
f

No. 40

Pereitą sąvaitę lenku ka- telegramą, patardamas jai

Chicagos.

Šitų atsargumo žingsnių

t I

VALDŽIA NORI ĮVESTI 
PRIVERSTINĄ DARBA.

Metai XV.
True translation filed with the 0ost-master at Boston, Mass., on October 
6, 1920, as reųuired by the Act ofOctober 6, 1917.

LYGA ATSIŠAUKIA I 
LENKUS.

? s m

ŽANDARAI DABOJA 
POPIEŽIŲ.

Roma. —Popiežiaus dva-

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on October J True translation filed with the post-j True translation^filed^ vkith jhe 
t>, 1920, as required by the Act of October 6, 1917. x “ October! master at Boston, Mass., on October

G, 1920, as reųuired by the Act of I <>, 1920, as reųuire j tn* X
- - - - - October 6, 1911.

DERYBOS RYGOJE

JI PAĖMĘ SIŪLYS LIE
TUVAI TAIKĄ.

> -

Lyda jau lenkų rankose. So
vietų kariumenė greitai 

traukiasi.

SO. BOSTON, MASS, 6 SPA1JŲ-OCTOBER. 1920 M,
•EnUrtd u SMond Cl«» M.tter" Februar, 2S. ĮSOS. & th. Post Otfie, «t Boston. ūndw — ĮUreh B. ltl».

KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LA1KRA5TIS

Laidžia J. G. Geguži* * C<

Prenumerata meti
Amerikoje .«••••••••••
Kanadoj ir užrubežiuose

Prenumerata pusei
Kanadoj ir užrubežiuose 
Amerikoje ......................
Apgarsinimų kainos klauskit laišku.

Kreipienties su kokiais nors rei
kalais, taip' adresuokite! 

“Keleivis,** S. Boston, Mass.

Lenkai puola
ant Vilniaus.

•5

riumenė jau paėmė Lydą, 
kur yra svarbus geležinke
lio punktas, ir rado tenai 
daug karinės medžiagos.

Vydamosi neva pasku 
bolševikų, lenkų armija 
briaujasi vis giliau ir giliau 
į Lietuvą ir kas sykis ar
čiau prie Vilniaus. Varšuva 
sako, kad šią sąvaitę Vil
nius busiąs jau paimtas. Pa
ėmę Vilnių, lenkai siūlysią 
Lietuvai taiką, kad sykį ant 

. visados išrišus to miesto li- 
kimą ir nustačius ateities 
sentikius su Lietuva.

Iš Gardino, kurį lenkai 
taip pat jau yra paėmę, bol
ševikai greitai traukiasi į 
šiaurę nuo Viląjaus.

Nežiūrint; kad lenkų ka
riumenė laužiasi .prie Vil- 
niaus, LonTfiĮfgB* wšoiėnio mi
nisterija kalba apie taiką su 
lietuviais ir sako, kad apie 
G spalių busianti pasirašyta 
jau paliaubų sutartis su lie
tuviais. Tečiaus ir apie tai
ką kalbėdamas lenkų minis- 
teris Sapieha sako, kad len
kai pasilieku sau teisę vytis 
paskui bolševikus visur, kur 
bus galima juos rasti. Kaip 
ant Lietuvos žemės neliksią 
jau nei vieno bolševiko, ta
da jie siūlysią Lietuvai tai
ką. Iš tų žodžių taip ir kyšo 
vilko norai.

Varšuvos laikraščiai jau 
aiškina, kad Vilnių lenkai 
būtinai turi paimti, idant 
apgynus tenai lenkus gy
ventojus. Lietuvių Vilniuje 
esanti nežymi mažuma; to
dėl kuomet tenai įsikūrė 
vienų lietuvių valdžia, tai ji 
esanti mažumos valdžia ir 
skriaudžianti lenkų didžiu
mą, persekiojanti jų moky
klas ir tt. Vadinasi, lenkai 
nori pasiimti Vilnių sau.

Tuo tarpu lenkų delegaci
ja išvažiavo į Suvalkus, kur 
žada būti derybos su lietu
viais. Sakoma, kad dėl Lie
tuvos klausimo lenkų val
džia turėjusi pasitarimą sU 
Anglijos, Francijos ir Ame
rikos valdžių atstovais. Po 
šito pasitarimo Lietuvos už
sienio ministeris buvo pa
šauktas Paryžiun, kur jis 
jau ir išvažiavęs.

, ŠAUKIA LIETUVIUS 
GINTIS KIRVIAIS IR 

DALGIAIS.
Ryga. — Lietuvos valdžia 

išleido į žmones atsišauki
mą, kur sakoma: "Sukilkite 
visi, apsiginkluokit kas kuo 
gali — šautuvais, dalgiais, 
kirviais — £—  U--- 1—_____  ir atremkite len- 
kus-užpuolikus, kurie ver
žiasi j musų krašto širdį.”

Lenkai pradėjo veržtis 
Lietuvon nuo 21 rugsėjo, 
kuomet jie perėjo demarka
cijos liniją, nustatytą są
jungininkų 8 gruodžio, 1919 

' metų.

Pataria susitaikyt su lietu
viais geruoju.

Tautų Lygos pirmininkas 
Bourgeois mušė Lenkijai 

_ .<į, ya«uuauiao jcil,
kad ji savo pačios labui 
stengtųsi susitaikyt su lie- 

i tuviais geruoju. Jisai išreiš
kia nusistebėjimą, kad Len
kija, sutikusi pavesti ginčą 
srišti Tautų Lygai, nusiun
tė Lietuvai ultimatumą. 
Bourgeois sakosi nusiuntęs 
ir Lietuvai telegramą, pa
tardamas jai susitarti su 
bolševikais, kad jie kuogrei- 
čiausia apleistų Lietuvos 
žemę, ir todėl prašo, . kad 
Lenkija duotų Lietuvai lai
ko tatai padaryti.

Pagalios jis praneša, kad 
Tautų Lyga siunčia savo 
komisiją, kuri stengsis lie
tuvių-lenkų ginčus išrišti.
PRAŠO TAUTŲ LYGOS 

PAGALBOS.
Londono ”Times” sakosi 

gavės • žinių, kad Lietuvos 
valdžia vėl šaukėsi Į Tautų 
Lygą, prašydama sulaikyti 
lenkų užpuolimą. "Times” 
priduria, kad Lygos komisi
ja Lietuvos klausimui ištir
ti buvusi paskirta pereitą 
nedėldienį ant vietos.

LIETUVIAI UŽTVĖRĖ 
LENKAMS KELIĄ Į 

VILNIŲ.
Lietuvos Informacijos 

Biuras prisiuntė "Keleiviui' 
šitokį pranešimą:

Lenkų kariumenė, įsidi- 
džiavusi savo laimėjimais 
prieš bolševikus, kurių ar
mijos susmuko, norėtų vėl 
užgrobti visą Lietuvos dalį, 
kurią ji pirmiau buvo užė
musi. Girdi, jau veikiai pa
imsią ir Lietuvos sostinę 
Vilnių.

-Tečiaus Lietuvos kariu
menė jau yra užstojusi jiem 
kelią. Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje yra gavusi žinių, 
jog visu plačiuoju frontu su 
lenkais nuo rugsėjo 25 die
nos prasidėjo sustiprintas 
žvalgybos darbas, ir nuola
tini susirėmimai. Lietuvos 
kariumenė rugsėjo 30 dieną 
laikiusi yra šį ilgą frontą, 
pradedant nuo Prūsų sie
nos, būtent per Lieškiemis. 
Jalovo. Fornetka, pro Bak
šių ir Laipiškių ežerus. 
Burbiškiu kaimą iki Gala- 
dos ežero, toliaus per Ogo- 
rodnikus. živulčiškius, Mer
kinę, palei Ūlos upe, pro Di
džiuosius Solečnikus iki 
Slobodkos ir toliau iki rytų 
su rusais siena. Tokiu budu 
Vilnius yra pridengtas mu
sų kariumenės pajiegomis. 
Jokių bolševikų pajiegų į 
šiaure nuo tos linijos nėra, 
kaio jų* nebuvo nė Druski
ninkuose, nė Rodunėj. Iėn- 
kų puolimas negali būti ne- 
kuo pateisintas. Prieš tokį 
lenkų, puolimą Lietuvos At
stovybė yra surašiusi nauja 
valstybės departamentui 
protestą, kursai ir buvo 
spalių 2 dieną įteiktas.
V to'- - ----- - •

master at Boston, Mass., on
< , 
October 6, 1917.

LIETUVIAI BOMBAR
DUOJA LENKŲ POZICI

JAS.
Žinios iš Varšuvos sako, 

kad lenkų kariumenė, vyda
ma nuo Gardino rusus paė
musi 8 kanuoĮes ir 1,300 be
laisvių, tų tarpe vieną bol
ševikų Jcomisarą.

Suvalkijoj, š/tos žinios 
sako, lietuvių artilerija 
bombarduoja lenkų pozici
jas.

RUSAI SUNAIKINO 
LENKŲ PULKĄ.

Gauta Londone Maskvos 
telegrama sako:

”Netoli Obuchovo kaimo, 
16 varstų Į rytus nuo Gardi
no, mes sunaikinom visą 
priešo pulką, paimdami dvi 
armotas ir šešis kulkasvai- 
džius. 160 kareivių iš to pul
ko buvo paimta nelaisvėn. 
Apie 60 mylių Į šiaurę nuo 
Rovno po smarkaus mūšio 
priešas užėmė Sarnų stoti. 
Apie 20 mylių į šiaurryčius 
įuo Kauno mes paėmėm ke- 
lialą kaimų. Staro-Kons- 
f.antinovo apielinkėj eina 
-markus mušis su lenkų rai
teliais.”

LENKAI PAĖMĖ PIN
SKĄ.

Lenkai užėmė Pinską, pa
imdami kartu daug belais
vių ir karinės medžiagos. 
Tarp 4,000 belaisvių esąs di
vizijos vadas ir apie 200 so
vieto valdininkų. Į lenkų 
rankas pateko 500 vagonų 
r 250 kulkasvaidžių.

Be to da bolševikai pasi
raukė iš Slonimo ir lenkai 

atsiėmė VolkoviskĮ.

True translation filed with the post- 
at Boston, Mass., on October 

i,’.1?20’ as required by the Act of October 6, 1917.

ŠEŠI AMERIKONAI RU
SIJOS KALĖJIME.

DAR NEPRASIDĖJO, atvvk« Dr-A w- btickney, amerikonas, kuris 
buvo Maskvoj suimtas. Jis 
išsėdėjo tenai kalėjime porą 
sąvaičių. pakol sužinojo, kas 
lis yra. Jisai sako, kad Mas
kvos kalėjime sėdi da šeši 
amerikonai, būtent: Alfred 
Boni iš New Yorko, inžinie-

Atsakomybė už karės tęsi
ma puola ant lenku, sako 

Joffe.
Bolševikų taikos delega

cijos pirmininkas Joffe Ry
goje iteikė lenkams nota, .... 
primindamas jiems, kad iki n’4.s *eleV lr judomujų pa- 
šiol jie da nedavė atsakymo £eikslH kompanijos agentai 
i pasiulvtas rusu taikos sa- lr J°kn Flick’ai; jie 
lvgas. Joffe kaltina lenkus kaItmami už įnėjimą Rusi- 
už atidėliojimą taikos ir sa- -10n be sovietų valdžios leidi- 
ko kad už karės tesima da-??0- Be to da esą areštuoti 
bar ne rusai kalti. Jis reika- Frank kambro iš Brooklyno 
lauja būtinai paskirti datą ^nophon Kalamatiano iš
delegacijų susirinkimui.

Lenkų atstovas Dombskis 
atsakė ant to, kad lenkai da
rę visa, ką tik jie galėję, 
kad greičiau priėjus prie 
taikos, bet kadangi rusai vi- ras apstatytas* ginkluotais 
sai netikėtai pasiūlę jiems sargais. Šventojo tėvo žan- 
naujų sąlygų, visai skirtin- darams duota patronų su 
gų nuo tų, kurias Centralis grankulkomis ir visiems 
Sovietų Komitetas pirma valdininkams įsakyta dabo- 
buvo nustatęs Maskvoje, tai ti. kad darbininkai neįsi- 
iiems, lenkams, pirma rei- veržtų į Vatikaną.
kią tas sąlygas apsvarstyti, Šitų atsargumo žingsnių 
o tik paskui jie galėsią duo- imtasi dėlto, kad pastaru^ 
ti atsakymą. Kaip tik tas ju laiku pradeda kalbėti, jog 
bus padaryta, tuojaus bu- revoliucionieriai rengiasi
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Milijonas bedar
bių Vokietijoj.

ELEKTRA UŽMUŠĖ 
LIETUVI.

Rumford, Me. — Jerry 
(Jurgis) Jonaitis pereitos 
pėtnyčios rytą čia užmynė 
ant elektros vielos, kuri bu
vo vėjo nutraukta, ir tapo 
ant vietos užmuštas. Jis bu
vo nuėjęs pas upę plaukian
čių malkų pasigauti.

LSS. LEIS SAVO ORGA
NĄ.

Lietuvių Socialistų Są
junga tuojaus pradės leisti 
>avo organą, kurio vardas 
bus "Banga,” o kaina* me
tams Amerikoje —$1.00.

Plačiau apie tai rašo pati 
"Bangos” administracija, 
kurios straipsnis tilps se
kančiame ”Keleivio” nume
ryje.

Socialistai tam labai prie- 
’ šingi.

Berlinas. — Socialistai 
• čia labai sujudo, kada suži

nojo, jog ekonomijos minis
teris Scholz, norėdamas iš
rišti bedarbės klausimą, ke
tina įvesti priverstiną dar
bą. Sakoma, kad dabartiniu 
laiku valdžia yra priversta 
mokėti 420,000 bedarbių al
gą iš valstybės iždo, kas pa
daro po keliolika milionų 
markių išlaidų kas sąvaitę. 
Kad nereikėtų už dyką dar
bininkams pinigų mokėti, 
Scholz ketina sudaryti dar
bo armiją po valstybės prie
žiūra. Moteris tokion armi
jon norima imti taip pat 
kaip ir vyrus, ir jos bus 
siunčiamos visur, kur tik 
vra kokio darbo.

Šitą sumanymą užgina 
"Boersen Zeitung,’’ kuri sa
ko, jog mokesčiais nepasise
kė išgelbėti Vokietiją nuo 
suirutės, todėl vienatinis iš
ganymas galįs būti tiktai 
oriverstinam darbe, prie 
kurio Vokietijos žmonės 
įsą jau pripratę. Laikraštis 
Turodo, kad darbo armija 
galima naudoti atsteigimui 
įpleistų ūkių, tiesimui ke- 
ių, taisymui gatvių ir sta
tymui namų angliakasiams 
Ruhro apskrityje. Ypač to
kie namai esą pageidauja
mi, nes kuomet angliaka
siams bus kur apsigyventi, 
tai anglių busią galima dau
giau iškasti. Moterįs gi gali 
dirbti ligonbučiuose ir kito
se panašiose įstaigose.

Nors formaliai šitas ple- 
oas da nepaskelbtas, tečiaus 
socialistai jau pradėjo kelti 
orieš jį protestų, sakydami, 
og darbininkams jis reiš

kia tikrą -vergiją. (Tokia 
larbo armija dabar yra įve
sta Rusijoj. — Red.)

” Vokieti joj dabar yra 1,- 
100,000 darbininkų, kurie 
neturi jokio užsiėmimo, o 
jeigu pridėti tuos, ką dirba 
nusę laiko arba mažiau, tai 
jų bus nemažiau kaip 2,500,- 
100,” pasakė darbo ministe
ris Braun.

Braun sako, kad šitokį 
įdėjimą Vokietijoj sudarė 
Versaliaus taikos sutartis. 
Anot jo, Vokietijos finansai 
dabar stovi ant bedugnės 
krašto ir Vokietijos liaudis 
nuolatos artinas vis prie di
desnio bado ir skurdo.

ORLAIVIAIS PER PACI- 
FIKĄ. "

Orlaivių fabrikantų asso- 
dacija New Yorke paskel
bė, kad dabar yra daromi 
nilžiniški hydroplanai, kū
nais galima bus skristi per 
Ramųjį Okeaną. Jie busią 
gatavi apie pavasarį.

bus padaryta, tuojaus bu- revoliucionieriai rengiasi 
šią galima paskirti ir laiką užimti popiežiaus palocių. 
sekančiam delegacijų susi- 
rinkimui. ,

Vienas bolševikų delega
cijos narių pasakė, kad rusų 
sąlygos lenkams buvo para
šytos taikanties prie Angli
jos visuomenės nusistaty
mo. Jeigu lenkai tas sąlygas 
atmestų, tai bolševikų val
džia pasiūlytų kitokių. Iš to 
matyt, kad* bolševikai pasi
ryžę sutikti ant visko, kad 
tik padarius taiką.

Tečiaus bolševkų delega
cija nesutiko įsileisti konfe- 
rencijon rytų Galicijos uk- 
rąjniečių atstovus Kostą ir 
Levickį, nes bijo kad paskui 
lenkai neatsivestų ir gene
rolą Petliurą, kaipo Ukrai
nos atstovą. Bolševikai nori, 
kad Ukrainoj butų pripa
žinta ne Petliuros. bet sovie
tų valdžia. .

LENKAI GALI TER-

Ypač tos kalbos įgijo pama
to. kuomet biedni kaimiečiai 
ir benamiai darbininkai 
pradėjo užiminėti turtuolių 
rumus. Popiežius labai nusi
gandęs ir jo organas ”Ob- 

’servatore Romano” sako 
kad jeigu žmonės atims iš jo 
turtus, tai atsakomybė už
tai pulsianti ant Italijos val
džios. kuri yra gvarantavu- 
si jo turtams apsaugą.
POLICIJA‘DABOJA SUL

TONĄ.
Pasirašius Turkijos sul

tonui po sąjungininkų tai
kos sutartim, jo rūmai tapo 
apstatyti policija ir kitais 
ištikimais žmonėmis, nes 

j bijomasi, kad Turkijos na- 
i cionalistai jo neužmuštų. 
. Sosto įpėdinis kunigaikštis 
Abdul Medžid Efendi norė- 

! įo pabėgti pas jaunatur- 
’iius, bet tapo suimtas.

i

LENKAI PAĖMĖ 25,000 
RUSŲ IR 100 KANUOLIŲ.

Varšuva. — Lenkai pasie
kė jau Ūlos upe, kuri teka 
’iduriu tarp Vilniaus ir 
Gardino. Tarp 20 ir 30 rūg
ėjo Antroji Lenkų Armija 
naėmė 25,000 Sovietu Rusi
jos kareivių ir 100 armotų. 
Bolševikų divizijos už Ly- 
los buvo visai sumuštos ir 
’enkai dabar persekioja jų 
’iekanas. Pulkininko Dabier 
nackio rinktinė dabar arti-! ---------------- . ,
iasi prie Naugardėlio. Už TRAUKTI DERYBAS. 
Baronaičių Poznaniaus ka- Washingtone kalbama,
riumenė paėmė 1,000 belais-ikad lenkai veikiausia visai 
vių ir 36 kulkasvaidžius. pertrauks taikos deiybas

Suvalkijoj lituviai su len-;su bolševikais Rygoje. Pra: 
\Ris nutarė musms pertrau"; dpiim lpnkairs ir generolui j <ti ir dabar tenai ramu. I langeliui sektis karėje su

i bolševikais, lenkai, sakoma, ■ 
taikytis dabar visai nonoi i. 
•Tie tikisi sovietų valdžią nu 

i versti, čia. žinoma, ne tiek 
lenkų, kiek sąjungininkų, 

■ pienas. Pilsudskis jau daiąs | 
sutarti su Ukrainos atžaga
reiviais ir generolu \Vran-, 
geliu.

53,000 RUSU INTERNUO
TA t OKIETIJOJ.

Iš Berlino pranešama, 
kad lenkų kariumenei spau
džiant. per Vokietijos rube- 
žių perėjo iš viso apie «>3.00 
sovietų valdžios kareiv įų. 
Visi jie tapo internuoti (su- 

. v . - ------- laikvti) ir paskirstyti į
riaušės pnes japonu val-'stovvklu Vokietijos gilumo- 
azią. Riaušėse dalvvavo ie 10 000 lenku kareivių, 
daugiausia studentai. Penki kirtę atidavė vokiečiu vai- 
studentai buvo užmušti ir džiai savo (rinklus, taipgi 
20 sužeista. h internuota.

LATVIŲ ATSTOVAS PA 
SILIEKA AMERIKOJ.
Washingtonas. — Darbo 

sekretorius čia paskelbė, 
kad latvių atstovui Nage-, 
’iui, kuris atvyko į New 
Yorką kelios sąvaitės atgal 
ir kurį šios šalies valdžia 
buvo nutarus deportuot. da
bar duota Įeidamas pasilikti 
Amerikoj keturis mėnesius 
nes jo žmona tikisi neužilgo 
tapti motina ir siusti ją da. 
bar per jūres butų pavojin
ga. Amerikos valdžia nuta
rė deportuoti Nagelį dėlto, 
kad jis esąs „radikalas.”

. Korėjoj prasidėjo didelės

kad lenku kariumenei spau-

ATĖMĖ 60,000 BOMBŲ.
Lucca miestejyje (Itali

joj ) kariumenė užėmė vieną 
dirbtuvę, kuri per tūlą laiką 
buvo darbininkų rankose. 
Dirbtuvėj atrasta 60,000 
bombų.
SKEBAI IR KARIUMENĖ 
LAUŽO ANGLIAKASIŲ 

STREIKĄ.
Williamson, W. Va. —Ka

syklų savininkai Tug River 
apielinkėj pradėjo traukti

I streiklaužių į.savo kasyklas, 
kurių darbininkai streikuo- 
ia. Pereitą sąvaitę atvežta 
125 žmonės iš Akron,^)hio. 
Apie jų pribuvimą zmojo 
tik kariumenė ir vietos val
džia. Milicija varinėja nuo 
gatvių žmones, kad streikie- 
riai vėl neužpultų skebų, 
kaip aną sąvaitę, kuomet 
reikėjo karabinais minią 
skirstyt. Ačiū kariumenės 
pagalbai, savininkai pasi- 
rvžo prigabenti streiklau
žių pilnas kasyklas ir tuo 
budu streiką sulaužyt.

SOVIETŲ RUSIJOJE 
SUMIŠIMAI.

DARBININKAI ŽUDO 
KOMISARUS.

Kareiviai, kurie nenori ka
riauti, šaudomi urmu.

Londonas. — Reuterio ži
lių agentūra, pasiremdama 
rautomis iš Narvos žinio
ms, praneša iš Helsingfor- 
10, jog Sovietų Rusijoj da
bar prasidėję dideli sumiši- 
nai. Pramonėj bruzdėjimas 
linąs tarpe darbininkų, o 
tariumenėj tarpe kareivių. 
Lenkijos fronte kareiviai 
pradėję reikalauti jau baig- 
i karę.

Pranešimas sako, kad Pe- 
rograde sustoję beveik visi 
abrikai. Darbininkai aps
kelbę streiką, norėdami nu
versti bolševikų valdžią. Du 
komisarai esą užmušti.

Vakarų fronte, sakoma, 
kareiviai laiko didelius mi- 
ingu’s ir reikalauja taikos. 
Kareiviai išrinkę 12 savo 
lelegatų ir nusiuntę juos 
Maskvon, kad pareikalautų 
baigti karę. Bet kaip tik de- 
egatai atvyko Maskvon, sa
ko žinia, juos tenai tuojaus 
mėmę ir visus sušaudę.

”Maskvos valdžioje vieš
patauja išgąstis,” sako Nar
vos žinia.

LENINAS SUSIRŪPINĘS 
PRIEŠŲ LAIMĖJIMAIS.
Paryžius. — žinios iš Ru

sijos rodo, kad dėl lenkų ir 
generolo AVrangelio pasise- 
<imų Leninas su Trockiu la
bai susirūpinę: Sovietų val
džia išleidusi atsišaukimą Į 
visus buvusios caro valdžios 
karininkus, kviesdama juos 
stoti sovietų armijon ir gin
ti Rusiją.

* *

Iįj

■-ta Rusijoj.

/

7,000 MAINERIŲ METĖ 
DARBĄ.

West Virginijos šiaurėj ir 
Ohio rytuose sustreikavo 7,- 
000 minkštosios anglies 
mainerių. Streikas kilo dėl
to, kad kompanija atsisakė 
darbininkams mokėti už 
prašalinimą akmenų iš ka
syklos dugno.

VOKIEČIAI TURI 150,000 
KAREIVIŲ.

Vokiečiu armija dabar 
susideda iš 150,000 kareivių.

l

• •

*
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LIETUVOS CENZŪRA IR 
AMERIK. LAIKRAŠČIAI.

Šiame 'Keleivio" numery! 
telpa straipsnis "Sušelpkite 
Mus,” kurį prisiuntė mums! 
iš Lietuvos musų bendra-į 
darbis, nesenai išvažiavęs 
iš Amerikos. Jisai prašo, i 
kad amerikiečiai šelptų sa
vo gimines ir draugus Lie
tuvoje Amerikos laikraš- f 
čiais, pridurdamas, kad pir
ma Lietuvos cenzūra konfi
skuodavo armerikiečių laik- 

. raščius, bet dabar esą vil
ties, kad daugiau to jau ne
busią.

Kariškas Cenzorius, per
skaitęs šitą straipsni, pride
da jo pabaigoje šitokią pa
stabą: I.

Bet jeigu taip, tai kas tuo
met lieka darbininkams da
ryti ? Anarchistas pasaky
tų, kad valstybę reik griau
ti. Tą pati pasakytų ir ko
munistas. Tečiaus—

"Socialistai nepritaria nė 
anarchistam, nė komunistams 
Jie mano, kad griauti Lietuvos 
valstybė butų kenksnimga pa
tiems Lietuvos darbininkams.

"Socialistai sako: dahartinė 
Lietuvos valstybė yra negera 
darbininkams, todėl darbinin
kai neprivalo remti ją. Bet jie 
neprivalo ir griauti ją; jie pri
valo kovot už tai. kad padarius 
ją kitokia.”
Kad skaitytojui butų aiš

kiau, kaip tokį nusistatymą 
galima prie gyvenimo pri- 

’Čenzurą sulaiko tik komi- taikyt, 'Naujienos’’ nurodo 
nistu laikraščius. 'Laisvę’ ir šitokį pavyzdi: 
kitus panašius. 'Keleivį’ ir 
'Naujienas’ praleidžia, jei ne
patalpina melagingų straips
nių, liečiančių musų kariume
nę. (Pasirašo)

Kariškas Cenzorius.”
Jeigu Lietuvos karinė; 

cenzūra ištikrujų taip elgia
si, kaip šitas cenzorius sako, 
tai da nebūtų taip bloga. 
Juk negalima nei reikalauti,, 
kad valdžia toleruotų to
kius laikraščius, kurie mai
šo ją su purvais. Tokios val
džios. kuri nekovotų su savo 
priešais, pasaulyje da nebu
vo ir nėra. Rusijoj šiandien 
nėra nei caro, nei buržuazi-i 
jos; tenai, rodos, turėtų būt 
kuo daugiausia spaudos ir 
žodžio laisvės, o betgi, nėra. 
Tenai net socialistai negali 
leisti savo laikraščių. Taigi, 
palyginus su komunistų 
cenzūra. Lietuvos cenzūra 
yra da žmoniška.

Prie augščiau paduotos 
kariško cenzoriaus pastabos 
reikia tik tiek pasakyti, kad 
nei "Keleivis,” nei "Naujie
nos” tyčia ''melagingų 
straipsnių” apie Lietuvos 
kariumenę netalpina. O jei
gu kritikuojami atskirų vai 
dininkų negeri darbai, tai 
tas daroma ne blogais no
rais, bet tuo tikslu, kad sau
valė ir beteisė Lietuvoj bu
tų išnaikintos. ■

REMTI, AR NEREMTI 
LIETUVOS VALSTYBĘ.
"Naujienos” rašo:
"Klerikalų ir tautininkų par

tijos bara socialistus, kad jie, 
neremia Lietuvos valstybės. 
Tų partijų spauda ir agitato-- 
riai dažnai sako socialistams: 
mes nekaltiname jus už tai, 
kad kritikuojate Lietuvos val
džios darbus arba net kovoja
te prieš tą valdžią; bet valdžiai 
yra ne tas pats, kas valstybė. 
Valdžia šiandien gali būti vie
nos partijos rankose, o ryto 
patekt Į kitos partijos rankas; 
jeigu žmonės išrinks didžiu
mą socialistų Į Seimą, tai so
cialistai pasidarys valdžia. O 
valstybė yra kas kita. Ji re-1 
presentuoja ne vieną kokią 
partiją, o visą šalį. Todėl vals
tybę turi remti visi piliečiai,! 
nežiūrint kas yra valdžioje.”
Chicagos dienraštis su

tinka su tuo, kad valstybė 
yra didesnis ir platesnis 
daiktas, negu valdžia, L>et Į 
sako, iš to da neišeina, kad 
darbininkai privalo visuo
met valstybę remti.

’Taip butų tiktai tuomet,— 
sako "Naujienos.” — kuomet 
valstybė tarnautų darbininkų 
reikalams. Deja, dažnai ji taip 
visai nedaro. Lietuvos valsty
bė, pavyzdžiui, nors dar yra 
labai jauna, o jau suspėjo tiek 
ir tiek kartų ’sugriešyti’ prieš
darbininkus. Ji persekiojo jų kalu 
organizacijas, smaugė jų spau- kenkė paskolai, bet dar šly- 
dą, kalėjimuose kankino jų va- kščin šmeižtų prirašė ant 
dus, teikė paramą darbininkų j p Vileišio fr Žadeikių. Ir 
priešams laike streikų, ir tt. tai vien dėlto, kad Misiją 
Kaipgi tad galima reikalaut, priėmė ne klerikalai, bet 
kad darbininkai guldytų savo tautininkai. Tai ve, kaip jie 
galvas už tokią valstybę?”

KELEIVIS
MUŠA PATS SAVE. | Tuo t a r-u nutarta išleisti 

Klerikalų "Draugas” 29*20,000 serų ir pardavinėti 
rugsėjo numeryje rašo:

"Kaipir pasaka. Chieagoj vi
sokie medžių vaisiai tiesiog ne
įperkami. brangus. Tuo tarpu 
Chicagos pašonėje, už kelių 
dešimčių mylių, Michigano val
stijoj. vaisių krūvos pūva, nai- 
kinasi. Nėra kaip ir kuo juos 
pristatyti Chicagon. Paneša 
didelius nuostolius vaisių au
gintojai ir kenčia pati visuo
menė.”
Na, o kas čia kaltas? 

Draugias” sako, kad—
"Atsakyti lengva.- Tai ne

lemtųjų. bet visagalingu trus- 
tų daroas. Tai suokalbiavimas 
prieš visuomenės kišenių.” 
Tas tiesa, bet kas tie trus- 

tai? Juk tai republikonų 
mašinerija. Na. o už ką ”D.” 
ragina savo skaitytojus rin
kimų metu balsuoti?

Už tuos pačius republiko- 
nus. Taigi kunigas Bučys 
pats save muša.

KUNIGAS ANARCHIS
TAS.

Kunigas Krupavičius, be-

I •'

I

juos. Pinigai eis Į Bendro
vės kasą. Kaip tik susirinks 
gana kapitalo, tuojaus ma
noma steigti Lietuvoje po
pieros dirbtuvę ir kurti te
nai didelę spaustuvę laikra
ščiui ir knygoms leisti.

Taigi, ka s nori prie "Ke
leivio'’ Bendrovės prisidėti, 
tai dabar geriausis laikas 
užsisakyti šėrų. Mes tiki
mės, kad kiekvienas .drau
gas, kuris skaito "Keleivi,” 
bus ir "Keleivio” Bendrovės 
nariu.

Už Įdėtus pinigus nutar
ta mokėti šėrininkams tiek 
dividendų, kiek bus pelno.

Pilsudskis aviantiu-
rininkas

Santarvė, matyt, jausda
ma ma, kad šiandien lenkų 
rusų karas yra vienintelis 
sopulys, kurį išgydžius susi
taisytų visas Europos kū
nas, — Įvairiai rūpinas len
kais. Dėlto tuo klausimu la
bai susiidomavę visi Euro
pos politikai su Lloyd Geor
ge ir Millerandu prieky. Te

Delko tu negali pasiekt 
nieko geresnio?

I
Tau .darbininke, Įkalbėta 

per metų eiles, kad tu esi 
tam tikras žmogus, penėti 
kitus už save aug^tesnius 
ponus. Kad tie ponai yra to
ki žmonės, kurie tau duoda 
darbą, maistą, ir palaiko 
valdžią; kad tie ponai gali 
daryt tą, kas jiems patinka, 
kad tie ponai gali apskelbti

I

"Darbininkams šiandien yra 
daug skriaudos daroma dirbtu
vėse. Jie tenai sunkiai dirba ir 
gauna menką atlyginimą, 
žodžiu, yra išnaudojami. Be to, 
jiems tenai tenka nukentėti ir 
kitokiais budais: paniekos nuo 
dirbtuvės viršininkų, neteisin
gų atstatymų nuo darbo, baus
mių ir tt. Ka gi daro darbinin
kai?

"Jie negriauna dirbtuvių, 
kaip kad anarchistai norėtų 
padaryt su valstybe. Sugriovę 
dirbtuvę, darbininkai neturėtu 
kur dirbt ir užsipelnyt duoną.

"Darbininkai kovoja prieš 
savo skriaudikus dirbtuvėje: 
reikalauja didesnių algų, trum 
pesnių darbo valandų ir žmo
niškesnio apsiėjimo: jie be to. 
organizuojasi i unijas, kad pa
stačius prieš dirbtuvės savi
ninką didesnę jiegą.

"Kada darbininkai daugiau 
susipranta,-tai jie ir tuo nesi
tenkina. Jie užsimano ne tiktai 
pagerinti savo padėti dirbtu
vėje. o ir perkeisti visą dirbtu
vės tvarką, būtent: nuo dirb
tuvių kontrolės prašalint da
bartinius jų savininkus ir pa
vesti jas i bendrą visuomenės 
ir darbininkų kontrolę.

"Kadangi darbininkai tikisi
1 ateityje patapti dirbtuvių val
dytojais (kartu su visa visuo
mene), tai jų interesas yra. 
kad dirbtuvės ne tiktai gyvuo
tų. o ir bujotų. Bet kol dirbtu
ves kontroliuoja kapitalistai, 
tai tas bujojimas priklauso 
nuo kapitalistų, o ne nuo dar
bininkų. Ir darbininkai visai 
nejaučia pareigos pinigiškai ar 
kaip kitaip šelpti dirbtuves. 
Tai yra kapitalistų biznis. O 
darbininkas turi rūpintis tuo. 
kad apgynus savo reikalus 
dirbtuvėje, kad iškovojus sau 
daugiau teisių ir kad. pagalios, 
prašalinus nuo dirbtuvių kont
roliavimo kapitalistus.

"Lygiai taip yra ir su vals
tybe.

"Kol valstybė yra savininkų ■ 
klesos (buržuazijos) kontro
liuojama. tai ne darbininkų 
’biznis’ yra. skriaudžiant save, 
rūpintis jos bu jojimu.

"Lietuvos valstybė yra savi
ninkų kontroliuojama. Proleta
riato uždavinys yra, kovoti su 
jais, kad jie butų priversti už
leisti savo vietą beturčiams, ir j krovės

_ ne veikliausia klerikalų va
das Steigiamam Seime, yra 
anarchistas. 'Naujienos” 
apie jį rašo:

"Lietuvos klerikalų vadas ku
nigas Krupavičius. Steigiama
jam Seime pasakė, kad jam ge
riausia patinkąs 
idealas, t. y. toks 
stovis, kur nėra jokios 
džios. Bet šiandien, girdi, anar
chizmas dar netinka, kadangi 
žmonės dar nesą priaugę prie 
to. kad galėtų anarchistiškai 
gyventi.

"Todėl kun. Krupavičius yra 
reakcijos šalininkas ir stoja už 
tai. kad valdžia geležinėje ran
koje laikytų žmones.

"To klerikalų vado žodžiuo
se yra mažiaus prieštaravimo, 
negu daugeliui žmonių gali ro
dytis. ,

"Girti anarchizmą ir stoti 
už reakciją nėra prieštaravi
mas. kadangi anarchizmo ide
alas yra praeities, o ne ateities, 
idealas. Žmonės galėtų tvarky
tis be jokios valdžios tiktai ta
da. kada jie nepriklausytų eko
nomiškai vieni nuo kitų. Eko
nomiška gi žmonių nepriklau
somybė vienų nuo kitų praeity
je buvo didesnė, negu dabar; 
ir juo tolyn, tuo labiaus ji nyk
sta.

"Anarchistas yra reakcio
nierius. Klerikalas irgi yra re
akcionierius. Bet klerikalas 
prie to da yra ir despotas, nes 
jisai tarnauja išnaudotojų kle- 
sai. Išnaudotojai turi laikyti 
pavergime žmones, kad galė
jus išnaudoti juos. Vienok pa
tys sau išnaudotojai reikalau
ja kuodidžiausios laisvės. Sau 
jie yra anarchistai, o darbo 
žmonėms despotai.

"Tai yra ir kun. Krupavi
čius. Anarchizmas jam yra 
idealas, o despotizmas prakti
ka.”

anarchistu 
visuomenės 

val-

kad valstybė tuomet. ’ lygiai 
tarnautų visos visuomenės rei
kalams.”
Prie šito, kas čia pasaky

ta. klerikalams reikia da 
priminti, kad ir jie visuo
met pirma valstybės stato 
savo partijos reikalus ir 
"garbę.'’ Kuomet Amerikon 
atvažiavo Lietuvos Misija 
bonu pardavinėti, tai kleri
kalai trukdė ios darbą kiek
vienoj kolonijoj, kurioj tik 
jie negalėjo tam darbui va
dovauti. So. Bostono kleri- 

"Darbininkas” netik

”remia” valstybę!

“Keleivio" Bendrove 
jau inkorporuota.
Kapitalas — $250,000.

Praėjusį ketvergą buvo 
f j steigiamas "Keleivio" Ben- 

. j susirinkimas, kuris 
išrinko Direkciją ir priėmė 
koristitliciją.

Direkcijon inėjo šie asme
nis:

J. Neviackas, pirmininkas 
Michelsonas, sekret. 
G. Gegužis, kasierius; 
Mankus, 
Alekna, - 
Brazdžionis,

J. Vinciunas,
P, Brazaitis,
V. Gegužis.
Bendrovė inkorporuota 

ant $250,000; šėrai po $5.00. 
Tą pati vakarą šėrų išpar
duota daugiau kaip už $2,- 
000.00.

Nuo Naujų Metų "Kelei
vis” su spaustuvės namu ir 
visu bizniu pereina 
rovės rankas ir bus 
rastis.

s. 
J.

p. 
A.
P.

į

Sušelpkite Mus.
I ----------------------

Broliai ir sesutės ameri
kiečiai ! Gyvenimo aplinky
bės Lietuvoje susidėjo taip, 
kad jokiu budu mes čionai 
gyvendami negalime nusi
pirkti laikraščių nei knygų. 
Viskas taip brangu, kad ir 
aprašyti jau ne butų gali
ma. Tik jus persistatykite 
sau, draugai amerikiečiai! 
Nedidelis, keturių puslapių 
ne deri n is laikraštis, metams 
kainuoja 24 auksinus: o 
apie knygų nusipirkimą, tai 
ką ir bekalbėtiJus žinote, 
draugai amerikiečiai, kad 
Amerikos laikraščių, ginan
čių darbininkų teises, veik 
kiekvienas numeris pasie
kia Rietu va ir atranda Lie
tuvos kaimiečio sulinkusią 
surukusią vargo grintelę. 
Tais laikraščiais, kurių mes 
laukiame iš jūsų, yra ''Ke
leivis” ir "Naujienos.’’ Jūsų, 
drabnai amerikiečiai, yra 
būtina pareiga užrašyti sa
vo giminėm ir pažįstamiems 
i Lietuvą virš paminėtus 
laikraščius, kurie laikosi 
darbininkiško principo il
gina jų reikalus. Jums tas 
nedaug teatsieitų. "Kelei
vis” tik tris doleriai me
tams, o "Naujienos" astuoni 
dol. Jums tai labai mažas 
daiktas. Bet mums, Lietu
vos kaimiečiam, daug, daug 
naudos jie atneštų!

Aš apleisdamas Ameriką 
užsisakiau "Keleivi” ant tri
jų metų. Nors ir nevisus jc 
numerius aplaikau, bet aš 
vistiek esu patenkintas, nes 
žinau, jog ir Lietuvos valdi
ninkai turi progos pasiskai
tyti darbininkiško laikraš
čio, kada jam daro "ištiki
mybės” operaciją... Nors 
pirmiau Lietuvos valdinin
kai ir konfiskavo Amerikos 
darbininkų laikraščius, bet 
dabar yra vilties, kad Stei
giamasis Seimas panaikins 
cenzūrą ant amerikiečių 
siunčiamų laiškų ir laikraš
čių savo giminėms Lietuvo
je. .Todėl sukruskite drau
gai! Ateikite jus mums Į 
pagalbą su apSvieta, su tik
rais darbininkų teises gi
nančiais laikraščiais. "Ke
leivis” ir "Naujienos” Lie
tuvos kaimiečiams labai rei
kalingi. Jie suteikia savo 
skaitytojui gerų straipsnių, 
ne aiškina darbininkam? 
klesų kovą, jie parodo dar
bininkui skirtumą tarpe 
darbo ir kapitalo; Tie du 
laikraščiai yra tikri darbi
ninkų klesos užtarėjai. "Ke
leivis” ir "Naujienos” laužo 
klerikalinės tamsos ledus ir 
.rodo darbininkų minioms 
kelią i šviesesnę ir laiminge
snę ateitį.

Todėl dar kartą prašau 
Jus, draugai amerikiečiai: 
nepamirškite savo giminių 
Lietuvoje.

Jaunas Vaidvla.

Tu visuomet norėjai gauti 
tuos gerus prižadus, tečiaus 
po rinkimų tu nieko nega
vai. Ir jeigu tu pareikala
vai, idant politikierių priža
dai butų išpildyti, tave ap
šaukė anarchistu ir išmetė 
iš dirbtuvės.

Per visus rinkimus tau 
buvo prižadama tas, ką tu 
norėjai, bet tu niekad tų ge
rų prižadų negavai. Vietoj 
gerų prižadėjimų išpildy
mo, sulaukei skurdą, kalėji
mą. Reiškia, gavai tą, ko ne
norėjai. Vienok tu balsuoji 
visuomet už kapitalistų pa
statytus kandidatus, noris 
jie tave kankina, badu ma
rina ir gi-uda i kalėjimą.

Jeigu tu balsuosi už socia
listų partijos pastatytus 
kadidatus, tu gausi tą, ką 
nori. Socialistai tau Įkalbi
nėjo per metų eiles, kad in
dustrija turi būti visuome
nės Įstaiga, kad produktai 
turi būti dirbami ne keliems 
biznieriams, bet visuomenės 
naudai. Tas reiškia, kada 
produktai bus dirbami žmo
nių naudai, o ne bizniui, vis
kas bus pigiau. Bus piges
nės drapanos ir maistas. 
Taigi balsuodamas už so
cialistų kandidatus gausi 
tai. ko nori, o balsuodamas 
už kapitalistų — gausi tą, 
ko nenori, t. y. badą ir skur
dą.

Ar žinai dabar, delko tu 
negali atsiekti nieko geres
nio?

T. J. Kučinskas.

čiaus prancūzam, kurie ligi kar£ ka<įa jie p^ri ir kur 
šiol jokių reikalų neturi su(n°ri. Gali atimti žemes, pa- 
TarVbų Rusais, daugiausia vergti tautas ir jas visai iš- 
rupi lenkai, kaip vienas jos naikinti, lu, darbininke, ne 
auklėtinis, kurio ateitimi turi prieš ponų elgimąsi 
galėtų džiaugtis ne tik nieko sakyt, tu tik turi pil- 
prancuzai, bet ir Amerika. MyL ką tau ponas liepė* at- 
Ir prancūzai, matyt, gerai pikti. Jeigu tu pasipriešinsi 
pažista lenkus, kad, vos tik! p°nui, tave kunigas ap- 
iiem pradėjus sektis kovose I šauks anarchistu, ir paga- 
su bolševikais, ėmė rašvt vi- uos tavo parapijonai-drau- 
są eilę straipsnių, švelniai ?aį išmes tave iš bažnyčios 
nežymiais patarimais, kur kaipo bedievi. Ir da, kad ge- 
turėtų lenkai sustot, vyda- Faį pasiseks, tave apmuš ir 
mi rusus nuo Varšuvos. Įdo- arijuos i policijos rankas 
mu, kad jau patys prancu- *aipo maišto kėliką bažny- 
zai. patyrę visus lenku žy- čioj.
gius Lietuvoj, Guduos ‘ir U- Dabar klausimas kį’a. dėl 
krainoj, Pilsudskį, tą Įsivai- ko visuomet tave persekioja 
zdintą lenkų dievuką, ėmė, | petik kunigai ir ponai, bet 
pagaliaus, kaip rašo 
manite,” __
ninku.

Jei prancūzai būdami len
kų sėbrai, pasakė jiems tei
sybės i akis, tai ką jau saky
ti mums, kurie jokių skirtu
mų nematome tarp Bermon- 
lo ir Pilsudskio, tik gal tokį, 
kad vienas nešė dvigalvį 
erelį, o kitas —baltąjį. O 
mums taip vienas, taip ki
tas lygus aviantiurinkas. ly
gus Lietuvos grobikas, ly
gus dvarininkų reikalų gel
bėtojas. lygus musų tautos 
žudytojas, su kuriuo lietu
viai žūt būt turi kovot,-

Į Pilsudskį, kaipo i avian- 
tiurininką žiuri, pagaliauš. 
ir visos tos sritis, iš kurių 
lenkai pasitraukė. Pilsuds
kis pagrindo miniose netu
ri, ką gi tat reiškia,, kada 
mes šiandien girdim iš Gar
dino pusės, kad ten griež
čiausias nusistatymas prieš 
lenkus. Gaunam autorite
tingu žinių, kad Gardiną 
pasiryžę gint ir neatiduoti 
lenkams vietos gyventojai 
(Lenkai jį jau paėmė.—Rd) 
Žadama sudaryt burių, ža
dama organizuot partizanų 
urieš naują lenkų grobimą 
Lietuvos plotų. Tam upud 
negali nesitaikvt nei San
tarvė, laikanti lenkų va
džias Į rytus. Tečiaus ar žiū
rės to lenkai, reikia abejoti. 
Visa pridengę "nelaimingą-L,“kambaryje? Į 
ja” strategija, jie varo oku- barj sau]ės spinduliai retai 
pantų darbą. Jiem svarbu kada įeina; tu neturi atsa- 
daryt tnuksmą, sukt avian- kančių knygų nei laikraščiu 
tiuras ir ant kiekvieno kel pasiskaitymui. Tu neturi ge 
mo statyt baltą erelp Ir tie namų, kad iš darbo parė- 
kune Lietuvoj laukia V ar- įęs galėtumei gerai atsilsėt. 
suv°s instrukcijų, laukia j«u savo namuose netyri 
Pilsudskio. \ urano, idant tavo duktė ga-

Pilsudskis—Lietuvos dva- Jėtų paskambinti. Tu neturi 
rininkas nuo Švenčionių. OĮ^1^0 tsejti ant tyro^oro. kad 
tatai daug duoda progos 
lenkams kalbėt, kad Lietu-, 
va butų prie lenkų. Ameri
kos korespondentai net ėmė 
tokių žinių skelbti, kad gir
di, lenkų tauta negalinti lei
sti Pilsudskio tėvynę atskir
ti nuo Varšuvos. Lenkų gro
bimo aviantiurai visi argu-l 
mentai tinka, tik netinka 
žmogaus sveika nuovoka ir 
kitų reikalų bojimas. |

Nežiūrint 
aviantiurų, Lietuvos visuo
menė nenusimena, bet stovi Į rinkimo metas, 
pasiryžus atremti visas prie 
šininkų pastangas ir laukti, 
kada gi, pagalios, lenkų kla- ^ajsavaj dėlto, kad tavo 
jonės pačios sugrius. 0 tatai protas buvo ir yra apjakin- 
turi Įvykti, nes šiandien vie- Į tas.

Tu. darbininke, yisuomet 
nori gaut geresnį uždarbi, 
trumpesnes darbo valan
das; per rinkimus politikie
riai demokratų ir republi
konų prižadėjo visko —ge
ras algas, pigų maistą, 
trumpas darbo valandas.

i ir ponai, bet 
L2r j ”Hu-|ir patįs tavo draugai darbi- 

vadinti aviantiuri- ninkai? Tu esi persekioja
mas dėlto, kad tavo ir tavo 
draugų protas buvo per me- 
u eiles kvailinamas visokių 

sektų. Tos sektos — ar jos 
krikščioniškos ar* kitokios- 
risuomet skelbė ir skelbė, 
kad ta ar kita sekta yra 
geresnė. Tu ėjai kariaut 
)rieš kitus tokius pat tikin
čius kaip ir tu žmones vien 
tik dėlto, kad tau liepė po
nas ir kunigas. Jeigu tu ir 
butum manęs neiti kariauti 

prieš kitus, bet tu tikėjai, 
kad jeigu tu neisi kitų žu
dyt, tavo paties dusia pra
žus amžinai. Reiškia, jeigu 
tu ėjai žudyti kitus, tu pil
dei gerą darbą, bet jeigu tu 
kada atsigdkiąi užmušti ne- 

pažistamą žmogų, tave ap
šaukė bedieviu.
' Ir taip amžiai slinko, ir 

minių protas buvo kvailina
mas bažnyčiose ir mokyklo
se. Ir kuomet tu gyveni da- * 
bartiniu laiku, tu pildai tą Į k 
pati, ką tavo protėvių pro
tėviai pildė tūkstančius me- 
•ų atgal.

Dabar tu gyveni taip va
dinamam civilizac. amžiu
je, vienok kada arčiau pri
sižiūri, pasirodo, jog tavo, 
darbininke, gyvenimas ma
žai pasigerino.

Tau neleistina turėt gerą 
namų, drapanų ir maisto. 
Tu neturi gerų rakandų sa-

: i tavo kam-

idavus atsikvėpt. Tu negali 
leisti savo vaikų i mokyklą, 
dėlto, kad tu mažai uždirbi, 
ir kuomet tavo vaikai spėjo 
paaugt, tuoj siunti juos i 
dirbtuvę, kad paaugę'vaikai 
padėtų išmaityt šeimyną. 
Tu nesiunti ir nenori siųsti 
savo vaikų į mokyklą dėlto, 
kad tau kunigas prisako, 
jog mokslas yra bedievybė, 
veda žmones iš kelio ir tt.

I Tu tam tiki dėlto, kad tu 
Pilsudskio j taip esi išmokytas.

Šis metas yra prezidento 
, ir tokius 

metus turėjom per 144 me
tus, kas keturi metai. Vie
nok tu nieko geresnio neiš-

Prierašas: Cenzūra sulai
ko tik komunistų laikraš-^o gegemonija nebeĮvvkdo- 
čius, "Laisvę” ir kitus pana-. ma. Jei to nori lenkai su Pil- 
šius. "Keleivi” ir "Naujie-^udskiu prieky, tai jiem Vai
nas” praleidžia, jei ne talpi- J dinas gražus ‘sapnas, pasa- 
na melagingų straipsnių, ka, bet tai ne realingo gavė

jos sa- liečiančių musų kariumenę. nimo reikalai ir žygiai.
Kariškas Cenzorius.' ("Liet") Abc.

Skaitytojų pastabos.
Artinanties rinkimams, 

Demokratų Partija ir vėl 
žada šios šalies žmonėms 
duoti daug, daug gero.

Ačiū jai, jau mes gavome 
nuo jos užtektinai. Ji "ap
saugojo šią sali nuo karės, 
"atpigino” pragyvenimą. 

Tai ko-gi daugiau? Užten
ka.

Republikonų Partija žada 
išgelbėti mus nuo Wilsono 
diktatūros ir nuo Europos 
militaristų Įtekmės.

Ačiū jai už gerą širdį. Ar 
bus Wilsono diktatūra ar 
Hardingo, ar viešpataus 
Europos militarizmas ar A- 
merikos — darbininkams 
visviena.

Šių metų rinkimuose susi
pratę darbininkai balsuos 
už Socialistų Partiją, kuri 
apvalys šąli nuo kapitaliz
mo parazitų. Ji darbinin- • 
kams nieko neduos, tik at
ims nuo jų vergijos pančius. 
Būdami laisvais, * darbinin
kai pasiims viską, kas jiems 
reikalinga.

Kuomet katalikiškoji Len
kija užpuolė taip pat katali
kišką Lietuvą, tai visų kata
likų tėvas, Rymo popas, pa* 
sirodė lenkams tikru tėvu, 
o lietuviams aršesniu ir už 
patėvi.

Ar lietuviai katalikai vis 
bus duosniais ir ”viemais*’ 
to tėvo vaikais? ••

Patarlė sako: ”Kad tik 
bėda, tai vis velnias kaltas.”

Tas pats ir su Amerikos 
kapitalistais: kad tik kokia 
nelaimė, tai vis "raudonieji”j 
kalti. Jie net didžiąją Wall 
streeto eksplioziją norėjo 
primesti "raudoniemsiems”, 
bet nei gudriausi provokato 
riai negalėjo sulipinti tinka
mos istorijos ir gana.

Dabar jau tapo paskelbta 
tikroji teisybė: * 
samdytas senų „_ o__ _
rinkėjas pervežti du šimtu 
svaru dinamito, 
ant Wall streeto 
su automobilium ir dinami
tas ekspliodavo.

Darbininkas.

buvo nu- 
gelžgalių

Vežimas 
susimušė

*

i
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Kas nieko neveikia 
To niekšu nepeikia
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AMERIKOS LIETUVIUJUDEJIMAS j©
UORCEST.ER, MASS. įvamanių kuopą ir tos kuo- 
Nelaimingi atsitikimai. ų smala virius. ’ Tunu tams-
Rad Worcjęsterio lietuviai tai pasakyti, kad laisvama- 

sportiškai gyvena ir sma- nių kuopa susitvėrė iš Le- 
gesniam^ Vaiko praleidimui \vistono laisvų lietuvių ir 
yra prisipnrkę automobilių padorių žpionių, ne Atokių 
—tai yra geras daiktas. Bet kai tamsta esi. Smalavirių 
kad jie tcios automobilius la , vardas tinka tamstai geriau 
bai tankiai pavartoja jieš- negu kitiems, nes moki sma- 
kojimui ”samodielkos” ir ją virti. Juk dar ne taip se- 
pnsigėvę leidžiasi į kelionę nai laike audikų streiko įlin- 
— tai jau biogas daiktas, dai per langą i dirbtuvę ir 
Kartais toks girtų pasivaži- audei. Dabar tamsta giries 
liejimas jiems atsieina labai ?era darbą turis, sakvda- 
brar.giai: užsimoka teismuo. mas‘: "toks pleisas man kai 
se po kelis šimtus dolerių, dangaus iškrito.” Kurgi 
piSiranda sveikatą arba net neiškris laike streiko! O 

gyvastį paaukauja. apie socialistų veikimą tam
stai 16 rugsėjo būrelis'sta nesirūpink, nes vistiek 

Saunų vyrų susėdo į auto- tamstą į talką nekviesime. 
mobilių ir leidosi pasportau- Kaip veikėme be tamstos iki 
ti į Bostono apieliųkes. Ten šiol, taip ir vėl veiksime žie- 
jie pas ”gerus žmones” gavo mos sezonui atėjus, 
prisitraukti "samodielkos”. i ~ .
Tūli jų, lygi r nujausdami j 
blogą, nevažiavo namo au- 
tomobilium, bet paėmė trau
kinį. Kiti gi drąsesni,” iš
važiavo automobiliam. Ke
lionėje tarp Lynno ir Reve-: 
re jų automobilius visu

Socialistas.

ELIZABETH, N. J. 
Pliauškimas.

Tūlas musų miesto pliuš- 
j _________ __  kius, pasirašęs "Laisvės” N.

smarkumu smogė į. telegra-,Petras Liubinas, pripa- 
fo stulpą. Vincas Pigąga ii- pakoja daug , nesąmonių, 
kosi užmuštas ant vietos. K. •: Matyt, kad J, o žmogaus gal- 
Čižytis smarkiai sužeistas, V0J ne v^sį namie. Jis pasa- 
vargiai išliks gyvas. Juozas koja apie Lukoševičienę, 
Matulis, kuris Vaide auto-j kuri buk atėjus į pliuškių 
mobilių, likosi suareštuotas marketą ir pasakojus, kad 
ir kaltinamas žmogžudystė-j^Antanas gavęs iš "Kelei
vei 1 _ _ ’ ”
M. Matuza, nes buvo girtas.
‘ Tą pačią dieną buvo ir ki-‘ 

ta lietuvių nelaimė su auto- 
mobilium. Jonas Kaškoniu- 
kas, bučeriaus Kaškono sū
nūs, vežė keletą vyrų i Nevv 
Haveną. Springfielde jo au
tomobilius apvirto ir sužei
dė keturis pasažierius.

Dar apie vieną nelaimę 
noriu paminėti, kuri atsiti
ko musų kazirninkams. Sū- 
batos vakare, 25 rugsėjo, 
policija užatakavo jų ”t... 
tovę" (Kliubo bungalow) ir. 
be didelio pasipriešinimo, 
paėmė į "nelaisvę” ’ '

- - —- — — “ -

kosi nubausti.
Pas mus buvo ir daugiau 

"nelaimių", bet šiuo kartu 
apie kitas neminėsiu.

Dėdės švogeris.

Su juo kartu paimtas ii yi° ’ redakcijos laišką ir 
t— —konstituciją. Tai yra tikri 

- -- - - - - J pliauškalai, nes dr-gė»Luko-
iševičienė absoliutiškai nėra 
nieko pasakojus nei apie 

i "Keleivį”, nei apie jokius 
laiškus. Toliaus tasai pats 

i korespondentas rašo apie 
; kokį tai smetoninį kliubą, 
i kuris, esą, nei metų negvva- 
vo. Visiems gi Elizabetho 
lietuviams yra žinoma, kad 
Čia gyvuoja du kliubai: vie
nas kliubas, kurio nariai lo- 

tvir-J2 ant £atvp4 šunimis, ir ki- 
. :tas Lietuvių Kliubas, kuris 

turi savo chorą, muzikantus 
» v'rZnl i-a ’ ir kasoje apie 200 doleriu, 

zirninkus. Visi jie teismo Ii- nežiūrint, kad nariai moka 
tik po 2ac. ant menesio.

Elizabetho Senukas.

HYDE PARK, MASS. 
r Laisvės” agentėlių darbai 
!. Nors ir gaila butų imti 
į laikraštyj vietos, bet vistik 
norėčiau pranešti musų vi
suomenei apie tujų komuni- 

~ stu negražius darbus. Tūlismę, o Šiais metais pakele T - R aĮ(U -Eaisvės-_
vyčiams mokesti. Delei tos taiai Yaikščioja p9 
priežasties vynai įspese• d>-!stsubas ii: erzina žmones, 
oeį protestą, o t.vtra 1 . pravar(Įžiuodami špitolnin-
neiti j sv. Baltramejaus salę už tai kad skait„ 
šokti. Senes vytes agituoja rKeieivi” 6 neužsirašo "Lai 
ir jaunesnes merginas pne.sv& jiedu -Keieivj” vadi- 
streiko prisideti- Vytes sayo.Ra tamsįu laikraščiu, 
"pikietus siunčia ir prie . . _
Gedemino draugvstės salės,! Turiu tiems Laisves a- 
kuomet čii būna šokiai. Iš ■ gentėliams »asakjrti štai 

. visko matosi, kad Streikas ka.: vadinkit jus „Keleivi 
bus pralaimėtas, nes atsi- kaip norit, o^ mes jį mylime, 
randa daug "streklaužių” iš; skaitome ir svieeiamės is jo. 
naciu vvčiu i "Keleivio” skaitytojai me-
1Senesnėms vytims patar-i kam blogo nedaro Bet jus. 
čiaueiti pas kunigus už gas-jaS^tehai.. niekindami ki- 
padines arba i kloštorių. nes jus, pasižiūrėkit į savo dąr- 
IStiek jau kįjos nelinksta bus. .Vienas renget pikniką, 
šokti, o jaunesnėms tuojaus vi—ę prigauti,
streiką užbaigti. ™ v“ S^ste

"Laisvės” No. 204 tūlas 'suvalgyti, bet kaip vienam.
Lewistono korespondentas taip ir kitam nepavyko ta. 
Dagilis rašo, jogei pas mus padaryti- 
visuomeniškas veikimas ta-1 J. P. pyksta ant manęs, 
po palaidotas. Norėčiau aš buk aš jo vardą pagadinau, 
paklausti, kas gi tą padarė,,Tavo dartiai tau vardą pa- 
ar ne toki sutvėrimai kaip gadino, o ne aš. Juk atmeni, 
pats Dagilis? Juk pats bu ,kokiam padėjime tave rado 
vai du sykiu prie socialistų draugystės komitetas, kuo- 
kuopos prisirašęs ir abudu met atėjo draugystės kny- 
svkiu pametei. Dabar raši- ?as peržiūrėti. Buvai taip 
nėji Į laikraščius neteisin- "apsišvietęs,” kad knygų 
gas žinias, buk socialistai nepažinai.
pradėję vvkinti socializmą1 Aš patarčiau ir jums, 
dirbdami fabrikuose po 14 "Laisvės” agentėliai, "Ke- 
valandu i parą. Kodėl gi leivi” užsiprenumeruoti, 
tamsta ‘ neprirodai, kas iš tuomet gal paliktumet šiek- 
socialistų tiek valandų dir- tiek mandagesni ir jūsų 
ba? Toliaus tamsta rašai, darbai butų gražesni, 
kad pabėgėliai sutvėrė lais- Antanas F. Sadauskas.

I -

LEWISTON, ME. 
j Vyčių "streikas”.

šv. Baltramiejaus Dr-stė 
pereitais metais išmetė au-

Antanas F. Sadauskas.

pačiu laiku liko iši inkta ko- 
■ misija, kad sušauktų vieša 
susirinkimą, kuris jr įvyko 

____  20 d. rugsėjo. . Susirinkimą 
deiegatii' atidarė komisijos pirminiu- 
Lietuvių kas V. Lazdynas, 8:30 vai. 
Katalikų'vakare. Pabaigoje susirin- 

kaipikimo didžiuma baisu toks 
"• * ““““tas. Pri-

23 nariams, iš jų

rią įeinaf J* Kralikauskas. 
pirmininkas, M. Dvareckas, 
iždininkas, A. S. T rečiokas, 
sekretorius.

A. S. Trečiokas.

BALTIMORE, Md.
Didelės prakalbos.

1 d. rugsėjo buvo sušauk-*20 d. rugsėjo, 
tas susirinkimas 
nuo "Baltimorės 
Tarybos” ir nuo 
Vienybės." Tartasi, 1 
bendromis spėkomis suren- fondas likosi užgirt 
gus masinį susirinkimą ay- sirašius C? ’ 
ba apvaikščiojimą paėmimo buvo išrinkta valdyba. į ku- l ----- „„„u.:. __ -• • _ ' T -Lietuvos sostinės Vilniaus į 
lietuvių rankas. Tame mi
tinge nutarta reikalauti, 
kad Suvienytos Valstijos 
pripažintų Lietuvą, ir 
kartu išnešti protestą prieš 
lenkų veržimąsi į Lietuvą. 
Tokį susirinkimą arba pra
kalbas nutarta laikyti 26 d. 
rugsėjo.

Štai atėjo ir paskirtoji
diena, 26 rugsėjo. Plakatuo- darbininkus ligšiol išnaudo- 
se buvo išgarsinta, kad sve-.jo tik kapitalistai.fabrikan- 

’ t tai. Dabar atsirado naujų 
išnaudotojų. Vienu iš tų 
naujų išnaudotojų yra "pol- 
skas nežaleznas” kunigužis. 
kuris prisiplakė prie lietu
vių, kad jį maitintų. Mat ki
tokio darbo dirbt nemoka, 
tai mulkina nesusipratusiu^ 
darbininkus. Savo prakal
bose jisai išskėtęs rankas 
kryžiavojasi ir šaukia buk 
jis p’atina apšvietą tarpe 
žmonių. Argi nekeista gir- 

jdėt. kad kunigas, kuris mul- 
dinasi su paprastais darbi-J kiną žmones, skelbdama.- 
ninkais sėdėti. Žiūrim, ogi ’ “ 
atėjo šapų boseliai, sa'unči- 
kai ir bartenderiai. O tai 
tau ir inteligentai! Nors tie. 
atsiprašant "inteligentai,” 
rišu priešakinių sėdynių ir 
neužėmė, bet darbininkų 
vistiek neleido šalę jų sėstis, 
nors žmonės užpakaly sve
tainės turėjo stati stovėti.

Pagalios sulaukėm ir pra
kalbų. Pirmininkas J. Bajo- 
ras atidarė susirinkimą ir 
perstatė Baltimorės Lietu
vių Chorą po vadovyste J. 
Čižausko. Choras sudainavo 
norą paprastų dainelių? ku
rios publikai nelabai patiko. 
Poliaus perstatė kalbėti Dr. 
B. K. Vencių. Jis ąpipasako- 
jo apie Lietuvos vargus ir 
jos santikius su kaimynais 
rusais, vokiečiais, lenkais ir 
latviais. Po jo Dr. Bronušas 
skaitė pagamintas rezoliu
cijas anglų ir lietuvių kalbo
se. Publika rezoliucijas pri
ėmė.

Vėliaus kalbėjo Dr. Buč- 
nis. Prastas iš jo kalbėtojas. 
Tis pradėjo aiškinti apie ko
kią tai savo naują rezoliuci
ją, kurioje išreikšta vergiš
kas nusižeminimas ’ guber
natoriui Cox’ui. Dr. Bronu
šas perskaitė ir tą rezoliuci
ją, kuri žmonėms nelabai 
patiko, betgi vyčiai ir para- 
nijonai plojimu rankų ją 
priėmė.

Paskutinis kalbėjo Lietu
vos Misijos narys kun. ži
lius. Jo prakalba buvo šiur
kšti ir grąsinanti. Jis grasi
no ir bolševikams, ir len
kams, ir vokiečiams ir Lie
tuvos "nepaklusniems” pi
liečiams. Po jo prakalbai 
buvo renkamos aukos. Su
rinkta 1500 dol. Bet, girdi, 
permažai. Reikia nors šim
tą tūkstančių auksinų su- 
J • 1 J • _ ?1 — • _ 1 11.

naujo. Davarė iki 2000 dol. 
Tūlas lietuviškas bolševikas 
aukojo 3 dol.

Tuomi ir užsibaigė tasai 
"iškilmingas” apyaikščioji- 
mas.

Baltimorietis.

tžinės durįs bus atidarytos 
nuo 7:15 vai. vakare. Žmo
nės pradėjo rinktis da prieš 
pažymėtą, laika. Atdarius 
duris žmonės pradėjo grūs
tis į svetainę ir užimti sėdy
nes.
rnės prie pirmutinių sėdy
nių, bet tvai kadariai nelei
džia.
gentai, o jus paprasti eikit i 
užpakalį svetainės. Susėdo
me ir laukiam, kas tie per 
inteligentai ateis, kurie ge-

Pirmutiniai įėję puolė-

Čia. esu, ateis inteli-

i

ROCKFORD, ILL 
Darbininkų išnaudotojai.
Musų kolonijos lietuvius

ASTORIA, ORE.
šis tas apie Oregon valstijų.

Astoria miestelis randasi 
ant Columbia upės kranto, 
prie Ramiojo (Pacific) van
denyno. Gyventojų turi apie 
1-5000. Iš ateivių apsigyvenę 
daugiausia rusai ir finai, 
kurie dirba girų darbus. Čia 
randasi didžiausios lentų 
plovyklos, kuriose dirba di
džiuma šio miestelio darbi
ninkų. Antras šios apielin- 
kės gyventojų užsiėmimas 
— tai žuvavimas. Daugiau
sia pagaunama žuvų Sal- 
mon, kurias kenina ir par
duoda už milionus dolerių.

Oras Astoria apielinkėje 
gražus ir sveikas. Vasaros 
laiku nėra didelių karščiu, 
o žiemos laiku — didelių 
šalčių. Turtingesni žmo
nės atvažiuoja į čia vasarą 
praleisti net iš rytinių vals
tijų. Atvažiavusieji žmonės 
neatsidžiaugia tais stebuk
lingais vaizdais, kuriuos jie 
mato plaukdami upe iš As
toria į Portlandą.

Visa ta dalis Oregono val
stijos. kuri guli prie Ramio
jo vandenyno, yra apaugusi 
nepereinamais miškais. Ry
tinėj tos valstijos daly yra 
vietomis labai gerų farmų. 
su dideliais sodnais obe
lių, grušių, slyvų, pyčių ir 
kitokių vaisinių medžių. 
Taipgi farmų su didžiau
siomis ganyklomis, kur au
gina daugiausia avis.

Oregono valstijoj yra ir 
tokių vietų, kur vien tik pu- 
"tynės ir kainai. Tose vieto
se nėra pravesta nei gele
žinkelių. Augščiausias šioje 
valstijoj kalnas vadinasi Mt. 
Hood, kuris turi 11225 pė
das augščio. Ant šito kaino 
viršūnės matosi sniegas žie
mą ir vasarą. Šis kalnas 
randasi nepertoli nuo di
džiausio šioj* valstijoj mies
to Portlando, kuris turi apie 
270.000 gyventojų.

Šioj valstijoj yra mainos 
•inkso. sidabro, kaperio ir 
kitokių metalų. Darbininkai 
už S vai. darbo gauna nuo 5 
dol. 25c. iki 6 dol. 25c. Yra 
ir tokių, ką gauna daugiau 
mokėt, bet tai jau nepapras
ti darbininkai.

. Lietuvių Oregon valstijoj 
vra nedaug. Daugiausia vis 
pavieniai, kurie dirba miš
ku kempėse. Miestuose Gre
go City ir Portlande vra ir 
keletas lietuvių šeimynų.

Tai tiek šiuo tarpu apie 
Oregon valstiją.

P. Martinkaitis.

[tingesnis, negu kad senasis; 
buvo. Knygos skaityti duo
damos dykai.

Artinant ies rinkimams
musų kuopa yra nutarusi 
surengti visa eilę prakalbų 
delei agitacijos už Sociali 
tų Partijos kandidatus.

Kuopietis.

1S'

NEI KUNIGO, NEI . 
VELNIO.

Gerbiamoji "Keleivio” re
dakcija.’ Prisiunčia Jums 
82 prenumeratos už laikraš
tį ir pranešu, kad "Keleivį” 
skaitysiu, kol gyvas busiu. 
Su prenumerata truputį su- 
sivė.inau, nes turėjau reng
tis į kelionę. Mat, 2 rugpiu- 
čio dieną kunigas mane pra
keikė ir pasakė, kad aš tu
rėsiąs gyvas eit į peklą; jis 
žadėjo man ir velnį prisiųsta 
Taigi laukiau raguočiaus ir 
rengiausi į kelionę. Bet pra
ėjo kelios savaitės, o aš ne
matau nei velnio, nei kuni
go.

Taigi prašau "Keleivio” 
redakcijos, kad išspausdin
tų ši mano pajieškojirųą:

Pajieškau to kunigo, kuris 
žadėjo man v.elnią prisiųsti, 
ir prašau, kad jis atsilieptų. 
Tėveli dvasiškas, tamsta tur 
būt atsimeni, kad 2 rugpjū
čio nuteisei mane į peklą. 
Aš tuojaus norėjau važiuoti 
tenai ir prašiau, kad- tamsta 
duotum man adresą arba 
pasakytum, kur tokia vieta 
yra. Tamsta man adreso ne
davei, bet sakei, kad prisiu
si man velnią. Aš laukiu jo 
kasdien, bet iki šiol 
lepasirodė.

Atsiliepk, tėveli 
kas, ir pasakyk, kur 
guotas tamstos tarnas din
go. Jeigu negali jo prisiųsti, 
tai paaiškink, kur randasi 
pekla, o aš pats bandysiu jos 
jieškoti. Aš norėčiau ją iš
tirti, ir tai norėčiau padary
ti dėl Rymo katalikų bažny
čios labo. Taigi aš nesu "be
dievis,” kaip tamsta mane 
pavadinai. Jeigu aš toks bu
čiau, tai dabar nepaduočiau 
savo adreso, bet slapsty- 
Čiausi. Tuo tarpu gi aš netik 
nesisiapstau, bet dar per 
aikrašti pajieškau tamstos 
ir tamstos velnio. Aš esu tik
ras Rymo katalikas ir dėl 
savo tikėjimo gerovės esu 
pasiryžęs keliauti kad ir pas 
iatį liucipierių.

Tamsta, kunigėli, nesi 
grinorius ir supranti, kad 
nei turtingiausio parapijo- 
no šliubas, nei 40 valandų 
atlaidai, nei joks kitas jo- 
markas negali tiek pinigų 
atnešti, kiek galėtų atnešti 
mano apsilankymas pekloje. 
O pinigai ”ant Dievo gar
bės” juk reikalingi, ar ne? 
Bet žmonės jau nelabai no
ri duoti. Štai, tamsta manęs 
prašei 20 dolerių ir nusilei
dai net iki 5 dolerių, bet aš 
atsakiau, kad neduosiu nei 
nei penkių centų. Tamsta 
tuomet pradėjai gąsdinti 
pekla. Aš paklausiau, kur ji 
yra, ir jei tamsta butum nu
rodęs man jos adresą, aš ti
krai bučiau penkinę išme
tęs. Bet tamsta negalėjai .to 
padaryt. Tamsta ketinai 
prisiusi velnią, bet ir to ne- 
špildei. Ir dabar aš jau pra- 
edu manyti, kad tamsta tik 

mulkini žmones, kad peklos 
visai nėra. Tuo budu, griū
va tikėjimo pamatai.

Butų visai kas kita, jeigu 
tamsta galėtum duoti man 
adresą į peklą ir aš galėčiau 
tą Įstaigą savo akimis ap
žiūrėti, ir parnešti apie ją 
neabejojamų žinių. Tuomet 
nereikėtų pinigų nei prašyt. 
Žmonės patįs duotų ant 
Dievo garbės.”

Taigi, pasiskubink, tėveli 
dvasiškas, nes čia kvepia 
geresnis biznis, negu Rocke- 
follerio aliejus!

Mano vardas ir adresas 
toks:

S. Skistimas,
1610a Atlantic avė., 

Brooklyn, N. Y.

BALTIMORE, Md.
Remkite lietuviu knygyną.
Nors lietuvių šioj koloni

joj yra daug, bet naudingais 
visuomeniškais darbais pa
sigirti negalime. Ir nieke 
naudingo atlikti negalėsim, 
kol didžiuma musų brolių ir 
sesučių nėra apsišvietę ir 
nesupranta bėgančių gyve
nimo klausimų. Todėl visų 
apsišvietusių lietuviu parei
ga yra raginti savo brolius 
prie apšvietus, prie skaity
mo knygų ir laikraščių.

Mes, Lietuvių* Knygyne 
administracija, kviečiame 
visuomenę lankyti musu 
knygyną. Čia yra visokių 
naudingų knygų ir laikraš
čių? Knygynas atdaras kiek
vieną vakarą. Draugijos ar
ia pavienės ypatos, norin

čios užsisakyti sau naudin
gų knygų arba laikraščių 
kreipkitės prie knygyno ad
ministracijos.

Ant 29 ir 30 dienų spalū 
tnvgynas rengia fėrus. Pa
sitikim. jog visuomenė pa
gelbės komisijai surengi’ 
fėrus, ką-nors paaukaud> 

mi. Aukas meldžiame pri
duoti svetainės gaspadoriui 
M. Akelaičiui.

A. Jankauskas Knyg. pir.

da jis

jiems visokias religiškas ne
sąmones. platintų apšvietą? 
0 £al tamsta, kuniguži. re
ligišką fanatizmą vadini 
apšvieta? Jeigu taip, tai to
kios "apšvietos” mums ne
reikia. Tai yra ne apšvieta. 
bet tamsybė ir tamsta todei 
esi tamsybės platintojas. G 
tik už tai, kad prieš tave 
kaipo tokį, du darbininkai 
kovojo, suareštavai juos. 
Jeigu nori būt darbininkų 
gerbiamas, tai mesk savo 
amatą ir stok į eiles darbi
ninkų. Kuomet kartu su 
darbininkais dirbsi ir kovo
si už darbininkų reikalus, 
tuomet busi darbininkams 
naudingas ir darbininkai 
tave gerbs.

H. Nervidi.

i

i

CAMRIDGE, MASS.
Lietuvos Misijos prakalbos.

J2 d» rugsėjo Lietuvos lai
svės paskolos pardavinėji
mo komitetas buvo surengęs 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
net keturi.

Pirmas kalbėjo angliukai 
p. H. M. Gen y. Tai jau pri
prastas musų publikai kal
bėtojas. Jis nuolatos beveik 
tą patį pasakoja, todėl apie 
iį ir rašyt neapsimoka.

Antras kalbėjo Lietuvos 
Misijos pirmininkas p. J- 
Vileišis, perbėgdamas trum
pais ruožais dabartinę Lie
tuvos padėtį ir santikius su 
lenkais ir bolševikais. Nors 
Lietuva jau yra padarius 
taiką su bolševikais, bet p. 
Vileišis savo kalboj daugiau 
smerkė 
lenkus.

Trečias 
rinkti. Prasidėjo kolekta iš- .Lietuvos 

Žadeikis.

NEWARK, N. J.
Valstybinio Amerikos Lie

tuvių Fondo Skyrius.
15 d. rugsėjo, susirinkus 

keletai žmonių į Lietuvių 
Svetainę, buvo apkalbėtas 
klausimas ar reikalinga vra 
sutverti Valstybinio Ameri
kos Lietuviu Fondo skyrius 
Newarke. Visų buvo pripa
žinta, kad reikalinga, Tuom

✓

bolševikus, negu

iš eilės kalbėjo
Misijos narys p. 

_______ plačiai nupiešda- 
mas abeiną politikos bėgį, 
rusų-lenkų karę ir santikius 
lietuvių su lenkais. Nors a- 
bu misijos nariai yra P°aaL 
bet visgi p. Žadeikm kai a 
atrodė demokratiškesne n 
išreikštos mintis prielankes 
nės darbininkams, negu p. 
Vileišio.

Paskutinis kalbėjo advo
katas F. J. Bagočius. Dau
giausia agitavo už siuntimą 
delegato į VVashingtoną, 
kad* užpotestavus prieš len
kų veržimąsi Lietuvon. Tai 
yra A. L. R. K- Federacijos 
sumanymas.

BROOKLYN. N. Y.
Filmų Bendrovės vakaras.

Rugsėjo 11 ir 12 dd. Lie
tuvių Filmų Bendrovė rodė 
paveikslus iš Lietuvos, ku
riuos pagamino tos bendro
vės atstovas Kručas. Pa
veiksluose parodoma Lietu
vos kariumenė, sunaikintų 
Lietuvos miestelių griuvė
siai ir kiti įdomesni dalykai. 
Girdėjau, kad toliaus bus 
rodomos lietuvių taikos de
rybos su rusais.

Rengėjams patartina tik
tai nedaryti perdaug bran
gios įžangos.

Buvęs.

5VORCESTER. MASS.
L. M. P. S. prakalbos.

1 d.spalių atsibuvo LMPS. 
,2 kuopos prakalbos. Kalbėjo 
tūla Ivanauskiutė iš Chica
gos. Tai yra komunistų iš
mokyta deklamatorka. Nė
ra jos kalboje nei logikos, 
nei takto. Pradeda su žir
niais, užbaigia kopūstais. 
Čia ji giria LMPS., kad jis 
kovodamas už moterų tei
ses, nuveikė didelius darbus, 
čia vėl apsisukus bėdavoja, 
kad moterų judėjimas toli- 
toii nužengęs atgal, nes mo
teris gavo balsavimo teises 
ir tokiu budu kapitalistės 
moteris balsuos ir užims šil 
tas vietas, o darbininkės tu
rės pildyt jų pagamintus įs 
tatymus. Agitavo kaip drū
ta, kad "dr^ugučiai ir drau 
ges” netikėtų į balsavimą, 
nes vistiek išrinktieji gauna 
"įspirt į užpakalį.” Iš jos iš 
vadžiojimų galima buvo da- 
siprotėtir kad tik su ginklu 
rankoje, per revoliuciją dar
bininkai apvers "augštyn 
kojom” šią tvarką. Žiuri, 
žmogus, į tą kalbėtoją ir ste
biesi : tokia trumpa moteriš- 
kutė, su trumpa dresiuke. 
ir taip "revoliucioniškai” 
kalba. Kad taip koks juok
darys laike jos prakalbos 
paleistų pelę, tai butų ir po 
"revoliucijai.”

Net ir "kairiesiems” jos 
deklamacija nepatiko. Esą, 
gaila, kad Puišiutė socialpa- 
triotė, o per ją iškalbesnės 
moters lietuvių moterų tar
pe nėra.

Moteris.

✓

Levas.

CAMBRIDGE, MASS.
LSS. 71 kuopos darbuotė.
Praėjus vasaros karš

čiams LSS. 71 kuopa užsiy kinio užmuštas Stanis Joge- 
brėžė platų veikimo progra-!ja. paėjo iš Kauno rėdybos. 
mą žiemos sezonui. Nutarta Sakėsi turįs brolį Joną ir se- 
tuojaus pastatyti scenoje šerį. Buvo tykus vyrukas, 
trijų aktų komediją ”Aud- laisvų pažiūrų, skaitė "Ke
rą Giedroje." Šis veikalas leivi.” Likosi palaidotas su 
yra pilnas gardaus juoko, bažnytinėms ceremonijoms. 
Aktoriams smagu jis yra Lai būna jam lengva sve- 
lošti, o publikai da smagiau 
žiūrėti į lošimą.

LSS. 71 kuopa turi atstei- ti, lai atsišaukia šiuo adre- 
gusi didelį knygyną, kuris Su: Anton Svistris, Box 28, ‘ 
yra kur kas didesnis ir tur- Wolf Summit, W. Va.

WOLF SUMMIT, W. VA. 
Nelaimingas atsitikimas.
22 d. rugpiučio likosi trau-

Buvo tykus vyrukas,

leivį.” Likosi palaidotas su

Lai būna jam lengva sve
timos šalies žemelė.

I Kas nori plačiau dasižino-

* J
J



MARKSIZMAS IR 
DARVINIZMAS. 
Pagal A. Pannekoek'ą parašė Margeris.

(Tąsa) I naujų veislių atsiradimui, 
tai kad nukrypimas nuošiPki« Paėjimo 1UI1 nau I1U„JF,I1UU. „u„

teoriją skelbė LaniarcK as ir centrinio typo didintusi ir 
Geoffrey St. Ililaire. Teciau .
jų skelbiamoji teorija nesu
silaukė visų paramos. Šie 
gamtininkai, matote, neįs-

eitu ta pačia linkme, iki ga
lų gale nepasidarytų taip 
didelis, kad naujas gyvūnas 
jau nebūtų panašus tam. iš

i ei jos gaminimo sistema. Tai [klausimo, ar dėtis prie III| 
‘Internacionalo, ar ne. Kolbuvo kapitalistinių varžy-VoklCČlU NeprilflaUSO-.

tinių kova, kuri.ir patarna- . .. M ' .(partijos Centro laikraštis!
nuėji S.-D. ir Komuni- :’Frei.h.eiv.deda ir vienokio,- 

J . ir kitokio nusistatvmo ‘

tenge pnparody t tokios te- purį0 jįs išsivystė. Bet kur
Jie negaiėjo vra ta spika, įuri atlai.
nnp ir„nasi- ______ • , -a.?_______ • I

orijos tiku; bę, 
patikrinti jos. Todėl ir-pasi- 
tiko ji tiktai hipoteze, spėji-* 
mu. Bet 'tai, pasirodo Dar
vinas su savo veikalu 
gin of Speciec” —

i ”Ori- 
Veislių 

Paėiimas. Darvino knvga 
sujudino nasralio protą, ta
rytum griaustinis. Jo teori
ja apie evoliuciją tapo vei
kiai daugelio priimta kaipo 
patvirtinta teisybė. Ir nuo 
tada evoliucijos teorija pa
siliko neatskiriama nuo 
Darvino vardo. Kodėl taip?

Kiekvienos teorijos palai
kymui reikia medžiagos, 
reikia patyrimų, reikia fak
tų. Ir Darvinas neapsiienkė 
su rūpestingais patyrimais, 
.faktais: jis darė įvairius 
bandymus ir labai atsargiai 
pažymėjo viską, kas buvo 
verta pažymėti. Ir tekis rū
pestingas darbas nenuėjo 
niekais. Surasta gyvūnai, 
kurie ne labai tiko klasifi
kacijai ; pavyzdin, kiauši
nius dedą žinduoliai (tai gy
vūnai, kurie deda kiauši
nius, bet savo vaikus peni 
pienu), paskui turinčios 
plaučius žuvys, ir benugar- 
kauliniai gyvūnai. Paėji
mo teorija tikrino, joge: š'- 
tokie gyvūnai yra didžiulių 
grupių persikeitimo lieka
nos. Iškasamos liekanos pa
gelbėjo padaryti išvedimus, 
kad kadaise gyvenę gyvū
nai buvo skirtingi nuo da
bartinių gyvūnų, šitokios 
liekanos vertė gamtininkus 
spręsti, jogei jos yra primi
tyvių gyvūnų formos, ir kad 
primityviai gyvūnai laips
niškai išsivystė i dabarti
nius gvvunus. Pagalios, ir 
narvelių (celių) teorija tapo 
suformuota; tai reiškia, 
kad kiekvienas augmuo, 
kiekvienas gyvulys suside
da iš milionų narvelių, ir 
kad kiekvienas augmuo ir 
gyvulys išsivystė per nena
šiau jamą pavienių narvelių 
dalinimąsį.

Paėmus šiuos visus paty
rimus kartu, reikia visgi 
pasakyti, kad jie negalėjo 
pakelti evoliucijos teoriją 
prie tvirtai patikrintos tie
sos. Juk mes žinome, 
geriausis šios teorijos 
singumo prirarodymas 
Įėjo būti štai koks 
savo akimis, kaip vienas gy
vūnas persikeičia i kitą gy
vūną. Bet tai negalimas dai
ktas. Kaip tada galima nri- 
parodyti, jogei ištikruju gy
vūnu formos persimaino į 
naujas formas? Tai galima 
padaryti, žinoma, parodant 
priežastį, kodėl jie turėjo 
keistis. Tą Darvinas ir pa
darė. Dar.inas atidengė 
gyvūnų vystymosi mecha
nizmą Ir Darvinas priparo- 
dė. kad prie tam tikrų.aplin
kybių nekurios gyvūnų rū
šys turi persikeisti į kito
kias rūšis. Čia mes tuoj ir 
paaiškinsime tą mechaniz
mą.

Tvirčiausiu šio mechaniz
mo pamatu yra perdavimo; 
prigimtis. — tai faktas kad 
tėvai perduoda savo ypaty
bes vaikams, o vaikai neku- 
riais atžvilgiais nukrypsta 
ne tik nuo savo tėvų, bet da! 
skiriasi tam tikromis ypaty
bėmis ir nuo vienas kito. O 
tai yra tik dėl tos priežas
ties. kad tos načios rūšies 
gyvūnai nesti vienodi. Be 
šitokio skirtumo juk visai j, 
nebūtu galima vienai gvvu- , 
nu veislei persikeisti į kita.j 
Dabargi xiskas. ko neikia j

kad 
tei-: 
ga- 

matyti

dos stumia keitimąsi ta pa
čia linkme?

Lamarck'as aiškino, buk 
tai paeina nuo didesnio var
tojimo tam tikrų organų: 
nepaliaujamai kai kuri kū
no organą vartojant, jis pa-: 
sidaro tobulesnis. Pavyz
džiui. jeigu žmogus daug 
vaikščioja, tai jo kojos mus
kulai (raumenis) -pasidaro 
tvirtesniais, negu to, kuris 
mažai vaikščioja. Tokiu pat 
budu. sako Lamarck, levas 
įsigijo tvirtus nagus, o kiš
kis greitas kojas. Tokiu jau 
budu žirafa įsigijo ilgą kak
lą. nes jai reikia siekti, me
džių lapus, kuriais ji maitų ■ 
nas: jos kaklas vis ilgiuos, ii 
ve. iš trumpakaklio gyvūno 
pasidarė ilgakaklis.

Tokis išaiškinimas ^etgi 
ne kiekvieną patenkino. -Jis 
negalėjo išaiškinti nei to
kios priežasties, kaip gyvū
nų spalva. Kodėl, daleiski- 
me, varlė turi turėti žalią 
spalvą, kuri tarnauja jai 
kaipo apsauga? Žirafos ka
klas galėjo ištisti nuo nuola
tinio siekimo augštym, bet 
kodėl varlės spalva pasida
rė žalia?

Idant išrišus tokį ir tam 
panašius klausimus, Darvi
nas pasiėmė visai kito ban
dymų ruožo. Gyvulių vaisin
tojai gali priemonės budo 
išauginti naujas veisles, rū
šis. Jeigu daržininkas nori 
is tam tikro augalo išaugin
ti naują veislę, turinčią di
desnius žiedus, tai viskas 
ką jis turi daryti, —prieš 
subrendimą išnaikinti visus 
mažesnius žiedusį o palikti 
didesnius. Jeigu tik jis taip 
darys paeiliui bėgyje keliu 
metų, tai išdirbs tiems au
galams vis didesnius ir di 
dėsnius žiedus. Per tokį vei 
kimą, pasidariusį kartai: 
• su apsvarstymu \ kartai: 
išnetyčių. žmonės užauginę 
daugybę įvairių veislių na
minių gyvūnų, kurie skiria
si nuo jų orginalių formų 
daug daugiau,* negu kac' 
laukinių gyvūnų veislės ski
riasi nuo viena kitos.

Paklausus gyvulių augin
tojo. ar jis negalėtų išaugin
ti iš trumpakaklių gyvūnu 
ilgakaklius gyvūnus, vei
kiausiai jis atsakytų, kač 
gali. Juk reiktų jam tik pa
rinkti tuos., kurie jau tur 
ilgesnius kaklus, ir leist' 
veistis. Gi iš jų vaikų vėl pa
rinkti tik tuos, kurie turi il
gesnius kaklus, ir taip to
liau. Į kelias gentkartes iš
sivystys ilgakakliai gyvū
nai. gal panašus žirafoms.

Bet čia reikia pastebėti, 
jog tokių pasekmių pasie
kiama todėl, kad panaudo
jama aųrubežiuota valią su 
anrubežiuotu daiktu. Juk 
aišku, kad gyvūnų auginto
jas tokiuose atvejuose save 
valia pasirenka tam tikrus 
gyvūnus ir bando juos per 
keisti. Tečiaus gamtoje nė- 
ira tokios valios, kad nuo 
centrinio typo krypstančius 
gyvūnus palaikyti toj pa
čioj krypimo linkmėje patol, 
pakol nepasidarys iš jų vi
sai naujos veislės. Taigi 
klausimas: kur yra priežas
tis, dėl kurios laukiniai gy
vūnai keičiasi?

Darvinas ilgai svarstė ši
tą problema, iki jis nesura
do joj išaiškinimo 
už būvi.” 
sispindi

”kovoje 
Šitoje teoriioje ai
tų laikų (kuomet 
gyveno) produk-

vo Darvinui kaipo pavyzdis 
kovos už būvį gamtoje. To
kia sąvoka nepaėjo tečiaus 
nuo jo paties pastebėjimų ir 
galvojimų. Darvinas pasi
gavo ją iš ekonomisto Malt
hus’o raštų. Malthus,' mato
te. bandė išaiškinti, kad buk 
šitame buržuaziniame pa
saulyje randas tiek daug 
skundo todėl, kad žmonės 
dauginasi kur kas greičiau, 
negu jų pragyvenimui rei
kalingi daiktai. Nėra užtek
tinai maisto visiems; žmo
nės turi kovoti su vienas ki
tu už būvį, ir, žinoma, dau
gybė jų turi žūti toje kovo
je. Su šitokia teorija buvo 
apreikšta, jog kapitalistinė 
kompeticija (varžytinės), 
kaip ir skurdas, yra neiš
vengiama prigimta tiesa. Ir 
savo autobiografijoj Darvi
nas užreiškia. jog tai buvo 
Malthus’o knyga, kuri pa- 
akstino jį pagalvoti apie ko
vą už būvį.

'•'Spalio mėnesy. 1838 me
tų. tai yra prabėgus penkio
likai mėnesiu nuo to laiko, 
kaip aš pradėjau sistemati- 
.aį tyrinėjimą." sako Darvi
nas, "aš. taip sau. dėl sma
gumo, skaičiau Malthus’o 
myga apie gyventojų skai
čių. Būdamas jau gerai pri
sirengusiu apkainuoti kovą 
iž būvį, kuri visur eina, 
•tan staiga atėjo mintis, 

kad po šitų aplinkybių įtek
me. tinkami nukrypimai ga- 
’i būti palaikomi, o netinka
mi — sunaikinami. Šito pa
sekmėj turėtų būti formavi
mąsi naujų veislių, čia, tuo
met. aš susigavau teoriją, 
<u kurios pagalba galėjau 
Urbti.” |

Tai yra faktas, kad gyvu- 
nu dauginimasis visados 
viršija maistą, kuriuo jie 
gali pasilaikyti. Organinė ! 
gvvvbė taip smarkiai daugi- ■ 
naši, kad jeigu dalis jos ne- ' 
žūtų kovoje ik būvi, tai ir 
vienos poros ainiais musų kia apsivalyti nuo neištiki- 
žemė butų tuojaus užpildy- mų ar komunistams priešin-

Bet čia eina kova už būvį, iš
Kiekvienas gyvūnas nori formistai, 
gyventi, stengiasi susirasti 
raisto ir saugojasi. idant 
netektų kitam gyvūnui 
paistu (i kito gyvūno nas
rus). Tam tikromis savo 
patybėmis kiekvienas gy

vūnas kovoja prieš visą an
tagonistišką (’nenrietelin- 
rą) pasauli: prieš kitus gv- 
■unus. prieš šaltį, karštį, 
musumas. tvanus’ ir kito
kius gamtinius apsireiški- 
nu.s kurie gali jį sunaikin- 
i. Pagalios, jis turi kovoti 

net su gyvūnais tos pačios 
nTšies — tai tais, kurie gy-į 
■ena tain kaip ir jis pats, į 
’uri tokias pat ypatybes ir 
maitinasi tokiu nat maistu. 
Pečiaus tokia kova nėra 
iesioginė; iuk kiškis neko- 

•■oia tiesioginiai su kiškiu, 
neigi levas su levu (žinoma, 
ki neprisieina kovoti už pa
taites). bet vis dėlto jie ko
voja už būvi, veda varžyti
nių kovą. Visi, jų negali už
augti. Dauguma būna išnai- 
kyta. Pasilieka tiktai tie, 
kurie laimi lenktynes kovo- 
ie už būvį. Bet kurie vra to
kiais laimėtojais? Sunrąn- 
tama. kad tie. kurie vikres
ni. greičiau suranda sau 
maisto ir sali apsiginti nuo 
priešų. Reiškia, pasilieka 
gyventi tik tie. kurie yra 
geriausia prisitaikę prie ap
linkybių.

(Toliaus bus.)

stą Internacionalas.
Vokiečių nepriklausomie

ji s.-d. buvo pasiuntę Mjšk- 
von delegaciją iš 4 žmonių 
derėtis dėl jų įstojimo ' Ko
munistų Internacionalam 
Delegacija jau grįžo namo 
ir pranešė savo partijai, ko
lbomis sąlygomis galėtų ji 
prisidėt. Sąlygų 21 punktas. 
Svarbiausios ju šios. Prisi
dėjusios prie Komunistų In
ternacionalo partijos, tiek 
pat ir vokiečių nepriklauso
mieji, turi vesti vienodą dar 
ba ir vienokiu budu. Jų lei
džiami raštai, laikraščiai ir 
knygos, turi būt tikrai ko
munistinės dvasios. Visas 
spaudos vadovavimas turi 
būt atiduotas partijos Cent
ro Komitetui: skirtumas pa
žiūrose ir politikoj neleisti
ni. Ne tik spaudos, bet ir vi
sos partijos darbo nustaty
mas ir priežiūra turi būt C. 
K. rankose. Viskas priklau
so nuo Centro ir visur turi 
būt geležinė disciplina. C. 
Komitetas turi gauti plačių 
teisių savąrar.kiai viską da
ryti. Atskirų šalių revoliu
cinio proletariato veikimas 
taip nat turi būt suvienodin
tas ir priklausyti nuo vieno 
Centro, nuo komunistų kon
greso ir io pastatyto vykdo
mo komiteto. To komiteto 
nutarimai ir įsakimai Vra 
privalomi visom prisidėju
siom organizacijom. Kiek
viena prisidėjusių partijų 
turi namie išvystyti kovą 
prieš tariamai socialistines 
darbininkų organizacijas, ir 
politines ir profesines. Kiek 
viena jų turi visų pastangų 
dėti, kad užkariautų profe
sines sąjungas, paversdama 
jas revoliucinio proletariato 
organizacijomis.

Einant prie to darbo, rei-

FILOZOFIJA.
Dr. A. J. Karalius.

straipsnius, antras svarbus 
partijos laikraštis ’T^eipzi-' 
ger Volkszeitung” iškarto 
smarkiausia sūki o prieš dė-1 
Jimąsi tokiomis sąlygomis į 
III Internacianalą." Prisidė
jimas reikštų, anot jo, parti
jos pasidavimą Maskvos di
ktatūrai ir jos galą. Vienas 
delegacijos narių. Crispien, 
savo straipsny tiesiog sako, 
kad priimant Maskvos sąly
gas partija tuo pačiu nusi
žudytų.

Be to jis nurodo, kad ko
munistams -svarbu ne pri
traukti nepriklausomųjų 
partiją .prie komunistų Iir 
ternacianalo. bet ią suskal
dyti. atrinkti iš jos tarpo 
tuos žmones, kurie aiškiai 
pasiduotu komunistu vado
vavimui ir suvaryti juos ko
munistų partijon.

Artimiausiais mėnesiais 
eis klausimo svarstymas 
laikraščiuose ir partijos or
ganizacijose, gi po to bus 
sušauktas partijos suvažia
vimas galutinai klausimui 
rišti. .Jis turės partijai labai 
didelės reikšmės. Deąinujų 
socialdemokratų laikraštis 
”Vorwarts.” matomai bent __
kiek pasidžiaugdamas, sa- raštuose apie patį galvočių darni 
ko, kad nepriklausomiems bei _ 
kito ke’io nebėra, kaip tik buvo žiaurus, nedraugiška 
skilti. Tie. kurie stovi už di- nemėgo jokių tuštybių: ja 
ktaturą, turi riedėti iki ga- me mąstytojas ėmė 
io, kol nepasieks Maskvos, ant žpiogaus: j— . -------—----------
turi pilnai pasiduoti jos va- vien teisybė, kurią jis nore- nančią esybę; tik ji žino tą, 
dovavimui ir susilaukti ne jo. leiskit man pasakyti, ku- kas yra, kas nenyksta, kas 
proletariato diktatūros, bet ju galvon įkalti... Aš bandy- nesimaino — 
keletos žmonių diktatūros siu trumpai išdėstyti šito daiktų formas, 
ant proletariato. Tie. kurie 
vra demokratijos principo 
šalininkai, turi tiek pat aiš
kiai atlyžti nuo komunistų.

("Sociald.”)

vienas mokslų mokslas; tai 
dialektika arba logika, kuri 
mokina kas yra naudinga 
visuose musų pažinojimuo
se. Logikos galutinas tiks
las yra amžina teisybė-tie
sa, nesimainanti, negimusi, 
nežustanti; tai, kas yra, ką 
mes vadiname Dievu, kas 
yra galima, žinoma tiktai 
Dievui. Nors šitas mokslas 
stovi virš žmogaus galimy
bių, bet lai musų siela sie
kia jo; musu tikslu lai būva 
tobulinimasis, jieškojimas 
amžinosios tiesos...

Dauguma žmonių protau
ja nežinodami ką, kaip ir 
kodėl. Ir paprasta dorybė 
remiasi jausminiais, supra
timais: žmonės nežino kodėl 
jie taip ar kitaip elgiasi; jie 
elgiasi instinktyviai pagal 
papročius, kaip skruzdės, 
bitės ar vapsos. Musų jaus- 

! mai duoda supratimą ne 
apie tikrąjį pasaulį; tai be
simainantis, lekiantis pa-

(Tąsa)

Platonas
Platonas buvo žymiausias 

Sokrato mokinys; jis gimė 
429 mtuose prieš Kristų; 
tikrasai jo vardas — Aristo- 
klis. Platonas buvo pramin
tas. (Plato—platkaklis.) Jis 
buvo skaitomas sunumi die
vo Apollo (žiur. Plutarcho 
"Symposium” III); motina 
jo buvusi mergaitė — savo 
rūšies "nekaltas prasidėji
mas.’’ Būdamas jaunikaičiu 
jis diegdavo poeziją ir tur 
būt rašė eilių; vėliau susi
pažino su Sokratu ir pamė
go filosofiją. Po Sokrato 
mirties Platonas daug kelia
vo po Egiptą, Asiriją, Feni- 
kiją, Babilioniją ir kitur. 
Sugrįžęs apsirinko Akade- 
mus daržą savo filosofijai 
skelbti; turėjo daug pase
kėju, ir nuo tada pradėta 
vartoti žodis "akademija." i

Aplamai kalbant. Plato
nas labai daug rašė patsai, 
o kiti da daugiau apie jį ra- saulis: vienas daiktas šian- 
šė jam gyvam esant ir mi- dien. kas kita rytoj; tai tik 
rus. Todėl pestebėtina, kad išvaizda, iliuzija. Tikra esy- 
nelengva surasti pilną tei- bė yra tik tas, kas visados 
svbę, ką jis mokino: randa- egzistuoja, niekad nesimai- 
si daug prieštaravimų tuose no— amžina. Todėl, norė- 

į ' i turėti tikrą pažinoji-
jo filosofiją. Platonas mą. turime pažinti nuolatf- 

s. ni ir nesimainantį (pasto- 
;vų) daiktų branduolį. Tik- 

i viršų tai mintis gali turėti nuovo- 
jam rūpėjo ką apie amžiną, nešimai- 
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pamatinės

Idėja arba nuovoka turigalvočiaus filosofiją.
Aplamai imant. Platonas savyje daugelio daiktų pa- 

surinko visą Graikijos filo-'matiniu ypatybių: mes esa- 
zofija i krūvą ir iš jau esa-'me nnkę tokias idėjas skal
iuos medžiagos bandė subu- tyti vien tik proto veikme; 
davoti naują filosofiją; tai 
buvo greičiau kritikas, pu
siau skeptikas, negu dog- 
matininkas. Jam daugiau 
rūpėjo metodos prieiti prie 
liesos, negu patįs daviniai. 
■'Platonas nieko netvirtina” 
—sako Cicero, —"tiktai pa
duoda argumentus”... Plato
nas pirmutinis įvedė anaii- 
zą ir sintezą. Analiza reiš
kia išskirstymą daikto į jo 
sudėtinius, studijavimą tų 
sudėtinių (dalių) ir tuo bu
du gavimą supratimo apie 
visą daiktą. ”Nori žinot kas 
yra dorybė? Išskirstik žodį 

__________ (dorybę) į visas atskiras 
ma noru sukurstyti darbi- dorybes, paskui jas atskirai 
ninkus ir paskui imtis žiau
rių represijų.

Pastaruoju laiku vystosi 
didelis darbas organizuoti 
darbininkų minias.į profesi
nes sąjungas. Darbininkų 
frakcija Kauno miesto tary- .. ........ ______ _
boi pasiėmė tvarkyti darbi- (klešos)" abstraktinės "idė- 
ninkų kliubą, darbininkų ' —
kooperatyvą ir vakarinius 
benrdo lavinimo - kursus 
darbininkams. Tas darbas 
vra labai pribrendęs, r*“ __  _________ ______ ~
darbininkuose reiškiasi di- r'nasaufi akimis' nemirštan-

mums sunku įsivaizdinti, 
kad idėj? arba nuovoka ga
lėtų egzistuoti kur nors at- 
skirai. Antistenas yra išsi
taręs: ”Aš matau arklį, bet 

I arkliškumo aš» nematau.” 
Platonas sū tuo nesutiko. 
Pasak jo idėjos., nuovokos 
arba formos egzistuoja ats
kirai, neprigulmingai nuo 
daiktu. Daiktai yra vien at
spindžiais amžinųjų formų; 
daiktai apsireiškia ir išnyk- 

į sta, bet idėja arba forma 
j yra amžina, žmonės ateina 
ir išnyksta, bet žmogaus 
forma, žmonių rasė vra am
žina.

Idėjų arba formų yra ne
suskaitoma daugybė, bet jos 
sudaro tvarkų pasaulį, ra
cionali kosmos, visata, tai 
logikinė sistema idėjų, ku
rių idėja Dievo valdo.

Patsai galvočius čia susi
maišo ir pasako, kad pap
rastais jautimais šios tvar
kos negalime suprasti. Tai 
yra savo rūšies misticizmas 
arba spiritualizmas.

Apie dūšią Platonas šiaip 
kalba: Mes turime dvylipę 
dūšią, arba dvi dūšias: ra- 
cionalę ir jausminę; racio- 
nalė dūšia gyvena idėjų sry* 
tyje, o jausminė dūšia valdo 
musų jautimus. Jautimas, 
Yr?. Pasekmė susijungimo 
dūšios su kunu, jausminin- 
ko su jausliu. Apart to emo
cija suriša protą su jauti
mu. Apetitas, dvasia ir pro
tas valdo ir sudaro dūšią — 
kaip augalai, gyvūnai ir 
žmogus gamtoje. Dūšia ne
miršta; ji egzistuoja prieš 
susijungimą su kunu dievų 
erdvėje, dausose, ir turi’ su
sidūrimų su tikromis esybė
mis. Jeigu kaip nors dūšia 
neįstengia būti tiek tobula, 
kad tiktų draugijoj tų tik- ‘ 
rujų esybių būti, tai jos . 
sparnai susipina, susitrau
kia, ir ji nukrinta ant že
mės ir patenka į kokį .nors 
kūną. Jei dūšia buvo tobu
lesnė. tai ir gavęs ją žmo
gus tampa tobulesnis, ga-

!š KAUNO DARBININKŲ 
* GYVENIMO.

Musų tvarkos dabotojai 
vėl imasi seno, išmėginto 
budo provokuoti darbinin
kų minias, areštuodami jų 
darbuotojus ir vadus. Bepi- 
ga tai daryti karo stoviui 
esant. Tegul kam atsirado 
reikalo apskųsti bent kurį 
darbininką, ar nepatiko ko
mendantui,* kaip bematant 
žmogus ir-atsidūrė kalėji
me.

Tenka spėti, kad tai daro-

gų gaivalų. Reikia pašalinti 
partijos visokie social-re- 

____social-patriotai, 
social-oportunistai. Vokie
čių nepriklausomųjų s.-d. 
partijai reikėtų iš savo tar
po pašalinti visus tuos, ku
rie iki antrojo komunistų 
kongreso buvo priešingi 
prisidėjimui prie III’Inter
nacionalo, arba yra priešin
gi dabar pastatytom sąly
gom. Aiškiau tariant, jiems 
tektų išmesti iš partijos vi
sus paskutinio partijos su
važiavimo delegatus, apie 
GO parliamento frakcijos at
stovų ir visą eilę tokių sSvo 
nariu, kaip Kautskis, Hil- 
ferding. Crispien, Cohn ir 
11. Pa rtjioj negalėtų pasiek
ti tokie žmonės, kurie iš pa
matų stovi prieš terorą ir už 
skaudos laisve. Jei partijai 
rėktų pasirinkti tarp prity
rusiu, bet neištikimų parti- 
-os vadu ir paprastų masi
nių bet komunizmui atsida
vusių darbininku, ji visus 
‘urėtų statyti l)irmam lai
dui paprastus darbininkus. 
Vokiečiu nepriklausomiems 
*ektu išnauio perdaryti sa
vo Centro Komitetą ir kitas

'•as taip, kad jose butų kuo 
mažiausia du trečdaliu ne
abejojamų Kchnunistų In
ternacionalo šdlininkų.

Tai tokios svarbesnės-vo 
kiečiams pastatytos sąly- 
<‘os. Kol nenriklausomh.ri 
Partija ių neišpildys, negali 
būti kalbos apie jos priėmi
mą. Dėl tų sąlygų pati vo
kiečių delegacija jau Mask-į 
voje skilo i dvi lygi pusi,— 
du iškarto’griežtai pasisakė 
nrie sąlvgu priėmimą (Cris-Į 
vien ir Dittmann), du kitu 

įtiek pat griežtai už prisl- 
I dėjimą (Dauming ir Sto- 
’<ker). P

i

ištyręs, iš jų visų vėl vieną 
dorybę subudavok, ir turėsi 
dorybę; suprasi, *ką ji reiš
kia; turėsi jos branduolį.” 
Jis mokino, kad mokslas ne
sirūpina atskirais daiktais; 
mokslui rupi vien tik "bend
ri terminai, arba skyriai

jos.” Sulyg Platono, tiktai 
visatinumai. abstraktinės 
idėjos teegzistuoja. Jis ne
žiūrėjo į gyvenimą paprasto 
žmogaus akimis; jis žiurėjo 

delis noras susijungti gini- ėios~esybėš; kuri tarsi jautė 
mui savo klesimų ir kultu- kokią tai ramumo vietą, kur 
riniu reikalų. Frakcija nori ten toli-toli, už mums žino- 
eiti jiems pagelbon. mOs visatos. Galvočiai su-

Ka gi daro "tvarkadaJ Prat0'. ka?. Jausm.'» ..ž™>a 
.ievines prijos istai-friai- ....................... | ̂ na^in^

Jje. darbininkus suteikiami raportai ne

—Neklausk moters bal
suotojos, kiek ji turi metų, 
tik paklausk ar ji yra virs 
21. —Tokį paliepimą davė 
teisėjas Scott Wilson Port- 
lando registracijos bordui.

Dabar to miesto poniutės 
ir senmergės galės balsuoti 
be jokių nesmagumų, nes 
nereiks prisipažint metus. 
—kas yra didžiausia jų pa-■ ’ aščiuose 
slaptis.

nusirinkti ir kalbėti, _ bet ra tikri... Bet Platonas ne
bartu siunčia į susirinkimus gąlėįo pasitikėti besimai- 
savo agentus. Tie tik seka, r.antiems. nykstantiems da- 
kas kalba,-kas yra veikles- Jvkams; jam išrodė, kad tie 
nis; praneša savo žinias .vyra v;vn -į pavc;k- 
kam reikia ir jau komen- s]aj tikrųjų dalvkų. Ir vi- 
danto įsakymas areštuoti SUOse tuose dalykuose jam

nis; praneša savo žinias dalykai yra vien tik paveik-

gatavas. Tokiu budu buvo 
šiomis dienomis suimtas dr. 
Krasauskas, frakcijos pir
mininkas ir to paties laukia 
kiti frakcijos nariai.

Visa tai jus galite daryti, 
gerbiamieji, tik vieno neuž
mirškit: represijos. —tai 

.. . .lazda dviem galais ir kiek- 
Dabar partijos laik- vjenas įu grglu gali savo lai- 

prasidėjo nieko p-j skaudžiai mušti. • 
i nevaržomas svarstymas ' CSocialdemokr.”)

rodėsi esama bendrumu, 
kuriuos jis bandė surasti. 
"Surask viską, kas nesikei
čia. reikalinga viduje visų 
besikeitimų; surask Vieną 
viduje Daugumas, tai sura
si Buities paslaptį.” Jis la
bai plačiai užsimojo ir labai 
giliai bandė Įsigilinti.

Platonas dalina filosofijai
i Logiką, Fiziką ir Etika., besnis, protingesnis ir tt. 
Visus mokslus reguliuojaI (Toliaus bus) . j
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Pusei metų ..............  $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant į Redakciją, rašykit aitok, 
adresą:

"KELEIVIS”
Ž55 Broadway, So. Boston. Mass.

STATEMENT OF THE OWNER 
SH1P AND MANAGE.MENT of the 
"Keleivis,” pubbshed H’eekly at Bos- 
ton, Mass., reųuired by the Act of 
Augusi 24, 1912.

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

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

So. Boston, Mass.
Known bondholders, mortgagees, 

and others security holdėrs, holdin^ 
1 per cent, or more of totai amoni 
of bonds, mortgages, or other secu 
rities — None.

By J. G. Gegužis, Publ.
Swurn to and subscribed before me 

this SepUi..b-r 29-th, 1920.
Roman J. Vasil, Justice of Ine Peace. 
My Comm. Exp. Oct. 20. 1922.

LSS. Reikalai.
LSS. Pildomo Komiteto 

Protokolas.
Pild. Komiteto susirinki

mas įvyko New Yorke, rug- 
piučio 29 d., 1920. Susirinki
me dalyvavo keturi LSS-gos 
Pild. Komiteto nariai ir pa
tariamuoju balsų drg. Ižd.- 
Administratorius.

1. Perskaičius drg. Adm.- 
Iždininko raportą, po trum
po pasitarimo raportas liko 
priimtas vienbalsiai.

2. Nutarta vienbalsiai, 
kad LSS. leistų nuosavą or
ganą.

3. Redaktoriui nutarta 
mokėti už kiekvieno nume
rio suredagavimą po $30.00.

4. Bendradarbiams nu
tarta mokėti nedaugiau kai 
po $10.00 kas numeris.

5. Nutarta kuoplačiausia 
agituoti už laikraščio pra
platinimą. rūpintis gauti
kuodaugiausia. apskelbimų, 

ir išdirbti dirvą laikraščiui.
6. Nutarta organą spauz- 

dinti ten, kur bus pigiausia 
ir patogiausia.

7. Organo vardas: "Ban
ga? 3 balsai: • "Varpas,” 2 
balsai; "Darbininkų Atei
tis." 1 balsas.

8. Laikraščio formatas: 
11 per 18r astuonių puslapių.

9. Kaina laikraščio, $1.00 
už 12 egzempliorių.

LSS. Pild. K-to Sekr.
Kazys Liutkus. 

Marė .Jurgelionis.
Sekr.-Vert.

%

Įnešimas Referendumui.
"Kadangi organo leidi

mas prie dabartinių popie- 
ros ir spaudos, brangumo 
LSS-gos nariams už dyką 
duoti negalima, tai mes, 
LSS-gos Pild. Komitetas, 
paduodame referendumui 
sekantį įnešimą: e

"LSS gos organas ateityj 
neturi būt duodamas na
riams veltui."

LSS. Pild. Komiteto Sekr.
K. Liutkus..

Sutinku: ,
J. Prusalaitis. 

T. Matas.
P. S. Šitas įnešimas buvo 

paduotas LSS. Pild. Komi
teto susirinkime rugp. 29 d. 
1920 ir už jį balsavo visi bu
vusieji šiame susirinkime 
LSS. Pild. Kom. nariai.

K. Liutkus.
Panašu įnešimą jau vra 

padavus ir LSS. 4 kuopa. Ji- 
sai tapo paskelbtas rūgščio 
mėn., 1920. Taigi LSS. PildJ 
Komiteto įnešimas pilnai 
sutinka su LSS. 4 kuopos 
įnešimu ir tcdel jį atskirai jį

I

vo oficialės agentūros, tai švęsti laiko organizacijos 
įnešu, kad Pild. K-tas nu- darbui;
tartų: 2. Kadangi tas darbas

1. Kad padėjus Lietuvos kasdien vis didės, tai admi- 
draugams, patariame LSS- nistratoriaus pareigų nega- 
gos Administracijai įsteigti Įima bus pildyti veltui; . 
agentūrą "Socialdemokra- 3. Bet, kadangi LSS-gosagentūrą "Socialdemokra- L__ , _
to’’ praplatinimui. ižde pinigų tuo tarpu beveik

2, Už patarnavimą LSS. ir nėra, kad galėjus bent 
administracijai turėtų likti kiek nors žmonišką algą 

mokėti, todėl,
4. Reikėtų surasti tokis 

būdas algos mokėjimo, ku
ris duotų mums progą vers
tis, kuomet mes dar biznio 
lieveik nedarome, bet ištei- 

i priderančios algos 
mokėjimą, kuomet reikia ti
kėtis, biznis bus pakylęs. To 
tiks’o atsiekimui įnešu Pild. 

, Komitetui sekamą sumany
mą:

1. Pradedant su spalių 
mėn. 1 d' mokėti admiinst- 
ra.toriui algą.

2. Toji alga pirmą mėnesį 
i i sąvaitę.

,__r__________  . i;
tas nutartu: i0 gruodžio mėn. $15.00.

Leisti LSS. Administraci- gausio . 1921 m. —$20.00 ir 
taip toliaus kas mėnesį po 
jankis dolerius į. sąvaitę 
dauriau iki nebus atsiekta 
$25.00 į sąvaitę- Tokia alga 
turėtu pasilikti ant vietos 
iki Pild. Komitetas nepada- 

j rys nauju patvarkymų. •
C. A. Herman, Adm.-Ižd.‘ 

LSS. Pild. Komitetas: K.
1 Liutkus. M.M. Raęiutė Her- 
! man, P. Raškevičius. M. 
Baltuškienė, Thomas Matas 

■J. Prusalaitis.
Marė Jurgelionis 

Sekr.-Vert.

mažas komisas.
C. A. Herman.
LSS. Adm.-Ižd. 

Rugpiučio 21 d., 1920.
LSS. Pild. Komitetas: 

K. Liutkus, 
M. M. Račiutė-Herman sintų 
P. Raškevičius 
M. Baltuškienė 
Thomas Matąs 
J. Prusalaitis

Marė Jurgelionis 
Sekr.-Vert.

I

Įnešimas LSS. Pild. Kom. 1
Kad sutaupius LSS. pini-\UrėtųTutr$5.00 .21. 

gų, Įnešu, kad Pild. Komite- Lapkričio mėn. jau $10.00

jai duoti • LSS-gos spaudos 
darbus spausdint tose spau
stuvėse. kur pigiausia ir pa
togiausia.

C. A. Herman.
LSS. Adm.-Ižd.

Rugniučio 21 d., 1920.
LSS. Pild. Komitetas:

K.
M.
P.
M.
Thomas Matas.

Marė Jurgelionis

Malonui šviečia

K< • gia L. Moterų P. S. 52 kuopa 
Atsibus subatoj,

23 Spalių-October, 1920

Thomas a. ediso.y yra 
toritetes Elektrikos šviesas, 

bet jis negalėtų Jums pasakj .i 
kairia bila kitame mėnesy-e i,u<_ 

Kodėl?
Todėl, jei Jus išeidami 

site šviesą degančią —jeigu 
turėsite "draugiją” arba pa>m | 

į)U s VI-
pa-

K'

šite skiepe žiburį —-arba 
sa eilė ūkanotų dienų— 
didės jusu bila pažymėtinai 

Meldžiam tai atminti. 
Mvieris visados teisingai 

žymi Elektrekitos išnaudojimą 
__daug ar mažai.

Pa-

)

Reikalingas Vargonininkas
Aušros Vartų Lietuvių pa: u: :;a y.eš 

ko atsakančio vargonininku. Krv . 
tės šiuo adresu;

Rev.' Jasinskas
516 Island avė

DIDELIS MASKARADŲBALIUS!
1ORESTERS SALĖJE 

Stoughton, Mass.
Pradžia ?>10 vai. vakare.

(lankykite kiekvienas ant

i

šioA_____ _ _________ ______
assaradų baliaus ir nepamirškite 

su "vairiausia apsirengti, nes už įvai 
■ vsnį apsirengimą bus auodamos do- 
ar.os kaip moterims, taip ir vyrams. 

Nepraleiskite šios puikios progos nė 
vienas. KOMITETAS.

Pajieškojimai
■Juozapas Dirvinėius pajieškau ma- 
giminių ir pažįstamų. Paeinu iš 

' ašgirių parap, Butkaičių kaimo, 
lauragės apskr. (41)

Jos Dirginėtus
16 Reed st, Philadelphia, Pa.

Pajieškom savo motinos Marijonos 
s.autarienės, po tėvais Ruzgiutės. 
Tryškių valsčiaus. Leilėnų kaimo. 2 
netai atgal ji išvažiavo nežinia kur ir 

kuom, palikdama munis siratas. 
Atsišauk, miela motinėlė, norėtumėm 
oasikalbėti paskutinį sykį, nes mes 
tuoj išvažiuosim į Lietuvą. Jeigu kas 
:not apie musų motiną, praneškit.

Johar.a ir Amilija Slautaraitės t 40 į 
123 Lowe Avė, Chicago. III.

Pajieškau brolio suirtus Stepono Pajieškau aps vedimui teisingos 
Kastantino, Kauno gub, Tauragės merginos arba našlės, kuri mylėtų 
apskr. Kalniškių sodos; gyveno Chi- gyventi ant ūkės puikiausioj dalyj 
cago. Lai atsišaukia arba žinantieji ^Californijos. Turi būt tarp 25 ir 35m. 
malonės pranešti. (42) Aš esu 37 metų, doras vaikinas. My4"

linčios malonų, tyrą orą, atsišaukit.
J. Prunski 

Aldirpoint, Calif.

Pajieškau Antano Juškausko. Su
valkų gub, Kalvarijos pav, Alytaus 

‘ , Čižiku kaimo. Girdėjau, kad 
nėra gyvo. Kas apie jį žinot, meldžiu 
pranešti. (41)

A. Eramskas 
1528 Summer st, Thiladelphia. Pa

malonės pranešti.
Ona Jonikienė 

Lochgelly. W. Va. ii
Pajieškau Julionos Žasiniutės-Šin- 

kunienės. 2 metai atgal gyveno Park 
City. Utach. Aš gavau iš Lietuvos nuo 
jos tėvų laišką. Taipgi Antano Vaup pašto.
so. (40)

George Bush
108 Edge-.vooi avė., Watesbury, Ct.

Pajieškau Jono Gabraiėio, kuris gy
veno So. Bostone. Jam yra laiškas ir 
pakelis iš Lietuvos. I-ai jis pats atsi
šaukia arba kas žino pranešti tuojau. 

M. Masis (40)
255 Broadvay, So. Boston. Mass.

APS1VED1MAL

Pajieškau brolio Vincento Vasiliaus 
malonės tuoj atsišaukti ar kas žinote 
praneškite: turiu svarbų reikalą. (41 > 

Gendruta Brasienė
1744 S. \Vatere sU. Philadelphia. Pa

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos arba našlės nuo 35'iki 40 metų. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Tamulis
928 Moyamensing Avė 

Philadelphia, Pa.

(40)

Pajieškau brolio Nikodeme Dubaus- 
kio ir Jurgio Andzikaičio. Abu paeina 
iš Kauno radybos. Sartininkų vaisė., 
Augštupių kaimo. Girdėjau gyveno 
Tliinois valstijoj. Malonėsite greitai 
itsišaukti, nes turiu svarbių reikalų iš 
Lietuvos. Taipgi žinančių meldžiu 
pranešti. (40)

P. Dubauskis
49 Ten Eyck st, Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 22 ik 28 metų. Butų geistina, kad 
atsišauktų kiek pamokyta ir laisvų 
pažiūrų mergina, ir nemažesnė kaip 
5 pėdų,ir 8 colių. Aš esu 5 pėdų ir 10c. 
augščio, geltonų, šviesių plaukų, čysto 
baltai raudono veido,* 28 metų am
žiaus. jaunas atvažiavęs Amerikon, 
moku lietuviškai rašyt ir truputį ang
liškai. Mergina, kuri norėtų arčiau su
sipažinti, malonės parašyt laišką ir 
sykiu prisiųst savo paveikslą. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką. (41) 

Samv Chernocky .
1918 Hamilton avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 24 iki 34 metų, laisvų 
pažiūrų, kuri savo protu galėtų guven 
ti ir gerą nuo blogo atskirti. Man bu
tų malonu, kad ne iš toli atsišauktų.

B. F. J. (40)
114 N. Phelps st, Youngstovvn. Ohio.

Pajieškau seseris Onos Lazdauskie- 
nės, po tėvais Vasilrauskiutės. tūlas 
laikas atgal, girdėjau gyveno apie 
Philadelphia. Pa. Meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbų reikalą iš Lietuvos.

A. Vasiliauski (41)
1156 W. 2nd st, Dės Moineę. Iowa.

!
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Pajieškau brolio Petro Ainorio, 
Kauno gub, nuo Kupreliškio. Gyveno 
apie Lavvrence, Mass, dabar nežinau, 
kur jis randasi. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinot pranešti.

A. Ainoris
R. 1 Box 8. St Charles. III.

Liutkus
M. Račiutė-Herman

Raškevičius
Baltuškienė

Pajieškau Juozo Veteikio, Kauno 
iru b.. Utenos apskr.. Veteikių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą iš Lietuvos nuo 
D. J. Veteikienės.

Juozapas Strazdas
784 Oakland avė.. Detroit, Mich.

Pajieškau merginos arba našlės pri
žiūrėt 2 vaiku ir stubą. Vaikai jau lan 
ko mokyklą. Gerai moterei darbas ant 
ilgo laiko. Aš esu našlys. Mokestis 20 
dolerių į mėnesį, maistas ir kambarys. 
Ekstra darbo nėra. Meldžiu atsisaukt.

A, Latonis 440)
2013 N 17th st, Springfield, III.

I

Įnešimas LSS. Pild. Kom.
Kadangi mes esame pasi

ryžę leisti brošiulėlių ir tam 
tikslui reikės naudingų ran
kraščių, ir. kad išvengus be
reikalingai laiko trukdymo, 
kuomet . tokio rankraščio 
prireikia (tankiai atsitinka, 
kad nieko naudingo negali

ma išleisti, nes neturime 
rankraščio), ir kadangi tuo 
tarpu yra draugas, kuris 
apsiima išversti keletą bro- 
šiuraičių, todėl įnešu, kad 
LSS-gos Pild. Komitetas 
nutartų:

1. Pakviesti tą draugą iš
versti ke’etą brošiuraičių.

2. Už vertimą mokėti po 
doleri už spauzdintą pusla
pi-3. Pasiskurimą tinkamų
brošiuraičių vertė
jas galėtų pats su Pild. Ko
miteto pritarimu atlikti.

C. A. Herman. 
LSS. Adm. Ižd. 

Rugp. 21 d., 1920.
LSS. Pild. Komitetas:

K. Liutkus
M. M. Račiutė-Herman 
P. Raškevičius 
M. Baltuškienė 
Thomas Matas
J. Prusalaitis

I 
i

UŽSIDARĖ AUTOMOBI
LIŲ FABRIKAS.

Clevelande pereitą ket
vertą užsidarė Willvs-Over- 
land kompanijos automobi
lių fabrikas. Kompanijos 
viršininkai sakosi dar neži
ną, ar jų fabrikas dirbs 3 
dienas savaitėj, ar bus visai 
uždarytas, pakol’ automobi
lių pramonė sugrįš į norma
les vėžes.

BULVĖS 50 CENTŲ BU
ŠELIUI.

Bangor, Me. — Bulvių au
gintojams Aroostooko pa
viete šįmet gresia bankro
tas,, nors bulvės gerai užde
rėjo. Už bušelį f armėnams 
siūlomą tiktai 50 centų, o 
farmeriai sako, kad jiems 
patiem bušelis atsieina dau
giau kaip $1. jeigu paskaity
ti darbą, sėklas ir trąšas.

NUMUŠA ALGAS.
Conshohoken, Pa. —Her

berto mezginių dirbtuvėj 
čia numušta darbininkams 

i 10 nuošimčių algos. Darbi- 
i ninkai, kurių dirba toj dirb
tuvėj anie 200, nutarė dirb- 
, ti ir už numažintą algą. Jei- 

______ __ ___ gu darbininkai nebūtų suti- 
imti brošiūrų ir organo lei- kę už tokią algą dirbt, mes 
dimu, administratorius vis turėtume uždaryti dirbtu- 
daugiau ir daugiau turi pa- vę. pasakė savininkas.

Įnešimas LSS. Piki. Kom.
1. Kadangi pradėjus užsi-

C
$

('

paremti nereikėtų. ,
Marė Jurgelionis

Sekr.- Vert.
Rugsėjo 23 d., 1920. i!

ii 
i’ 

_ _____ _ ______ i ’ 
demokratų leidžiamas laik- $ 
rastis neturi Anie? ikoje sa-

Įnešimas LSS. PiW. Kom.
Kadangi Lietuvos Social-

Ar nori kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių?
Ar nori savo laivu pasivažinėti Lietuvon?
Ar įdomauji užjurine prekyba?
Ar neri kad paštas reguliariškai eitų tarp Lietuvos 

Amerikos?
Ar nori kad tavo siuntiniai ir pinigai greitai pasiektų gi

mines Lietuvoje?
Ar nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gerą 

pelną?
Jeigu tas viskas tau patinka, tai skubinkis pirkti akcijas 

Lietuvos Garlaivių Bendrovės.
Akcija su surplusu kainuoja $33.00. Kas 5 akcijos duoda 

vieną baisą Lietuvos Garlaivių Bendrovės reikaluose 
Visais Laivyno reikalais reikia kreiptis pas
LIETUVOS GARLAIVIŲ BENDROVES GENARALI 

AGENTĄ
DR. J. ŠLIUPAS
1419 N. Main Avė.. Scranton, Pa.

KAIP ATPRATINT NUO ZINDYKO?
Tas klausimas svari us daugeliui mo
tinų. Atpratinimas turi būt daromas 
laipsniškai—pradedant septintam mė
nesyje. duodant vieną ar du sykiu die
noj iš bonkos. patankmant bonkos mai
tinimą palengva, iki visai atpratinsi.

EAGLEBRAND
■vilk))

yra taip panašus motinos pienui sko
niu ir lengvai suvirškinamas, kad gali
ma jį duoti pamainant su krūties pie
nu. be jokios periškados atitraukiant.
EAGLE BRAND YRA GERIAUSIAS stalui 
ir naminiuose reikaluose — jis sutaupo cuk 
ru ir pieną — yra ekonomiškas ir prideda ge
ra skoni prie visų dal\ kų. Pirkit dėžę šian
dien ir bandykite ji su kustardo ir komų 
miltų pudingu. Jus tikrai ji pamėgsit.

Reikalauk't musu dykai duodamos Kūdikių 
Knygelės jūsų kalboje, kurioje paaiškinama 
kaip atitraukti nuo žindymo kūdikį.

THE B0RDEN COMPANY
108 Hudson Street New York

Insteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą, rnsiųsk jį šiądien

.... City ...

Statė

Mrs. ...

Street..............................
Kudykių Gerivės Knjga

(8)

Nurodymų Knyga

luiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimH'nHHmniiiiiiiiBL

Vedama per patyru 
sius Bankierius

BOSTONO MIESTE
6 PARK SQl ARE

Perviršis
$1.400.900
Pinigus yra !

•Buk užtikrintu 
nigus yra saugus,

Depasity 
$21,000,000 

sunku sutaupyti, bet lengva pražudyti. 
[ kad tie žmones, ’4urie investina jūsų pi- 

ištikimi ir patyrę bankieriai.

Pajieškau sesers J. Laui inaičiukės. 
oaeina iš Kauno gub-, Raseinių pay, 
Šilalės vaisė, Vaitimėnų kaimo. Gir
dėjau gyvena Chicagoje. po vyrui va- 

i dinasi Lauckienė. (41)
Monika Laurinaičiukė

; 307 Hamilton sL. McKees Rocks. Pa

Pajieškau 'Antano Kaveckio, pir- 
niau gyveno apie New V orką: Kau

no gub, Telšių apskr, Kulių mieste
lio. Yra svarbus reikalas tuojaus lai 
atsišaukia arba kas žinote apie jį 
-nalonės pranešti.

Vilimas Zinkus
32 Perry pL. Stoughton, Mass.

Pajieškau Vinco Marozovo, V il- 
niaūs gub, Švenėionų apskr, Doba- 
’ausko vai, Martiškių sodžiaus. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinot prane-

.
Jonas Krikštaponis 

Šovenių sodž, Kovarsko vaisė, 
mergės aps, Kauno rėd.

Lithuania.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba^iašlės be vaikų, nuo 25 iki 35 ru. 
Esu vaikinas 35 m, medžio amatnin- 
kas, gerai uždirbu ir bedarbės nebijau 
Mergina turi būt laisvų pažiūrų, pro
tinga ir mylinti dorą gyvenimą. No- 
rinčios su manim arčiau susipažinti 
malonės parašyti laišką ir prisiųsti 
savo paveikslą, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. (40)

W. A. J.. 101 S. Popleton st., 
Baltimore, Md.

Pajieškau 
Geistina, kad 
rinti. Aš esu 
pirmu laišku

Box 105,

apsivedimui merginos, 
butų bent kiek pasitu- 
33 metų vaikinas. Su 
prisių^ki^paveikslą.

Waterburv. Conn.

Pajieškau merginos tarp 20 ir 30 
metų, sutinkančios laisvai gyventi. 
Aš esu atsakantis vyras ant visko. 
Apie jūsų laiškus niekas nežinos.

John Alis
Gen. Delivery. Cleveland, Ohio.

Uk-

Paiieškati "-draugo Kazimiero Ma- 
iesko. jis išvažiavo 14 gesružės i Ka
nadą ir nvo to laiko nieko nežinau. 
Jam vra 2 laiškai iš Lietuvos. Lai at
sišaukia. (41)

James Daly
Box 887. Butte, MonL

Pajieškau pažįstamu Jono Prancke- 
vičiaus ir jo sesegs Uršulės, po vyru 
Kurčinskienės. Jiedu paeina iš Kauno 
-nab.. Ukmergės apskr, Raguvas vals., 
Šilų parapijos. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinote pranešti.

Petras Kabuosis (40)
Box 502, Kempton, W Va.

Pajieškau brolio Stanislovo Gaučio, 
Kauno anskričio. Krakių parapijos. 
Aukštuoliukų sodžiaus-Dvylika metų 
Ajnerikoj. Gyveno Watesbury. Conn. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot pra- 
neškit šiuo adresu: f40)

Franciškus Gaučis
P. O. Box 1313, Struthers. Ohio.

Paiiešau brolio Antano Baitkaus, 
■urm 3 metų jis gyveno St- Louis. Mo. 
Ramygalos parapijos, Kauno gub. Lai 
atsišaukia arba kas apie jį žino malo
nės pranešti. (40)

Rapolas Bartkus
P. O. Box 423. Thomas, W. Va._______ - I
Pajieškau dėdės .Iurcio Radamskio. i 

Pirmiau gyveno So. Willmingtnn. III. 
Suvalkų gub, Liudvinavo parapijos. 
Yra svarbus reikalas. (41)

Peter Beržinis
780 Hollovay St, Akron. Ohio.

Pajieškau draugų Kazimiero Mike- 
liuno iš Butkunų kaimo. Vaškų parap. 
Pirmiau gyveno Kanadoj; taipgi Juo
zapo ir Jono Nakvos, gyveno Chicago. ■ 
•Jie patis lai atsišaukia arba kas anie- _ - , įTUOS

i3iej1
1 o malonės pranešt. (40)

Antanas Nakvas 
'Jadison st, Butte, Mont.

Pajieškau apsivedimui merginos 
bile kokios partijos, nuo 17 iki 23 m. 
Aš esu 22 metų, jaunas ir dailus vai
kinas. turiu pastovu ir gerą darbą. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku; at- 
sišaukit šiuo adresu: A. Radzhes

85 W. Main st, St. Charles. III.

Pajieškau apsivedimui merginos.
Atsišaukit. (41)

Joseph Watts
32 Gansewoort st, «ew York. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tikėjimo, nuo 30 iki 40 
metų amžiaus. Meldžiu atsišaukti. 
Vaikinai te nerašo. W. C.

Box 126, Hardburly. Ky.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BlčERIS.

Brightono Lietuvių Kooperacijoje, tu
ri mokėt gerai darbą. Darbas ant vi
sados, mokestis gera. Meldžiu atsi
šaukti tuo jaus. (41)

Brightono Lietuvių Kooperacija 
21 Lincoln st, Brighton. Mass.

REIKALINGAS PUSININKAS su 
mažais pinigais į restorano biznį. Vie
nas neįstengiu apsidirbti. Platesnes 
žinias suteiksiu laišku. (40)

A. Petrauskis
200 Chestnut st, Lawrence.. Mass.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA UKg.

15 akrų žemės, visos reikalingos 
triobos ir viena karvė. Tik 10 minutų 
eit iki pat vidurio miestuko. Atsišau- 
kit greitai. Kaina labai pigi. Parduo
du todėl, kad esu vienas be gaspadi- 
nės. Mane tralit matyt dirbamom die- 

l nom jiuo 5 iki 9 vakare ir šventadie- 
■ niais bile laiku. (40)

Povilas Balčiūnas
262 E. River st, Orange. Mass.

PARSIDUODA VALGYKLA, lie
tuviais apgyventoje apielinkėje: savi
ninkas išvažiuoja i Lietuvą ir nori 
greitai parduot. Biznis gera. Pasi
naudokite proga. (41)

V. P. 2 Arthur st, Montelfo. Mass.

Pajieškau brolio Jono Ambrose. 
Suvalkų gub, Mariampolės pav. Vei
verių gmino. Kazliškių kaimo; gyve
no Bentleyville. Pa, girdėjau buvo; 
karėje. Kas apie jį žino malonėkite o.hk-i nc.rin-
pranešt arba pats lai atsišaukia. (41) i LA. Pigiai ir srreitai. Biznis išdirbtas 

Petras Ambrose 1 plačiai tarp lietuvių, lenkų ir rusų.
Box 795,

Pajieškau savo pažįstamų Aleksan
dros Rumbučio, Pranciškaus, Antano 
ir Jono Vaitekūnų ir brolio Julijono 
Siriaus. Visi paeina iš Kauno rėdybos, 
Luokės parapijos. Patumšalių kaimo. 
Taipgi Jono ir Juozapo Paulauskių iš 
Kuprių ir Povylo Taurinskio iš Telšių 
miesto. Visų meldžiu greitai atsišauk
ti arba kas žinote pranešti; vra svar
bių žinių iš Lietuvos.

Adolph Lingis (39)
1385 E. 26th st, Cleveland. Ohio.

parsiduoda duonos kepyk-

Johnston City, III Savininkas apleidžia šią šalį, 
tesnių žinių kreipkitės pas:

P. Vasylius
106 Centrai st.. Ansonia.

Dėl pla- 
(42)

Conn.

LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTE

Waukegan, Ilk
Draugystės administracija 1920m.: 

Pirm. K. Vaitekūnas. 822 8th st, 
Waukegan, IH.

Pirm, pagelb. Jonas Valis. 1349 
Park avė, Waukegan. III.

Užrašų rast. K. Dimša, 812 8th st. 
W»nkegan. III.

Fin. rašt Antanas Mikna. Sheri- 
dan Rd.st. Waukegan. III.

Kasos Glob. M. Valintikonis, 1346

LAUKIAMA KNYGA UŽBAIGTA.
Patarinės merginom!! ir moterims 

apie lyties dalvkas.
Parašė Margarett H Sąnger. Išleido . *•• ve, Waukegan,m.
F. J. Stropienė. Reikalaudami šios
’ nygos siųskite pinigus popierinį do
leri arba išpirkit money orderi ant 
vardo;

MRS. F. J. STROPUS
36 Broad«ay. So. Boston. Mass.

" " Jonas Visockis. 1206 Ijncoln
st, Waukegan. III.

Kasierius Anę Kripas. 774 Marion 
st, Waukegan, III.

Knygiai: V>r><”»« Gabris ir Kazi
mieras Ambroziejunas.

Maršalai: A. Delkus ir Jonas Jo
kūbaitis.
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RWO. Scollv Sq,
MASS.
ir Lenkiškai 
mote 
as ir

■ Jis yra urgameutu visur, ir jis šildo 
per aštuonis valandas su galionu ge- » 
iv, ėysto SKOny Kerosimi, 
investyk j Perlection Pečių šiandien 
ir garėk.s visą šį rudenį, neinančią 
žiemą ir pavasari.
Geresne vartot Soconv Kerošinę

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 

nutildoma-. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 

negaus:

Vaikai myli ji! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprįjimk pamėgdžiojimų, 

i ;,oc. butelis vai-tinyčiose arba boc. su prisiunitimu. užsisakant tiesiai nuo: 

! F. AD. RiCHTER & C0., Baslį Terminai Bldf. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

f
MEDICAL OFFICES

22 TREMOM’ 1
BOSTO.s

Kalbame Ruskai
Gydo vyrų ir 

ligas, kraujo li< 
jimą.

Primą egzeminacij: 
išbandymą esai.t reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

giminių ar draugų iš Anie- 
> ikos. kuriuose važiuojantis 
yra kviečiamas Amerikon, 
ir kuom užsiims atvykus 

‘ičion? kur apsigyvens? Jer 
tgu giminės Amerikoj apši
limą važiuojanti aprūpinti, 
{tai kiek pagelbos bus sutei
kiama.

Amerikos konsulini reikia 
užmokėti vieną dolerį rei
kalaujant vizos, ir devynis 
dolerius gavus vizą.

Pagal naują tvarką, Ame
rikos konsuliams visose sve- 

Itimosc šalyse yra smulkiai 
'nurodyta, kaip elgtis su 
■tais, kuriems viza yra išduo- 
■ dama, ir su tais, kuriems 
I yra sulaikoma.

Tik kurių aplikantų rei
kalavimas turi būti persta
tytas valstijos departamen
tui nusprendimo delei, šiais 
perstatymais užsiims komi- 

; konsulio tos val
stijos iš kur reikalavimas 
paduotas. Nuosprendi vals-

Lenkai neva siūlo tar
tis, o bkiinai veržiasi 

i Lietuvą gilyn.
Naudodamiesi tuo, jog 

Lietuvos valdžia yra sutiku
si pavesti Tautų Sąjungai 
apsprendimą rubežių tarp 
Lenkijos ir Lietuvos ir ren
gia stipresnių mušiu, lenkų 
kariumenė vis lenda Lietu
von. Puldami ant Gardino, 
kuri be valdė bolševikai, len
kai buvo pasiekę Druskinin
kus. Lietuvos Atstovybė A-i 
menkoje yra gavusi dvi į 

• nauji kablegrami. Vienoj 
Balutis praneša, jog ”lenkai 
eidami nuo Druskininkų 
pusės pasirodė Nočioj ir yra 
užėmę Rodune,” o kitoj už
sienio reikalų ministeris, 
d-ras Purickis, < 
visoms atstovybėms tam ti
krą Įsakymą delei pasų vi
zos. nurodo, jog V 
kiškų agitatorių ir šnipu, 
kurie iš Lietuvos, bolševi
kams besiartinant, buvo i smogus nor 
bėgė, dabar grįžta atgal.*’

Matoma, Lietuvos pakan
trumas, gal būt pateisina
mas strategijos žvilgsniais, 
veikiai turės išsisemti. Lie
tuvos valdžia yra išleidusi 
atsišaukimą Į visus Lietu
vos žmones, šaukiamas kie
kvienas griebtis ginklo, kir
vio, dalgės, kad tik Lietuvą 
nuo priešų apgynus. Ruo
šiamos prie generąlio mū
šio... Lenkų melams, mato
mai, nebetiki nė pati Tautų 
Sąjunga, nes jos pirminin-i 
kas Leonas Eourgeois, ste
bisi, kam lenkai vra besiun- 
tę Lietuviams ultimatumą i' 
ir kodėl ant ių užpuolė, jei
gu lietuviai buvo sutikę at
sitraukti iki tam tikros de
markacijos liniios, kuri bu
vo nustatyta gruodžio 8 d., 
ir pavedę visus ginčus iš
krėsti Tautų Sąjungai 
;Lvgai). Pe to, savo rašte 
lenkams L. Bourgeois nuro
do, jog reikėtų palikti lietu
viams terminas, iki kurio 
bolševikai turėtų išsikraus
tyti iš jų užimtos Lietuvos, 
teritorijos. Pažymėtina, jog j 
ši Associated Press žiniai 
natilpo tik viename "The lutaro Šeimyna supras tą reika-■ 
World,’’ o visi kiti laikraš- lingumą. kokį mes neišvengti-Į 
čiai jos nepadavė. Bet lenkų nai turėjome padaryti ir pasi- 
kariumenės vadai nepaiso liks ateityje musų gerais prie- 
nė Tautu Sąjungos patari- teliais^ir draugais.

SALUTARAS DRUG 
CHEMICAL CO. 

1707 So. Halsted street 
CHICAGO, ILL.

Naujosios kainos Įeina galėn 
nuo 1 d. Spalių-Ociober, 1920.

jog

t

duodamas■ Slpnierius
. . . oti ■» r*

daug len- T-Gos departamentas išduos
išgavus oficiali raportą iš 
tos apielinkės. iš kurios 
i~-------r; išvažiuoti.

Todėl, yra labai svarbu
■ žinoti, kad nuo šiol nereika- 
, lauja giminės ar draugai, 
norintis atsiimti savuosius.

■ pradėti čion valstijos depar
tamente rūpintis tuom: no- 

' rintis atvykti Į Ameriką 
i žmonės turi kreiptis Ameri
kos konsulio komisionieriun 

i savo apielinkėj.

PASTABA

Gerbiamieji "SALUTARO” ko- 
stumeriai ir draugai:—

Su dideliu apgailestavimu 
pranešame Jums, kad mes pri
versti pakelti prekes ant savo 
Liekarstų. Mus darbininkų al
gos. medega ir kiti iškaščiai pa 
sididino ant 75 r;. pertai esam 
priversti pakeisti kainas.

Naujos kainos.
1

i 
t

1

iŠ.

I
S 1.50

bonka Salutaro
Biterio ....................
tuzinas Salutaro 
Biterio .................. .

Pusė tuzino Salutaro
Biterio ......................... $7.00

Tikime kad musu didžioji Sa- 
viename "The lutaro Šeimyna supras tą reika-

mo. o gal nė ant savo minis-; 
terių pirmininko Sapiehos,! 
kuris buk vra sutikęs ge
ruoju be jokiu mūšių tartis 
su Lietuvos atstovais. Rug
sėjo 29 dieną tuo tikslu jie; 
buvo kviečiami i Suvalkus. 1 
Vieni kviečia tartis, o kiti i 
lenda vis tolvn į Lietuvą.

Šios pinklės veikiai turės 
paaiškėti.

Lietuvos Inform. Biuras. ,

• Daktaru Ofisai
I
♦
«
I
♦iĮ
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♦
i
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SALDUS JO SKONIS.

Nurodymai norintiems i parako, 

atvykt Amerikon.
(Am. Raud. Kryž. prane 

Šimas.)

Pranešame, kad ateiviam 
norintiems atvykti Ameri
kon, yra nustatyta nauja 
tvarka vizavimo pašportų. 
idant išvengus nereikalingų 
keblumų, Amerikoje gyve
nantis turi pranešti savo gi
minėms, norintiems atvykti, 
kad jie štai ką padarytų:

(1) Norintieji atvykt pri
valo išgauti pa sportą išva
žiavimui iš tos valstybės, 
kur jie dabar gyvena.

(2) Ši pasportą jie turi 
ypatiškai pristatyti arti
miausiam Amerikos konsu- 
liui savo apielinkėje. Nuvy
kus pas Amerikos konsulį, 
turi išreikšti norą važiuoti 
į Suvienytas Valstijas ir pa
reikalauti vizos. Turi nusi
nešti ir tris savo mažus pa
veikslėlius pas konsulį. 
Taipgi patartina turėti Jais-

Longfelow, kalbėdamas 
savo poemoj apie karę, sa
ko: ”Bet reikale geriausias 
saldumas yra kvepėjimas 

Tokiu pat budu 
mes galime pasakyti, jog 

I pilvo ligose saldus yra sko
nis Trinerio Karčiojo Vyno. 
Tasai prieštaravimas ”sal- 
dus-kartus” taip tik atrodo, 

j Triperio Kartusis Vynas, 
padarytas iš karčių žolių ir 
medžio žievių, yra labai pa- 
gelbingas ir pasekmės jo 
vartojimo yra saldžios. Im
damas ji atjausi gerą apeti
tą, prašalinsi žarnų užsi
kimšimą, sustabdysi širdies 
mušimą, kltris yra priežas
tim pilve atsiradusio geso ir 
tt. Jonas Urbanec, Kangley, 
Ilk, rugsėjo 12 d.. 1920 m., 
rašė mums, kad jo pati ken
tėjo nuo širdies mušimo per 
ilgą laiką, bet dabar Tripe
rio Kartusis Vynas prašali
no tą ligą. Jūsų aptiekorius 
arba vaistu pardavėjas už- 

Trinerio gyduoles.
Trinerio 
Trinerio 
ir Trine-

I

Padaryk vėsų kambarį smagiu
Perfection Aliejinis Pečius iš
blaškys rudens šiurpumą iš ne
malonaus kambario. Jis labai 

' parankus— lengvai perkelt, len
gvai pripilti, lengvai išvalyt.

SOCOMYi<erosehe!
Oil I PERFECT1ONOilHeaters

| STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

laiko
Taipgi išbandyk 
Angelica Toniką, 
Kosulio Sedative 
rio Linimentą. — Joseph 
Triner Company, 1333-45 

. ,So. Ashland Avė., Chicago,
tai ar kokių paliudymų nuo III.

Dabar kaip tik Laikas!
NELAUK nė vienos minutos ilgiau jei

gu nori gauti tikrus cigaretus.

■ Užeik Į artymiausi tabako stotį arba 
storą ir nusipirk pakeli Chesterfields. 
Persitikrink pats kaip "Jie Užganėdins.”

Jie visi sujungti i krūvą ir tas sujun
gimas negali būt nukopijuotas. Vien tik 
geriausis Turkiškas ir Amerikoniškas ta
bakas vartojamas į Chesterfields ciga
retus.

Dvidešimts cigaretų specialiam nuo 
drėgnumo apsaugotam pakelyje.-

CUNARD LINE
LAIVAS AQUITANIA

Išplauks
SPALIŲ- OCTOOBER 12 I). 1920

HAMBURGĄ ir LIEPOJŲ
PER ANGLIJA.

Į Hamburgą ............ $125.00
Į Libavą................. 145.00

Karės taksų $5.00.
Kreipkitės i artymiausi Cunard agentą.

F. AD. RICHTER & CO..

Xew York.

Gerbiamieji:

. Aplaižiau Banibino. kuri man siuntėte 
ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui?

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimi, ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu. • .

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui. bet taipgi ir man. nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi.

Aš patariu . isienis - savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Pbiladelphia.

BAMBINO
r

Ant 21 
akmens

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

... _. . singas, ypatingai
geizfceiiu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį Jaikroaelį ant kiekvieno ad
reso už$9»75 C. O. D. ir pej-siuntimo 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nč 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtū- 
Biet už tokį pat laikrodėlį ašie $25 06 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

$9’5
I
I

ŽMONES SU AMBICIJA
KODĖL neuždirbt pinigų ir duot pagelbą savo sandrau- 
gams kad padarius gero jiems ir turėt naudos sau pa
tiems? Pagelbėkite jiems suprast, kad geriausis užtik
rinimas turėti nejudinimą turtą ir gaut paskolą ant Jo, 
vieloje kad spekuliuoti ant biznio paskolų.

TAS DUODA APSAUGA IR UŽTIKRINIMĄ.
Ir tucm pat laiku'jie dirba dieną ir naktį kad užčedyti 
pinigus tiems, kurie juos laiko. Tokią apsaugą galima 
rasti naujai išleistame $500.000 štoke, per Didžiojo Bo
stono Mortgičių Korporaciją, 10 Tremont St., Bostone, 
kuri yra pasižymėjusi per
47 METUS SAVO BIZNIU
kurioje nė vienas prie jos prigulinčių nėra pražudęs nė 
vieno cento nė savo Įneštų pinigų, nė procento! Ji yra 
senesnė negu daugelis bankų ir yra vedama žmogaus ku
ris pažysta Didžiojo Bostono nejudinamą turtą geriau, 
negu Jus savo kaimyno.
TASAI kapitalas
PAGELBĖS NUP1RKT JUMS NAMUS
nes toji Korporacija statys daug namų savo šerininkams 
greitoje ateityje. Mes j ieškome pardavėjų kurie galėtų 
išaiškint žmonėms Angliškai ir Lietuviškai apie naudin
gumą šios Kompanijos.

• C C SHERIDAN
10 TREMONT ST., Room 22 BOSTON, MASS.
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ATYDAI LIET UVIŲ ATYDAI
ZD IKI _A_ I

Suteikiame paaiškinimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 
SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS. ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

HENRY C. ZARO
3 AVĖ. Cor. 6 ST. Dept. L. 3. NEW YORK, N. Y.

*
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ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOLTS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas i- 
krimmališkss.

<*>—457 Journal Building 
262 WASHIN’GTON STREET 

BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334
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i
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* Lietuviškai - Lenkiška Aptiėka
J Jeigu norite teisingu veistų luinoms, tai visada eikite
fl ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
V šokiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu- 

matizm-j, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau-
* čių. nuo kosulio ir kibi lig9- tunme nuo visokių slaptinrų H-
js gu ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vvru ir mo-

terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums paUrnaa- 
Sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų ui- 

t dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir suėėdyt pinigus, tad 
| ateikite į APTIEKĄ P° numenu (r

100 SALĖM ST. . BOSTON, MASS.
t

»

ATYDAI LIETUVIŲ!
Jei norite gaut tikrai Lietuvišką Pasportą į keletą dienų, 
Jei norite važiuot pigiai ant geriausių laivų tiesiog Lietu
von. Jei norite siųsti Pinigų savo giminėms, ir Jei norite 
gimines parsitraukt Amerikon, tai tuojaus kreipkitės į di
džiausią Lietuvišką įstaigą, adresuodami:

INTERNATIONAL Ine.
136 East 42-nd St„ NEVV YORK, N. Y.

Speciališką atydą atkreipiant ant keliaujančių Lietuvių ir Lietuvai
čių. Parduodame Laivakortes į Liepojų, Hamburgą, Klaipėdą ir ki
tur. Siunčiame pinigus į Lietuvą ir kitas šalis. Jei norite kad jūsų pi- 
nigąi nueitų į 4 savaites, tai tuojaus klauskite pas mus žemiausio 
auksinų kurso. Patarimus duodame dykai.



Ką žmones rašo iš Lietuvos.
I

J. J. Kaląkauskas iš Wor-t 
eester, Mass. gavo, sekantį 
laišku nuo savo draugo iš 
Lietuvos.

tai yra atėję i "KeL" redak-’ 
ciją.^

Pereitą savaitę lenkų kle- ’ 
rikalų laikraštis "Kurjer 
Bostonski" labai plūdo lie-1 
tuvius, kam šie protestuoja' 
prieš lenkų veržimąsi į Lie
tuvą. Mat lenkų kunigai no
rėtų, kad jiems lietuviai pa- 
sikloniotų kada ju žvėriški 
auklėtiniai plėšia nekaltus 
lietuvius kaimiečius ir no
rėtų pagrobti juos po savo 
razbaininkiška valdžia.-^

RUSK.

i

Gerbiama 
dakcija!

Meldžiu patalpinti į "Ke
leivį" šias teisingas iš musų 
krašto žinutes.

Kaišedorių apielinkės ku
nigėliams prasivėrė B ge
ras uždarbis. Kuomet pa
šaukė jaunuolius prie mobi
lizacijos, tai daugelis senų 
tėvų padavė valdžiai prašy
mus, kad j ų vaikus paliktų 
namuose delei prižiūrėjimo 
ūkės ir šeimynos. Paduo
dant prašymą reikia parū
pinti ir metrikus. Kreipėsi 
prie kunigėlio. Tas parašo 
penkis žodžius ir mokėk 10 
auksinų. O jeigu kuriam 
prašymą parašo, tai reikia 
mokėt net 50 auksinų. Už 
vis labiausia plėšia Žiežma
rių kunigėlis.

Žiežmarių valsčiuje sėdi 
net penkios asabos: viršai
tis, raštvedis ir dar tris 
samdyti raštvedėliai. , 
Šaltis ir raštvedis turi net kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
ri kanceliarijas: vieną vals-,sas dalis vietos. Prisi„sk$-2.45 su sa-1 

J I vo antrašu. Taipgi mes turi-j
ClclUS, pns ^Inusmkn, daugybę tiems panašii} d&lykų ir
trečią pas Iršiuką, ketvirtą 
pas Jankelienę, penktą pas 
Ulfą; šeštą pas Leibuką, ge- _ 
irą žydelį. Žmogui prireikus I 
i ju. nežinai katroj kancelia- 1

"Keleivio" Re-
i

Mielas drauge!
Šiuomi pranešu tau, kad 

aš esu gyvas ir sveikas, ko 
ir jums visiems iš širdies 
linkiu. Laišką ir "Keleivio" 
Nr.24 apturėjau, ačiū. Laiš
kas šiuom kart pasiekė ma
ne į 4 sąvaites.

Dabar, turėdamas laiko, 
parašysiu jums apie Lietu
vos padėti. Pas mus dabar 
gyvenimas mažai kuom ski
riasi nuo Mikalojaus laikų, 
—visoj Lietuvoj paskelbtas 
karės stovis; vaikščioti gali
ma tik nuo 3-jų ryte iki 10 
vakare,—laisvės nėra. Lais
vai manančius baisiai perse
kioja ir kiša į kalėjimus. So- 
cialistiškos draugijos ir or
ganizacijos yra velniškai 
varžomos. Seimo daugumą 
sudaro krikščionis- demo - 
kratai su savo sėbrais liau
dininkais. Liaudininkai 
prieš rinkimus visokiais bu
dais niekino krikščionis-de- 
mokratus ir jų programą, 
save gi begalo gyrė, skelbė 
gerus obalsius, žadėjo Sei
man patekę tuojaus žemes ««
dvarų ir majoratų darbinin- j randi ir atsivedi į valsčiaus,* 
kams išdalinti. O dabar bu-, kanceliariją, tai nespėja 2t- į 
darni Seime ir gavę nuo kri- likt tau darbą ir vėl bėga, iš 
kščionių,-demokratų minis-. kur atvedei. O tie raštinin- 
terijoj pirmą vietą, užgiedo-, kėliai, tai tik ir žiuri, kad 
jo visai kita giesmę ir kito- kas pinigu jiems duotu. Be 
kiu tonu. Dabar jau jie nei • njnigu jiems nėra ‘laiko, 
nesipyksta ant vienas kito, j Duodi rublį, tai tuojau atsi- 
o tik leidžia visokius žiau-; randa laiko. Žmonės tokiu 
rius įsakymus ir skelbia ka- jų darbu yra neužganėdinti, 
rėš stovį. O tai vis dėl tevy- .“" ~ J. š.
nės "labo." Mat bijo, kad ap-* _

: Gerbiama 

dakcija!
Atsiprašau, kad padariau 

Jums daug nesmagumo su 
mainymu mano adreso. Pir
mas adresas buvo negeras, 
bet antras geras. Bet kadan 
gi pas mus tuo tarpu buvo 
rinkimai į Steigiamąjį Sei
mą. tai užsienio laikraščiai, 
priešingi klerikalams, buvo 
keno tai naikinami. Delei

Oai*BM> per daugiau kaip 
50 metų.

Tėmyk Ikare (.Aaekor; Valxbaz«-Mk){.

Darbininko Draugas

PJIN-EKPELLER
Vaizbaženklis užrvg. S. V. Pat. Ofise.

tai-

i

■ n

Aptieko j 
Duoti 
Jums 
Colgate’s

Vardas ’COLG ATE’ ant 
lėto daiktų garantija tj rūmo 
^tikrumo ir puikiu, rūšie-, 

įsteigta 1806 m.

Mes
štame malonu Colgate’s Ribbon 
Dental Cream skonį. Jis valo dan
tis — de! geros sveikatos.

esame linksmų nes mes mėg-
Colgate’s

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nugink luoia carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijomę- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo, 
Prisiųskite 25 e., o mes prisiusima 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25e. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą.

"KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

VERT 
.,--4SANT H, - -

____ j

AR ESI SVEIKAS? Jeigu viduriai 
netvarkoje. GARF1LAX duos iuu?s 
greitų palengvinimų. ’ Greit veikia 
Įialiuusuvja vidurius ir iščystin krau
jų. Nesnpikit,pinigu bet iškirpkit šį 
apgarsinimų ir prisiųskite -u adresu, 
gausit dykai satnpelį.
GAKFO t HEMU AL CO. Dept. L11 

141 Avė. A. New York. N. Y.
I

PALIKO $1,000,000 RUSK/ 
JOS JAUNIMUI.

Šiomis dienomis paaiškė-' 
jo, kad James Stokes, kuris 
mirė Nevv Yorke porą metų 
atgal, yra palikęs Rusijos 
jaunimui lavintis "Rusijos 
imperijoj ir kitur’’ $1,000,- 
000 vertės* turto.

MOTERIMS PLAUTIS 
čIRKšLe $2.45.

Kt« čirkšlę tūkstančiai moterų ra 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada-

Vi r- ‘š minkšto raudono fumo, įtalpi- : 
' na savyje 8 uncijas vandens, čirkš-1

G kanceliarijas: vieną vals-,sas dalis vietos. Prisi1}sk32.45 
nc. . u iir *- 1 ! vo antrašu. Taipgi mes
c19iiq nntra Vi ___j___________________

prietaisų. Rašykit tuojaus. 
FISHLEIGH & CO„ Dept. M4, 

CHICAGO. ILL.

irą žydeli. Žmogui prireikus į •
lju. nežinai katroj kancelia- Į A 
riioi jiedu "dirba”. Jeigu su; į VI • A* VliribUdli 

valsčiaus i
rijoj jiedu "dirba

SPECIALISTAS

"Keleivio”reikalautų išpildyti prižadė
tąjį vekselį. Krikščionįs- 
liaudininkai rengiasi išleisti 
žemės reformų įstatymą, 
sulyg kurio, "pažadėtoji” 
dvarų žemė turės tekti tiem 
kurie turi pinigų. Galės sau 
pirktis sveiki net lig 20 de
šimtinių. O kas neturės kuo 
užmokėti ir kuo įsikurti, te
paliks ir toliau dvaro kume
čiu. ar ūkininko bernu. So- 
cial-demokratai norėjo to-.tos priežasties dar ir trečią 
kia žemės reformą įvesti: adresą Jums pridaviau.

. "Kad Seimas sudarytų Lie-j ’*s T
tuvos žemės fondą iš iždo, 
bažnyčių, majoratų, vienuo
lynų ir dvarų žemių, žemė 
imama fondan be užmokes
čio ir duodama tam, kas no
ri žeme dirbti — naudotis 
paveldėtinai.” Bet būdami 
Seime mažumoj negali pra
vesti savo reformos.

Dabar Vilnių laiko užėmę 
rusai-bolševikai, ir nežinia 
kada jie išeis, nors taika da
rydami su Lietuvos valdžia 
pripažino Vilnių lietuviams, 
bet kol kas jie'nesiskubini 
jį apleisti ir skelbia "prole
tariato" diktatūrą. Musų 
žmonės nelabai palankus 
bolševikams, nęs aiškiai nu
matoma ir žinoma, kad už
ėjus jiems vietoj skelbiamos 
laisvės ir duonos, padarytų 
kapiniu tylą ir badą. Lai
mingi dar mes tuom tarpu, 
kad taika padaryta su jais, 
o kad ne, tai šiandien visur 
jų butų pilna. Lenkus jie 
jau baigia triuškinti.

Tai tokios pas mus liuosy- 
bės ir naujienos. Nors labai 
mes varžomi, bet tikimės, 
kad su laiku susirišę bendru 
rvšiu, susiorganizavę į So- 
lial-Demokratų Partiją pa
imsime į savo rankas tvar
kyti Lietuvą. Tam sunkiam 
darbui pagreitinti mums vi- 
so-ko trūksta. Tad. draugai 
amerikiečiai, nesigailėkite 
pagelbėti mums tame darbe, 
ar tai literatūra, ar pinigis- 
ka pašelpa. Siųskite kuodau 
giausia „Keleivio,” jis mum 
tame darbe daug, padės ir 
pagreitins pasiekti tikslą.

Tavo draugas 
« Kapsas. <

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

l DRAUGAI, platinkite "Keleivi' tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininku laikrašti, kaina metams $2.00. ----- =- — . --—..... • „■ .. ------ .2U. s. MAIL STEAMSHIP COMPANY, i-Kuris specializuoja gydyme 

chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOM1S ir 

PETNYČIO.MIS 
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRIZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų, 
ligoninė ir didisis ofisas: 
401 MARLBOROL’GH ST, 

BOSTON, MASS.
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Re- DAKTARAS NAMUOSE.!

i Ka ti išėjo iš spaudos nauja knyga
DAKTARAS NAMUOSE. Knygų-

i
Jo

I

tėję aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti faile aptiekoje. Apart .to, 
yra daugybe gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽL’KAITIS (35)
451 Hudson avė., Rochester, N. Y.

LAIVAS ”SUSQUEHANNA”
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENA ir DANCIGĄ
LAPKRIČIO-NOVEMBER 17-tą DIENĄ

Kabina iki Bremeno $185—8210 iki Dancigo $135
Trečia klesa iki Bremeno S12u iki Dancigo $130.

Karės mokesčiu $5.00

Kreipkitės tiesiog i

45 Broaaway, New York City
arba prie vietinių agentų.
EZMKEaSESEa

v

t
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i

■fr

Daug kas iš Lietuvos žmo
nių norėtų užsirašyti "Ke
leivi,’’ bet su tais musų pini- 
’gais tikra bėda: viena, mes 
nežinom, kaip Amerikon pi
nigus siųsti, o antra, už A- 
merikos doleri reikia dide
lio pundo musų popierių. 
Patarčiau amerikiečiams 
siųsti "Keleivi" savo gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems. Tai yra didžiausia 
dovana Lietuvos žmonėms.

Su tikra paragba
M. S—tis.

kuris prigelbi g.' 
būt gražesnio nž 
smagesnio už ė;

a:

raivą b
nr.kt 
-i’e. KU' 
ienc

Dr. A. J.
Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenejusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORCAN ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

“Zk, kaip man niežti gal-
ižlau visokius UMBsgoji mus, =

— ir viskas tas | 
t n b įno riu nlr is- c i 
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Laišką rašo iš Vilniaus 
gub., Ramėnų kaimo savo 
žentui Petrui Keršiui į Can- 
ton, Mass.:

"Mielas sūneli, klausi ar 
gauname kokią pagelbą iš 
valsčiaus, tad turime pasa
kyti, kad mes netik nieko 
negauname, bet da savo tu
rime atiduot viską ką turi
me. Da to negana ką patįs 
atiduodame, bet / 
viską. Bet tą daro ne lietu
viai, ale paliokai. Labai sun
ku buvo po paliokais gyven
ti, viską plėšė ir nuo manęs 
pereitą žiemą atėjo ir nuo 
pečių paskutinius kailinius 
nulupo ir labai sumušė. Mu
sų kaime kvateravojosi len- 

,kai, tai apvogė visus, išnešė 
drapanas kokias tik rado, 
naktimis išvogė gyvulius. 
Dabar ačiū dievui lenkus iš
varė rusai ir lietuviai, ir jau 
n diena lietuviai; dabar nie
ko neatima.”

Čia paduodame žodis žo- 
din laiško ištrauką pataisy
dami tik rašybą. Laiš
kas rašytas mažai mokan
čio rašyt. Tokių laiškų šim-

Teisingas išpilsimas, It- 
sargumas ir Pasitikėjieas !

I
I
I

i

pavagia

»

VJGOė'. • 
ą .’ Išbandžiau riboki nu 
rinkimus, muilą vinute - 
ieko ’nejra/jrlbčju nuo tn bjauriu pltū- 
a/t-u... Man gėda net darosi!"

MARE. "Na, tai kam tau kęst be- 
'kalingai-! Žiūrėk, kokie mano pla;t- 
1 gražus, šteinus Ir čt/sfi. O tai 
Nl, i.ad aš vartoju Itl’FFLES!"

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
i gyduolė? Ne!! Ar kve

piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
nėitis. švelnius plaukus? Kas gal būt 
:ia galvos odį?

i<- uF'i-'LE; a® 
s! Si 
rijų d

: jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
ienų bėgyje RL’FFLES pradės mažinti 

iės neliks ! Paskui tik retkar- 
žrektinv.. kad pleiskanos neatsinaujintų. (' 

Kaštaos tik 
ert<.s daug daugiau. Paaiškinimai 
s. *Jei negausite jūsų aptiekoje, tai

V-

panaikina ple;sk
trynimo: dviejų ar 
pleiskanas, o sava:' 
čiais suvilgant

2 Nusipirkto :
65c., bet jus sak. 
pridėti prie kiek 
atsiųskite mums

— F. ad. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broaaway, Nev York

kiike jų jau nei žy
2 $ u
RUi-TLES bonkutę aptiekoje.

jos 
bonkut

markėmis, ar money order šiokiu adresu;

I

l
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Tie tris stulpai ant kurių mu
sų Banka paremta.

PISTORINO irYUN’ES
BANKA

222 Hanover st.. Boston, Mass. 
Mes pilnai ir užtikrinančiii 
galime nusiųsti dabar pinigus 
i LIETUVA. LATVIJA, LEN
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PASTA, TELEGRA- 
M U, ir ten 
pinigais 
doleriais. Mes turime sąryšį su

išmoka vietiniais 
arba Amerikoniškais

... -J 
didžiausiomis Rankoms Euro- I 
pcje. j

Mes galime partraukti jūsų 
gimines ii- šeimynas. '
Musų Taupomam skyriui mo
ka po 5 nuošimtį už įdėlius. 
Ypatingą atydą atkreipiame 
sandeliams, vidutiniams ir 
mažiems pirkliams.
Musų Banka yra po priežiūra 
Bankų komisionieriaus. Mes 
parduodame vokiškas markes 
rublius ir visokios rūšies obli’ 
gacijas.
Kreipkitės laišku arba ypatiš-

PiSTORIDO & TUMES
BANKIER1AI

222 Hanover St^ 
BOSTON, MASS. j 

' - "••ji
t

Siuskit Pinigus 
į Lietuva

H — PER

J. Sekio, J. Urbšo ir Ko. Banką
KOL MARKES—AUKSINAI DA PIGUS.

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SUINčIAME PINIGUS Į LIEVUVĄ

ir taipgi nuo lenku paliuosuotas vietas, į visą Kauno, Vil
niaus ir Suvaiko gubernijas, Prusu Lietuvą, ir sivas kitas 
pasaulio dalis

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.__________

KURIE NORITE VAŽIUOT l LIETUVĄ,
Parūpiname geriausi Laivą ir laiką. Mes visados turime 

” vietos dėl važiuojančių i Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
sažieriai būna nuo 15 iii 18 dienų ir visoje kelionėje be jo
kių didelių kliūčių. ,

Parduodame Laivakortes iš Lietuvos ir visų kitų dalių 
svieto. Pasus išrūpiname greitai. 

J. SEKYS, J. URBŠO & CO
IOI OAK ST., 

LAVVRENCE, MASS.
kampas Oak ir Short

<

*

Ceverykai j Lietuvą!

SIŲSKITE SAVIEMS ANT ŽIEMOS 
GERĄ DOVANĄ.

Negalint musų Korporacijos prezidentui, adv. 
Bagočiui nuvažiuoti į Lietuvą, nuvažiavo sekreto
rius Stasys A. Milčius, ir jau.veikia Kaune.

< Visupirmu mes sutvarkėme siuntimą čeverykų 
Lietuvos žmonėms. Jeigu norite parsiųsti saviš
kiams brangią dovaną—ČEVERYKUS—nes Lie
tuvoje nė už pinigus negali gauti, tai la iduokite 
mums pi’ną vardą ir adresą iš Lietuvos, o mes tuo
jaus pasiųsime net iki paskutiniai paštai. Visi 
siuntiniai pilnai apdrausti.

Prekės su persiuntimu: $12.50, $10.50 ir 8.50.
Yra tai geriausi čevcrvkai. Yra ir pigesnių, bet 

į Lietuvą jų siųst nepatariam.
ČEVERYKA1 AMERIKOJE!

Pirkite Lietuvių Bendrovės čeverykus mus pa
čių krautuvėse, kurias rasite sekančiose vietose: 

VVORCESTER, MASS., 2 Lafayette st. 
NASHVA, N. H., 10 High street. 
CHICAGO, ILL.. 1932 So. Halsted st. 
CHICAGO, ILL., 763 Mihvaukee avė.
NEW HAVEN, CONN., 894 Grand avenue 
SO. BOSTON, MASS., 377 Broadway. 
BROOKLYN, N Y., 197 Grand street. 
BALTLMORE, MD., 702 W. Baltimore st.

Jeigu Jūsų mieste nėra musų krautuvės, pri
siųskite savo užsakymą mums tiesiog į fabriką, o 
mes orderį išpildysime prisiųsdami Jums geriau
sius Čeverykus, padarytas lietuvių dirbtuvėje, per 
lietuvius unijos darbininkus, ir gvarantuojam kad 
pas mus gausite porą dviem-trimis doleriais pi
giau, ar pirksite krautuvėje ar tiesiog iš fabrikos, 
negu kad kitur. Jeigu nežinote savo kojos numa- 
rą, tai padėkite basą koją ant popieros, apibrėžkit 
su alavėliu ir prisiųskite mums pažymėdami ar no
rite smailais galais, ar vidutiniais, ar bukais; ar 
juodos skuros ar tamsiai rudus.

Prekės su persiuntimu yra sekančios: $12.00. 
$11.00, $10.00, $8.00 ir $6.50.

Prekės išspaustos ant čeverykų padų.
Remkite savo Įstaigą, kurios savininkais yra 

700 lietuvių. Darbas yra varomas kad kuogrei- 
čiansiai atidaryti dirbtuvę Lietuvoje.

PIRKITE ŠERAS: Common Stock po $125.00. 
Preferred Stock po $100.

Už "Preferred Šeras yra gvarantuojanta 7% 
_nt metų, "Common”—gauna visą likusį pelną už
mokėjus procentus ant "Preferred."

MES DIRBAME DIDELI DARBĄ- 
PAGELBĖKITE MUMS TAME DARBE!

Kreipenties su bent kokiu reikalu adresuokite: Progress Shoe Mnfg. Corp. 
88—92 SPARK ST., BROCKTON, MASS.
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Vietinės Žinios
1X\ estinimas.

•_ maži mūri-
t’

1K

Prakalbos ir Viešos Disku- REIKALINGI MEDŽIOT 
KIRTĖJAI.

dirbti prie Great Northern Paper Co, 
Maine valstijoj; mes neimant už pa- 

. - . rodymų darbo. Darbininkai reikalingi
t ė, So. Bostone, rengia pra- prie New York Centrai geležinkelio, 

................. ’ Kelionė dykai. Atsišaukit. (?) 
northern labos agency 
43 Portland st„ Boston, B|asa.

sijos.
Lietusių l’kėsų Draugys-

Užsibaigė streikas.
Lynno avalų darbininkų 

streikas, kuris tęsėsi apie 20 
sąvaičrų, jau pasibaigė. 
Darbdavių drąugija padarė 
naują sutartį su darbininkų ________  _____
unija ir protokolas tos su- kviečiami atsilankyti į vie- 
tarties abiejų pusių likosi šas diskusijas, kad išaiškint 
užtvirtintas. Nauja sutartis 
bus pildoma iki balandžio 
mėnesio, 1922 metų.

Tokiu budu nuo sekančio 
panedėlio visi streikieriai, 
kuriu skaičius siekia 15,000, 
sugrįžš prie darbo.

Sudaužė lempas
Tūli blogdariai sudaužė 

apie 100 puikių lempų, ku
rios netik apšvietė, bet ir 
dabino vakarini Bostono 
tiltą tarp Bostono ir Camb- 
ridge’aus. Nuostoliai dideli. 
PcTcija jieško blogdarių.

Bostonas turi 780.537 gy
ventojus.

Miesto statistikos depar
tamentas surado, jogei Bos
tonas turi 780,537 gyvento
jus. tai yra ant 32,614 dau
giau, negu buvo paskelbta 
Suv. Valst. cenzaus rinkėjų.

Poiicistai nerimauja.
Jau pradėjo nerimauti ir 

naujieji Bostono poiicistai. 
Jie neužganėdinti dabarti
nėmis algomis ir viršininkų 
apsiėjimu. Buvo rengtasi 
Įtaisyti viešą demonstraci
ją. bet kol kas tasai suma
nymas atidėtas. Policijos 
viršininkai tuomi judėjimu 
yra labai susirūpinę.

kalbas ir diskusijas atei
nančioje iiėtnyčioje, 8 spa-: 
lių-Oct., nuo 7:30 vakare.' 
Lietuvių Salėje, kampas E 
ir Silver gatvių. So. Bostone 
Visi ukėsai vvrai ir moters

už ką šiais metais geriausia 
lietuviams balsuot. Nauji 
nariai bus priimami i drau
gystę.

|NAMĄS ik 
Į Roxbury Real 
i n**i 3 šeimynų : 
, maudynė kie.-, 
i stovyje, kaina - 
vienas. Didžia 
ir įdėt pinigus.

.etia

įsa u

Ii ruimų ir 
geriausiam 

$3.000 kiek- 
Įgvt narna 

.it pas

REIKALINGI AGENTAI.
A i LASO BUBI' B-VĖ urnai reika- 
: agentų pardavinėti visokius
rubus. Išmokti nesunku; uždarbis ge
tu*. Atsišaukite.

\tlas t lot in n g Curporation
; . Broadtvay. Boston 27. Mass.

parsiduoda namas.
l'a duodu pigiai, nes turiu išvažiuoti 
ereitai kitur. Galima matyt bile laiku. 
;6_‘ Silver st., So. Bostone, ant 2-rų

P \RMl>rODA AITOMOBILIUS
Su neminiu viršum; _ _
parduodu pigiai. Matyt galima nuo 
.a. arais.

Sferas vežimą?
6

A
McLELLAN

288 Roxbury street.
RONBl R Y. MASS... I

I

PARSIDUODA 3 šeimynų mu
rini® namas. *>- ’> Aloany st. it 
9 kambarių r-‘ii i namas aptak-j 
suota $6000: iei-ių S-44 per me 
tus. Dasižii;> >t L- A. Johnson, t 

133 Eustis st.. Roxbury. Mass.

Ivanauskiutės prakalba
Vietinė LMPS kuopa . , J-s. starkus.

■ i komunistine) pereitam ne----------------------------------------
dėldieny buvo surengus pra PARDUODU LAIVĄ—33 pė- 

i kalbas. Kalbėjo (geriau pri- ių Hg^s ir 81 platus.; 12 arklių 
Kuris pirks galiu išmo-i 

Atsišaukit šiuo!

kalbas. Kalbėjo ( geriau pri- ių ilgi 
tiktų sakyt "giedojo”) ko- -Dėkos 
’kia tai Ivanauskiutė net iš 
’ Chicagos. Gaila tos mergi
nos. kuri taip toli važinėja!

J su savo "spyčiais,” kankin
dama pati save ir jos "pra-

! kalbų" klausytojus. Jeigu!
! jau ji pati nesupranta, kad 
ji nieko nežino ir kitu mo- 
kvti negali, tai turėtų jai ta j 
išaiškinti musu "kairiosios" 
i rogresistės. Kalbėti bile ka 
ir nieko nepasakyti —tai į 
kas iš to? •

Laike prakalbų pirminka-j 
vo šarapienė. Ji kvietė mo
teris nrisirašyt prie kuopos, 
bet tik tas. kurios butų "iš
tikimos."

Z. A.

LIETUVIŲ BENDROVES BANKA

parsiduoda ... šeimynų. i«;
ruimų kampinė s'.u n Melville avė. Į 
sekcijoj Dorcheste \ .eta dėl gera-j 
džiaus. $9000. jeigu :>us parduota per; 
savininkę.

Miss Elizabeth V. Scanlon
10 Allston st.. Dorchester, Mass.

JiARDUODl .MOTOKCYCLE 
lan” 1919 darytas. Kas no
rėtų gerai pirkt, s tuojaus

pas J. BENZEVK H. ■ ■ E. -th St., 
,, .. ... ,So- Boston, Mass.

■;yt ir važiuot. Atsišaukit šiuo'--------------------------------------------“
iuiresu bile sutata nuo 4:30 vak.i PA^1Dk'?DuA «cr<,j v,etoj !>arlT"į 

’ • vieta išdirbta. gyve:w galima
I et ras i įlipąs (40) Į pasidaryti gerą, ?___ --- ■--

10 City Point Ct., So. Boston. Į 3U _ FoJurtJ S(>.

Vieta išdirbti!.
i gerą, parsiduoda pigia: 1 

J. A. Z <:«)
...Mass J

Smagiausi Šokiai Cambridge!
Rengia Lietuvių Jaunų Vyrų K1 lubas, Panedėlio vakare.

11 Spaliy-October, 1920
Prasidės .' vai. vakare ir trauksis iki 12 nakties. 
O PRUS HALL 40 Prospect st.. Cainbriag?.

Giajis Algirdo ^Orchestra iš MONTELLO, MASS.
Įi'ar.jra vyrams 55c., ni<>

Širdngai visus kviečia atsilankyt KOMITETAS.
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Ponzi teismas.
.1 Pagarsėjęs Ponzi teismas 
. tęsiasi. Prieš jį atsiranda 
vis daugiau ir daugiau ap- 

į kaltinimų. Jo byla yra la
biausia komplikuota iš visų 
Bostono teisme buvusių by
lų per paskutinius dešimts 

: metų.
Pirmiau jis buvo kaltina

mas už išeikvojimą žmonių 
pinigų ir už žadėjimą mo
kėti po 50 nuošimčių už pa
dedamus pas jį pinigus. Da-

40c. I

iOfINANC E CORPORATlOJtflfe

Bndrovė inkorporuota ant $100,000.00. Mass. Valstijoje. Iš tų, parduota šė
lų už $80,000.00. Likuisius šėrus, už $20,000.00, mes kviečiam Amerikos lie
tuvius tuojaus išpirkti po $100.00; nors tikroji šėros vertė jau yra pasiekusi 
$150.00. Užsisakykite tuojaus;
Bendrovė turi visą bloką namu geriausioje vietoje visame South Bostone: 
tarpe Broadway, E, Silver ir Church gatvių.

NUO 1 I). SPALIŲ—OCTOBER, 1920,
persikelia į vieną naujai bankiniai įstaigai tinkamai paruoštų namų,po num.

357—361 BROADVVAY, SOUTH BOSTONE.

BENDROVE PATARNAUJA AMERIKOS LIETUVIAMS SEKANČIUOSE 
REIKALUOSE:

Priima pinigus į taupomąjį skyrių ir mokės po 5%.
Persiunčia pinigus į Lietuvą žemiausiu dienos kursu. Musų atstovas 

Kaune, K. N. Norkus, buvęs "Sandaros’’ redaktorius prižiūrės pinigų išmo
kėjimą. Pinigai pasieks vietą į 4—5 savaites. Visi keblumai ir užvilkimai 
Lietuvos bankų padaryti praeityje, bus ištaisyti ir ateityje visiškai išvengti.

LAIVAKORTES J LIETUVĄ VAŽIUOJANTIEMS, PARDUODAME ANT 
GERIAUSIU LAIVŲ ir išrūpiname pasportus ir reikalingus konsulių visus. 
LAIVAKORTES Iš LIETUVOS ATVAŽIUOTI jau galima siųsti. Musų 
Bendrovė parūpins reikalingus popierius, paliudymus it leidimus.

PARDUODAME ŠERUS:
Baltic Statės Banko, New Yorke. po $130.00. 
Progress Shoe Mnfg. Co., po $125.00 "Common." ir $100 "Pref." 
Boston Instrument Mnfg. Company po $110.00. 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės, po $10.00.

MAINOM PINIGUS visų šalių žemiausiu kursu.
Visais reikalais kreipkitės pas

Baltic Statės Finance Corp
357—361 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone: So. Boston 1061.

/
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PROGA!
BE ABEJONES KIEKVIENAS NAUJOS ANGLIJOS 

LIETUVYS ŽINO APIE

VINCENT A. JENKINS INC.
REAL ESTATE BENDROVĘ,

Kuri iau per kiek laiko varo biznį Boston’e ir apielinkė. e 
pirkime ir pardavime namų, farmų, ir taip visokių biz
niu. taip pat tarpininkauja skolinime pinigų ant nejudi
namojo turto mortgičių.

ši bendrovė rugsėjo 1-mą. 1920 tapo inkorporuota po 
Massachusetts Valstijos teisių ant $100,000 ir štai in
korporavimo priežastįs:
PIRMA:

Kad didis biznio augimas privėrė^ šią bendrovę jieš- 
koti ir atidaryti kelis skyrius patarnavimui Lietuviams 
taip pat svet’ir.taučiams pirkime, pardavime ir aprūpini
me mortgičių ant namų. nes musų teisingas patarnavi
mas savo klijentams suteikė mums taip laimingą pasise
kimą šiam biznyje. Boston’e.
ANTRA;

Kad Lietuviai taip pat svetimtaučiai kreipias prie mu
sų ne tik iš kitu miestų, bet net ir iš kitų valstijų, dėlto 
mes esame priversti jieškoti ir atidaryti tinkamus sky
rius tolimesniuose miestuose, kaip tai, Lawrence, Vvor- 
cesteryje. Montello ir tt.
TREČIA;

Inkorporavimas reiškia daug tvirtesnę sielą. Kad Lie
tuviai. yra priversti suorganizuoti, knotvirčiausia REAL 
EST ATE AGENTŪRA, kurios - teisingas patarnavimas 
apsaugotų nuo visokių plėšikų.

Suprantama, atidarant skyrius tolimesniuose miestuo
se ims daug kapitalo veikime kiekvienam skyriui sekan
tiems biznio dalykams:

Pirma PIRKTI NAMUS, KARMAS, arba BIZNIUS. 
Antra. SKOLINTI PINIGUS ir MORTGIČIŲ. Trečia 
PIRKTI MORTGIČIŲ. NOTŲ (atpirkti mortgičių) nuo 
publikos norinčios parduoti.

Viršminėtais dalykais ši bendrovė dabar užsiimdinė- 
ja ir varo bizni todėl t-ikisi ir ateityje taip darbuotis.

Lietuviai! štai jums proga prisidėti prie korporacijos, 
kurios biznis iau puikiai išdirbtas ir dar didžiau platina
si. štai kaip jus galėsite pasinaudoti nusipirkdami šėrus 
šios korporacijos.

Kurie neturite namo arba biznio, be abejonės manote 
kada “pirkti. Kurie turite namą arba bizni, norėsite kada 
parduoti. Tapę šėrininkais šios korporacijos busite patys 
savo agentais, nes jus gausite nuo šios korporacijos nau- 
ciingų patarimų kaipo nuo savo biznio ir jus pirkimas ar
ba pardavimas per šią agentūrą reikš biznį ir uždarbi 
jums "DIDESNĮ NUOŠIMTĮ” ant’savo pinigų.

APSISAUGOKITE LIETUVIAI! Nedasileiskite viso
kiems plėšikams save apgaudinėti pirkime arba pardavi
me namų, bet tapkite šėrininkais šios korporacijos ir pa
statę šią korporaciją kaipo didžiausia visam Amerike 
REAL ESTATE (Nejudinamo Turto) AGENTŪRA atei 
tvje turėsite teisingus patarėjus ir patarnautojus.

ŠERAI PARSIDUODA PO $25.
Nelaukite, bet užsirašykite kelis šėrus šiandiena. Siųs

dami pinigus adresuokite:

VINCENT A. JENKINS INC.
REAL ESTATE

395 H ĖST BROADWAY. SOUTH BOSTON. MASS.
V. A. JENKINS (JANKAUSKAS)

, Prezidentas ir Iždininkas.
GEO. F. SI LLIVAN, Vice-Prezidentas.

V m. N. BRUHMULLER, Sekretorius, 
F. A. ZALESKAS, Antras Iždininkas.

E

I

BAGOTAS

I
W. F. SEVERĄ CO.

CEOAR RAPIDS, IOWA

gaspa- 
paduos

i

Kas pametėt raktus.
Kas pametėt tris raktus 

ant kampo Dorchester st ir 
Broadway, ateikit atsiimt i 
"Keleivio” ofisą.

J‘“
— “ m kiekvieno pavieto 
arba kartu išeitų 200 metų 
kalėjime.

Tyliai kenčiančios.
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai apsireiškia skausmais strė
nose, šonuose, klubuose, šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meta 
karštin ir šaltin.

Severos Gyduolės užlaiko 
, šeimynos sveikatą.

X t 
Ž t

Parsiduoda storas valgomų daiktų. 
<bi namai ir garadžius už pigę kainą 
ant lengvų išlygų ir su mažu Įmokėji- 

Savininkas turi kitą' biznį toli 

uždarbis yra geras,

(40)

■Teisu Ponzi už paskutini

v
ii !L. *

Haywoodui neleidžia kalbėt
Pagarsėjęs IWW. unijos 

vadas ir generalis jos sekre
torius Wm. D. Haywood no
rėjo kalbėti Bostone, vienok 
jam yra daromos visokios 
kliūtys. Prakalbų rengimo 
komitetas buvo jau nusam- , . . ... .. .
dęs National Teatrą ir iš- Pr*es ji paduotas apkal-

rugsėjo. Vienok Justice De- siuntinėjimą žmonėms ap 
partamento agentų paliepi- gavingų apgarsinimų, 
mu teatro savininkai atsr • . .
sakė parsamdyti teatrą. Da- prasižengimą liktų apkal- 
bar "Laisvės žodžio ir Susi- tintu, tai pagai teisės jis tu-, 
rinkimų Lyga” deda visas retų gaut po 5 ^ 
pastangas, kad Haywoodui mo nuo J--1—-" ~ 
butų leista kalbėti.

Policistas susipešė su dak
taru.

Joy streeto stoties polįcis- 
tas Frank A. Norton susipe
šė su daktaru John S. Mc- 
Cormack. Ištyrus peštynių 
priežastį policistas atrastas
kaltu ir suspenduotas. Betoj ————————— 
jisai dar likosi patrauktas į ję Ąg NORI BŪT 
teismą.

Dalykas dėjosi šitaip. Dr.; _____________
1* • X TV ei- TEGUL PERKA ši BIZNI!pas hgonj ant Batavia st. I 

Sugrįžęs nuo ligonio jisai (]
■ mu.
i nuo to ir du negali vesti. Vieta apgy- 
' venta lietuviais,
kurie manytų pirkti ateikit bent pa
matyti. Biznio vieta randasi:

..68 Hovendon avė..
MONTELLO.MASS.

Jonas Bartkeviėia, laikinis 
dorius, parodyt jums bizni ir 
savininko adresą.

rado savo automobiliu j e sė
dinti girtą policistą. Dakta
ras paliepė jam išlipt iš au- 
tomobiliaus, vienok tasai at
sisakė tai padaryti ir pradė
jo daktarą kolioti ir mušti. 
Pagalios pribuvę kiti poli- 
cistai savo sėbrą suarešta
vo.

Suvažinėjo dvi moteris ir 
mergaitę.

Ant Commonwelth avė. 
likosi suvažinėtos dvi mote
ris ir maža mergaitė. Kas 
jas suvažinėjo, ligšiol nesu
sekta. Sakoma, du automo
biliai. važiavusieji .visu 
smarkumu, parmušė jas ir 
nudumė.

Rezignavo kunigas.
Kunigas Ralph J. Haugh- 

ton. nuo V/inthrop Beach, 
rezignavo nuo savo vietos. 
Sakosi, buvo priverstas tai 
padaryti delei tūlų parapi-' 
jonų kritikos.

Mat, apšvietesnius para- 
pijonus nelengva yra kuni
gams mulkinti. Bloga jiems, 
kuomet avis palieka už pie
menį gudresnės.

Severas
Regulator

(Severos Regulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
jis buvo geriausia dovana ir nešė 
kuogeriausias pasekmes. Gauk ji 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų‘'Severos”. Kaina $1.25 ir 6c 
mokesčių.

Dr. L. J.Podder ■
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR ] ; 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas, i • 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

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

69 CHAMBER ST- BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Telephone. Malden 3061-W. CHELSEA 169L-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Perzos gu
bernijos litronbučio ir Odesos ligoninės. Speciaiistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS., 142 BROADVAY.
MALDEN, MASS- 356 FERRY ST.
Priėmimo valandos: nuo 1^-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

Tel.: Richmond 2957-M. į

Dr. David W. Rosen į
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir Į 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 diena-
Nuo 7 iki 8 vakare. 4

121 HANOVER ST. 1 
BOSTON, MASS. ____ $

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V- Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostou 17 

-)fiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” B
” 6:30 ” 9

Tel. riaymariret 4164 _
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

Specialistas Slaptų ligų- 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

t Tel. So. Boston 506-T
DAKTARAS

:A.L. KAPOČIUS
J LIETUVYS DENTISTAS.
‘ VALANDOS Nuo 9 iki 12 <H®M-

Nan B IM • nk.-

NSB9 NTORU0MI6
1 t. F »*** 

Seredomis iki 12 dienų.
Ofisas "Keleivio name

J 251 Broadway, tarpe C ir D Ste.
80. BOSTON, MASS.

Kur Geriau?

Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pi
nigus ant padėlio

Ir da reikia išlaikyt pinigus pilnai šešis mė
nesius kad gaut pilną nuošimtį;
ARBA SAVO BANK^ GAUTI Už PADĖ
TUS PINIGUS ANT PADĖLIO

0%
Ir kur mokama už kiekvieną mėnesį tuojau 
nuo dienos padėjimo.
Tas reiškia kad galite išimti pinigus kada 
tiktai norite, nepražudydami nuošimčio nė 
už vieną mėnesį.
Pinigus ant padėlio galite padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

DIREKTORIAI:
Adomas Kalasunas,

Providence, R. I.
Domininkas Petkevičius, 
East Saugus, Mass.

Jonas Trainavičius, 
Brighton, Mass.

Antanas J. Gotautas, 
South Boston. Mass.

DIREKTORIAI:
Simonas Kudzma, 
Nashua, N. H.

Jokūbas Lapenas, 
Norwood, Mass.

Jonas Kazlauskas, 
Haverhili, Mass.

Jokūbas Sirvydas, 
LowelJ, Mass.

f CENTRALIS 
LIETDVIŪ

BENDRAS

Prez... JUOZAP. KAVALIAUSKAS.

CENTRAS:
32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS.

SKYRIUS:
366.BROADWAY, SO. BOSTON.


