ke
pimui Mazola lyginasi sviestui ir yra geresnė už taukus.

MAZOLA yra tyriausiu Aliejum, išspaustu iš gry
niausių kukuruzų (komų) grudų sanitariškiausiu budu.

Ji rafinuota iki galutinio tyrumo. Jus suprasite tą 
tyrumą, kuomet vartosite tą pačią, Mazolą keletą kartų 
kepimui.

Restoranų užiaikytojai, kurie didžiuojasi savo val
giais, vartoja Mazola, nes joje galima kepti visokios rūšies 
dalykus nepagadinant skonio, nei kvapsnies. Vieno valgio 
skonis ar kvapas neperena i kitą, nors tie valgiai butų ke
pami toje pačioje Mazoloje.

4

V"- -s-—'-——————- . >

ji DYKAI! | 
I | Prisiųskite savo adresą, o mes $ 
; I prisiusime jums X

SPECIALIS PASIŪLYMAS PER 30 DIENŲ 
Niekad pirmiau neatkreipė J asų atydro toks pasiūlymas.

Kodėl nepabandyti? Męs tarime tik 10.000 tokių laikradčlių ant tokio 
speciali). pasiūlymo. Prie kitokių aplinkybių Jus turėtumėt mokėti du 
kart brangiau už tą laikrodėlį — ir męs duodam Jums visus kitus daiktus 
DYKAI sale jo. Kad būt užganėdinta tuom specialiu pasiulymu, paklaus- 

kur norit, persitikrinsit, kad -tas laikrodėlis už S9.95 ištiesų stebuklingas.

Sveikas ir gardus valgiu'-paga
minimas už pigiausia kaina

CORN PRODUCT&REFENING CO.
17 BATERY PLACE 
NEVV YORK CITY.

Į | prisiusime jums
MAGUOS KATALiOGA-

1 , Jame rasite visokių štuku ir 
J l burtų. Galima jų išmokt ir gaut 
a gerą darbą teatruose. Adresas: 
į "MAGIJOS" (42)
5 B»x 772, WATERBURY. CONN.

kitIi

'f.

CAMELS . rtiškas mišinys is
parinktu Turkiškų ir naminiųi 

tabakų duoaa jums tokį cigaretę, 
kokį galėjote kada nors pageidauti! 
Tasai mišinys jums genaus patiks, 
negu bent vienas tabakas papra
stai rūkomas!

Jeigu mėgsti cigaretę kurs burnoje 
nepalieka nemalonų cigaretinj 
skonį nei cigaretinj atsidavimą, lai 
rūkyk Camels! Jeigu pageidauji 

tokį cigaretę, kurs yra riebus, švelnus ir turi tą tabakinį pilnumą, tai 
rūkyk Camels.
Išmėginęs persitikrinsi, kad Camels yra vienatini dgaretai, kurie pilnai 
atsako jūsų skoniui!
Palygink Camels link kokybės ir užsiganėdinimo su bent kokiais cigaretes 
pasaulyje nežiūrint jų kainos.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
WINSTON-SALEM, N. G

Viską ką turi padaryti, tai pamatyt tą laikrodį ir Jus persitikrinsite, 
kad tai didžiausis nupiginimas už tąjcainą. Toks didžio, kaip paveikslėlis, 
genialis 21 akmens viduriai, gražiausia gravitura PAAUKSUOTI viršai 
su dviem antvožais. Gvarantuoti ant 25 metu. £50.00 laikrodis nebus pa
rankesniu. Užtikrinam, kad visi Jūsų draugai mylės. Jus mielai norėsit 
turėti su savim jį Europoje. Kada persitikrinsit kaip gerai jjs laiko laiką, 
pripažinsit, kad tai tikras barganas. 
Dovanas, kurias duosim per 30 die
nų sekančios: (1) Automatiška yla, 
kuri siuva taip, kaip mašina. (2) Ma
šinėlė pinigams tikros skuros. 13) 
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 pinigų, tilo.iškirpk- "kuponą 
ir įdėk su juo 35c. uždengti prisiun- 
timą ir prisiųsk ŠIANDIEN. Už
mokėti gromatnešiui $9.95, kada at
neš laikrodėli ir dovanas. Su užsa
kymu siųsk tik 35c. už prisiuntimą. 
Nepraleisk geros progos. Užsirašyk 
ŠIANDIEN. (50)

Union Sales Co.,
747 NO. LINCOLN ST. topt 339.%

CHICAGO. ILL.

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

KUPONAS.
Gentlemen:—

Enclosed please find 35c. 
‘ shipįnp charites for which 
. send me 21-jewel wateh. You 

will also send me yuor pre- 
sents. I will pay postman 
$9.95 when the goods are deli- 
vered. I am sending you this 

’ order at once so that I shauld 
, get yuor free preser ts. III try 

vour watch 10 days. If don’t 
likę it, I will retom it with 
your presents and you will re- 
fund mv money.

Address »■.

t*
Name ..............................................

People's Exchange
INCORPORATED

BA N KIEKIAI

1 >
78 SALĖM STREET 

BOSTON, MASS.

. j 

i’ 

DRAUGAI; platinkite "Keteivf kaip* ištikimą, darbi. | 
ninku laikrašti. Kate* ftetains $?.00. J



Visgi žioplumas

1

Extra Dovanai!

i

Nuga-Tone

r i

» 
I I
I
i
I 
i

LIETUVĄ IR
LENKIJĄ

Vokiškos Markės
1,000—už $28.00.

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

arba grąžinate 
pinigus.

MES TURIME
30 ATSTOVAUJAMŲ

MUS BANKU

ekiveno vaigio.
padarė juos

i kuopų. Pasveikinimų su au-

Cystai supiklevori, tvirti,
pasaldyti. ROYAL Ll NCH Cu-

visur kasdieniniu užkandžiu.
LUNCH yra ant kiek-
.’ieno rūkoriaus.

Parsiduoda svarais 
hi-er-seai paženk-žiuose

lintuose baksukuose.

X VI ION AL BiSCUlT 
COMI'ANY

Uneada Biscutt

žmonelių žioplumas. Šitas 
atsitikimas užduoda skaudų 
morali antausi ir tiems pa
tiems ^vmininkams lyde
riams ; jie rokavo, kad socia
listai bus taipgi žiopli ir pri 
kibs prie jų meškerės, bet 
apsiriko. Jeigu socialistai 
nemokėtų atskirti blogo 
nuo gero, tai juk jie ir socia
listais nebūtų; jie butų pa
silikę toj minioj, kurią už 
nosių vedžioja skyminin- 
kai. Jeigu pasiliko savo or
ganizacijoj ir nenusekė paš
ilui Stilsono-Šukio kompa
niją, tai tai kompanijai da
bar jau ne laikas kišti nosi 
socialistų organizacijom 
Nuėjot, keliaukit sau svei- 

iki, o mes galime jums pasa- 
jkyti tik tiek, kad X-to Lie- 

tuvių Socialistų Sąjungos 
suvažiavimo mes tik da lau
kiame ir apie jo priim
tas rezoliucijas da nieko ne- 

A. Pratašius.

Nėra malonu buvusius sa
vo draugus vadanti tokiais, 
kokiais jie savo darbais pa
sistatė, bet faktui noroms- 
nenoroms prisieina pasiduo
ti. Mūsiškiai komunistai 
paskutiniu savo žingsniu 
pilniausiai savo nepribren- 
dimą atskleidė.

Kaip tikenfėji žmonės sa
vo protu negyvena, taip ir 
mūsiškiai komunistai, dary
dami sulyg savo lyderių 
kamanda, neapgalvoja ko
kių pasekmių neša tos ka- 
mandos išpildymas.

Ir taip ve: lyderiai užka- 
manduoja — persikrikštyt! 
ir musų kairiasparniai nuo
lankiai klaupia ant kelių ir 
nulenkia galvas. Atsistoję,' 
apsidairę, pamato, kad nuo
gi balon subridę, reikia iš
eiti iš jos... Lyderiai vėl su- 
kamanduoja, prašykit so- 

- cialistu, tegu jie ateina 
išgelbsti jus... Ir musų ko-, zinom- 
munistai, kurie nėjusius su . «...
jais ton balon išplūdo ir vi- LietUVlŲ Socialistų SlJJUngCS 
saip išniekino, siunčia so- Y «
cialistams kvietimus dagi A dUSlVazaVIIIiaS.
draugais vadindami. j —— ~ .. . .

Tik skaitykit, kokio turi-: Nutarė kreiptis saldes teis- 
„io laiškų gavo ĮSS.

Negalėdami šiame nume- 
risur"‘ plačioj dėl stokos vietos paduo- 

ti pilną aprašymą LSS. a 
Suvažiavimo, paduodame 
socialistų ir darbo žmonių 
žiniai bent svarbesnius to 
suvažiavimo nutarimus.

I Suvažiavimas atsidarė 27 
Norwood. Mass.. lapkri- ĮaP>įr®0 10 valandą ryto, 

Hull House svetainėj, Chica- 
goj, pasibaigė 29 lapkričio.

_  Delegatų su mandatais 
nXsocialbiau^bė. ar buriu- i suvažiaviman atvyko nuo 17 
jau? Pratašius).__________I*UOW- Pasveikinimų su au-

"Šiuomi kviečiame pribu- kom.ls Kaut?.: !"?« ?aterbii- 
ti ant šaukiamo extra LKS. su m dolerių auka;
133 kuopos susirinkimo, ku- T fkamar^° ’S
ris atsibus 23 d- lapkričio,’Colinsvilles. III. su S2.00 aiį 
1919, kaip 1 vai. po pietų. L. Lss- **. kuopos is
Socialistų svetainėje, šis Waterbury, su So.00 auka, 
susirinkimas yra šaukiamas . kadangi suvažiavime iš
tara. ar priimsim ar atme- siaiskmo; kadjik J;^ifeono 

suspendavo Liet.
___ ~ , tai nu-

Todef būtinai* da- tarta pareikalauti js parti-

!  a—. — 1 -_s _ — — lt . ,

kad atsiėmus iš komu-
kuopa Norwoode iš komu
nistų. Ir ne tik Norvoode. j 
bet tas pats 1 
Amerikoj, rodos, kad kopi-i 
ją, kaip tuos laiškus rašyti, 
butų gavę iš savo viršiau
sios kamandos. Ve tokių 
laiškų vienas, kuri ir aš esu 
gavės:

”1”
čiol8d. 1919.

"Draugui A. Pratašiui.
"Gerbus Drauge:— (Kodėlj

sim X-to LSS.* suvažiavimo įėka Socialistų Partija ne
priimta revoliuziją kaslink tiesotai f . 
prisidėjimo nrie komunisų Socialistų Sąjungą, 
partijos. .• «***,* . tcc >• •
lvvaukite šiame referendu- J°s LSS. partijoj te siu. 
mo balsavime. I Nutarta kreiptis šalies

”Kviečia L. K. S. 133 kuo- teisman, kad atgavus komu- 
pos komisija:

P. P. Kručas, 
F. M. Mačėnas.

B. Davidavičia.
Sakykit, meldžiamieji, ar 

gali būti didesnis žioplumas, 
kain šitoj fikcijoj? Aiškių 
aiškiausiai parašyta Lietu
viu Komunistu ^ąiungos 
(LKS.) kuopa ir vadinama 
garbiais savo draugais so
cialistus. kviečia juos Socia
listu Sąjungos kuopos susi- 
rinkiman, kad sykiu su ko
munistais balsuotų ar pas- 
kandvt L. Socialisų Sąjungą 
komunistų abaze, ar ne?

Ar kartais musų komunis- parei?aY‘ikY'LSS. visuotinu 
tams neužsinorės pakviesti balsavimu išrinks Pild. Kc- 
Švento Jurgio parapijos su- mitetą.
sirinkiman parapijonus. kad Sekretorium-vertėju su- 
tie sykiu su komunistais važiavimas laikinai paskv- 
balsuotų ar parapiją palikti, d. Motuzą iš Chicagos. 
ar likviduoti?

Ne, sakau, tamsios ,davat-, 
kos tiek žioplom nebūtų; 
kad kėsintųsi kviesti socia
listus i socialistų susirinki
mą. kad pastarieji balsuotų 
ar jos turi eiti du kartu i są- 
vaitę išpažinties, ar vieną 
kartą.

Šitos paprasčiausios tie
sos, kad viena žmonių orga
nizacija negali šaukti sau 
priešingos organizacijos su
sirinkimų, tik musų komu
nistai nesupranta. Jie jau 
visai negalvoja. Jiems pa
sakyta padaryt, jie padaro, 
liet padaro tain, kad ir pa- 
tvs lvderiai-įsakvtojai turi 
iš ffėdos parausti.

Be to, iš šito lyderių su
galvoto, bet neapgalvoto

nistais užgriebta visą LSS. 
turtą. (Kitokio išėjimo nėra, 
nes komunistai i LSS. pasiu- 
Ivmą išrišti ši klausimą tre
čiųjų teismu nedavė atsaky
mo.)

Kadangi šeši buvusieji L. 
S. S-goš Pildomojo Komite
to nariai, nepaisydami pri
imtos už LSS. atsakomybė 
nudardėjo komunistų aba- 
zan. tai suvažiavimas nrie 
nasilikusio ištikimu LSS. P. 
Kom. nario d. Račiutės-Her- 
man laikinai darinko šešis 
naujus narius iš rytinių val- 
stiu. kurie pildys laikinoii 
LSS. Pildomoio Komiteto

Kasierium-administratp- 
rium paskirtas drg. C. Her
manas..

Literatūros Komitetan 
paskirti visi nauii žmonės.

Nutarta taisyti LSS. kon
stitucija. Darba pavesta 
specialei komisijai, kuri sa
vo uždavinį atlikus, paves 
konstitucijos pataisymą T.. 
S. S. referendumui nuspręs
ti.

Pripažinta vienintele Lie
tuvos proletariato reikalų 
reiškėją Lietuvos Socialde
mokratų partiją, dėlto suva
žiavimas ragina sąjungie- 
čius visais galimais budais 
remti savo draugus socialde
mokratus Lietuvoje.

Kitus nutarimus ir pilną 
suvažiavmo aprašymą pas-: 

skymo pasirodo da ir dau- kelbsme sekančiame nume
čiau kas negu jų valdomų ryje.

JŪSŲ PYPK 
RUKALAS

TIGU geidi daugiau iš pyp
kės užsiganėdinimo, tat 

rūkyk Prince Albert tabaką. 
Išmėginęs rasi, kad tasai taba
kas jums patiks. Jo skon;s, 
kvapsnįs ir švelnumas toli 
gražu lenkia visokius kitokius 
rūkalus kokius kada nors 
vartojai.

the naticnal jcy smoke

pavelyja jums rūkyti kiek tiktai norite. Nuo jo liežuvis 
neperšti nei gerklė neišdžiusta, nes perštis ir džiovi
nimas yra prašalintas mus\r užpatentuotu procesu. 
Nusipirk kiek-nors Prince Albert šiandien ir pats 
persitikrink, kad tai yra puikesnis pypkei ir cigaretams 
tabakas, negu kada nors rukiai.

X
Gaunamas raudonuose krepšeliuose, raudonose blešinėse ir puse 
svaro blekės humidoruose arba svaro stiklo humidoruose, kurių 
dangteliuose randasi kempė drėgnumos palaikymui.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
AVINSTON-SALEM, N. C.

FIRST STATĖ
BANK

107 SALĖM ST
BOSTON, MASS!

Lietuvoje
Lenkijoje

Nusiunčiamc pinigus ir 
pasiūlome geriausi užtik
rinimą. sekančioms musų 
kainoms:

i
Lenkiškos Markės

1.000—už $21.50.

Rubliai
1,000—už $48.00.

FIRST STATĖ BANK
< O~

BOSTON MASS: Į

LIETUVIŠKA

BA.VKA
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 pigiausia kainą ir gali prista
tyt greičiausiai kaip lik galima.

Patarimą duodame saugų ir vi
siškai dykai.

Mes, kaipo lietuviai. ’>e abejonės, 
kalbame ir rašome lietuviškai.

Ateikite ir persitikrinkite.
Jeigu jus gyvenate už Bostono, 

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

BVCOIAN IR FINBERG
BANKIERTAI (51)

85 Linreltst., Boston, Mts$.

APSAUGOKITE SAVO IN
STRUMENTUS. KAD 

.NIEKAS NEPAVOGTŲ.
Užrašykite savo vardą »r pavardę 

ant kiekvieno daikto, nežiūrint ar jis 
butų geležinis, medinis arba kitokio 
metalo. Toji juodyla, kūną aš par
duodu taip giliai Įtraukia parašytas 
raides, kad jos pasilieka ant visados, 
'vaina 50c. ir $1.00..............   ... . • •.

Radiutn ant kiekvieno laikrodžio, 
nažo arba sieninio, gali padaryti pats 
r aiškiai galėsi matyt tamsiausioj 
aktyj kiek laiko. Kaina 50c. ir $1.00.
Elektrinės lempukės ir kitų daiktų, 

kurie šviečia tamsoje po 25c. Viskas 
yra gvarantuojama. Agentams geras 
nuošimtis. Išsirašvt gali tuzinais.

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

Kiekvienam išsiųsime pakelį teatri
nių pinigų, iš kurių gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi 
•’iustruota kataliogą geriausių laik
rodžių ir įvairių naujų išradimų, kas 
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašykit tuojaus: (49)

PRACTICAL SAL1CS CO.
1219 North Irving Avė., Dept 15, 

CHICAGO. 1LL.

LIETUVIŠKA 
BANKA

279 HANOVER STREET, 
BOSTON, MASS.

LIETUVIŲ ATYDAI!
Į visas Lietuvos vietas, kur tik gali 

pasiekti paštas, MES NUSIUNCIA- 
ME -PINIGUS, gvarantuojam už jų 
pristatymų.

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

Rubliai 100 — $5.00
Lenkiškos Mark. — 100 — $2.00 
Vokškos Mark. 100 — $XS0
Kainos mainosi, bet priduodam 

artymiausią kursą.
Įsteigiamos ir veikiamas kapitalas 

$500,000. (7)
VAL. BACHEVKIA

279 Hanover Street, 
Boston, Mass.

konai iaoai tinkanti prie pieno. Dau
gelyje namų vartojami prie

Ju maistingumas ir gardus .-kon
vardas KOVA L

I
i

*

i
I
i

i

Zmojjiie kasosi galvį. I 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasįmasi pasidaro papro- į 
eiti, ir tnoniet žmogus kn- į 

^5 ■ sosi nejučiom?. Bet jis j 
■i'i žino, kad jam niežti, ir į 

visi kiti tą žino. •. I
Vyrai ir nmterjs kenčia į 

'niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia bereikalingai. ? 
nes tą niežėjimą galimrf Į 
lengva: prašalinti. Nebus j 

ar niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, I 
įvykstančių nou pleiskanų. ’ l I

X U SS |
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. Į-
P.-.'kui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- f 
nų atsinaujinimo. . S.

RUFFI.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 2 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalitė apsieiti be | 
RUFFLES. jei turite pleiskanų. |

Jus aptickininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiųs*" jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus paėto T 
markėmis ar monev order. kuriuos siųskite šiuo adresu: I

AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

■ s    - -: *-=

SIŲSKIT PINIGUS Į LIETUVĄ
Pinigai jau aplaikomi reguliariškai.

LIETUVOJE EINA MARKES IR RUBLIAI 

SIUNČIAME TELEGRAFU IR PAčTA 
Neatidėliokite, Bet GELBĖKITE GIMINES TUOJAUS. 

GVARANTl’OJAME PILNAI KIEKVIENĄ CENTĄ.

Ateikite ypatiškai arba rašykite:

GOLDBERGER & GOODMAN, BANKER8' 
Vladas Kairys, Mgr.

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

-TB ■ 77.7 f.,,-., J*,J7T-Š"«,I7I-r

*
I

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRŪS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų minty ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistu* dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiirinan- 
čiu», bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
aesi visai nauju žmogui Devynes iš dašimtes visu žmogau* ligų,
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. x*uai ir 
išpūtimai, uiketėjimas skilves. tuliinis. anemia. kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuvalgia, stokas energijos, nusripne- 
jtmas nervu ir negalėjimas mirguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

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

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Mvaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir supntimu. nier* amir- . 
danėio kvaito ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gniomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprinta miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu m 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priima* 
•kon| ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi 
sava pretelems. ___ __ . -

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) 4atm> 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu. arba vieno mėnesi 
gydymo. Gulėte pirkti šešes bonkutM. arba šešius menesius gydymo už paakiną (W-00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užgaaeėBntaą ĘS- 
sskmtu, sugražink bonkute ir pilsus. o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negnšna 
prapuldyti viena centą. Mes imame rizika.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.
National Labom*ory, L. 21—537 South Oearborn St.. Chieago, 111.

Gerinamieji: įdedu čionai* $................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Vardas ir pavardi

Gztvf ir numeris

Miestas.................. Valstija

SIUNČIA PINIGUS | U ETUVA

bo*kot

Žinom— per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas K 

*Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

ir gvanntuoja
Norin&na gauti prekes pinigų ir kitų Įtarių 

meldžiame kreiptu pa®

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

RUFFI.ES


pistų ir komunistų. Tam tik
slui draugai tuojaus sumetė 
S dolerius su centais. į 

Toliaus konferencija svar
stė LSS. suvažiavimo klau-- 

įsimą. Vienbalsiai (apie 20 
LSS. VI Rajono konferenci-!balsų) paremta Brooklvno 

jos protokolas.
.. ^Laipkrieio 16 dieną South 
Bostono Lietuvių Salėje bu
vo vietos socialistų sušauk
ta LSS. VI Rajono konfe
rencija. Delegatų prisiun
tė Cambridge’aus kuopa, 
Nortvoodo kuopa ir kitos. 
Išviso konferencijoj dalyva
vo daugiau kaip 20 draugų.

Konferencijos pirmininku 
išrinkta drg. V.* B. Ambro- 
zaitis, padėjėju drg. T. Gre- 
viškis; sekretorium drg. C. 
Macke.

Kuopų atstovams išdavus 
raportą apie persiorganiza- 
visų kuopų stovi, pasirodė, 
kad kuopos gerai stovi.

Išrinkta presos ir rezoliu
cijų komisiją, kurion įnėjo 
drg. S. Michelsonas, drg. J. 
Brazauskas ir drg. Raste
nis.
Ilgiausiai konferencija kal

bėjo apie tai, kokie turi būt 
musų santikiai su komunis
tais. Vusapusiai šitą klau
simą apkalbėjus, vidhbalsiai 
buvo priimta šitokia rezoliu
cija, kurią rezoliucijų komi
sija pagamino:’

”LSS. VI Rajono konfe
rencija, buvusi 16 lapkričio, 
1919 m., So. Bostono Lietu
vių Salėje, atsižvelgdama:

”1. Kad komunistai suar
dė Lietuvių Socialistų Są
jungą ir Socialistų Partiją, 
ir apskelbė tom organizaci
jom atvirą kovą kaipo di
džiausi jų priešai:

”2. Kad jie klaidina darbi
ninkus, tvirtindami jiems, 
buk čia tuojaus įvyksianti 
revoliucija tik reikia prisi
dėti prie komunistų parti
jos;

”3. Kadangi komunistų 
p>ortijos organai ir pavienai 
nariai kaip Įmanydami dis
kredituoja socialistų vardą, 
šmeižia jų laikraščius ir 
veikėjus:

”1. Kad komunistai, ardy
dami darbininkų vienybę ir 
griaudami ju organizacijas, 
faktinai . padeda ne darbi
ninkams, bet jų priešams;

”Nutarė:
”Žiurėti i komunistus 

kaip i didžiausius darbinin
kų klaidintojus, 'kritikuoti 
juos žodžiu ir raštu, aiškin
ti minioms jų taktikos pra
gaištingumą. ir šitą kovą su 
iais stiprinti ar silpninti su- 
lyg to, kiek ju veikimas bus 
darbininkams biėdingas.”

Rajono laikinojon valdy- 
bon konferencija išrinko se
kančius draugus: organiza
torium drg. A. Liutkų, iš 
LSS. 133 kuopos; finansų 
raštininku drg. V. Aniestą, 
iš LSS. 71 kuopos; protoko
lų raštininku drg. J. Jan- 
kausą; kasierium drg. J. 
Brazauską, abu iš LSS. 60 
kuopos.

Atgaivinimui komunistų 
suardyto LSS. VI Rajono, 
konferencija priėmė sekan
čia rezoliucija:

”LSS. VI Rajono konfe
rencija ragina visus socia
listus, neprisidėjusius prie 
komunistų, tvarkyti komu
nistų suardytas LSS kuopas 
arba tverti naujas visur 
kur tik randasi bent penki 
draugai tam pritariantis.

"Konferencija išrinko Ra
jonui laikiną valdybą, ir no
rint kokių nors paaiškinimų 
ar pagalbos, reikia kreiptis 
pas laikinąjį Rajono orga
nizatorių šiuo antrašu; A. 
Liutkus, 1118 Washington 
st., Nonvood, Mass.

”Rajonas yra pasiryžęs 
naujoms kuopoms visame 
padėti, kaip ve, prakalbas 
parengti, kalbėtoju parūpin
ti, ir tt.”

Agitacijai konferencija 
nutarė išleisti 5,000 lapelių, 
kad išaiškinus visuomenei, 
koks skirtumas tarp sočia-

V

Vietinės Žinios DEMONSTRACIJA.

LSS. REIKALAI.
VARDAN VISŲ LIETU
VIŲ MASSACHUSETTS 

VALSTIJOJ.
Nors buvo nutarta ant kon-draugų Įnešimas, kad laiki- 7 .. A ,

nas centro komitetas šauktų iere^D°s. Bostone, kad su- 
nepaprastą suvažiavimą šio 
mėnesio pabaigoje. Rajono 
delegatu i LSS. suvažiavi
mą likos išrinktas S. Michel- 
sonas.

LSS. VI Rajono organu 
aprinkta „Keleivis.”

Konferencija vienbalsiai 
užgyrė LSS. VIII Rajono 
komiteto protestą prieš ko
munistų sauvaliavimą.

Vienbalsiai nutarta dele
gato i LSS. X Suvažiavimą 
siuntimo lėšoms surengti 
tinkamą vakarą.

Konferencija užridarė 6 
valandą vakare ir draugai 
išsiskirstė pilni energijos ir 
gero ūpo.

LSS. VI Rajono koferen- 
cijos sekretorius:

C. J. Macke.

KOMUNISTAI DRASKO 
DARBININKIŠKAS 
ORGANIZACIJAS.

daryti vienoj dienoj ketu- 
jrias milžiniškas demonstra- 
Įcijas Mass. valstijoje, kaip 
tai:. Bostone, Lawrence, 

iBrocktone ir Worcesteryje 
išnešimui protesto prieš Lie

tuvos griobikus Lenkus, Vo
kiečius ir Kolčakininkus ru
sus, bet kadangi Bostono 
centralis • komitetas nieko 
iki šiol nežino apie veikimą 
'paminėtų kolonijų, todėl nu
karę klesti visus . lietuvius 
ir lietuvaites dalyvauti šioj 
milžiniškoj Mass. Lietuvių 
Demonstracijoj Bostone, 
ateinančioje subatoje po pie
tų, tai yra 6 dieną gruodžio 
[Programas prasidės nuo 1 
po pietų prie Lietuvių sve
tainės, kampas E ir S’lver 
gatvių, So. Bostone ir mar
guosime iki Bostono sodo.
. Visi lietuviai, kurie tarna
vote S. V. kariumenėje apsi- 
rengkite savo uniformomis 
ir pasitikite musų Lietuvos 
pulkininką Žilį, kuris dabar 
tiktai pribuvo iš Lietuvos ir 
dalyvaus šoje demonstraci
joje Bostone. Visi, kas tik 
gyvas, rengkitės prie de
monstracijos ir pasirodyki- 
me, kad mes esame LIETU
VIAI ir reikalaujam LIE
TUVAI LAISVĖS ir NE- 
PRIGULMYBeS ir protes-

į 
I

Labdarystės Draugijos na
riams.

Ateinančioj seredoj; gruo
džio 3 d., nuo 7:30 vakare,; 
Lietuviu Salėj Įvyks Lietu-
r'/ių Labdarystės d r-jos mė
nesinis susirinkimas. Bus 
nominuojama nauja valdy
ba 1920 metams. Kiekvienas’ 
narys būtinai privalo dalv- 
vauti. Rinkimai Įvyks pėt-' 
nyčioj, gruodžio 5 d., Lietu-, 
vių salėje. Balsavimas pra-j 
sidės nuo 7 vakare ir tęsis j 
iki 10 vakare. Kiekvienas 
narys eidamas balsuot turi 
turėt mokesčių knygelę, ki
taip negalės balsuoti. Daly-, 
raukite visi nominacijoj ir. 
balsavime.

EXTRA! EXTRA!

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia Liet. Laisv. Feder. 30 kuopa

ATEINANČIOJ PĖTNYČIOJ, 5 GRUODŽIO 
Praaidėa 7:3o vakare. / 

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kamilas E ir Sihrer Sis. South Bastin. Mass.

. .. KALBĖS KUN. M. X. MOCKUS
Maža įžanga padengimui lėšų.

PRAKALBOS^IR VIEŠOS DISKUSIJOS 
ĮVYKS TOJ PAČIOJ SALĖJ 

ATEINANČIOJ NEVĖLIOJ, 7 GRUODŽIO 
Pradžia 2 vaL po pietų.

Pradžioj kalbės kun. M. X. Mockus, o vėliaus bus viesos disk usijos. 
įžanga dykai. Kviečia KOMITETAS.

Kostiumų Balius!
KONCERTAS.

Subatos vakare, 6 gruodžio,
Symphony salėje. Bostone, dai-. 
nuos gersi rusu dainininkė Ny-Į 
nė Tarasova. Ji yra pasižvmej u- Kampas E ir Siiver St.
si visam pasaulyje ir nors ame
rikonai šaltai atsineša i Euro
piečius. tečiaus New \orko ang
lu laikraščiai labai ją išgiria, 
kaipo talentuotą dainininkę su 
neapsakomai gražiu balsu ir di
leliu išsilavinimu. V ertėtu ir 
’ietuvaims mviintiems dalią iš
girsti jos dainas.

Rengia LSS. 60 kuopa.

Subatoj, 6 Gruodžio-Dec., 1919 m.
LIETUVIŲ SALEJE

, -:- So. Boston, Mass.
Pradžia nuo 7:30 vakare.

Kurie bus su gražiausiais arba navatniausiais kostiumais, yra pas
kirtos keturios brangios dovanos, moterims ir vyrams. Bus geriausia or
kestrą.

Seni ir jauni maončkit atsilankyt. KOMITETAS.

I

REIKALINGA sena moteris prie na
mų darbo pridabot vaikus; vienas 4 
metų, antras 2 metų. Gera vieta ir 
gera mokestis. Atsigaukit greitai.

K. D. PAZERSK1S
196—1-th st„ So. Bostone.

Tel. Haymarket 4164
Gyvenimo Tel.: Cambridg* 6098.

DR. AL FHOKIEVICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 C ANA L ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

Tel.: Richmond 2957-M. y

| Dr. David W. Rosen .
HS Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir < Į 

Rusiškai. ) į
ĮB GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- L 
ffi PTAS LIGAS.
įn VALANDOS:
* Nuo 8 iki 10 ryto,
įb Nuo 2 iki 3 dieną.

Nuo 7 iki 8 vakare.
32 1 H ANO VER ST.

l BOSTON. MASS.

$
)

fI
Didžiausia Lietuviška

APTIEKA
Naujiena Visiems.

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

Taipgi užlaikom visokių ii- 
dirbysčių ir patentuotų prepa
ratų. Kadangi visokių vaistų 
turime labai daug, todėl vardus 
ir kainas tik kai-kurių čia pa
duoda m.
Kraujo Valytojas ..............$1.50
Nervų Ramintojas ..............$1.50
Nuo slinkimo plaukų ir

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

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

_ Taipgi užlaikom šimtus kito
kių vaistų, vaistų nuo paslap
tingų ligų ir t-t.

Klausdami ko nors atsiųskite 
k rasos ženklelį atsakymui.

Adresuokit šitaip:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

DU PROGRESYVIŠKI VYRAI gali 
gaut vietą už pardavėjus: patyrimas 
nereikalingas, bet noras dirbti ir pa
stangos pastūmėt reikalą, yra pagei
daujamos. Turi būt 27 metų, pačėdus. 
Atsisaukt nuo lo rytais, 84 Statė st., 
Room 321, Bostone. (50)
---------------------------------------------------- ,

| Tel. So. Boston 1771 į

• Dr. J. Jonikaitis•
* ’ 
» 
« t
» i

Socialistų prakalbos.
Subatoje. 6 gruodžio, nuo 8 

vakare bus žymios socialistų 
prakalbos Tremont ierfiple. 88 
fremont st. Kalbės Irwin St. 
■John Tucker iš Chicagos, kuris 
20 metų pasižymėjęs socializmo 
idėjai, 
ti.

SVARBI ŽINIA.
Atsidaro Centralio Bendro 

tuviu Banko Skyrius South 
Bostone.

GERBIAMIEJI BROLIAI 
SESUTTĖ LIETUVIAI!

Turime už malonumą pasida
lyti su gerbiamais bendrais-šė- 
rin inkais ir visais broliais ir se
sutėmis lietuviais ta džiuginan
čia žinia, kad 6 gruodžio š. m. 
Centralis Bendras Lietuvių Ban
kas atidaro savo skyrių arba 
’brenčiu” po nurn. 366 Broad- 
way, South Bostone, buvusiam 
"Sandaros” Administr ofise.

Todėl šiuomi ir kviečiame vi
są gerbiamą lietuvių visuome-! 
nę kuoskaitHngiausiai tą, t y.! 
gruodžio 6 dieną atsilankyti ant! 
viršminėto skyriaus-branch ati
darymo, kad parodžius svetim
taučiams, jogei mes prijaučiam 
savo Įstaigai, jog mes mokame 
remti vienintelį ir tikrą savo 
banką. Parodykime tai savo 
skaitlingu atsilankymu, pinigų 
sudėjimu ir tt. žodižu, parūdy
kime svetimtaučiams ir patįs 
sau, savo subrendimą ir mokėji
mą atjausti savo besikuriančios 
ir jaunutės komercijos biznio 
rėmime.

Centralis Bendras Lietuvių 
Banko Skyrius So. Bostone pri
ima pinigus ant įdėjimų ir veda 
visus kitus bankinio biznio sky
rius, kaip ve: ”check account,” 
skolas ant morgičių ir turi juri- 
dicijos skyrių ir visiems visos 
informacijos veltui. Nuo įdėtų 
pinigu mokame 5 procentus.

Da kartą gerbiamųjų bendrų 
ir rišu lietuvių apskritai prašo
me, kad valio visi į Centralio

LDLD. 2 kuopai priklausan
tis komunistai sumindžiojo 
organizacijos konstituciją.

Lapkričio 30 d. buvo L. D. 
L. D. 2 kuopos susirinkimas. 
Susirinkimą atidarius ir jo 
formališkumus atlikus, kuo
pos organizatoriaus buvo 
paaiškinta, jog susirinkimas 
turės nubalsuoti tris orga
nizacijos klausimus, būtent: tuojam prieš Imperialistus 

Lenkus, kurie užpuolę su sa
vo kariumene Lietuvą, te- 
rioja šalį ir žudo nekaltus 
Lietuvos gyventojus. Taipgi 
šioj viešoj demonstracijoj 
reikalausime sugrąžinti Lie
tuvai musų Vilniaus, ir kad 
Vokiečiai su Kolčakininkais 
rusais butų prašalinti iš Lie
tuvos žemės; prašysim A- 
merikos ir Aliantų pripa
žinti Lietuvai neprigulmy-' 
bę ir suteikti pagalbą badau
jančiai Lietuvai.

Viengenčiai Lietuviai ’
l 

.' i 
lr veikim visi iš vieno iki per- 

galėsim visų priešą. Nesi- 
gailėkim laiko ir pinigų ke
lionėms, važiuokite visi Į- 
Bostoną. Padarykime Lie
tuvių Šventę subatoje ir ne
dėlioję ir padėkime paskuti
nes musų pastangas, idant 
dalyvauti pilnai 50,000 lie
tuvių šioje demonstracijoje 
$u Įvairiais lietuviškų drau
gijų ir Lietuvos ženkleliais. 
Tegul draugystės neša savo 
vėliavas pavieniai mažus 
lietuviškus ir amerikoniškus 
vėliukus. idant butų tikra 
patriotiška išžiūra visose 
Bostono gatvėse.

pavedimą LDLD. komunis
tu kontrolei, mainymą L. D. 
L. D. konstitucijos ir naujos 
centro valdybos rinkimą, tai 
cirg'. J. Jankauskas padavė 
rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad LDLD. 2 kuopa atmestų 
kandidatūrą Į centro virši
ninkus tų asmenų, kurie pa
statyti rinkimams priešin
gai LDLD. konstitucijai, ku
ri šiuo klausimu šitokių tai
syklių stato: ”Centro Komi
teto ir Literatūros Komite
to nariais gali būti tik tie, ___ ______ _______
kurie priklauso prie LSS. j jauni ir seni, vyrai ir mote 
arba Socialistų Partijos ir jris! Visi demonstraciją• •

vra išbuvę vienus metus L. 
D. L. D. arba LSS. nariais.” 
Gi į kandidatus pastatyti 
asmenis yra komunistai, o 

,ne LSS ir Soc. Partijos na- 
| riai.

Visi rimtesni nariai stojo 
j vž rezoliuciją ir gynė L. D. 
. L. D. konstituciją, bet ko- 
’ munistai kėlė lermą, pravar
džiuodami konstitucijos gy- 

j nėjus ”smalaviriais” ir re
voliuciją nedidelė balsų di
džiuma atmetė, tuo budu su
mindami LDLD. konstituci-

! ia-
Komunistai užsispyrė, 

: kad pirpiiausiai^ balsuoti už 
sastatytus j LdLd. centro. ijetUviąi veikėjai iš
viršininkus kandidatus, te- yiass, Connecticut, Rhode 
•iaus socialistai griežtai pa- ■ slana, New Yorko ir kitų 
reikalavo, kad pirma kuopa. prjbukite ant šios

j demonstracijos Į Bostoną ir 
padėkite šiame darbe nepri- 
gulmingos Lietuvos naudai, 

j Visi lietuviai darbininkai 
'ir abelnai geros valios žmo- 
!nės, kuriems rupi darbinin- 
| kiška laisvė, dalvvaukit šio
je demonstracijoje ir pakel
kite savo balsą prieš visus 
lenkus kapitalistus, dvari
ninkus ir jų aristokratišką 
valdžią, kuri verčia musą 

I lietuvius prie senojo despo
tizmo ir abelnai prieš visus 
' užgrobikus z imperialistus. 
1 Sueikim yisi prie vieno dar
bo ir kovokim prieš visokius 
Lietuvos prispaudėjus ir no
rinčius pagrobti Lietuvą sa
vo išnaudojimui.

Todėl nepraleiskite nė vie
nas subatoje, 6 gruodžio,! 
nuo 1 dieną susirinkt prie 
Lietuvių salės So. Bostone. 

NuL Liet. Dr-jų Komit.

I

cLSt3t\tus i LDLD. conti o, Visi lictuvicii
lj- O TA /"i 1 /A orilC 4" O_ ' \ •

Haus socialistai griežtai pa-[į\.ian5' 

nu^istatytii savo poziciją,, 
.ai yra aiškiai pasisakytų, 
ir ji pildo LDLD. įstatus, ar 
Atmetus juos stoja komunis
tų abazan. Ir čia komunis
tams jokių argumetų nerei
kėjo, jie rėkdami, kad LSS. 
visai nėra pasaulyje, tik bū
relis ”smalavirių,” o Socia- 
istų Partija daugiau nieko 
bendra neturi su LDLD. 30 
balsų prieš 16 nubalsavo pa
vesti LDLD. komunistams. 
Tokiu budu antru kartu su
mindžiota LDLD. konstitu
ciją, kuri ”apie L. D. L. D. 
pastovumą” straipsnyje, 2 
paragrafe sako: -‘Draugijos 
pamatiniai įstatymai gali 
būti atmainyti tik dviem 
trečdaliais balsų.” Gi 2 kuo^ 
dos komunistai 30 balsais i 
prieš 16 pilnai užgyrė L, D. i 
L. D. seimo nutarimus.

Kadangi faktinai LSS. 
gyvuoja ir yra dalimi Socia
listų Partijos, tai socialistai; NAUJA GROSERNĖ IR 
tuojaus spisrinkimą apleido. bUCERNė SO. BOSTONE 
atsisakydami dalyvauti ko-, 
munistų ’ 
darbuose.

 ___________ _______ ____________ _Bs» 
t Po No. 675 Eighth st, tarpe L ir M 

destruktyviuose gatvių. Švieži ta vorai ir pigios kai- 
- nos. Meldžiame atsilankyti ir pasi

žiūrėti._________________________ (52)
nAs.

Lie-

IR

i

Kviečia visus atsilanky-
Socialistu Partija.

N0RW00D, MASS.
Gruodžio 7 d., nedėlioję, 

nuo 10 ryte. LSS. 133 kp. tu
rės susirinkimą. Liet. Ėend. 
Name. Visi nariai malonė
kit atsilankyt, nes yra daug 
naujų reikalų apsvarstymui. 
Ateikit ir norintis prisirašy
ti prie kuopos. Sekretorius.

DAINININKU ŽINIAI.
Nuteriotos Lietuvos Draugų Ko

mitetas prašo visu Lietuvių ir Lietu
vaičiu S. Bostono ir visų kitų aplinki
nių miestelių kurie yra dainavę cho- 

i ruošė ir r.ors kiek pažysta notas, kad 
' ateinančio ketvergo vakare. 4 Gruo- 
•Ižio. kaip 7:30, visi susirinktų į Lie- 

! tuvių Svetainę, kampas E ir Siiver st. 
So. Bostone. Minėtas dainorių susi
rinkimas yra šaukiamas kad prisi
rengti dainavimui laike lietuvių de
monstracijos su kitomis tautomis, ku- 

jruodžio. Lietuvių cho- 
Kompczitorius M. Pe-

ri įvyks <>-tą C 

ve

vadovaus
rausias. Kuriems rupi .Lietuvos lai- 

ir likimas rutinai prisidėkite!
Kviečia N. L. x'>. Komitetas.

SVARBIOS PRAKALBOS!
Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų 

tJ-vė, rengia žymias prakalbas Nedė
lioję, 7-tą Gruodžio. 1919, Lietuvių 
Salėje, kamp. E ir Siiver st., So. Bo
stone. Prasidės nuo 7:30 vakare.

Kalbės kun. K. Urbanavičius, adv. 
F. J. Bagočiąs, A. Kupstis ir -J. Kuz- 
uauskas apie amatų svarbą, ir ben
drovių reikalus. Be to išgirsite daug 
'.aujo ir apie musų bendrovę.. Kvie- 
iame visus kuoskaitlingiausiai atsi

lankyti. , Komitetas.

PUIKUS BALIUS!
Subatoje. 6 Gruodžio. Cambridge 

Liet. Komunistų 71 kn. rengia gražų! 
>alių ODD FELLONVS SALEJE 
536 -M2ssachnsetts avc.. Cambridge. 
Prasidės nuo 7:45 vakare.

Gerbiamą visuomenę kviečiame at- — . . • -r,__
slankyti, nes šis balius bus visokiais. Bendro Lietutiu Banko South 
atvilgiais gražus ir —1------- -------
giai praleisti laiką pnfe geros Carr»-j 
bridge’aus Latvių orchestros, kuri p.r; 
■na kartą visus atsilankiusius pilnai 
palinksmins. Kviečia 71 Kcm. kp.

LANGŲ MAZGOTOJAI.
Gerai patyrusiam abelną dar- 

bą vyrui, gera mokestis, darbas 
ant visados.
THE BUILDING CARE CO. J
128 Beldford st.. Boston.

i

ii s

Chirurgas ir Gydytojas 
Ofisas: 495 E. BROADVVAY, 

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

nuo 7 iki 9-tos vakare.

I « 
« 
» i » 
« «

SS®©®©©©©*©©©©©'*

Dr. L. J. Podderl
Iš Petrogrado. *

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR I 
MOTERŲ LIGAS. -f

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

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

69 CHAMBER ST., BOSTON.-f
Telephone: Haymarket 3390 g

I
I

Ant 21 
akmens

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

važiuojantiems žmonėms,

Gvarantuotas ant 20 mc-

i gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
j kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti.
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes įš- 

■ siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
1 reso už $7.45 C. O. D. ir persiuntimo 
Į kaštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
i 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.

1

ŠALTIS platinasi 
ir platini* Influenzų 
Praašlink šaltį tuojaus 

su

!

I

J
I

i

v

DAKTARAS

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

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

tos pačios valandos).
Ligoniai, kurie serga sunkiai ir 
reikalauja ligonbučio gydymo ir 
priežiūros, užtikrina m, kad gaus 
geriausių priežiūrą, gerą valgį 
ir kambarį, ir gerus patyrusius 
daktarus visą laiką. Mano pri- 
vatiška Hospitalč yra aprūpinta 
su Medikališkais ir Chirurgiš
kais skyriais, geriausia Labora
torija dėl mikroskopiškų ir che 
mikališku analizacijų Kraujo, 

šlapumų ir Pilvo ligų.
. Įsteigta 23 metai!

401 Marlboruogh Street 
(Netoli Massachusetts Avė.) 

BOSTON, MASS.

cascara£^quinin1 
' * 
SROMlIte

Pavyzdingos šalčiui gyduolės 
per 20 metų — pilių formo

je — saugios, tikros — 
prašalina šaltį į 24 va

landas — {Ti rpą j 3 
dienas. Geras bak- 
vsuKas turi raudo

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

f . - am

kiekvienas sma-[ Bostono skyrių ant atidarymo 
gruodžio 6 dieną!

Padary kime tą dieną savo biz
niuko kilimo šventės dieną!

Visi atsilankiusieji gaus do
vanas ant atminties.

Su augšta pagarba, 
Juozas Kavaliauskas.

Cent. Ben. Liet. Banko prezi
dentas.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. _______________ c

Gauki. k«pij» Severas lictuviiko kalen
doriaus 19S) metam. u»vo aptiekoje- *rb» 
parašyk ir pr.reikalauk t>e.io« Buomus. 
Gaunamas dovanai!

Kosulys
yra tai įkyrius symptomas, kurs 
neretai priduetta daug skausmo, 
kentėjimo ir rūpesčio. Nuo jo ne
galima taip lengvai nusikratyti kaip 
kas norėtų, jeigu nedarysi taip, kaip 
kiti daro: Imk

Severa’s 
Balsam for Lungs

(Severos Balsam?, Plaučiams) gy
dymu: nuo kosulio, peršalimo, už
kimimo, apsunkinto kvėpavimo, 
gerklės skaudėjimo ir spazmodiško 
smaugulio. Pamėgink šiandien. 
Gaunamas jūsų aptiekoje. Tinka 
vaikams lyginai. kai<| ir suaugu
siems. Kainos: 25 et ir 1 et. tak
sų, arba 50 et. ir 2 et. taksų.

W. F. SfVFRA CO 
CEDAR RAPIDS. IOWA

i

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

425 BROADWAY, SU BOSTON 
Tel. So Boston 27 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Nedėliomis nuo 1 iki 3

k*

DIDELIS KONCERTAS! I
1

Į Subatoje, 6 Gruodžio-Dec. 19191
i ' T
: Pradžia 7:30 vakare. I

| Įvyks didelis koncertas garsiausios Rusės dainininkės 
?’ NYNfiS TARASOVOS

Symphony Saleje
MASSACHUSETTS & HUNTINGTON AVĖ., BOSTONE.

/ Visos dainos bus dainuojamos rusų kalboje. ■;
ji Kainos bilietų 75c., $1.00, $1.50 ir $2.00.

Į Bilietus galima gaut Shapiro krautuvėj, 8 Leverett st., I
Symphony salėj ir "Keleivio” ofise. Nė vienas nepraleis- 1 

kitę progos, nes tokių dainininkų retai atsilanko. *

i

PININGUS
LIETUVOS!

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

Pinigų siuntimo musų spe- 
ciališkumas.

N. H. Bernstein Co.
Bankieriai 1

101-105 SiImd St., 
BOSTON, MASS.


