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Wrangelio armija Kryme 
visiškai sunaikinta.

BALTIEJI GENEROLAI 
ŽUDOSI.

!

Sovietų kariumenė paėmė 
10.000 belaisvių. Juodašim

čiai bėga į visas puses.—
Generolo Wrangelio ar

mija tapo visiškai nušluota 
nuo žemės paviršiaus. So
vietų kariumenė paėmė jau 
ii; jo lizdą — S . ’’ 
Gautos Paryžiuje žinios sa
ko, kad bolševikai užėmė 
jau visą Krymą.

Pats juodašimčių galva 
Wrangelis, keliatas jo štabo 
narių ir franeuzų komisio- 
nierius Martel, kurie buvo 
tuo tarpu Sevastopolyje, 
kuomet sovietai apsupo 
miestą, pabėgo ant franeu
zų kariško laivo ”Waldeck 
Rousseau” i Konstantinopo
lį.

Associated Press telegra
ma, iš Konstantinopolio ši
taip aprašo Wrangelio ka
tastrofą:

"Generolo Wrangelio ar
mija, kuri pietų Rusijoj ve
dė prieš bolševikus karę, li
kos sunaikinta, ir daug jos 
generolų nusižudė. Bolševi
kai užėmė jau Jaltą, Eupa
toriją ir Sevastopolį.

"Mušis ties Perekopu bu
vo baisus. Sakoma, kad bol
ševikai patįs prisipažįsta, 
jog jų tenai kritę apie 30,- 
000. Bet Wrangelio nuosto
liai da sunkesni. Jie tiesiog 
baisus. Bolševikai paėmė 
40,000 Wrangelio kareivių 
nelaisvėn.

"Bolševikų pasisekimas 
priguli daugiausia nuo nuo
dingų gazų, kuriais jie už
leido baltąją Wrangelio 
gvardiją. Tuomet jie sukon
centravo 20 savo divizijų ir 
prasilaužė per baltąją gvar
diją.

”Wrangelio ties Perekopu 
armija išlaikė 22 atakas, pa
kol buvo visiškai sumušta. 
Beveik visi Wrangelio armi
jos vadai buvo išmušti arba 
nelaisvėn paimti. Jo karei
viu taipgi labai daug žuvo.

"Bolševikų kariumenė bu
vo labai sumaniai vadovau
jama ir tik dėl to ji turėjo 
tokių laimėjimų. Sakoma, 
kad jai vadovavo vokiečių 
generolas.

"Bolševikams daug padė
jo da ir ta aplinkybė, kad 
generolo "VVrangelio armijoj 
kilo maištas. Prieš jį sukilo 
jo paties kareiviai.

"Krymo evakuacija pra
sidėjo jau pereitą ketvergą, 
bet ji ėjo su didžiausiom 
sunkenybėm. Viena, laivų 
buvo stoka, o antra, nežinia 
buvo, kur visus tuos žmones 
dėti? Konstantinopolis . ir 
taip jau buvo kupinas viso
kių pabėgėlių.

"Sakoma, kad franeuzų 
atstovui prašant, bolševikai 
davę 8 dienas laiko Wrange- 
lio šalininkams išsikraustyt. 

"Amerikos kariški laivai

PROTESTUOKI!! VISlll Bisbee teroristų 
byla panaikinta.

ir Wi^onŠi'noU”ZlstiioJ MOONEY NETEISINGAI 
NUTEISTAS.

Visa byla buvo sufabrikuo
ta, sako policmanas.

Policmanas vardu Draper _ ,
Hand, kuris buvo svarkiau-IPąttee čia panaikino Bisbee 
siu valdžios liudininku prieš miestelio bylą ir paliuosavo 
darbininku vada Mooney, nuo atsakomybės visus ka- 

Tai busianti pirmutinė dabar pasakė San Francis- sykių savininkus, kurie bu- 
cos majorui Rolphui, kad vi- vo toj byloj kaltinami už de- 
sa Mooney byla buvo "milži- portavimą streikuojančių 
niškas suokalbis nuo pra- variakasių. Bylą panaikinti 
džios iki galo.” Toj byloj, patarė pats prokuroras, 
kaip skaitytojai atsimena, kurio pareiga turėtų būt 
Mooney buvo nuteistas mi- persekiot kaltinamuosius, 
riop, bet pradėjus darbiniu- Šita byla buvo kilus iš va-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
17, 1920, as reųuired by the Act of 
October 6, 1917.

ANGLIJOS MINISTERIAI 
NESUSITAIKO DĖL 

RUSIJOS.
Londono darbininkų or

ganas "Daily Herald" rašo, 
kad Rusijos bolševikų užsie
nio ministeris čičerinas pri
siuntęs Anglijos užsienio 
ministeriui Curzonui notą 
nusiskųsdamas, kad Anglija 
nuolatos vis atidėlioja ir vil
kina pradėtas derybas dėl 
pirklybos atnaujinimo. Jis 
reikalauja, kad derybos bu
tų atnaujintos ir užbaigtos, 
kitaip Rusija atšauksianti 
savo delegaciją iš Londono.

"Daily Herald" sako, de
rybos vilkinamos dėlto, jog 
Anglijos ministeriai nesusi
taiko Rusijos klausimu. Su
tarties planas esąs jau para
šytas ir Lloyd George su tuo 
pienu sutinkąs, bet jam esą 
priešingi karės ir užsienio 
ministeriai. Ir kokia sutar
tis su Rusija nebūtų, sako 
tas laikraštis, tarp Anglijos 
ministerių sutikimo tuo 
klausimu nebusią ir jei ne 
vieni, tai kiti jų turėsią re
zignuoti.

AREŠTUOS RUSŲ 
AUKSĄ.

Wilsono valdžia Washing- 
tone paskelbė, kad siunčia
mas iš Rusijos į Suvienytas 
Valstijas auksas už reikme
nis, kurių W. D. Vanderli 

iššąli' Pas ar J0 silikatas yra So- 
1 5 vietų Rusams pardavęs, bus

čia suimamas ir laikomas 
patol, pakol tie, kuriems jis 
siunčiamas, neprirodys Val
stybės ir Pinigyno Departa
mentams, jog tas auksas 
tikrai jiems priklauso.

Washingtono ponai, ma
tyt. bijosi, kad po priedanga 
reikmenų pirkimo bolševi
kai nesiųstų čionai aukse 
agitacijai.

Šiandien, kuomet jauni 
Lietuvos vyrai šimtais krin
ta gindami savo kaimus ir 
miestus nuo šlykštaus len
kiško siaubūno, tai mums, 
Amerikos lietuviams, sėdėti 
ir tylėti butų nusidėjimas ir 
prieš- savo tėvus, ir prieš 
istoriją.

Todėl tegul nebūna nei 
vienos lietuvių kolonijos, 
kuri nepakeltų protesto bal- 
;o prieš kriminališkus lenkų 
buržuazijos žygius! Visur 
turi būt rengiamos prakal
bos, šaukiami mitingai ir 
protestuojama prieš Lietu
vos plėšimą.

Jeigu kur nėra ant vietos 
kalbėtojų, tai "Keleivio” 
Bendrovė nusiųs. Kreipki
tės į "Keleivį.” ‘

Draugijos, kliu’oai ir kuo
pos tepakįla kaip vienas 
vyras!

Milwaukee, Wis. — Bo- 
brovo Užsienio Pramonės 
Kompanijos pirmininkas čia 
paskelbė, kad Sovietų Rusi
ja siūlanti Mihvaukee mies
to i 
fabrikantams $60,000,000 
vertės užsakymų. Bobrovo 
firma jau gavusi už $6,000.- 
(K)0 užsakymų. Kaipo užtik
rinimą, kad už tuos užsaky
mus bus užmokėta, Lenino 
valdžia padėjusi Revelyje 
'Estonijoje) $2,000,000 auk- 
>o. ............../
mokestis. Dabar da to aukso 
atgabenti čionai negalima, 
nes pinigyno» departamen- 
.as yra uždraudęs įvežimą 
aukso iš Rusijos. Kaip tik 
tas uždraudimas bus nuim
tas, auksas tuojaus bus at
gabentas. Rusija apsiima 
mokėti grynu auksu už vis
ką, sako Bobrovas. "Aš 
praleidau 9 sąvaites Mask- nev dabar sėdi'kalėjime. Jį 
voj, asmeniškai f 
kymus derėdamas. ! __ ______ £._____ I__

(smagu pranešti, kad už vi-.tistų įtaisytoj "prisirengi- 
žiniomis, sus užsakymus Sovietų Vai- mo" parodoj, užmušdama 10 

-i Įdžia gali pilnai apmokėti J žmonių. Kaip dabar pasiro-j 
net dalyvavo tarp 28 ir 30 Mes čia galėtume gauti tiek <?o, tą ekspliozriją surengė ........ , ... . . ............. ............................

i

VISI PIKTADARIAI IŠ
TEISINTI.imti tenai Raudonojo Kry

žiaus sukrautus sandelius..
.” Amerikos transportas 

’Farley’ atgabeno Konstan- 
tinopolin 300 sužeistų, ku
riuos gydė Amerikos Rau
donasis Kryžius.

"Sąjungininkų valdinin
kai rekvizuoja visus gauna
mus namus abiem Bosforo 

' ■ visas kazarmes 
ant Princo salų Marmoros 
juroj, kad sutalpinus pabė
gėlius nuo Krymo.”

O tai privirė jie sau ko
šės, pripažindami Wrange- 
lio "valdžią."

Franeuzų valdininkai jau 
pripažįsta, kad Wran gelis 
tapo sumuštas, taip kaip bu
vo sumušti Denikinas, Jude- 
ničas ir Kolčakas.

Užėmę Krymą, susivieni
ję su turkų nacionalistais ir 
užvaldę Baltumą, Rusijos so; 
vietai dabar tvirčiau stovi 
prie Juodųjų jūrių, negu ka
da nors.

iIt

Sevastopoli. J,

!š 30 MILIONŲ BALSŲ, 2 
MILIONU Už DEBSĄ.
Washingtono ; 

jrezidento rinkimuose ši-

S.
Nuskriaustiems darbinin
kams niekas neatlygins.
Douglas, Ariz. — Teisėjas

i streikuojančių 
pra-i variakasių. Bylą panaikinti 

patarė pats prokuroras,

AMERIKA NEPRISIDE
DA PRIE RUSIJOS BLO

KADOS.
Suvienytų Valstijų val

džia aiškiai pasakė Prancū
zijai ir Anglijai, kad ši 
neprisidės prie Rusijos blo
kados. kurią franeuzai su 
anglais apskelbė Juodose 
Jūrėse.

Paskelbus Amerikai šitą 
atsakymą. Anglijos amba
sadorius Washingtone, Ged- 
des, tuojaus nuvyko į Vals
tybės Departamentą ir tu
rėjo ilgas diskusijas su šios 
šalies politikos reikalų ve
dėju Colbv. Sakoma, jog 
Anglijos atstovui buvę pa
aiškinta, kad Amerika ne
gali prisidėti prie Rusijos 
blokados dėlto, kad oficia
liai ji su Rusija nekariauja.

RUSAI PAĖMĖ AMERI
KONŲ MISIJĄ.

Gautomis Londone žinio
mis, sovietų kariumenė pie
tų Rusijoj paėmė ameriko
nų misiją, kuri buvo prie 
.generolo Wrangelio. Mask
vos "Pravda" rašanti apie 
tai taip: ”Ant Aleksiejevkos 
stoties, kurią mes paėmėm 
be jokio šūvio, į musų ran
kas pateko amerikonų misi
ja su generolu Moreliu prie
šakyj.”

PRANCŪZIJOS DARBI
NINKAI Už RUSIJĄ.
Iš Paryžiaus pranešama, 

kad Generalė Darbo Konfe
rencija, Socialistų Partija' 
ir Žmonių Teisių Lyga tenai 
sudarė tam tikrą komisiją, 
kuri dabar pienuoja visą ei
lę konferencijų Rusijos re
voliucijos naudai.

KONFISKAVO $200,000 
VERTĖS VAISTŲ.

New Yorke policija iškrė-

JAPONIJA NEPRIPAžĮS 
TA AMERIKONŲ SU
TARTIES SU SOVIE

TAIS.
Pasklydus žinioms, kad 

Amerikos kapitalistų sindi 
kato atstovas W.D. Vander- 
lip padarė su Sovietų val
džia 60 metų kontraktą Si
birui išnaudot, Japonijos 
užsienio ministerija išleidi 
šitokį pranešimą:

"Kadangi Sovietų Vai 
ažia nėra kitų valstybių pri 
pažinta, tai nereikia nei aiš 
kinti, kad Japonija jokit 
budu negali pripažinti ko 
kių privatinių sutarčių 
kaip lygiai ji nemano apsi
leisti tokiems žingsniams 
kurie varžo Japonijos teises 
Rusijoj arba kenkia jos rei
kalams, kilantiems iš geog
rafiniu ar kitokių sąlygų.”

Vadinas, Japonija aiškia1’ 
t pasako, kad ji nemano leisti 

* amerikonams išnaudoti Si
birą. nes ji pati nori jį iš
naudoti
MINIA IŠLAUŽĖ KALĖJI- 

MĄ.
Bristol, Va. — Praėjusį 

, nedėldienį minia baltveidžių 
Į išlaužė čia kalėjimą išvilkus 
laukan juodveidį Huntą, nu- 
linčavo jį. Huntas buvo are-

I

.Liuvuavo J. vi Įjv.ivijci 1.-AI c- ( iinurt v V JJ. 11U11U1S OUVO are-

išvežė iš Sevastopolio Wran tė ant Madisono gatvės vie- štuotas ir uždarytas kalėji- 
gelio oficierių šeimynas. Į nūs namus ir rado $200.000 man dėl užpuolimo ant 60 

JisVienas Amerikos kariškas vertės draudžiamų vaistų, metų baltos moteriškės, 
laivas nuplaukė i Jaltą pa- Viskas konfiskuota. buvo 24 metų amžiaus.

milionų žmonių, tų tarpe 
tpie 15,000,000 moterų. Bal
sai pasidalijo šiaip:

Už republikonų kandida
tą Hardingą tarp 16,000,000 
r 17,000.000 balsų. .

Už demokratų Coxą tarp 
),000,000 ir 10.000,000 balsų.

Už socialistų kandidatą 
Debsą 2,<>X),000 baisų.

Už farmeriu - darbiečiu
?hristensena tarp 500,000 ir . Malone. Malone nesenai bu-
700 000 balsu !vo išrinktas į parliamentą

Už blaivininką (prohibi- kaipo liberalas, bet jis buvo 
•ijonistui Watkinsa 200,000,nuvažiavęs Rusijon ir su- 
ialsu - ” grįžęs iš tenai pasisakė vir-

Už McCaulev tarp 25,000 tęs jau komunistu. Ir dabar 
jis vadovavo Anglijos ko
munistų judėjimui. Kalbė
damas aną nedėldienį apie 
Rusijos revoliucijos sukak
tuves, jisai pavadino Angli-

kontraktų, ] 
fabrikams užtektų darbo 
per visą žiemą.”

r 50,000 halsų.

riop, bet pradėjus darbiniu- Šita byla buvo kilus iš va- 
kams kelti didelių protestų, riakasių streiko Bisbee apy- 
mirties bausmė buvo pakeis- linkėję keli metai atgal, 
ta amžinu kalėjimu. Ir Moo- Darbininkams sustreika- 

' \___ Z __  7. vus, kapitalistai padarė
tuos užsa- kaltino už surengimą eks- slaptą suokalbį ištremti 
— Man pliozijos, kuri įvyko kapita- juos iš tos apielinkės. Susi- 

~ »,—organizavę jie apsiginklavo,
prisisamdė mušeikų ir nak- 

i ties laiku užpuolė ant mie- 
igančių streikieriu šeimynų, 
. suėmė visus vyrus, išviso 1,- 
' 180 žmonių, sugrudo juos Į 
galvijų vagonus, užrakino 
ir išgabenę į kitą valstiją, 
paleido tyruose. Vežant 
juos geležinkeliu, ant vago
nų stogų sėdėjo su užtaisy
tais karabinais samdyti gal- 
gažudžiai. Paleisti tuščiuose 
laukuose darbininkai per 
kelias dienas neturėjo nieko 
valgyt. Prie katro tik mies
telio jie prisiartino, tenai 
vietos kapitalistų įsakyti 
šerifai ginklais juos nuvijo 
toliaus. Miegojo tie žmonės 
po atviru dangun. Tik į tre
čią ar ketvirtą dieną fedę- 
ralė valdžia nusiuntė jiems 
maisto. Kadangi tai pasitai
kė kaip tik tuo laiku, kuo
met Amerikoje buvo karei
vių registracija, ir kadangi 
dėl šito deportavimo tie 
žmonės negalėjo užsiregis
truoti, tai vario kasyklų sa
vininkai buvo patraukti 
teisman. Iš viso buvo kalti
nama 210 piktadarių, prisi
dėjusių prie darbininko iš
trėmimo. Tarp kaltinamųjų 
buvo tokie "tūzai”, kaip Ca- 
lumet and Arizona vario 
kompanijos generalis mene
džeris Greenvvay, Phelps- 
Dodge korporacijos galva 
Dowell ir daug kitų "stam
bių žuvų." Tai vis magna
tai, kurie vaido netik Arizo
nos turtus, bet ir visą jos 
valdžią ir teismus. Ir todėl 
jų bylos dabar tapo panai- 1 • 1 T* • • 1 f • •

Ikad Milvvaukee pačių kapitalistų provoka
toriai, kad paskui turėjus 
kuo apkaltinti ir nužudyti 
darbininkų vadą.

Kad ta byla buvo sufabri
kuota, tai jau ir tuomet bu
vo aiškių faktų, tečiaus teis
mas atsisakė ją išnaujo per
kratyti. Dabar gi pats val
džios agentas patvirtina, 
kad visi "prirodymai" prieš 
Mooney ir jo draugą Bill- 
ingsą ' buvo sufabrikuoti. 
Policmanas Hand, kuris da
bar šitą liudija, gerai apie 
tai žino, nes jis pats tuomet 
rinko "liudininkus" prieš 
Mooney. Jis sako, kad tūli 
tų "liudininkų" buvo per iš
tisas sąvaites mokinami, ką 
teisme sakyti. Teismui arti- 
nanties, keliatas jų buvo at
sisakę eiti kreivai prisiekti, 
nes žinojo, kad jų prisieka 
pasiremdama valdžia su ka
pitalistais rengia nekaltam 

vienok 
nieko

AREšTAVO ANGLIJOS 
KOMUNISTŲ VADĄ.

Jis patarė pakarti Lloyd 
George ir kitus ministerius. 

j Karinė valdžia Anglijoj 
areštavo pulkininką C. P.

KUNIGAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Kelios dienos atgal Kana- jos premjerą Lloyd George, 
ioj. mieste Windsor, kuni- karės ministerį Churchilli ir 
’-as J. 0 .L. Spraklin nušovė užsienio ministerį Curzoną 
viešbučio savininką Trumb- "šašuotais kapitalistų agen- 
e. Mat. toj Kanados vietoj tais" (seurvy agents of the 
labar uždrausta svaiginan- capitalists), ir sakė, kad ša- 
įs gerintai, tai minėtas ku- lies konstitucija turi būt pa
ilgas apsiėmė i blaivybės keista. Kad sustabdžius tuos 
agentus ir apsiginklavęs žvėriškumus ir kraujo lieji- 
įuėjo ; Trumblo viešbuti mą, kokį dabar veda minėti 
tratos dafyti. Viešbučio sa- Anglijos ministeriai, Malo- 

<unri iš to piktumo šovė pos stulpą arba sieną.
& ---m.- ”Ką reiškia,” jis sako,”

bet pri- "pakarti ant lempos stulpo

t

-minias išmetė ji laukan, ne patarė panaudoti "lem- 

r užmušė Trumble ant vie ! "Ką reiškia,” jis sako,” į 
os Buvolteismas, bet pri- "pakarti ant lempos stulpo 
taikintu Ą suolas, kuris su- keliatą tokių Churchillių ir 
■idėio š tamsiu ir tikinčiu Curzonų, palyginus su to- 
. ‘ Ir 7 7 o A 1 tai \

žmogui kartuves, 
jiems buvo įkalbama 
nebijoti.

Visą šitą kreivos 
programą surengė 
korporacijos detektivas, sa
ko Hand.

bylos 
vienos

MOTE

anonių. kunigą išteisino.
■ 

BRAZILIJA KVIEČIA 
ŽYDUS.

kiomis Armitsaro (Indijoj) 
skerdynėmis, kur jie išsker
dė tūkstančius žmonių, arba 
Įsu tuo mirties kerštu Airi
joj, kur šimtais žudoma!”

parodo, 
rinki-

Ukrsrios žydų komitetas,
kuris rūpinasi susispietu- ŽUV0 VISAS VVRANGE- 

nSlUoj LI° ŠTABAS.

zaldž;' oficiali pasiųlymą Vėliausios žinios iš Kry- 
)ar<rabeati ir apgyvendinti mo sako, kad iš Wrangelio 
Brazili’0ivaldžios lėšomis generalio štabo išliko vos 
> 500 ž šeimynų. Komi- keliatas narių. Aplamai 
■etas p”»mė pasiūlymą ir imant, štabas tapo visai su- 
dunčia' Brazilijon savo ko- naikintas. Vieni generolai 
misija kad ištirtu tenai są- tapo paimti nelaisvėn, kiti

;ariose žydams rei- buvo išmušti, o da kiti patįs 
rvvįiti. (išsižudė.

žydu pabėgėlių padėji-
F sarabijoj esąs labai Grand Parke, palei ežerą, 

apverk inas. šelpimo fondai Chicagoje atrasta pereitos 
(Šsi'Č”?> inkin Hpdplios rvta užmuštos dvi
nėra :r 
'iais 
su ia

užsiėmimo jokio nedėlios rytą užmuštos dvi 
komitetas pabėgę- aktorkos. Policija daro tar- 

■upintis nežinąs ką dymą. Keturi vyrai jau are- 
. bedaryti. štuoti.

IŠRINKTA DAUG 
RŲ.

Vėliausios žinios 
kad šių metų 
muose daug moterų buvo iš-

! rinkta. Michigano valstijoj 
Eva Hamilton buvo išrinkta __
į valstijos senatą ir 9 mote- kintos. Jeigu taip darbinią- 

į visokias pavietų įstai- ninkai nakties laiku butųI

i

ris 
gas.

Oregono valstijoj dvi mo
terį tapo išrinktos majorė- 
mis. Yonkollos miestelyje 
tenai visos moterų kandida
tės praėjo; miestelio galva 
bus Mrs. Mary Burt. Bums 
miestelio majore išrinkta 
tūla Mrs. Grace Lampshire.

Oklahomoj iš antrojo dis- 
trikto p-lė Alice Robertson 
tapo išrinkta į Kongresą.

išvilkę iš lovų ir išvežę tuos 
ponus Į tyrus, tai tuomet 
teismas nebūtų bylą panai
kinęs. Tuomet jis visus kal
tininkus butų sugrudęs ka
lėjimam Tai tokia Amerikoj 
"teisybė.”

ANGLI JOS DARBININ
KAI REIKALAUJA PRI

PAŽINTI RUSIJĄ.
Anglijos darbininkų Vei

kiamas Komitetas, kuris bu
vo Įsteigtas tam, kad sustab
džius Anglijos karę prieš 
Rusiją, susirinko dabar kad

GAZOLINAS ATPINGA.
Standard Oil kompanija 

paskelbė, kad nuo šio pane- 
dėlio ji septyniose valstijose apsvarsčius klausimą, kaip 
atpigina savo gazoliną v ie-'privertus Anglijos valdžią 
nu cenTu ant galiono. pripažinti Sovietų Rusiją.

f
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KELEIVI ?

APŽVALGA B
mą. jog komunistų teismas 
Rusijoj ’grąsino Nuortevai 
sušaudymu” už Įtarimą 
Frainos šnipu.

Tai kurgi blogiau?

CHAMUN1STAI —DVAR
PONIŲ AGENTAI.

Taip "Vienybė Lietuvnin
kų” pavadino lietuviškuo
sius chamunistus iš "Lais
vės” abazo. Mat. Brooklyno 
lietuviai buvo Įtaisę didelę 
protesto demonstraciją dėl 
lenkų puolimo ant Lietuvos, 
o "Laisvė” toje demonstra
cijoj dalyvavusius žmones 
išvadino "kvailiais.’’ Todėl 
"Vienybė Lietuvninkų" 42- 
ram numeryje rašo:

"Išlindo palioke yla iš maišo. 
—Po didelės Lietuvių demons
tracijos, brooklyniškė chamu- 
nistė ‘Laisvė’ pašventė savo 
vietinėse žiniose pusantros 
špaltos apdergimui tojo Lietu
vių prakilnaus darbo. Kas tre
čias žodis tame dargale vis bu
vo pasityčiojimas iš Lietuvių 
kuriuos išvadino ‘kvailiais.’ 
kam protestuoja prieš lenkų 
šunybes Lietuvoje. Ant galo 
šitaip savo jovalienę užbaigia: 
’Na, žiūrėsim, ar lenkai delei 
to išbėgs iš Vilniaus.’

"Brooklyno ir apskritai Lie
tuviams reikėtų Įsidėmėti, koki 
lenkų dvarponių draugą mes 
savo tarpe turime, šitame atsi
tikime 'Laisvė’ linkui lietuvių 
atsinešė, kaip nebūtų pataikęs 
geriausiai apmokamas Lenki
jos šnipas."

Šitas užmetimas "Laisvę" 
labai užgavo. 261-mam nu
meryje tas keikūnų orga
nas nori teisintis, bet negali 
surasti žodžių. Todėl nei iš 
šio, nei iš to jis ima keikti 
"tarptautinio socializmo j'u- 
došius," "grigo-michelinį 
socializmą,” iškolioja "nau- 
jieniečius”, "keleiviečius” ir 
ant galo prisipažįsta, kad 
jis ištikrujų yra priešingas 
Lietuvos gynimui nuo len
kų. Sako: "Mes atmetam 
obalsi tėvynės gynimo...”

Na, tai kam da čia blašky
tis ir koiiotis, kuomet kiti 
pavadina "lenkų dvarponių 
draugais?” Juk neginti da- 
)>ar Lietuvos, tai vistiek 
kaip padėti Pilsudskio ii 
želichovskio razbaininkų 
bandoms plėšti Lietuvos gy 
ventojus. Tai reiškia būti 
j’udošium ir išdaviku savo 
krašto ir žmonių. Tai reiš
kia būti tuo Chamu, kuris 
tyčiojosi iš savo tėvo, kuo
met jam buvo reikalinga pa
galba.

"Laisvė” pati prisipažįs
ta, kad ji lošia to chamo ro
lę. Kam tada pykti, kada 
žmonės pavadina ją atatin
kamu vardu?

užpuolė. Ir jie skelbia tokį 
melą tuomet, kaip jų kariu
menė, Želgovskiui vadovau
jant, laiko užėmus Lietuvos 
sostinę ir plėšia Lietuvos 
gyventojus.
Lietuviai užpuolė ant Len

kijos, o tečiaus Lenkijoj nei 
vieno lietuvio nėra ir nebu
vo. tuo tarpu lenkai Lietuvą 
trempia jau antru kartu.

Imperialistiškus savo žy
gius Lenkijos patriotai re
mia statistika. Kaip prane-1
sa 'C. S. Monitor'o” kores
pondentas iš Londono. Len
kijos. atstovybė tenai yra 
Įteikusi jam šitokių skaitli
nių :

"Lietuvos sutartis su bolše
vikais 12 liepos priskiria Lie
tuvai 35.000 keturkampiu ki
lometru žemės, kur yra 1,085. 
000 gyventojų, iš kurių 700.- 
000 arba 63 nuošimčiai yra 
lenkai. 130.000 arba 12 nuoš. 
yra baltgudžiai. o tik 110.000 
arba 10 nuošimčių 
šita statistika buvo 
pačių lenkų, kuomet jie buvo 
užėmę Vilniaus guberniją pir
mu kartu.

"Kauno gubernija pirm su
tarties su bolševikais turėjo 
47.000 keturkampių kilometrų 
žemės ir 1.700.000 gyven
tojų. iš kurių 1.200.000 yra 
lietuviai, o 200.000 lenkai.

"Iš t« jau aišku, jog bolševi
kų taika padidino Lietuvos 
valstybę Lenkijos lėšomis, 
atiduodama Lietuvai Vilnių ir 
lenkų apgyventas Suvalkijos 
dalis, šitokia Lietuva susidėtų 
iš 88.000 keturk. kilometru 
žemės ploto ir 3,000.000 gy
ventojų. iš kurių tiktai 1.300.- 
000 arba 41 nuošimtis butų 
lietuvių, kuomet likusioji gy
ventojų dalis susidėtų iš J. 
200.000 (40 nuoš.) lenkų. 150.- 
000 baltgudžių ir apie 300.000 
žydų. Tokia Lietuva butų nie
kas daugiau, kaip tik maišyta 
lenkų-lietuvių valstybė.’’

Šitomis skaitlinėmis pasi
remdami. lenkai ir sako, 
kad Lietuva negali Vilniaus 
gauti.

Bet kaip yra su Seinais, 
kurie apgyventi vienų lietu- 
rių? Kode! lenkai Seinus 
savinas!? Kuo jie tenai re
miasi ?

SAKO, FRAINA NE ŠNI
PAS.

Komunistų arganas "Lai
svė" sako, jog Fraina ne 
šnipas, nes jai kažin kas ter 
sakęs, kad Trečiojo. Interna
cionalo komitetas ji išteisi- 
nes. Ji rašo:

’’ Trečias Internacionalai 
pripažino Fraina nekaltu i> 
priėmė i savo kongresą.

"Nuvykus N’ortevai Rusijon 
buvo atnaujintas r rainos klau 
simas. Komunistų Internacio
nalo priežiūroj buvo paskirta; 

kuris ir iš

partiją,' ir vėl išnyko kaip 
meteoras, o valdžia pradėjo 
suorganizuotus jo komunis
tus areštuoti.

Argi risi šitie faktai ne
deda prię tos konkliuzijos, 
<ad Fraina dirbo valdžiai?

Dabar jis Rusijoj. Ir štai, 
iVashingtonas nuolatos gau 
ta iš Rusijos žinių apie vi
nis bolševikų pienus. Pasa
kykit, kas gi tas žinias pri- 
.iunčia?

lietuviu, 
surinkta

nebuvo pa
leido melą

trečiųjų teismas, 
teisino Fraina.

"Nuorteva betgi 
tenkintas ir toiiau
gingus paskalus. Tada Trečio
jo Internacionalo Piki- Komite 
tas pareikalavo iš Nuortevo? 
nauju faktu, davė porą savai 
ėiu prisirengimui ir paskyrė 
kitą trečiųjų teismą.

"Paskutiniame teisme, te 
čiaus. Nuortevos Įtarimai prie' 
Fraina pasirodė dar melagin- 
gesni. negu pirma, 
vėl liko išteisintas, 
gi liepta užsidaryti

Ir Frain; 
Nu»rteva: 

bumą ii 
pagrūmota sušaudymu, jei ne 
šiliaus toliaus šmeižtus sklei 
dęs.”

Gali būt. jog Nuortevr 
negalėjo pristatyti aišku 
faktu, kad Fraina tarnavę 
čia justicijos departamen
tui. Bet ar tas jau turi reik 

Įšti. kad Fraina neteisinga 
buvo Įtartas? Reikia žinoti 
kad prirodyti toki dalyką 
dokumentais nelabai leng 

• va. Štai, visi jautė, kad Pilė 
nas buvo šnipas; o be t g 

: kuomet "Tėnynei" prisiėjo 
!tą prirodyt, ji negalėjo, it 
į buvo priversta paskelbti 
jog prirodymų prieš Pilėn? 
nėra. O kaip dabar paaiškė 
jo, jis tikrai buvo šnipas.

Taip buvo ir su klerikalų 
į "veikėju" Ramanauskučiu 
Į kuris turėjo "Darbininko' 
'redakcijoj "ofisą.-’ Visi ži 
noio. kad jis dirba slapta 
policijai, o betgi dokumen- 

kais to prirodyt nebuvo ga 
: Įima.

Taip gali būt ir su Fraina 
Jo atakos ant Socialistų 

i Partijos, niekam nežinoma 
jo praeitis, ir jo kurstymą’

I

Jeigu lenkai laikosi to darbininkų kekj revohuci 
principo, kad gyventojų di
džiuma parodo, kuriai tau
tai kraštas ar miestas turi 
prigulėti, tai kokią teisę jie i

ją" sakyte sakė, kad tas 
žmogus lošia provokato 
riaus rolę. Ir per komuiųstų 

<.«.a ....v jxv|byl? Bostone buvo prirody-
turi lįsti Į Minską? Ko jie ta’ ka^ *štiesų šitokį darbų 
buvo užpuolę ant Kijevo? var? va*jZ10s a^en^?1- Tuc 
Kodėl jų Želgovskis tyko [ Paremdamas. federalis 
ant Kauno? Pagalios, kaip Teisėjas Andersonas uzreis 
jie gali turėti pretenzijų kė. kad komunistų partij? 
prie Vislps "koridorio” ir -ra ..vak^z.10s partija, n 
Darcigo uosto, grynų vo': eko aV?ls^k? -]uos baust
kiečių žemių? .. , bndmmkų. kurie

Šitie faktai sumuša lenkų ka( lr a
argumentus i skutus ir. pa- erne is justicijos departa- 
rodo. kad dabartinė Lenki- mento- Buvo žmonių. Kūne 
jos valdžia, ponų ir kunigų 
vadovaujama, yra niekas 
daugiau, kaip tik razbainin
kų ir plėšikų gauja.

JETUVA, LENKIJA IR 
RUSIJA.

Naujienos,” kritikuoda- 
nos lietuviškus "diploma
ms,” kurie niekina savo 
iaudj, o jieško sau nagal- 
‘os iš svetimų valstybių, 
turodo, kad negeriau elgia- 
i ir musų "ekstra kairieji”, 
ai yra komunistai, kurie 
ako, kad Lietuvos išgany- 
nas esąs tik vienybėj su bol- 
evikais. Girdi:

"Savo spaudoje ii visose pa
kampėse tie gaivalai dabar 
piktai džiaugiasi Lietuvos ne
laime ir sako: Tai gerai tiems 
Lietuvos atžagareiviams; ko
dėl jie varė bolševikus iš Lie
tuvos, kodėl jie priešinosi susi
vienijimui su bolševikais! Jei
gu Lietuva butų padėjusi bol
ševikams kariauti prieš lenkus, 
tai bolševikai butų apgynę Lie
tuvą nuo lenkų.’

"Tokios kalbos yra didžiau
sia kvailybė. Tik pagalvokite: 
bolševikai patys iieistengė at
silaikyti prieš lenku:
tad butų gaiėię apginti Lietu
vą?

"Jeigu Lietuva butų ėjusi Į 
talką rusams karėje prieš len
kus, tai butų buvus tiktai vie
na pasekmė, būtent, ta. kad 
lenkai butų užplūdę ne tiktai 
Vilnių, o ir visą Lietuvą. Da
bar lenkai, tiesa, taip pat lau
žiasi Lietuvos gilumom bet jie 
daro tai ne visa kirmija. « tik- turtų eikvojimas, suktybės, 
tai tomis dalimis, kurios yra kyšiu ėmimas ir vagystės, 
po gen. Želigovskio komanda. Miliona-i doleriu, kuriuos

GABRYS PAS KOMUNIS
TUS.

Lietuvos Telegrafo Agen
tūra praneša iš Vilniaus ši
tokią žinią:

"Vilniuje gautas Ukrainos 
lietuvių komunistų Charkove 
leidžiamas laikraštis 'Darbi
ninkų Balsas,’ Nr. 3 išėjo rug
pjūčio 3 d. Tarp straipsnių te
nai randame ’Rusų taika su 
baltaja Lietuva’ ir 'Estai Gy
vi.’ parašyta J. Gabrio."

Taigi pasirodo, kad Gab
rys dabar dirba pas komu
nistus. Graži kompanija!

i

I 
kaipgi į

ii
I

SKANDALAS DEMOKRA
TŲ ADMINISTRACIJOJ.

Kongreso komitetas Wa- 
shingtone dabar tirinėja 
Laivyno Valdybos (Ship- 
ping Board) darbelius, šita 
valdyba buvo sudaryta ka
rės metu laivyno reikalams 
tvarkyti. Kuomet Amerika 
Įstojo karėn, reikėjo gabent 
Francijon milionus kareivių, 
tūkstančius kanuolių, ark
lių, automobilių, trokų, tan
kų, orlaivių ir kitokių karės 
mašinų. Beto. reikėjo milio
nus kareivių anąpus jūrių 
užlaikyti, reikėjo nuolatos 
teikti jiems maisto, amuni
cijos ir kitokių dalykų. To
dėl valdžiai reikėjo galybės 
laivų. Reikėjo samdyti juos 
iš privatinių kompanijų ir 
reikėjo pristatyti daug nau
jų. Kur tik yra koks uostas, 
tenai buvo Įtaisyta laivų 
dirbtuvė. Kalė juos tenai iš 
geležies, statė is medžio ir 
liejo iš cemento. Visą tą 
darba vedė minėtoji Laivy
no Valdyba.

Ir štai, kada kongreso ko
mitetas dabar pradėjo tyri
nėti jos šeimininkavimą, pa
sirodė baisiausis skandalas. 
Išeina i aikštę neapsakomas

LENKŲ "ARGUMENTAI”
Lenkai sakosi sutinką 

pripažinti Lietuvai nepri
klausomybę. bet Vilniaus ir 
Gardino gubernijas jie nori 
pasiimti sau, nes jos lenkų 
apgyventos. Vilniuje esą tik 
du nuošimčiu lietuvių. Len
kų nusistatymą ir "argu
mentus” "Christian Science 
Monitoro” korespondentas 
apibudina savo telegramoj 
iš Varšuvos šitaip:

"Lenkija pripažįsta Lietuvai 
nepriklausomybę, reikalauda
ma sau tiktai Vilniaus ir Gar
dino apskričių, kur didžiuma 
gyventojų sudaro lenkai.

"Lenkai-trokšta iš naujo su-!
eiti Į vienybę su Lietuva, 

Baltgudija ir Ukraina pilnos, 
laisvės pamatais, taip kaip bu
vo senovėje, pirm padalinimo! 
Lenkų karalijos.

"Dabartinis lietuvių užpuo
limas ant Lenkijos, kurie per
žengė sąjungininkų nustatytą 
11119 metais demarkacijos lini
ją skaitomas visai nepateisina
mu. Tečiaus lenkai tikisi, kad 
nesusipratimas bus greitai iš
rištas ramybės keliu 
ri išnaujo sueiti su 
sąjungą.’’
Šitokių dalykų

skelbia pasauliui. Iš to išei- daiktas. ,
na, kad ne jie ant Lietuvos __ r______ ,__ _______—- -----„ ------________________ , _
užpuolė, bet Lietuva ant jų “Laisvė” talpina praneši- suorganizavo "komunistų tuomet chamunistais.

ir jie no- 
Lietuva i

lenkai

tai tomis dalimis. 1 
po gen. Želigovskio komanda. Mflionai 
Be to, Į šitą lenkiškų banditų žmonės turėjo sudėti pirk- 
veržimąsi Lietuvon pasaulis (Įami bonus, tapo išeikvota, 
žiuri, kaipo Į neteisėtą užpuo
limą.

’’O jeigu Lietuva butų karia
vusi bolševikų pusėje, tai, visa 
lenkų armija butų puolus ją, ir 
Lietuvai dabai- niekas nepri
tartų. Visi sakytų, kad Lietu
va pati kalta, nes pirmutinė 
pradėjo karę.

"Nesąmonė yra taip pat. 
buk rusų-lenkų karės rezulta
tas butų buvęs kitoks, jeigu 
Lietuva butų ėjusi Į taiką ru
sams. Lietuva juk, ir neidama 
i talką bolševikams, padėjo _ , 
jiems, nes ji laikė prieš lenkus _ ’
tą dalį fronto, 
traukė bolševikų armija. Lie
tuvių kariumenė gynė tą fron
tą. kaipo savo rubežių. Ji neda
vė lenkams pereiti ji ir užpulti 
rusus iž užpakalio. Kokios gi

Lietuviai komunistai, su
skaldę Soc. Sąjungą ir už- 
grolję jos turtą, su pasidi
džiavimu šaukė, kad su jais 
nuėjo minios darbininkų, o 
socialistų laikraštininkai ir 
kalbėtojai palikę be pritarė
jų, kai tie generolai be ar
mijų. Tą neva faktą jie kar
tojo daugiau kai pusę metų, 
vienok dabar aptilo.

Kodėl?
Atsakymas aiškus. Tie 

desperatai, "darbininkų dik 
taturos” skelbėjai pasirodė 
gerais darbininkų organiza
cijų griovėjais, bet prastais 
organizatoriais. Nors jiems 
pasisekė lietuvius darbinin
kus suklaidyti, bet neilgam. 
Po Sąjungos suskaldymo jie 
savo prakalbose ir laikraš
čiuose skelbė, kad iš 6.000 
sąjungiečių su jais nuėję 5, 
500. Vienok šiandien savo 
narių skaitlingumu jie jau 
nesigiria. Dar nepersenai 
ių "požeminis” organas 
"Kova" paskelbė, kad užsi
mokėjusių narių Komunistų 
Sąjunga turi tik apie 1,000. 
Dabar gi man teko kalbėtis 
su vienu komunistų kalbėto
jum ir "centro nariu" (ku
ris mane skaito "savo žmo
gum"), ir jis su didžiausia 
širdperša man prisipažino, 
jog iš 5,000 narių pas juos 
paliko ne pilnai 500.

Pasirodo, kad komunis
tus apleido visi daugiau 
prasilavinę darbininkai, vi
si inteligentiški žmonės. Jų 
kalbėtojais ir redaktoriais 
paliko tik nerviški ligoniai 
ir Grikšto rūšies "sorkinin- 
kai”. Jeigu retkarčiais ir 
rastum jų tarpe vieną kitą 
inteligentėli, pasislėpusi po 
kokio nors Dėdeiės pseudo
nimu. tai ir tie prie jų prisi
šlieję tik laikinai, turėdami 
tam tikrus materialius išro- 
kavimus. Jie minta komuni
stų rankose esančių fondų 
pinigais, kaipo "kankiniai" 
arba "mučelninkai.

Paimkime tuos komunis
čių kalbėtojus, kurie pasiro
do viešai publikoje. Kas jie

darbininkams vargą ir skur 
dą tik teikia.’

"Ir taip veik visą jo kalbą 
puošė’ žalčiukai, gyvačiu

kai ir panašus 'būdvardžiai.’
"šitokia kalba, kokią pa

sakė Worcesterv d. Jukelis, 
yra tik žmonių demoraliza
vimu. Raudonoji Rožė.”

Ir tasai korespondentas 
nėra koks nors "socialpat- 
riotas,” nes pati "Laisvės” 
redakcija vadina jį teisingu, 
štai jos žodžiai:

"korespondentas mums 
yra žinomas kaipo teisingas 
ir rimtas žmogus."

Jeigu taip nukalba komu
nistų "profesionalis kalbė
tojas" Jukelis, tai ką jau sa
kyt apie Bimbą, Žiurinską, 
Daubarą ir kitus? .

Darbininkas.

Skaitytoją pastabos.
Tautininkai ragina socia

listus remti Lietuvą, per
kant jos bonus ir aukaujant 
pinigus apsigynimui nuo 
priešo. Aš turiu pasakyti, 
kad socialistai nereikalauja 
tautininkų paraginimo, nes 
jie ir patys žino, kada reikia 
remti, o kada ne. Aš patar
čiau tautininkams paragint 
Lietuvos valdžią, kad toji 
mobilizuotų visus kunigus 
nuo 25 iki 4-5 metų, o nuo 
prabaščių rekvizuoti visus 
arklius karės reikalams. Jei 
Lietuvos valdžioje kunigai 
visuomet turėjo daugiau 
privilegijų, negu socialistai, 
tai ir apsiginime nuo priešo 
lai stoja pirmutiniais.

sakėsi matę to departamen
to ir čekius su Frainos pa- 
rašais. Negana to. buvo da
lykų. kurių niekas kitas ne
galėjo justicijos departa
mentui išduoti, kaip tik 

i Fraina, ir tie dalykai buvo 
j išduoti. Pagalios, kuomet 
į valdžia užsimanė būtinai iš
gauti iš Sovietų Biuro New 
Yorke paslaptį, kokiais ke
liais jis siuntinėja pasiunti- ! • • T~X • • • 1 ■ t '

čio 10 ji rašo: !paslapties jokiu budu išgau-
-Lenkijos valstybės apgyni- tj negalėjo, tai tuomet i Biu- 

mo taryba nusprendė, jog as- ra kreipėsi Fraina, kad jam 
muo. kuris žodžių ir raštu įžeis kajpo "revoliucionieriui,” 
Lenkijos valstybės viršininką pasakytų tuos kelius. Žino- 
T-^4itz-!oIFi Kuo hnlr«» ’__ j_ ___ _____ 1_— _ _ __ ••
Įėjimu ligi trijų metų ir pini
gine bausme ligi 10.000 mar
kių.

"Kuo ne karalius?
"Gal ir Lietuvoj ateis laikai, 

kada už Smetonos ar kokio ki- (nruuiu io žinojęs ; 
to didvyrio įžeidimą reikės ke- Q ’>uvęg jg A-

KUR BLOGIAU?
Chamunistų "Laisvė”, 

skaičiusi žiniose, kad už Įžei 
dimą Pilsudskio asmens 
Lenkijoj nutarta bausti kal- 

jtininkus trijų metų kelėji- _ _
i ™?’,13i^Lę^tin3si' Lapkri‘; nius i "Rusiją’ ir kuomet tos

i

iš-

muo. kuris Žodžių ir raštu Įžeis' kaipo "revoliucionieriui,” yr_ _____ i_x_1-— _ _•__ 2_1_ ■ «
Pilsudskį, bus baudžiamas ka- ma< jam to nepasakė, nes ji 

skaitė valdžios šnipu.
i Jeigu Fraina butų buvęs 
tikras revoliucionierius ir 

i dirbęs Rusijos sovietų labui, 
i tai argi oficialis Sovietu 
,Biuras nebūtų jo žinojęs? 
. v jeigu jis ouui ouves iš ži

lis metus pasėdėti kalėjime.” jmerikos socialistų, tai juk 
Gerai, pripažinkim, kad jis butų čia žinomas. Dabar 

tokia bausmė yra biaurus gi jo niekas nepažįsta. Jis 
į išdygo kaip iš po žemės. Su- 

Bet ant to paties puslapio ardė socialistų organizaciją,• — •• ii* ▼ • ' __ • • i *

Komunistai i bailsavimą 
netiki ir juokiasi iš tų socia
listų, kurie buvo išrinkti, 
bet neprileisti užimti vietas. 
Na. o kaipgi su komunistu 
Dunduliu, kuris balsavimu 
liko išrinktas i SLA. sekre
torius, bet neprileistas už
imt vietą? Kode! nepaban- 
dyt su pagalba revoliucijos 

{nuverst dabartinę SLA. val
džia, o pasodyt jos vietoj

Tuo pačiu laiku kįla ir ki
tas skandalas. Teisėjas An
dersonas kaltina justicijos ‘ 
departamento galvą, poną 
Palmerį, paslėpimu svarbių 
faktų prieš kasyklų savinin
kų suokalbį papirkti minkš
tos anglies mainerių vadus 
ir iššaukti angliakasių strei 
ką. kad paskui pakėlus ang
lies kainą. Taigi išeina, kad 
justicijos departmento gal
va proteguoja pelnagro-i ^-e/eiY10 skaitytojų, be-:į<Vk nrakalbU
biu^ Teikias Andersoną* abejones, girdėjo jo prakal- /~~j. : Ruop°s prakalba^ i i AnueisuDj. » , J. ■> y. . ‘Gande įvest savo diktatūra,
sako, kad Šitoks generalio KltJ. gl bkane . aPie Jas Vienok toii iu "revoh’nciia”- n’-okuroro darbas vra arti iaikrasciuose. Tasai žmogė- i l revoliucijaiš kurios pasi- P o^uioro aaroas yra 3rti; uzgniauzta. Salespiktadarystes (felonv) ir.us toaau savo n°sies nieko.nata 
lygus beveik teismo panie-H*.aPie P$btiką dau- •• .i. , ’ p
kinimui (contempt of £laa n,®ziao, Paprasta p Slapukas
court), už ka Įstatymai ka-; klc,m.°. bobelė. Ir jeigu! _________
Įėjimu baudžia. į Keleivis ar "Naujienos”

kitos pagelbės butų galėjus Kuo tie skaiiaaiai pasi .apie tokį kalbėtoją, tai ko-,arg. Glaveckas nesukalba 
! munistėliai ir jų organai angliškai. Tai ne naujiena, 

___________________ i vadina tą "šmeižimu” jų ka(l darbo žmogus nesukal- 
Iš darbo lauko ["draugo” ir smarkiai už ii ba. Bet keista, kad dienraš- 

______ * j užstoja. Bet pažiūrėkit, ką redaktorius V. Paukštys 
-________________ įsako apie Jukelio prakalbas angliškai nei gu-gu nemoka.

----  ‘ : ____ ąži-! -------------—
Connecticut valstijoj ke-'nią paduoda "Laisvės" ‘ko-J Geležėlė labai gerai moka

per vieni ir ką jie žino? žy-1.--- 
miausieji jųjų tarpe yra Ginduli9 Tulžie, n;™.., t..i ' k . -^untiun.Jukelis ir Bimba. Jukelis 
skaitomas "profesionaliu 

■ kalbėtojum", nes iš prakal- 
i bu tik ir gyvena. Daugelis 
i "Keleivio” skaitytojų ’

—Dirva revoliucijai jau 
i pribrendus— pasakė Brook- 

, -lyno komunistai ir nuėję i 
Dv--tcc m —_

"Laisvė” vis kartoja, kad
Lietuva suteikti lolševikams, baigs, da nežinia.
formaliai stodama Į karę, kai
po bolševikų talkininkė?

"Jokios. Ažuot padėjus ru
sams, Lietuva butų tiktai pa
tarnavus lenkų grobikarfls, ku- Paleido 15,000 darbininkų. pafj "Labsvč^^'štiU^kokia0^ 
rie i ieškojo progos įsiveržti i p ... ...... I . . _ — . .

Lietuvą ir uzkanauti ją. Lietu- hose vietose pelitą sąvaitę respondentas iš Worcester, vartoti ta irankį, kuri Pau
žos neutralitetas buvo kenks- užsidarė bovelnos dirbtu-■ Mass.: jkštys su Dėdele‘ tris'metai
mmgesnis-lenkams, negu bu^k vės, paleisdamos apie 15,000, d H .. kalbėjo d at^al Pagamino. Man rodos, 
delko ir patys lenkai darė . S1HOmi tarPU kaS’ n apSlrlk°’ ka<J
tik galėdami, kad išprovokavus tiWr2 Eis Į ChamiZmą neUZPaten'

Į sąvaitę.

kad >jumušė 15 nuošimčių algos -
ien su < ------------------- --

Pennsylvanijoj Susųue-. rinkę ? — Baliones kimšti!...
mūsiškiai extra-‘hanna šilkų korporacija nu-1 Aš studijavau visa savo gy- 

kad Lie-;mušė savo darbininkams 15 genimą politiškąją ekono- 
.........nuošimčių mokesties. ;miją, tai as žinau,' kas pa- 

z- - isaul-V d«sis- Apart mane dar
i Užsidarė medžio dirbtuve, yra du lietuviai, kurie poli- 

Del stokos užsakymų,! tiška ekonomiją pažįsta. 
Nevvbern miestelyje, North Jais yra kun. Tumas ir Vol- 
Carolinoj, užsidarė didelė, demaras: jie tarnauja bur- 
medžio dirbtuvė, paleisda- žuazijai.’
'...............  I ’Toliaus vėl sako: ’Kas

I«vi Z..CLUVVS uauuis ---------- j šiandien vargą suteikia, ar
vot sau laisvę, ir deda savo vii- I^wistone sustojo dirbtuvė. biznieriai ? Kas suardo

i Lexvistone, Maine’o vals- šeimynas, ar ne lietuviški 
jtijoj, kur vra nemaža ir lie- biznieriai? Jie už tavoms 
x ’ v-.. _ .. 'daugiau lupa, negu bosas

duoda mums algos. Išplakti 
tie visi žalčiukai; Prašalint, 
’Tipužiukus iš draugijų! Jie

Lietuvą ir Įvėlus ją i karę ru- į 
su pusėje. Lietuva nėjo talkon 
rusams, o lenkai skelbė, 
Lietuva kariaujanti išvien su 
bolševikais.

"Reiškia, 
revoliucionieriai nori, 1 
tuva hutu pasielgus kaip tik 
taip, kaip norėjo lenkų grobi
kai.

’Tie extra-revoliucionienai, 
nors ir statosi dideliais kovoto
jais, bet ištiesų yra vergai dva
sioje. Lygiai, kaip ir klerikalai 
su tautininkais, jie netiki, kad ma 1,000 darbininkų, 
pati Lietuvos liaudis gali iško- -----

bėjo.’... čia paduosiu jo kai- tav0-
bos vieną kitą ištrauką.! . --------------
štai ką jis tarp kit-ko paša-1 Devinto "Laisvės” redak- 

’Ką jus žinot, čia susi- topaus pagelbininkas R. 
Mizara, kuomet pas M. Pet
rauską bulves skuto, tai sa
kė: ’ Gerbiamas Petraus
kas.” Dabar gi sako: "Bur
žujus, išduoda darbininkų 
klesą.’’

Visgi progresas, ar ne?
Kazys.

tis ant svetimų globėjų, ant 
svetimų durtuvų.’’
Bet jeigu tie "ekstra-re- 

voliucionieriai” turėtų svei
ko proto, tai juk jie nebūtų

tuvių, užsidarė neapribuo- 
tam laikai Bates medvilnės 
dirbtuvė. Priežastis —nėra 
užsakymų.

Lietuvos žmonių sunkioje 
kovoje su lenkų banditais ir 
dvarponiais Brooklyno cha- 
munistų organas "Laisvė” 
aiškiai palaiko pastarųjų 
pusę.

.Kažin, ar ji tai uždyką da
ro. ar gal tikisi gauti nuo 
prošepanų atlyginimą?

Lietuvis.

vT X
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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BALTIMORE, MD. 
Klerikalų prakalbos.

7 d. lapkričio atsibuvo kle
rikalų prakalbos, parengtos 
tuo tikslu, kad pasikolekta- 
vus pinigų i taip vadinamą 
Tautos Fondą. Atėjus pra
kalbų laikui ant pagrindų 
pasirodė trĮs kalbėtojai ir 
špitolninkas Čeplinskas kai- 

pirmininkas. Atidaręs 
susirinkimą Čeplinskas pa
sakė: "Broliai ir seserĮs lie
tuviai! Mes pertankiai da
rom tokius susirinkimus. 
Aš daugiau nekalbėsiu, nes 
ėia laukia daugiau kalbėto
jų. Taigi aš perstatysiu jum 
gerbiamą kleboną, kuris 
Raltimorėj valdo apie 8000 
liertuvių.”

Pradėjo kalbėti kun. Lie
tuvninkas, kuris pasakė, 
kad nors jau du tokiu susi
rinkimu turėjom, bet nema
nykit. *kad pertankiai“ nes, 
esą, dabar karės laikas ir 
ginklai reikalingi. ”Su tuš
čia kumščia lietuviai negali 
muštis. Aną sykį aukavot; 
gausiai, aukaukit ir dabar!”i 
Toliau kun. Lietuvninkas 
pradėjo kalbėti apie savo 
bažnyčią, kurią pirmiau tu
rėjo vokiečiai ir, tiems su- 
bankrutinus, kardinolas pa
vedė ją lietuviams, prie ku
rios pastarieji jau nemažai 
pinigų prikišo.

Pabaigus kunigui kalbėti, 
pirmininkas perstatė .Na
gu rnauską, kuris pirmiau 
buvo karštas tautietis, o da
bar prisišlėjęs prie klerika
lų. Nagurnauskas pirmuo
se žodžiuose pasakė, kad jis 
irgi norįs prisidėt prie ka
rės, bet kadangi pertoli ir 
jau senas, kariauti negalįs, 
tai prisidėsiąs nors su savo 
centais. Bet kad tie jo cen
tai nežutu, tai reikia žiūrėti 
kur juos aukaut. ”Aš matau 
tris sroves.” sako Nagur
nauskas, "socialistų, tauti
ninkų ir katalikų. Taigi, da
bar pažiūrėkime į senovės 
laikus, į istoriją, o pamaty
sime, kaip tautos gali žūt. 
Rymiečiai užpuolė ant žydų 
tautos ir panaikino ją. Pa
imsim mes kitą tautą, kuri, 
galima sakvt, pirmiausia 
tauta— tai franeuzai. Jie, 
su pagelba Napoleono, no
rėjo užkariaut visa pasauli, 
bet nenusisekė. Matydami 
tai franeuzų gudrus susie- 
dai vokiečiai pradėjo reng
ti mašiną, su kuria galėtų 
visą pasauli užkariaut. Ren
gė kelis desėtkus metų ir, 
kad jau buvo gatava, palei
do į darbą, bet pralaimėjo, 
nes pasaulis pasirodė dar 
kytresnis. Taigi ir lenkai ; 
nori tą padaryt su lietu
viais. Ir jeigu aš aukaučiau 
savo centus Į tautininkų 
fondą, tai. lenkams užėmus 
Lietuvą, jie žūtų. Bet jeigu 
aš su savo centais prisidė
siu prie dvasiško Tautos 
Fondo, tai mano centai nie
kuomet nežus, nes dvasiški- 
ja visuomet bus, nepaisant 
kas Lietuvą valdys.”

Tai matot kokia buvo po
no Nagumausko kalba. Tik- . 
ra makalienė. Negana to. 
Toliaus kalbėdamas jis ban
dė priparodyti, kad kiekvie
na tauta, kuri pameta gar- 
bnnrs Dievą, pradeda pulti 1 
ir išnyksta. Kaipo pavyzdį 
jis primenė rymiečius, kurie 
vieton Dievo pradėjo gar- : 
binti arklius ir tokiu budu 1 
nupuolė. Bet kažin kodėl p. ! 
Nagurnauskas nieko nepa- • 
sakė apie lietuvius, kurie, 
būdami pagonais, tvirtai 
stovėjo, o priėmę krikščio
nybę ir pradėję garbinti 
Dievą visai nupuolė?

Trečias kalbėtojas buvo ■ 
"Garso” redaktorius šimu
tis iš Brooklyno. Nors buvo 
garsinta, kad jis garsus kal
bėtojas, bet pasirodė visai,--- - ---r - .

prastas. Kalba mikčioda- advokato ir uzvest bylą, 
mas,' negali ant syk žodžio Degučių Vargdienis.

ištarti. Štai kaip jis kalba:į 
”Le-le-lenkai p-p-per visą 
lai-lai-laiką” irtt. Jis bandė 
.sugriaudinti publiką, bei 
girdint tokį mikčiojimą tik 
juokas ima. Kalbėjo apie 
baudžiavą, apie bolševikus, 
apie Lietuvos "bejiegę” ka- 
riumenę ir tt. Ragino au
kauti tik Į Tautos Fondą, 
nes tik per Tautos Fondą 
pinigai tikrai nueis. Gi tie 
pinigai, ką surinko kun. Ži
lius su Žadeikių, gali kartais 
nenueit. Bet kur ištikrujų 
klerikalų Tautos Fondo pi
nigai nueina, niekas nežino. 
Nei Lietuvos valdžia, nei 
Lietuvos atstovybė Ameri
koje apie klerikalų surink
tus pinigus jokių žinių ne
turi.

Prasidėjo aukų rinkimas. 
Rinko net po kelis sykius, 
kol surinko apie 1000 dol.

Gaila, kad patįs parapijo- 
nai, kurie aukauja tuos pi
nigus, nereikalauja iš Tau
tos Fondo aiškių atskaitų.

Baltimorietis.

ELIZA BET Ii. N. J. 
LSS. kuopa pradeda veikti.

Komunistams nesiseka
LSS. 147 kuopa pradėjo 

išnaujo veikti. Jos veikimui 
daugiausia pastoja kelią ko
munistėliai, vyčiai ir L. M. 
P. S. Tie socialistų darbo 
trukdytojai pradėjo rengti 
prakalbas ir garsinti, kad 
kiekvienose jų prakalbose 
kalbės geriausi kalbėtojai. 
Taip, ant 29 d. spalių jie su
rengė prakalbas ir išgarsi
no, kad kalbės tvanauskiu- 
tė. I tas jų prakalbas suėjo 
vos 40 žmonių. Perstatė kal
bėti koki-tai Ažį. Prastas iš 
jo kalbėtojas. Kalba jis žiū
rėdamas i rašteli ir kalba 
apie viską ant syk. maišyda
mas žirnius su kopūstais. 
Tam pabaigus, išeina kitas 
kalbėtojas, kuris kalba dar 
prasčiau, žmonės pradeda 
eiti laukan, o kalbėtojas 
nrašo. kad dar neitų, pa
lauktų.

31 d. spalių atsibuvo L.D. 
L.D. 54 kuopos prakalbos. 
Kalbėjo komunistas P. Bal
sys. žmonių šiose prakalbo
se buvo tik 34. Tas parodo, 
kaip žmonės myli komunis
tus ir jiems simpatizuoja. 
Tuščias jų veikimas, dar 
tuštesnis pasigyrimas, kad 
minios eina su jais.

Štai sacialistų parengtose 
prakalbose, kur kalbėjo d. 
Michelsonas, atsilankė 260 
žmonių,nepaisant kad ko
munistėliai ir atkalbinėjo 
žmones neiti. Dabar LSS. 
147 kuopa žada parengti 
maršrutą draugei Z. Pui- 
šiutei apielinkėje Brooklv 
no ir Elizabetho. Vietos 
žmonės labai trokšta išgirs
ti d-gės Puišiutės prakalbą.

J. Poetą.

LACONIA, N. II. 
Delei apgavingų agentų.
"Keleivio” Nr. 44 patėmy- 

jau žinutę kaslink apgavin
gų agentų. Apie 4 mėnesiai 
atgal turbut tie patys agen
tai buvo atsibaladoję ir Į 
Laconia, N. H. pardavinė
dami kokius tai šėrus. Taigi 
tūlas žmogus ir papirko nuo 
agento už 300 dol. šėrų, 
Įmokėdamas 150 dol. agen
tui, o 150 dol. pasižadėjo pa
siųsti kompanijai. Mat, tam 
žmogeliui buvo Įkalbėta, 
kad toji kompanija yra lie
tuviška ir už Įdėtus pinigus 
moka 12 nuošimčių. Dabar 
tas žmogus dažinojęs, kad 
minėta kompanija yra ne 
lietuvių, atsisakė pasiųst li
kusius 150 dol. ir pareikala
vo atgal Įmokėtų pinigu. 
Bet nesulaukia nei pinigu 
nei šėrų. Žada kreiptis prie

NEW HAVEN, CONN. 
Pakrikimas.

Šis miestas gana didelis, 
turi apie 200,(KJO gyventojų. 
Čia randasi didelė ir garsi 
kolegija )x> vardu "Vale.” 
Iš ateivių daugiausia gyve
na italų; paskui juos seka 
žydai ir lenkai. Lietuvių irgi 
yra gana daug, bet jų tarpe 
viešpatauja didžiausis pa
krikimas. Nesimato jokio 
bendro veikimo net ir taip 
vadinamų laisvesnių tarpe. 
Nors draugijų yra nemažas 
skaičius, -vienok jos neturi 
kur prisiglausti ir savo vei
kimą plėtoti. Katalikai turi 
bažnyčią ir jos skiepe sve
tainę, bet laisvieji jokios 
svetainės neturi. Iš žymes
nių draugijų yra du kliubai, 
kurių vienas gyvuoja palė- 
pyje, o antras dumblyne. 
Vienas be čebatų, antras’ be 
sermėgos. Prie abiejų kliu- 
bų priklauso ir tautininkų, 
ir socialistų ir "’kairiujų.” 
Abiejų kliubų tikslai vieno
ki. Tad klausimas: kotje! 
tie laisvi žmonės, abiejų 
kliubų nariai, negali sunešt 
savo turtą ir smegenis krū
von ir bendromis pajiego- 
mis pasistatyt svetainę? Aš 
girdėjau, kad buk tai saliu- 
ninkas, ar duonius, ar mėsi
ninkas Įlenda į tarpą ir ne
prileidžia tiedviem kliubam 
sueiti i‘krūvą. Mano supra
timu. reikėtų pergalėti las 
kliūtis ir tuojaus susijungti, 
o susijungus imtis darbo ir 
Įsitaisyti svetainę, kur butų 
galima’ nuolatos šis bei tas 
veikti, kaip ir kitose lietu
vių kolonijose kad daroma.

Nors darbai čia nekoki ir 
algos nedidelės, bet rišt ik 
butų labai geistina, kad šioj 
kolonijoj apsigyventų pra
silavinęs ir turis geležinę 
energiją žmogus, kuris ga
lėtų sujungti krūvon pakri
kusi musų veikimą.

žmogus.

pa buvo parengusi prakal
tas. Kalbėjo drg. .]. Neviac
kas, K. Šidlauskas, F. J. 
Kendall ir Miss King. Pra
kalbos pavyko konogeriau- 
‘ ia. Žmonių susirinko vidu
tiniškai. Aukų padengimui 
lėšų surinkta $16.62.

Panedėlyje, lapkričio 1 d. 
čia irgi buvo "prakalbos” 
arba, geriau sakant, kelio
nės. Koliojosi visiems žino
mas komunistų ’iaradaika” 
Jukelis. Apie jo keliones ne
verta nei rašyti. Pirminin
kas tūlas frainiukas irgi la
bai pasekęs Jukelio "moks
lą.” Pasilipęs ant pagrindų 
apsidžiaugė. Girdi: "šian
dien nors ir ne šventa, bet 
publikos daugiau susirinko, 
negu vakar ant socialpa- 
triotų prakalbų." Bet kuo
met padaryta koiekta ir au
kų surinkta mažiau, negu 
socialistų prakalbose, tai 
tas žmogelis vėl pasilipęs 
sako: ”Mat. šiandien žmo
nių mažiau, tai ir aukų ma
žiau.” Ištiesti gi jų prakal
bose žmonių buvo visai ma
žai. Tai yra pasekmės musų 
"susipratėlių" veikimo, ku
rie savo kolionėmis visai at
grasino publiką nuo lanky
mosi į susirinkimus.

LSS. 71 kuopa buvo pa
garsinus ir plakatus išdali
nus. kad 7 d. lapkričio atsi
bus kitos prakalbos. Bet ka
dangi Bostono ir apielinkės 
lietuviai rengė tą dieną pa
rodą ir protesto mitingą 
prieš lenkus grobikus, iš tos 
priežasties 71 kuopa savo 
prakalbas atmainė.

Esdekas.

CAMBRIDGE, MASS. 
Koncertas. Prakalbos. 

Kazyra vintas.
Tūlas laikas atgal čia bu

vo surengtas koncertas. 
Rengė ji Lietuvos Sūnų. 
Lietuvos Dukterų ir Sūnų 
draugijos, progresisčių kuo
pa ir dar viena kuopa, kuri 
svetimos draugijos vardą 
nešioja. Programas buvo 
nors trumpokas, bet pusėti
nai puikus. Dalyvavo J. Bu
tėnas, K. Menkeliuniutė, Iz. 
Avietėnaitė ir Kriaučiūnas. 
Šiems solistams pagirimų 
nereikia, visi žino, kad jie 
puikiai dainuoja. Latvys E. 
Sugar gerai pagriežė ant 
smuiko. Bet Birutės Kank 
lių Choras iš So. Bostono, 
tai kaip sau norite, o reikia 
pasakyti, kad sudainavo 
prastai. Viena dikta moteris 
už visą chorą atgieda, kiti gi 
viens antram Į ausĮ urzgia, 
šita programo dalis tai su
gadino visą skoni.

Nors ir susidėję draugi
jos tą vakarą rengė, bet pu
blikos buvo mažai. Pasiro
do, kad prie padengimo lė
šų reikėjo pridėti apie 40 
dolerių. Tai ženklas, kad vi
suomenė pradeda nesimpa 
tizuoti musų "kairiesiems.”
Cambridge’uj pas tulus lai

svuosius Įsigyveno mada 
kaziravimas iš pinigų. Ne
senai pas vieną buvusi są- 
jungieti bekaziruojant net 

apsišaudė, iš kurių vienas 
dabar kalėjime, o antras li- 
gonbuty. Dabar vėl pas kitą 
’leveriucionierių”, kuris vi
sada šmeižia socialistus, įvy 
ko”ablava" ir suareštuota 
šeši kažiminkai, bet pats 
leveriucijonierius” paspru

ko. Mat, daugiau patyręs 
Ar gi jau tie žmonės nebe
randa žmoniškesnio užsiė
mimo?

31 d. spalių LSS. 71 kuo-

LOK’ELL. MASS.
Šis tas iš musu kampelio.
Pas mus nesenai atsibuvo 

dvejos vestuvės, apie kurias 
norėčiau šiek tiek paminėt.

30 d. spalių apsivedė drg. 
R. šmigelskis su U. Šereliu- 
tė iš Lavrence. Mass. Jiedu 
ėmė civili šliubą. Susirinkę 
jų giminės ir draugai labai 
smagiai praleido laiką ir 
linkėdami jaunavedžiams 
laimingo gyvenimo išsiskvr- 

buvo pavyzdingosstė. Tai 
vestuvės.

31 d. spalių atsibuvo ves
tuvės Karčausko su Bujute. 
Jiedu ėmė šliubą bažnyčioj, 
nes abu parapijonai. Bai
giant vestuves iškilo pešty
nės ir kraujo praliejimas. 
Tai buvo prastos vestuvės.

29 d. spalių atsibuvo pra
kalbos. parengtos L. M. P. S. 
61 kuopas naudai Politiškų 
Kaliniu Gelbėjimo Fondo. 
Kalbėjo J. Jukelis. Aukų su
rinkta SŽ4.37.

Tuo pĮčiu laiku kitoj sve
tainėj Lietuvių Filmų Bend
rovė relė paveikslus iš Lie 
tuvos. Tą vakarą surengė 
sandariečiai. Žmonių buvo 
mažai, '

Apie 2 metai kai čia ėjo 
vaidai IX L. K. A. draugys
tėje. vyčiai užsimanė 
paimt iš kasos 50 dol. ant 
vaigonąf bažnyčiai, laisves
nio ji tam pasipriešino ir
iš to kilo vaidai. Pagalios 
rlvi besivaidijančios pusės 
atsidūrė teisme. Besibilinė- 
jant advokatai ištuštino ri
ša draugystės kasą. Visgi 
vyčiai oaėmė viršų. 
oro^resyviai tveria 
pašaipiu draugystę.

Beniaus čia smarkiai dar
bavosi LSS. 203 kuopa, bet 
dabar jos negirdėt. Kur din- 
c0 jos nariai ir ką jie dabar 
veikia. sunkų pasakyt. 
])rauirai, ar ne laikas butų 
atgaivinti kuopą ir pradėt 
veikimą išnaujo?

Apie LDLD buvusią kuo
rą irgi nieko nesigirdi. Jau 
įu virš metai, kaip 
njekas nesušaukia jos susi
rinkimo.

Baravykas.

BUTTE, MONT.
Iš darbininkų gyvenimo.
Šis miestas randasi Sil- 

verbow paviete ir turi apie 
100 tūkstančių gyventojų, 
čia kitokių darbų nėra, kaip 
tik vario ir cinko mainos, 
kur vietomis užtinka ir si
dabro. Darbai šiuom tarpu 
eina gerai. Kelios mainos 
stovi uždarytos delei stokos 
darbininkų. Vienok darbo 
išlygos yra blogos. Mainos 
yra labai gilios, iki 4000 pė
dų gilumo, iš tos priežasties 
yra labai karšta dirbti, dau
gelis nepratusių prie karš
čio darbininkų tuojaus ap- 
slopsta. Darbas sunkus. Dir
bama nuo kontraktų ir nuo 
dienų. Kompan. mokestis 
yra nuo $5.75 iki $6.25 už 8 
vai. darbo. Dirbantieji ant 
kontraktų ir ne ką daugiau 
uždirba. Darbininkai, norin
tieji gauti darbą, turi eiti i 
didžiuli ofisą išsiimt tam 
tikrą kortą ir tik su ta korta 
sali eiti i mainas darbo pra
šyti. Nuo neištikimų ir nu
žiūrimų darbininkų kortas 
atima ir .Įrašo i juodas kny
gas, tuomet jau važiuok iš 
to miesto, nes darbo niekur 
negausi.

Čia yra dvi darbininkų 
unijos IWW. ir Vakarinė 
Federacija, bet nei vienos iš 
tų unijų kompanija nėra 
pripažinusi. Didžiuma dar- 
ninkų priklauso prie IWW. 
Didelė gi dalis darbininkų 
nepriklauso nei prie vienos 
unijos.

Iš ateivių čia daugiausia 
yra Rusijos finų. Jie yra su
sipratę darbininkai ir laike 
streikų smarkiai kovoja su 
kompanijos pasamdytais 
padaužomis.

Butte miestas alginiams 
vergams .vra nelaimingiau
sias kraštas iš visų Suvieny
tų Valstijų. Nėra tų metų, 
kad keli makleriai nebūtų 
sušaudyti arba pakarti. Nu
samdyti kompanijos žmog- 
žudos užpuola nakčia ant 
darbininkų stubų, 
jiems negeistinus 
bininkus iš lovos, 
bena už miesto ir 
do arba pakaria. Taip, 1917 
metuose buvo pakartas 
Frank Little. šįmet gi, 21 d. 
balandžio, vos darbininkai 
spėjo išeiti i kovą su vario 
trustu, kaip kompanijos pa
šaukti žmogžudės atidarė 
ugnį iš šaudyklių ir revolve
rių, užmušdami 3 darbinin
kus ir sužeisdami 16.

Tai toks darbininkų padė
jimas Butte. Mont.

P. Martinkaitis.

rinį faktą, kad Lietuva pir
mutinė valstybė pasauly, 
kuri besiorganizuodama su
teikė moterims lygias su 
vyrais teises politikoj.

Trečias kalbėjo Mass. val
stijos Soc. Partijos sekreto
rius drg. H. F. Kendall, ra
gindamas darbininkus pri
gulėti prie Socialistų Parti
jos.

Ketvirta iš eilės kalbėto- 
ja buvo Miss King. Jos liks
iu buvo nurodyti, kiek kuri 
firma padarė pelno, išnau
dojant darbininkus.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta 16 dol. 62c. Aukavę; 
sekančiai: K. Šidlauskas 10 
dol.. M. šidlaukienė 1 dol., 
S. Zdanauskas 1 dol. L. Pau
lauskas 1 doi., V. Vistieju- 
nas 50c., smulkių aukų 3 dol. 
12c. Viso 16 dol. 62c. Visiem 
aukautojams varde LSS. 7! 
kuopos tariu širdingą ačių. 
Likusieji pinigai nuo paden
gimo lėšų bus pasiųsti Į 
Lietuvos Socialdemok ratų 
Rėmimo Fondą.
LSS. 71 kp. Korespondentas

kaip jo titului tinka. Penk
tas K. Navickas pasisakė, 
kad jis esąs iš visu pirminin
kų jauniausias, i>et "apsuk
riausias**, lodei, girdi, ir 
kalbėsiąs daugiausia. Pra
dėjo vienus girt, kitus peikt. 
Pasakė, kad "draugai” turė
jo net "Deer Island’’ pama 
lyti, taipgi pasigyrė, kad ir 
ji buvo kai 12 nakties išve
žę.

Ant pabaigos S. Kriaučiū
nas užbaigė programą, pa
skelbdamas, kad I., T. N. tu
ri 12,000 dolerių skolų.

Alonteiietis.
I

••

Dabar 
naują

paima 
dar- 

išga- 
sušau-

MONTELLO. MASS. 
Komunistai kviečia kalbėt 

demokratus.
24 d. spalių atsibuvo de

šimtmeti nes sukaktuvės nuo 
išėmimo Lietuvių Tautiš
kam Namui čerterio. Lape
liuose buvo garsinta, kad 
programas susidės iš kon
certo ir prakalbos. Kalbė 
siąs adv. F. J. Bagočius iš 
So. Bostono. Vienok komu
nistai viską pertvarkė 
vai p. Vieton Bagočiaus 
pakvietė koki 
lėlį Plėnį 
du vietiniu 
Frank Maning 
Olney.

Atidarydamas 
mą pirmininkas 
nas pasakė: "Publikos labai 
mažai, bet būt buvę dar ma
žiau, nes žmonės nenori eit 
klausyt Bagočiaus prakal
bos, tokiu budu Bagočiui 
tapo atsakyta.” Koks jis be
gėdiškas melagis! Žmonėms 
Bagočiaus prakalbos visuo
met patinka, tik musų frai- 
niečiams jos nepatinka ir 
lodei jie bando Bagočių dis- 
kredituot publikos akyse.

Tasai jų pakviestas kalbė
tojas Plepys, tai tikras ple
pys. Ką jis kalbėjo arba, ge
riau sakant, plepėjo, sunku 
buvo suprast. Ištikro stebė
tina. kaip tokie panašus Ple 
piui žmogiukai išdrįsta at
sistoti prieš publiką, patys 
nieko nežinodami. O musų 
komunistėliai vadina juos 
'garsiais" kalbėtojais, "gar
sesniais" net ir už Bagočių! 
• )i jus galvos, galvelės!

Po Plepalui kalbėjo virš- 
minėti demokratai, kurie 
yra pasižymėję savo veiki
mu, kaipo darbininkų prie
šai, ypač kongresmanas Ol
ney. Musų extra r-revoliu- 
cionieriai pakvietė juos, ma
tomai, tuo tikslu, kad jiedu 
prieš rinkimus išsireklia- 
muotų ir lietuvių darbinin
kų baisus patrauktų demo
kratų pusėn, tuo budu su
mažindami skaičių balsų 
Socialistų Partijai.

Ištikro, tai buvo puiki 
kompanija. Kuomet komu
nistas kalba, tai demokratai 
ploja, o kuomet demokratas 
kalba, tai komunistai ploja. 
Dabar lai lietuviai darbinin
kai atidaro savo akis ir pa
žiūri, kas yra buržuazinių 
partijų klapčiukai—sociali
stai ar komunistai?

Ant pabaigos buvo per
statyti visi L. T. N. buvusie
ji pirmininkai. Pirmas M. 
Jakavonis nedalyvavo. Ant-

sa- 
jie 

tai komunis- 
iš So. Bostono ir 

demokratu, 
ir Richard

susirinki- 
Kriaučiu-

CAMBRIDGE. MASS. 
Prakalbos.

LSS. 71 kuopa buvo pa
rengusi priešrinkimines 
prakalbas, kurios atsibuvo 
31 d. spalių. Kalbėtojų buvo 
net keturi. Pirmas kalbėjo 
J. Neviackas. Dalis po kal
bos buvo pašvęsta rinkimų 
kampanijai. Trumpais ruo
žais perbėgęs dabartinį į>o- 
iitikos bėgi, kalbėtojas karš 
tai agitavo lietuvius darbi
ninkus balsuoti už Socialis
tų Partijos kandidatus, sa
kydamas, jog darbininkai 
privalo naudotis balsavimo 
teise, ant kiek tas yra gali
ma. "Balsuodami už Socia
listų Partiją savo balsais 
mes atidarvsim sunkias At
lantos kalėjimo duris ir pa- 
liuosuosime iš ten seneli 
Debsą!” — šitaip sušuko 
kalbėtojas, užbaigdamas 
savo prakalbą.

Antras kalbėjo So. Bosto
no aptiekorius K. Šidlaus
kas. kuris nesenai sugrįžo________  ____ __________
iš Lietuvos. Perbėgdamas' ras H. Stankus mažai ka pa- 
dabartinę Lietuvos padėti i sakė, nes truko drąsos. Tre- 
ir lietuvių kovą su lenkais, čias J. Vaičiūnas nedalyva- 
jisai pasakė, jog Lietuva vo. Ketvirtas J. Ūstupas, 
yra valdoma demokratiškai, žmogus su ”Justice of the 
Taip pat pažymėjo tą isto- Peace” titulu, tai ir kalbėjo,

ELIZABETH, N. J.
Pavyzdingos vestuvės.
9 U. lapkričio apsivedė 

vienas žymus Elizabeth’o 
sportas M. Saliklis su p-le 
A. Budreckiute. Vestuvės 
buvo gana iškilmingos. Su
sirinkę svečiai, besilinks
mindami, nepamiršo ir nu
vargintos Lietuvos. Suma
nyta parinkti aukų Lietuvos 
našlaičiams, kas tuojaus ir 
buvo padaryta. Aukavo se
kančiai: P. Bironis ir S. Ma
kauskas po 10 dol.; D. Bra
žinskas, Brazinskienė, J. 
Maųtinkonis, M artinkonie- 
nė, A. Makutėnas, L. Čapu- 
kas ir A. Šatkauskas po 5 
dol.; A. Petruškevičius 4 do
lerius; J. A. Ribinskas, J. 
Budreckis, Zigmančiutė, F. 
Halifoster ir C. Budreckis 
no 2 dol.; A. Lutvinas, J. 
Dapkus ir S. Sakavičia po I 
dol. Viso 72 dol.

Aukos jierduota Lietuvos 
Laisvės Išgavimo komiteto 
iždininkui A. Lutvinui.

Padėka ir garbė visiems 
aukautojams, o jaunai pore
lei laimingo ir sakiaus gyve
nimo.

J. A. Ribinskas.

L. D. L. 0. Reikalai
Draugai!

Nominacijos laikas i L.D. 
L.D. centro valdybą jau pa
sibaigė. Tūlų kuopų sekre
toriai, dėl nežinomų prie
žasčių, nesugrąžino kuopų 
nominacijų rezultatų. Tas 
negerai.

Draugijos veikimas, jos 
augimas i r nuosakumas • 
daug priklauso nuo draugi
jos centro Įstaigų. Todėl, 
kuomet ateina laikas rinki
mų i tas Įstaigas, reikia juo
se dalyvauti su atyda ir ne 
praleisti kaipo mažos vertės 
dalyko.

Netrukus bus išsiuntinė
ta balsavimo blankos. Ar vi
si kuopn sekretoriai esate 
pridavę dabartinius savo 
antrašus? Kurie dar nepri- 
davėt, padarykit tą tuojau.

Netrukus bus išsiuntinė
ta nariams draugijos kny- 
ru davinys už 1920 metus. 
Kurių kuopų neturėsime 
antrašų, toms nebus galima 
pasiųsti.

LDLD. kuopos smarkiai 
orą dė jo reorganizuotis ir 
naujos tvertis. Tik gaila, 
kad tas nevisur apsireiškia 
Ypač tariamojoj Naujoj 
Anglijoj dar mažai tebėra 
draugų, kurie atsipeikėjo 
nuo frainistų smūgio.

Draugai, gana tų "vakaci- 
,;ų." Laikas imtis darbo.

J. A. Valeika,
laikinis LDLD. sekr.

372 VVashington st., 
Cambridge, Mass.

Redakcijos Atsakymai.
Degučių Vargdieniui. La

conia. N. H. — Jūsų raštas 
aiškus ir mintys supranta
mos. Rašinėkite tankiau.

I aiksiu Juozui. — Jūsų 
rašteliai prie pirmos progos 
bus sunaudoti.

Visiems, kurių raštai ne
tilpo šiame "Keleivio” nu- 
meiyje, tilps sekančiuose.



Nedidžia d a ?'
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23 raso-
"Spalių 2 d., ksro

i iui leidus turėjo out at
spausdintas darbininkų lai
kraščio Musų Zouis Nr. 3. 
Bet nesuspėjo nė vieno eg- 
zempliorio atspausdinti. Kai 
spaustuvėn įbėgo milicijos 
nuovados viršininkas su ke
liais milicijantais ir pareiš
kė, jog laikraštis busiąs 
konfiskuotas ir palikęs sar- 
gvha išėjo. Do Kiek laiko su
grįžęs liepė sustatytas laik
raščiui raides išardyti, o 
spaustuvės savininkui Gur- 
vičiui lietė pasirašyti pasi
žadėjimą daugiau darbinin
kų laikraščio nespausdini."

Iš sąšlavyno renka popierą.
To paties "Socialdemok

rato*' korespondentas rašo:
Kauno krautuvninkų 

sauvalė kasdien vis labiau 
ir labiau jaučiasi. Ir kad ne
bus nieko daroma jų paža
bojimui. tai spekuliantų vei
kimas pasidarys visai bery- 
bis. Nekalbant jau apie kas
dien be jokios priežasties 
brangstančius produktus, 
dargi ir nusipirkęs gauni 
suvyniota i biaurų suterštą 
popiergalį.

Nesykį man teko perkant 
ką nors krautuvėj patėmyti, 
kad nupirktą daiktą krau
tuvininkas suvynioja į labai 
suglamžytą suterštą popie- 

Pak’ausus. ko- 
nešvarus popieris. 
iš kur imti čystą. 
ir už ta brangiai

:us iicaėnj iannu iricmn 
s.ą 7on-sau. juk

nunnąs 
raskas. mestu

tai u. u
.leGi'tisus 
aeratsca.

“Socialde- 
Nr. 16-tam pa- 

reik, ministe- 
ariu Tučkaus 

pareiškimus, 
Požėlos 

atidėti -----
m laikui, kai išeis 
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1,:^ •„ auksinų. Jei anglų kapitalis-’ 
iVr&StO 11K1S ir tai gaus dar miškų koncesi- 

i darbininkai.

rio šmote! 
dėl taip 
atsako: 
kad mes 
mokam.

"Valstybinės spaustuvės 
kieme yra sąšlavų duobė, i 
kurią kasdien ateina >'• ke
letą žmonių su maiša 
sirmkti ten sumestus ; 
šiavų pomergair?- ' £ 
iš spzustuvės a 
mindžiotus. Paklausus 
tokį vituą lengvo pelno 
lėtoją. kur jis deda tuos po
piergalius. atsakė: O to. pa
ltie. pštdaje dla kramov.’

"Kas labiausia nuo tokio 
krautuvininku sauvaliavi
mo kenčia.’ Aišku, kad Kau
no priemiesčių biednuome- 
r«ė. darbininkai, kurie dau
gumoje ten gyvena ir negali 

• eiti miestan pirktis sau pro
duktų. nors mieste, gal šiek 
tiek ir švariau. Ta visuome
nės dalis—darbininkai, kaip 
tik ir yra. ta auka spekulian
tų. kurie norėdami daugiau 
pelnyti, užkrečia visokiomis 
ligomis daugiausia biednuo-| 
menę, kurios tarpe ir be to 
mažai yra šeimynų, kur ne-Į 
butų ligonių nuo šiaip jau 
b’cgu gyvenimo sąlygų. O 
čia da kaip tik ant ju labiau
sia atsiliepia ir valdžios ap
sileidimas. kuri nesergsti 
savo piliečių kaip nuo spe
kuliantų išnaudojimo, taip 
ir gigieniškai. kad nebūtų 
žmonės užkrečiami šiokiu 
ar tokiu budu.

"Matomai valdžios agen
tams labiau rupi "Kerpės 
konstitucijos” paragrafai, 
negu biednucmenės ir dar- ■ 
bininku sveikata.
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Milicijos \adas nori degti
nės.

Utenos apskrities 
jos vadas K. oa'-tras 
jo kont • “SDOKU-l:

is- 
są- 

uotus

f

z egi 
žė v
Bajoro 
žysiu: Dūda sigeręs
iėio i štabą ir risiems
milicijantams: balnokite ar- 
•fii . Jis pa-S sėda ant ar?:- 
iio. nujojo i stoti antroj va
landoj nakties ir sustatęs vi
sus važiuojančius traukiniu 
i eile, sakydamas: parodyki
te dokumentus, rankoj turė
jo brauningą, žmonės nusi
gandę sustojo i eilias: ats
kyręs iš tos partijos visus 
žydelius atsivarė i Utenos 
kaiėiima. nežiūrėdamas ar 
-uri leidimus, ar ne. atsiva
ręs išturėjo iki ryto ir tada 
ant kožno sulaikvto uždėjo 
’abaudos kam 25 auksinus.

kam 50 auks.. neturėdama- 
kitokio išėjimo iš tokio dar
bo.

Milicija "darbuojasi
Musu milicija 

nesuvaldydama 
m<». užgvnė ne tik 
pardavinėti, 
rinkon vežti, 
dezinterijos 
kuo malkos? Tos pačios mi
licijos pašonėj rūgsta ”sa- 
magonkos” bravorėliai ir 
jiems ne tik maikų užtenka. 
5 et jų milicija kaž kaip nė 
nemato. Įdomu kas jai akis 
apvilko.

matomai. 
savo uolu- 

vaisius 
bet ir malkas
Vaisiai — dėl 

siautimo, bet

Šeduvos pilietis.

žem. Kalvarijoj.Krat?
Rugsėjo °7 d. buvo krata

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

(Tąsa) mas ir turėjo daug draugų
galima laiškiausiai ir priešų.

Marksizme, j Buržuazija, bekovodama

ją. tai jie puikiai sunaudos 
musų miškus savo prekybos 
ir pramonės reikalams, "ap
valys” nuo miškų musų kra
štą, pelną susidės kišenėn ir 
išvažiuos, o mums liks plika, 
plika, kelmuota žemė.

Taigi amerikiečių ir ang
lu pirago mes neragausime, 
jie patys ji suraikys ir su
valgys ir retam musu 
lesnių” ”i------_ ■ ‘
trupinėlis. j

Bet ką jau apie pi ragus,

išklausęs
. .... • į Daj-bininkai pagamina vi-
s ginėjui |>a- sus turtus, visas gerybes, 
bylos sinen-p{et ne (]arbįninkų žinioj

* ’ir valdžioj yra visos darbo 
priemonės: žemė, fabrikai 
ir mašinos, tai darbinin
kams jų pagamintų turtų 
tenka visai maža delelė dar
bo mokesčio pavidale: di
džiausia dalis tenka darbo 

kaltinamų ko-1 priemonių savininkui —ka- 
ar dvarininkui, jr muSų duona spekulian- 

! kurs ją kaipo savo uždirbtą tams gardi. Jau ir dabar, . » 'Vk Itin iC'i/1 n/1« l."X [1 • • i •» w • 11**kaip nusiskundžia valdžios 
oficiozas "Lietuva.” (Nr 

:213) spekuliantai mokėdami
1. •_____ _____ ..LL

Koeunistų bvla Kaune.
o lauko teismas, Kau- 
įdėjo nagrinėti 28 as- 

bylą. 1
agitacijos vary- pitalistui 

menės tarpe.

bijosi darbininkų, 
sėjo mėn. Vilkavišky 

kratų buvo sušauk- 
ingas. Kviečiami i 
buvo bendrai ir uki- 
• darbininkai. Kal- 

kun. Krupavičius, 
kainos neminėsiu, 
ėsiu lik svarbes- 

•’asigyrė. kad kr. 
? yra didžiuma, 
didžiumai jiems 

pravesti konstitu- 
rezidentu, be kurio 

■ventų nė die- 
Ks'lėdų pasi- 
žemės refor-

- kiekvienam 
pinigi 
■mes.
albėti 

bu

(jauti

pasiūlė 
ics Sei- 

uoti. Balsą 
draugų, 
o užlipti 
sirodyti. 

Kalu is Kam- 
Seimo atsto- 

Federa- 
išnešęs 
protes- 

zoazio profe- 
atstovui. nu

gą nuo tribu- 
varbesnių rei- 
nt jam nuo 
Vaičiulis tei- 

tenkinimu pa
jam. Plečkai

čio sėbrui, kad neduoda kal
bėti?" Matyti Darbo r edera- 
lija bijo laisvos darbininkų 
kritikos. Jų pravedamoji 
Seime žemės reforma apda- 

darbininkus ne žeme 
elgetos krepšiais, dėlto 
bijo musų draugų žo- 

aziu.
Darbininkas.

Komendantas, tai "Dievas 
ir caras.”

Rokišky atėjo i gimnazi
ją Rokiškio karo komendan
tas p. Giedravičius 
Pšezdzieckiu. Iė 
tojų

butą. 
kl?Se: 
rėję: 
tai

rp Tą 
permatyti ir ~ ( . ..

,r o.. Jeigu Markso ekonominiai su feodale klesa, bajorija, 
■'U mokinimai nebutu turėję kunigų ir žemes lordų (vies- 

nihW-iu;“teks kokš Darbos dabartinėj klesų! pačių) teisėmis, —panaudo- 
pinecių teKs koks ui tiR keH profe Darvinizmą, Kaipo svar-

I >»oi oknnnmi<tai ia <stn- biausią ginklą. Tečiaus šita 
kova buvo visiškai skirtinga 
nuo dabartinės proletariato 
kovos. Juk buržuazija buvo 
ne išnaudojamųjų klesa, ir 
ji. kaipo tokia, nekovojo, 
idant panaikinus išnaudoji
mą. Kur čia tau! Buržuazi
jos didžiausiu noru buvo at
sikratyti senų valdančiųjų 
spėkų, kurios stovėjo jai ant 
kelio, vedančio prie valdžios 
Kokj argumentą prieš bur
žuaziją galėjo pastatyti se
noji klesa — klesa, kuri bu
vo vien tik parazitų lizdas? 
Suprantama, senoji klesa 
rėmėsi ant tradicijų, ant se
novinių šventų (dieviškų) 
teisių. Tradicijos, "dieviš
kas patepimas" buvo jų pi
lioriais. Su pagelba religi
jos, kunigai laikė minias sa
vo globoje ir rengė jas prieš 
buržuazijos reikalavimus.

Iš to jau gali būt aišku, 
kad buržuazija liktai delei 
savo interesų pradėjo ne
paisyti "dieviškų" teisių, 
kuriomis dangstėsi pirmieji 
va donai. Ir šitoj kovoj bur
žuazija panaudojo gamtos 
mokslą kaipo ginklą prieš 
tikėjimą ir tradicijas. Bur- 

;žuazija, matote, rėmėsi tuo- 
imi, kad jeigu nauji mokslo 
atidengimai galėtų tik pri- 

•2 parodyti kunigų mokinimo

į

dabartinei klesųįpačijų) teisėmis, -—panaudo- 

sionaliai ekonomistai ją stu- J biausią ginklą. Tečiaus šita 
dijuotų. Bet Marksizmas ’ v '*1”“4
pasiskleidė po minias labiau 
negu kas kita. Tai reiškia, 
jog Marksizmas tarnauja 
proletariatui kaipo ginklas 
jų kovoje su kapitalizmu.

____Nereikia betgi isivaizdin- 
Ir skaudžiausiai tai *6 j°£ su Markso teori- 

____  ______ ___________ ■ ’a prasidėjo klesų kova, 
se, kurie už paskutinius ska- Klesų kova ėjo jau ir prieš

■ ; Markso teorijos atsiradimą.
XT . w _ . ., . nik iv* to rita nervini f) vn
Nu jau žeme tai tik pa- 

liks mums, niekas jos nepa
vogs. Taip, jei kraštas suge
bės auginti savo laisvę. Bet 
nereikia užmiršti, kad nuo 
krašto ekonominės padėties 
tvirtumo, nuo krašto gamy
bos, ūkio, pramonės išsiplė- 
tojimo, nuo jo turtingumo 
priklauso ir po’itinė tvirty
bė, valstybės politikos pa
stovumas, krašto kultūra ir 
normalus klasių kovos, kla
sių jėga santikiu susidarv-

I 
!

i Į einą Įsideda kišenėn.
Bet vistik kada iš darbi 

ninku darbo sukrautą kapi ( 
talą kapitalistas, norėdamas ’ augščiausias kainas grobia 

pasipelnyti,Į musų maistą ir kaž kur ga
bena. r_ j___m__ z_i „i
atsilieps musų darbininkuo-
Si 
tikus perka duoną.

I

su p. 
jęs i moky- 

kambari paprašė pave- 
aržiurėti gimnazijos 

Direktorius parodė 
s. Komendantas apžiu- 
butą. kreipdamas ne 

i direktorių, ne tai i 
| PšezdzieckĮ. tarė: "Komen
dantūrai butas perdidelis." 

Į Direktorius supratęs iš jo 
Į žodžių. kad komendanto 
■ ansi-?nkymo tikslas — pasi- 
: žiūrėti ar dabartinis gimna
zijos butas tiks komendan- 

i*tirai, ar ne. pastebėjo, jog 
[čia yra gimnazijos butas ir 
! gimnazija iš jo keities nė 
i nemananti. Komendantas i 
:tai atsakė: "Neužmiršk 
Tamsta, kad dabar karo 
stovis ir aš ga’iu ką noriu iš 
buto iškelti, komendantas 
dabar tai "Car i Bog." 

Gimnazijos Mokytojų Ta
ryba. apsvarsčiusi direkto
riaus pranešimą apie 
mendanto apsilankymą ir jo 
pareiškimą, reiškia savo pa
sipiktinimą Rokiškio komen 
danto nusistatymu, taktika 
ir keistu savo’ pareigų su
pratimu ir primena užsi
miršusiam p. komendantui, 
iog mes gyvename Demo
kratinėj Lietuvos Respubli
koje.

Ištrauka iš šio protokolo tynas” (Nr. 13 
nagrinėjo buvusio nutarta pasiųsti Rokiškio 

komendantui, švietimo mi
nisterijai. krašto apsaugos 
ministerijai ir Steigiamojo 
Seimo švietomo komisijai.

Darbininkai skėlė dvaro 
užveizdą.

Simanėliškio dvaro darbi-! 
n inkai kai ir dideliu vargui 
visgi iškraustė pagalios d va 
ro užveizdą. Nieko jam ne
gelbėjo puldinėjimas i apsk- 
rities valdybą ir pas virši
ninką. Dvaran atvažiavęs 
milicijos vadas mėgino dar
bininkus kalbinti, kad iiau-; 
ųsi užveizdą varę, bet dar

bininkai griežtai pareiškė.! 
kad busią priversti imtis ki
tokių priemonių, jei užveiz-! 
ia nepasišalins ir užveizdos! 

nebėr. Iškraustė ji darbinin-’ 
kai už žiaurų su jais apsiėji- ' 
mą.

Požėlos Byla Kaune.
— Rugsėjo 27 d. taikos 

teisėjas
Mažeikių aps. viršininko 
t učkaus skundą, patrauku
sio dr. V. Požėla atsakomy
bėn už tai. kad jis Tučkų ap-

i.

n

dar daugiau \
Įdeda gamybon, kokion nors 
pramonės šakon, stato fab
rikus. Įtaiso geras mašinas, 
nauda iš to yra ir darbinin
kams. KĮlant pramonei, be
sidauginant fabrikams au
ga krašto turtas, darbinin
kai savo krašte gali rasti ge
rai apmokamo darbo. Į dide
lius fabrikus sueina dirbti 
daug darbininkų; ta?a jie 
gali gerai susiorganizuoti, 
tada auga darbininkų kla
sės sąmonė, kila kultūra ir 
apšvietimas: susiorganiza
vę. susipratę, apsišvietę jie 
misūengia galutinam dar
bininku klases kovos tikslui 
pasiekti: paimti savo žinion 
ir valdžion visus turtus, ku
rių jie yra gamintojais, ir 
visas darbo ir turtų gamini
mo priemones: žemes, fab
rikus. mašinas, darbo pa
dargus ir Dabuklus. Tada 
Įvyks socializmas, teisinga, 
visuomenės tvarka, kur ne
bus klasių skirtumo, nebus 
naudotojų ir naudojamųjų, 
nebus darbdavių kapitalistų 
ir proletant-darbininkų, bet 
visi h'gųs visuomenės nariai 
darbininkai.

Kokie yra musų krašto 
kapitalistai ir kokiems ga
lams jie naudojami, tur būt 
vieni dievai težino: gal ir 
’inansų. prekybos ir pramo
nės ministeri paklausus, 
kurs valdo ir ketvirtą, susi
siekimo ministeriją, ne ką 
tesužinotuiff. Tik viena aiš
ku. kad krašto gamybos kė
limui ir krašto turto daugi
nimui jie menkai tetarnau
ja. Visi laukė grįžtant Ame
rikos lietuvių su kapitalais. 
Amerikos pirago. Važiuoja, 
girdi. Lietuvos atstatyti. ■ 
pramonės Įkurti. Kai kas ir 
atvažiavo, Įsisteigė bankus 
ir bendroves ir c— i- ? 
neblogą "gešeftą,” "biznį,*’ 
"maklevoja,” 
kuliuoja 
ostus, ši.... r_____
įvairiu kraštu markes, pas
kui atėjus tinkamam "psichrj 
'i girdam momentui" * atgal 

vėl iš pradžios, ir taip ga -i 
nma visai gerai sušilt,! 
d ramstome vandenyje auk- 
,-o žuvelių pasigaudyti: o ta
da kišenes "atstačius" gali
ma kur nori važiuoti, nors Į 
Londoną... Lietuvos linų ir 
miškų pirkt.

Žalioji musu krašto me
džiaga. neapdirbtasis musų 
krošto turtas plaukia per 
marias užsienin, gobši kapi
talo ranka ten ji traukia. 
Lir.ai, kuriuos musų valdžia 
parduoda anglų pirkliams, 
-ugriš pas mus išdirbtų pre
kių (audinių ) pavidale: mu- 
-u darbininkai, kuriems ir
gi reikia apsirengti, tas pre
kes pirkdami, mokės duoklę 
užsienio kapitalistams, ku
riu "uždarbis.** "pelnas” pa
siliks svetimuose kraštuose 
ir toliau "šelps" kitų kraštų 
pramone.

Miškai, tas musų krašto 
pagirtas turtas, labai gra
žiai retėja ir mažėja. Sie- 

14) apskai
to, kad valstybė nevesdama 
griežtos politikos, šįmet na
cionalizavus i 
dvarininkams p____
ant sumos arti 50 milionų —170 auksinų.

*

mas.
Jei musų krašte liks tik 

■ilika žemė, jei Seimas jrra- 
vesdamas žemės reformą 
suskaldys ją i šmotelius,

j pridarys smulkių nuskuru
sių ūkininkų, negalėdamas 
jų tinkamai Įkurdinti, padė
ti jiems prasigyventi, tai 
musu darbininkai turės eiti 
nas juos bernauti, kiti gi pa
like be darbo dėl nedarbo 
badauti arba jieškoti darbo 
svetur.

Tik susikūrus krašto pra
monei, pakils jo gamyba, 
augs turtingumas ir kultū
ra. Turėsime skaitlingą ir 
tvirtą pramonės proletaria- 

' ta, kurio niekas nebedrįs 
Į ’ . . , . f
; mėginti i maišą sukišti ir 
į užrišti. Miestų darbininkų 
organizacijos ir jų veikimas 
duos pavyzdi ir Įkvėps ūpo 
ir laukų-žemės ūkio darbi
ninkams.

("Socialdemokratas.")

Kainos Lietuvoj
Lietuvos Telegrafo Agen- __

daro visa’ turą (Elta) paduoda sekan- prie galutinio laimėjimo. 
/ "biznį,

7’ pinigais spe-
maino dolerius Į

iuos Į caro rublius ir.

I

čias kainas Lietuvoje: 
Rugių pudui 36—40 auks. 
Kviečių 
Miežių 
Avižų 
Sėmenų 
Dobilų ..
Matiejukų sėklos 100— ” 
Ruginių miltų 40—45 ’’ 
Kviet. miltų. 120—140 
Grikiniu kruopų 50—56 
Miežių kruopų 80—86 
Avižų kruopų 
Bulvių 
Burokų 
Ruginių šiaudų 
Motiejukų 
Jautienos mėsos 160—180 
Avienos 
Veršėnos 
Kiaušinių desėt. 
Sviesto sv. 
Lašinių sv. 
Medaus sv. 
Višta :
Žąsis 
Antis 
Kaivė melž. 3000—3500 
Jautis mėsai 4000—4500 
Veisl. bulius 2000—2500 
Suaugusi avis 200—250 
Penėta kiaulė 1800—2000 
Nepenėta kiaulė 200-1000 
1 metų paršas 200—1000 ” 
Veršis 500—600
Kainos ne visur vienodos. 

Kuomet Kaišedorise rugių 
.. .......... pudui mokama 36—40 auks. 
mišku leido tai Kretingoje pūdas rugių . . • Z A X..   Y • 1 • 1 1 < P* A

60—65
30—35 ” 
30—35

. 60—65 ”
200 — ”

n
•y

v
v
V 
•?
•y

36—40
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7—10
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14—16 
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12—14 
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18—20
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Juk ir tada egzistavo išnau
dojimas ir išnaudojamieji. 
Darbininkai, negalėdami il
giau jungo pavilkti, ir tada 
sukildavo. Tečiaus prieš 
Markso teorijos pasirody
mą, viskas, ką darbo žmo
nės galėjo daryti, — tai tik 
sapnuoti ir vilties nustoti, 
kad kada nors bus geriau. 
Taip, jie tik svajojo, bet tik
rai nežinojo, ar pranyks ka
da nors išnaudojimas, ar ne. 
Tik Marksas suteikė darbo 
žmonių judėjimui ir socia
lizmui naują pamatą. Jis, 
studijuodamas kapitalizmą. 
nriDarodė. jogei vienval 
technikai besivystant ir be
sitobulinant, kapitalizmas 
turi išsivystyti i socializmą. 
Bet šitokia nauja gaminimo; 
(produkcijos) sistema gali i 
būti draugijiniu gyveniman In 
Įkunvta tiktai proletariato, |a 
neatlaidžiai kovojančio!,, ... - 5
rrieš kapitalizmą, kurio tik-i KĮa*dmgumą, tada jau (lie
siu yra palaikyti senąją ga-1' vyriausybe kunigpĮ
minimo sistemą. ■ suklupti, na, ir die-

Ačiū Marksui, proletaru : ',lskos, t€!s«s, .kuriomis taip 
klesinė kova priėmė visiškai feoda!e klesa’ tu’
kitokia ižvaizda. Marksiz-\. zu^‘ f t > 
mas oisidarė rinklu prote- ^uP™tama feodale klesa 
tarų rankose. Pirma prole- r"į«?‘eU butl aPt'a‘era xuen 
tariatės tik svajojo apie pa- lk sltals "pimentais Mat, 
siiiuosavima. o dabar jis jau ka.d. ^ejus matenalf 
žino kai iis nasilinosiio- speką' reikia ir pries Pa_ 
Tas žinojimas suteikia mL varf^ matęrialę spėką Bet 
nioms energijos ir noro ko-. ’>r0 ln!aJ. .rinklai pasidarė 
roti. Taip Marksas pagami-i “ate.nalla!s įrankiais. Štai 
no pamatą teisingai lakti- k^1-burzua?1Ja «“P 1?ba‘ 
kai. kuria proletariatas tu- a fgant 
lėtu sekti klesų kovoje. Tik-!‘ . •
tai Marksizmas gali darbo ■ aninizmas 
žmonėms priparodvti, kadi Pageidaujamu buržuazijai 
kapitalizmas nyksta, o dar-i!a:ku' Parvln.° r“"-" P" 
bininku kova.' vienval eina ™dant1' zmo«us PaelPa 

jis žemesnių gyvūnų, sugno- 
_ . x x , i; vė visą pamatą krikščioniš-
Proletanatas savo kovoie kosios dogmos (mokvmo). 

uz buvi_ negali apsieiti be i ir delei šit0§ priež^ties, 
Marksmės socialio besivys- kaip tik spėjo Darvinizmas 
tymo teorijos. Todėl jisai ir1 • - -
yra atsidavęs tai teorijai. 
Juk susipratusių darbo 
žmonių ir mintys,’ ir jaus
mai, ir, pagalios, visutė’is 
r-isaulio supratimas vra 
jiersisunkęs šita teorija.

’ IV. DARVINIZMAS IR 
KLESŲ KOVA.

Visi, regis, žino, jog Mark- 
sizmo svarbumas yra tame, k0' tfį moksline " teorijUte 
kad JIS losią svarbią rolę didelės’ praktikos vertybės, 
proletariato kovoje. Danį- lai ir viskas Net įa/ 
Tm.as’. .paviršium^mrt,\inas taip galvojo, ir bijo- 
atrodo kitaip; mat, Danį- damas, kad jo teorija per- 
nizmas užsiima nauja mok- daug nesujudintu esamų tį
sime tiesa, kuri turi kovoti kobiniu prietari, tyčia ne
su tikybiniais, prietarais n-t;istengė laikyt sivo mokslo 
nezmyste. Tečiaus nesunku prje minių supratimo. Tik 
pastebėt! kad tikrybėj Dar- p0 iIgu vilkinfmu jis da. 
ĮSMIGS?! rė tąJUižke, rašytame Ha.

materialio

atėjo labai

teorija, pa-

1 pasirodyti, buržuazija grie
bė ji. kaip greit galėdama.

I Tečiaus netaip buvo Ang
lijoj. Angliją buržuazija 

i valdė jau per kelis šimtme
čius, todėl jai čia nebuvo 
reikalo užpulti ir griauti re
ligiją. šito delei nors Darvi
no teorija Anglijoj buvo la
bai plačiai skaitoma, tečiaus 
nieko nesujudino; ji pasili-

I
I>

tokiąis jau dalykais, kaip ir eckel’iui, Darvinas apgaile- 
Marksizmas. Darvinizmas sfavn 
pėra vien tiktai abstrakte 
(protinė) teorija, kuri butų 
priimta tik mokslinio pa
saulio. Ne. Darvinizmas nuo 
pat savo pasirodymo Įgijo 
daug entuziastiškų pasekėjų 
ir atkaklių priešininkų. ■ 
Darvino vardas buvo vienų __________
augštinamas. kitų gi —nie--' „„ _ 
kinamas. Tečiaus kaip Mar- SUDEGe ODŲ DIBTUVĖ. 
ksizmaš, taip ir Darviniz- Winninege, Kanadoj, su
mas sulošė savo rolę klesi- degė didelė odų dirbtuvė, 

parduoti jo tuo naciu laiku kainuoja 150 nėję kovoje. Delei šitos ro- Nuostoliai apskaitomi i 
— i-a _ veikiausiai, Darviniz-$400,000.

stavo tą faktą, kad jo teori
ja turi susidurti su tiek 
daug prietarų ir vienpusiš
kumų. kad jis net nemanąs 
taip ilgai gyventi, idant pa
mačius savo teoriją prasi- 
mušant per šitas kliūtis.

(Toliau bus)



“KELEIVIS”
GKB1AUS1S DARBO ŽMONIŲ

LA1KRABT1S 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metama ................... $2.00
Pusei metų ....................... $1.25.

Kanadoj ir Užrubežiuoae: 
Metams ........................... $3.00
Pusei metų ..................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant į Redakciją, rašykit šitok 
adresą:

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

Atkeliauja Aaeriku dakta
ru Danielius Ateiki.

”Varpo” Akcinė Bendro
vė Lietuvoje siunčia Ameri
kon žinomą darbuotoją Dr. 
Danielių Alseiką.

”Varpo’’ Bendrovės gene- 
raliu įgaliotiniu Amerikoje 
yra laikinosios ”Varpo” val
dybos narys V. K. Račkaus
kas. Jam pagalbon* ketino 
atke’iauti Amerikon pil. Pa
jaujis. Tečiaus jo kelionę su
trukdė karas su lenkais, ir 
jis turėjo išeiti Į frontą tė
vynės gint. Vieton jo atke
liauja Dr. D. Alseika, įgalio
tas darbuotis čia ” Varpo” 
Bendrovės, Lietuvos Vals
tiečių Sąjungos ir Lietuvos 
Socialistų- Liaudininkų De- 

w \ ‘ 1* j. Musų rnokratų Partijos reikalais:
tėvynė šiuo tarpu į^mdasi kelti kapitalą ”Varpo” Ben- 
labai sunkiame padėjime, drovei, rinkti aukų partijos 
Nelabieji Lietuvos priešai darbams, informuoti lietu- 
lenkai apniko mus iš visųK’ius Amerikoje apie šios 
pusių. Aš irgi prisirašiau dienos_nuotikius Lietuvoje, 
prie šaulių būrio ir nuėjau J P . . -

Ką žmonės ra
šo iš Lietuvos.

Vincas Lekavičius, Lietu
vos šaulys, rašo savo dėdei j 
Providence, R. I.

Mielas Dėdė! šiame laiš
ke pranešu jums apie musų 
gyvenimą Lietuvoj.

A

Dr. D. Alseika, 39 m. am- 
kovoti su lenkais. Mes, Lie- žiaus, Vilniaus gyventojas, 
tuvos šauliai, einame ma- yra gerai žinomas Lietuvos 
žais būreliais į miškus ir da- visuomenės darbuotojas. Dr 

‘ ' Alseika pastaruoju laiku
buvo Vilniaus Lietuvių Lai
kinojo Komiteto Narys, pir
mosios lenkų okupacijos 
metu. Taip pat jis yra Lie
tuvių Mokslo Draugijos Vil
niaus Komiteto Narys. Sa
vo profesijoje Dr. Alseika 
yra pasižymėjęs tuo, kad 
vra Lietuvių Sanitarinės 
Pagalbos Draugijos Vilniuj 
pirmininkas; jo rupesniu įs
teigta ir jo yra vedama ge
riausia Vilniuje lietuvių li
goninė.

Lietuvos politikos darbe 
Dr. Alseika dalyvauja nuo 
i904 metų ir nuo senai ben
dradarbiauja pažangiems 
Lietuvos laikraščiams, k. t. 
"Varpui”, "Lietuvos Ūki
ninkui.” Jis yra taip pat vie
nas iš steigėjų tvirtos ir 
Įtekmingos Lietuvos gyve
nime partijos vardu Lietu
vos Valstiečių Sąjunga. 
1918 m. Dr. Alseika buvo 
nuo tos partijos delegatu 
Lietuvos Valstybės Tary
boj. kur gynė darbo žmonių 
reikalus. Kadangi L. V. Ta
ryba tuokart nenorėjo pil
dyt darbo žmonių reikalavi
mų, tad Dr. Alseika ir ant- 

Boleslovas žekas rašo sa- i-as pačios srovės žino
vo broliui Žekui į Lavvrence, gus, ąerb. Jonas Vileišis, iš 
Mass. - y:;

Mielas Broli! Duodu ži- Lietuvoje M. 
noti, jogei gaunu iš Ameri- valdžiai. Į C*__o___
kos laikraštį Keleivi,’ tai, mą Į)r Alseika buvo pasta- 
turbut, nuo tavęs, broli An- tytas vienu iš pirmųjų kan
kanai, už kurį širdingai dė- didatų, bet kadangi negalė- i > iz_i— jo ^uo me^u j- jenkų užimto

Vilniaus atvykti Lietuvon 
ir dalyvauti rinkimuose, tad 
ir nebuvo išrinktas.

"Varpo" Bendrovės tiks
lai Amerikos lietuviams yra 
žinomi-’ leidimas Lietuvoje 
laikraščių (”Varpas" ”U- 
kininkas, „Darbas”), kny
gų. darbavimos dirvoje. 
Reikia tikėtis, kad Dr. Al
seikos misija neliks be pa
sekmių: Amerikos lietuviai 
visados karštai remdavo 
kulturinius Lietuvos reika-

bojame priešą, o pasitaikius 
progai užpuolam ant jo ir 
naikinam. Nors lietuvių 
daug mažiau, negu priešų, 
nelyginant, musų tik gor
čius prieš paliokų visą bač
ką, bet kuomet mes pradėsi
me ištikrujų juos lupti, tai 
jų toji bačka sulekios į ske
veldras. Paliokam padeda 
l’rancuzai, o mums niekas, 
bet mes, šauliai, apie tai 
daug nepaisom. Atskirais 
būriais užpuldinėdami ant 
jų išpasalų, mes juos visus 
išnaikinsime. Paliokai da
bar randasi apielinkėj Per- 
lojaus, Varėnos, Merkinės 
ir Seirijų. Kur tik jie užima, 
ten didžiausis vargas Lietu- 
vos žmonėms. Netik kad jie 
nuo žmonių viską atima, 
bet dar ir muša, visaip ty
čiodamiesi. Užeinant paio- 
kams, jaunesni žmonės, vis
ką palike, bėga nuo jų, kai 
nuo piktos ligos. Mes. 
Lietuvos žmonės, dabar visi 
suėjom į vienybę ir einam 
vienas už kitą. Jeigu mirtis, 
tai visiems, o jeigu laisvė, 
tai vėl visiems.

Vincas Lekavičius.

Tarybos išėjo, susidarius
. Šleževičiaus 

I Steigiamąjį Sei-

kavoju. "Keleivis” yra pri
taikintas prie mano minčių. 
Jis gina musų, darbininkų, 
reikalus ir griežtai kovoja 
prieš kapitalistų išnaudoji
mą darbo žmonių, kurie gy
vendami prasčiausiuose 
kambariuose, misdami men
kiausiu valgiu, apsidengda
mi prasčiausiais rūbais, 
dirbdami sunkiausius dsfir- 
bus, patys neturi jokios pa- 
šenavonės nuo storpilvių 
buržujų. Jie, kaip įmanyda
mi, nori apsunkinti, pa- _____________
smaugti ir sunaikinti varg- lūs. parems jie ir ši! 
šą darbininką ir prastą va:- y. K. Račkauskas,
stietį. Taigi, susipratę dar- ,
bininkai privalo spiestis Į MEŠKA užpuolė ME- 
aarbo žmonių orgamzaci-
jas, kad, progai pasitaikius, DZlvlvJĄ.
galėtų išsiliuosuoti iš po 
buržuazijos jungo.

Dabar duodu žinoti, kad 
ir pro mus ėjo bolševikų ka- 
riumenė. Turiu pasakyti, 
kad rusai neparodė tokio 
žiaurumo, kokį parodė len
kai, piešdami ramius Lietu
vos gyventojus. Lenkai sa
vo gobšumu yra bjauresni 
ir už vokiečius.

Lietuvoje paskelbta nau
ja mobilizacija naujokų ir 
visų mėlynbiliečių, prie ku
rių priklausau ir aš. Tiesą 
pasakius, aš nebijau stoti Į 
kariumenę, kada matau rei
kalą, tik gaila man seno tė
vuko. kurį visi paaugę ap
leidžiame.

Boleslovas žekas.

------  ----- (47)
35 Intervale st, Montelio, Mass.

Pajieškau pusbrolio Gasparo Tiš- 
kuno, paeina iš Kauno gub, Penevė- 
žm pavieto, Bernatonr.i sodos. Tu
riu svarbu reikalą; meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žino pranešti, už ką 
busiu dškiBK*? (46)

Kazimieras Tūkunas
181? Maryland st, Garv, lnd.

| Pajieškau brolio Motiejaus Genevi- 
čiaus, gyyeno .Nortn Dakota. Prašau 

'atsišaukti, tunu svarbų reikalą.
Vincentas Genevičius

eikalinga 64 
muskulų kad pa
daryti veidą rūs
čiu ir tiktai 13 -

Pajieškau draugo Antano Petrai
čio. persiskyrėm Kenosha, Uis. Da
bar nežinau kur jis randasi. Malonė
kit atsišaukti, ar kurie žinote praneš
ti. (46)

• Feliks Milickis
797 Bank st, IVaterbury, Conn.

kad nusišypsot.
The Edis»a Electrie

lUuMmatuif Company •/ httHt

WILSONAS NEGALĖJO 
BALSUOT.

Wiisonas su savo pačia šį
met negalėjo balsuot už sa
vo partiją, nes jų balsai ne
spėjo į laiką ateiti. Wilsonas 
vra užsiregistravęs balsuoti 
New Jersey valstijoj (iš te
nai jis paeina), ir savo ir sa
vo pačios balsus siuntė te- 
iai per paštą į rinkimų val- 
iybą. Bet balsai nuėjo už 
kelių dienų po rinkimų.

Wilsonas gali pasidėka- 
. ot užtai savo sėbrui Burle- 
oiTui, kuris taip puikiai vė
la paštą. Laiškai ir laikraš
čiai ateina kartais į dvi są-

Pajieškau savo draugų Kazimiero 
Gečo *r Juozapo Bukavecko. Jiedu 
pirmiau gyveno Montreal, Canada. 
Turiu svarbu reikalą. Meldžiu patiem 
atsišaukti arba kas juos žinot man 
pranešti. (46)

Juozapas Bcniušis
29 Hindle avė, Detroit, Mich.

Juozas Aleksa, šilvėnų kaimo, pa
jieškau Juozo Urbos. Plokščių valsč, 
įtakių apskr, Suvalkų gub. Kas apie 
jį žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia, turiu svarbu reikalą. (46) 

J. Aleksa
88 Mercer st, Paterson, N. J.

Pajieškau narandavojimui mažo 
namelio gyvenimui ant larmų, netoli 
anglių kasyklų. Jeigu butų kur tokia 
vieta, tai meldžiu pranešti, už tai bus 
atlyginta. (49)

J. Yuška
P. O. Bok 311, VVesternport, Md.

Pajiėškau \ eronikos Zarankaitės. 
Pirma ji gyveno So. Bostone, dabar 

j nežinau kur. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ją žino pranešti. (47)

Miss Eva Streimikiutė
1557 Girard st, Chicago. III.

Pajieškau tetos Emilijos Riškienės, i Pajieškau apsivedimui merginos 
f, 2,22__II, arba našlės be vaikų, ne senesnės 35
kuršėnų parap. Tūrių svarbų reikalą, metų, mokančios skaityt ir šiek tiek 

rašyti, mylinčios dorą ir sutinkančios 
: imt civilį šliubą- Gali būti ir Vokieti- 
! jos lietuvaitė. Aš esu 38 metų, turiu 
I savo nuosavybę. Meldžiu dorą mergi
ną atsiliepti ir prisiųst savo paveiks
lą. Jos Sha (46)

3400 So. Halsted st, Chicago, III.

Pajieškau tetos Emilijos Riškienės. i Pajiešk 
po tėvais čečkauskaitės. Šiaulių aps,' arba naši — ’T'-.-.i.. aolboln
malonės atsisaukt arba kas apie ją 
žino teiksis pranešti.

Levusė čečkauskaitė
287 Clinlon st, Binghamton. N. Y.

PARDAVIMAI

Pajieškau giminių ir pažįstamų; aš 
paeinu iš Vilniaus gub., Trakų apskr. 
Kaišedorių parap.. Miezoiuų kaimo. 

Vincas Krulikauskas
70 Lawrence st.. Lavrence, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 20 ir 30 metų senu
mo. Aš esu 28 metų. Katra mylit lai
svų gyvenimą, meldžiu atsišaukti. 
Vaikinai te nerašo. (471

Mr. J. G.
Hotel Du-Nord, Rockford, III.

NAMAS GREITAM PARDAVIMUI
Su intaisymais. parduodu pigiai, ant 
lengvų išlygų. Gali matyt biie laiku. 
Namas randasi 185 Silver st. Kreipki
tės 173 Ii st, ant 2 lubų, So. Bosto
ne. (46)

PARSIDUODA BUČERNE IR GRO- 
CERNE, Cambridge. Biznis išdirbtas 
per 10 metų, parsiduoda greitai, nes 
savininkas eina i kitą biznį. Adresą 
klauskit ”Kel.” Redakcijoj. (46)

Aš, Domininkas Mažrimas, pajieš
kau savo pačios Kleofos, kuri pabėgo 
nuo manęs 2i d. spalių, šių metų, pa
imdama 1000 dol. pinigų. Ji paeina iš 
Kauno rėdybos, Telšių apskričio, 11a- 
kių miest, tamsių plaukų, žydrių akių 
ir apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi- llu„ 1Ilvvų.
šalino su Ignu Aleksiejų, kuris pači- merginas atsišaukti šiuo ad-
na iš Kauno rėd, Aleksandravo aps, resu; (47)

| A. J. Box 227, Sheboygan, Wis,

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 23 metų, aš esu 27 metų.

Parsiduoda Shoe Repairing Shop, ge
roj, tirštai įvairių tautų apgyventoj 
vietoj. Kas norėtų įsigyti tokį biz
nį, atsišaukite sekančiu antrašu: (47) 

K. Paltanavičius,
112 Lawrence st., Lawrer>ce, Mass.

na iš Kauno rėd., Aleksandravo aps., 
Rokiškės parapijos. Pečių kaimo. Jis 
yra gyvanašlis, turi šviesesnius už jų 
plaukus, žydrių akių.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 35 metų, kad 
ir su vienu vaiku, kuri mylėtu gyven
ti ant ūkės. Meldžiu per laišką susi
pažinti. P. Ziub (47)

Bok 38, Peacock, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 30 metų, laisvų pažiūrų, l>e 
skirtumo tautos ir tikybos. Aš esu 
laisvas vaikinas. 26 metų, nevartoju 
svaiginančių gėrimų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųst ir paveikslą. Pla
tesnes žinias suteiksiu laiškais. (48) 

P. M. Kaitis
Box 155, Lehigh, Mont.

Čionai jų paveikslai. pirmas
apie tokią porelę praneš, tam skiriu 
£25 dovanų.

Mieloji Kleofata, sugrizk pas ma
ne. aš už viską dovanoju.. O jeigu jau 
taip nenori su manim gyventi, tai 
nors divorsą paimtume. Jei nemisiini 
grįžti, nors laiška parašyk. (54) 

D. Mažrimas
31 Hudson. avė, Brooklyn. N. Y.

P ARSI 1)U ODA K R A LT U V E
Valgomų daiktų. Biznis yra išdirbtas 
per kokius 8 metus. Graži vieta, lie
tuviais apgyventa. Dėl platesnių pa
aiškinimų kreipkitės ypatiškai arba 
laišku.

S. Zavackas (41)
108 River st, Haverhill, Mass.

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su- 

ženklytų kazyrų, kauliukų ir tt. Dėl 
įvairių štukorių. Su pagelba mus ka
zyrų galima padaryti stebėtinų špo
su. Dėl platesnių žinių klauskit šiuo 
adresu: (4)

P. SENKUS
Herrin. III.Box 2.

A PSVVEIMMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35m.Pajieškau giminaites Albinos Ka- 
butavičiutės. girdėjau, yra vedusi su senumo, laisvos ir mylinčios draugiš- 
Klemensu Druskavičium; paeina iš ką gyvenimą. Aš esu našlys 30 metų. 
Kauno gub.. Novoaleksandrovo pav, turiu dvi mergaites, viena 3 kita 5 
Papilės parapijos, gyveno Ageniškio metų. Iš amato esu mašinistas ir tu- 

___________ __________ _ dvare. Pirma ji buvo Bostone. Mel- ’ riu nuosavybę vertės 5000 dol. Mel- 
-oit-ae_____________________________ ‘ džiu atsišaukti, yra laiškas iš Lietu- džiu atsišaukti ir su pirmu laišku
' . . J4“ ture prisiųst savo paveikslą, kuri ant pa-

, reikalavimo grąžinsiu.
J. Kurauskas (46)

198 Williams, Detroit, Mich. i

iteit i dvi dienas. Valerija Gavėnienė
315 Henderson st.. Jersey City, NJ. j 

Pajieškau savo švogerio Jurgio Mi-' 
šeikio iš Varnių miestelio, anie 10 m. 
atgal gvvęno Philadelphia. Pa. Girdė
jas. buk jis išvažiavo į So. Ameriea. 
Meldžiu atsišaukti arba kas anie jį 
žinot pratnešti. Taipgi pajieškau pus-

- i brolio Vaclovo Ivoškaus. Kūdikių kai- 
Vokietijos iždą stovi milži-!?**. Papilės aps. Meldžiu atsišaukti.

... j <•- "Z z j <.„1, i Kas is žmonių man praneš apie tuo;nskas deficitas (neaateK-jju viršminėtu vyru, gaus 2 dol. do- 
ius). Metinės valstybės is-.vanų.

• 1 • 1 • 1 lt--t jiĮt ‘ ubus Alitcnulis (4S) '3idoS SlCKia 100 blllOniį mai 0 gox 26, Ericsburir, Minn. 
kių, o įplaukų galima surin-į 
kti tik 30 bilionų markių?

- Į II *

VOKIETIJA TURI DIDE
LI DEFICITĄ.

Buvęs Vokietijos vice
kancleris Dr. Helfferich pa
lakė Reichstage, jog prieš 

, • • • • w V • *1 * ?

MUSŲ VARDAS.
Šeimynos vardas, kuris 

:er ilgus metus buvo pasižy
mėjęs gerais darbais, .vra’

Pranešu draugams, kad aš randuo
si Montana valstijoj. Meldžiu visų at
sišaukti žemiaus nurodytu adresu. Aš 
paeinu iš Vilkaviškio apskr, Vaitk: 
balių valse.. Kregždžių kaimo.

Peter Martinkaitis
Bok 155.' Legigh, Mont.

a-

išėjęs gerais darbais, yra1 Pajieškau sonaos Kazimiero Pet- 
_  kaus, paeina iš Girkalnės parapijos._arbingas nešioti jaunajai jjoza'ėzra sodžiaus, gyveno Philadel- 

gentkartei. Vardas gyduo- phioj ir iš ten išvažiavo į Illinois val-

Pajieškau apsivedimui merginos 
i'uo lg iki 28 metų. Aš esu 24 metų 
vaikinas, negeriantis ir nerūkantis. 
Mano amatas mašinistas. Su pirmu 
laišku meldžiu prisiųst savo paveikslą 
Atsakymą duosiu kiekvienai.

J. Kazakovskis
P. O. Bok 34. Norma, N. J.

Pajieškau apsivedimui 
nuo 18 iki 25 metų, aš 
28 metų. Su pirmu 
prisiųst paveikslą, o 
suteiksiu laiškais.

J. K. Ciunas 
Box 155,

merginos 
esu vaikinas 

laišku meldžiu 
platesnes žinias 

(48}

Lehigh, Mont.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 30 metų. Su laišku meldžiu 
prisiųst ir savo paveikslą, kuri su- 

. grąžinsiu. J. Kasuolis (47)
89 Hudson st.. Sualt St. Marie 

Ont, Canada.
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NAUDINGA PROGA.
NAUJAS IŠRADIMAS

Užpatentuotas per S. V. ir pripa
žintas naudingu išradimu. Susitve
rus Lietuvių Submarinų Korporacija 
parduoda šėrus po $25 vieną, kurie 
greitu laiku neš gerą nuošimtį. Taigi 
tautiečiai nepraleiskite geros progos. 
Nusipirkite keletą šėrų. iš kurių tu
rėsite gerą pelną. Reikaiaukit pas iš
radėją. (47'

K. J. LAPINSKAS
169 Butler st.. Brooklyn. N-. Y.

PATARMĖS MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei
do F. J. Stropienč, prirengdama nau- 
lingų patarimų ir moterims. Kurios 
lar neturit minėtos kr.vgos, tuojaus 
.ižsisakykit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderį arba popierini 
iolerj, ant vardo

F. J. STROPUS
30 Broadway, So. Boston, Mass.
Agentams duodame gerą nuošimti.

Jus galite ramiai miegot naktimis
JEIGU JŪSŲ PINIGAI YRA SUDeTI TAUPYMUI 

SAUGIOJE GERAI APSAUGOTO-J

ių, kurios per ilgus pietus 
iavė gerus gydyme rezulta
tus, taipgi yra garbingas. 
Vardas "Trinerio Kartusis 
Vvnas’’ vra tariamas su 
aziaugsmu tūkstančių ir paroniios. Suvalkų rėdybos. Meldžiu 
Pūkštančių žmonių per 30 ^ša?^ ar kas api0 ” žino 
metų. Kiekvienas, kuris ser-r' ‘ ................. * '
ga pilvo ligomis, kaip tai 
nerviškumu arba turi pras- • 
tą apetitą ar galvos skaudė- 
(imą, ZinO kad Trinerio Kar Amerikoj. Paskutiniu svkiu jis buvo i 
:usis Vynas tikrai tą prasa- ’ •- -,—— .
’ins. Kaip JIS pagelbsti? Jis turiu labai svarbų reiksią, 
išva’o žarnas, pataiso apeti- , _ T ^arolis ««eviču 
’a, sustiprina kūną ir pra- -■ " . 1 --------------
blaivina mintį. <" _ T ....... ....
gauti šią gyduolę pas kiek- Turu svarbu reikalą, 
vieną aptiekorių ar šiaip ži” 7 ^tohiė ' 
vaistų pardavėją, tik neimk 65 River st, 
kitokiu. Atmink vardą "Tri-

aukti arba k°s žino* nranešti. (47) 
Kazimieras Krivinskas

1536 Winter st., Philadelpnia. Pa.“ I
I t 
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_______ - ________   I 

iį žinot pranešti, nes I 
' ~_______ ._____ (47)__ ’

Paji'škaus pusbrolio Juozapo šilin- 
gio, Vinsnupių kaimo. Griškabūdžio

DCT 30 ats‘š»u^t* ar kas apia Ji
. praneštu 

Marijona Naujokytė 
1516 Missouri avė., S. Milwaukee, 

Wisconsin.

Pajieškau tikro brolio Joną Gasevi- 
čiaus. naeina iš Kuršo. 9 metai kai

Cleve'ande, Ohio. Meldžiu atsišaukti 
i arba šas apie i

I a 
I 

__ c __  ___ ~ —= | 
Tnc nroKt Pajieškau švogerio Jono Avižio. ■ 
■JUS gaili g f metu gyveno Frackville. Pa. Į
------- • ----- ’ Meldžiu atsi- | 

laukti arba žinantieji praneškiL (47) 
Tofilė Senkiutė i =

, Heverhill, Mass. j 
— į --------------------------------- !

. . - Paiieėkau draugės Helen A. Petre-neno Kartusis Vvnas,” taip son. Suvalkų rėdvbos. Kalvarijos ap.. 
atmink vardus ir Įritu A-5aTOi kaimo. Keturi metai atgal gv- gl diminK varaus ir Kitų ven0 r^jcester. Mass, vėliaus Brook- 

musų gyduolių, kaip tai Tri
nerio Angelica Kartusis To
nikas, Trinerio Linimentas 
(nuo romatizmo. neuralgi
jos ir dieglių), Trinerio Se- 
dativas nuo kosulio ir tt Vi
sų šių gyduolių veikmė gva- 
rantuota. — Joseph Triner 
Companv, 1333-45 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III.

bne. Mass. Norėčiau susirašyti, atsi- 
šaukiteĮ

Andrew P. Shukvietis
Vrmon hotel. Room 10

Worcester. Mass.

Pa ieškau švogerio Kazimiero Bar- 
r.staič>O> Suvalkų rėdvbos ir apskr.. 
Vižainio valsč, Gramoliznos kaimo. 5 
metai atgal gyveno Bostone. Turiu 
svarbu reikalą iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinot pranešt |

Juozas Brukąs (49) j
Wanamie. Pa.

Nė kokios baimės—jus žinote kad 
saugiai, nes per 60 metu yra saugus 
ir užtikrinti bankieriai.

Faraklin Saving 
Bankoje 

BOSTONO MIESTE
6 PARK SQUARE

Jeigu jus investinate Į 
micsi didelių nuošimčių, jus

Tada jus nerimaujate, 
Loškit saugiai, tuomet jus 
daugiau pinigu ir smagumo.

šlaką, bondus, etc., tikčda- 
žinote kad rizikuojate.

bijote ir nakti nepasilsite, 
ilgiau gyvensite ir turėsite

UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS 
G ASP ADOR A VIM AS.

DEPOSITŲ
PERVIRŠIS

$21,000,000
$1,400,000

DEPOSITAI PRIIMAMI NUO $1.00 IKI $2000.00.

NUOŠIMTIS PRASIDEDA NUO 1 LAPKRIČIO MĖN.
/

Padėlius galite prisiųsti ir per paštą.

2K.

PLAUKAI! PLAUKAI!
Pleiskanos, Niežiejimas. šipimas, Ži
lintas, Retumas. Slinkimas plaukų 
•aivoje yra sutaisomas. Jeigu prisiu
si savo antrašą ir už 2c. štampą, gau
si žinias. (46)

Western Cheniical Co.
P. O. Box 133, Wilkes Barre, Pa.

ARTISTIŠKI
PAVEIKSLAI.

Nuo grynų vyriškų ir moteriškų fi
gūrų; didumo 5’zį yS colių; kaina 
$1.00 už 20; S-1.00 už 100. Adresuokit 
šitaip (46)

VENGS NOVELTY MARKET 
P. O. Bok 109, Cicero, Iii.

Ar Nori Dirbti?
TIK TAS LAI ATSILIEPIA:

Kuris
Kuris
Kuris
Kuris
Kuris
Kuris 

patyręs, 
nuo $35 iki 
žmonių tereikalinga: pirmesnieji bus 
laimingesniais. Darbas ant visados 
Jūsų pačių mieste. Atsišaukite po se- 
------ _2.---- : (46)

S. &Co. EMPLOYMENT Dept. / 
1707 So. Halsted st, Chicago. Iii.

nebijo žmonių, 
turi gerų pažintį apielinkėje, 
neturi skolų.
negyvena Chieagoje, 
gali uždėti bondsų (kaucijų!, 
yra buvęs biznierium arba 

To ŽMOGAUS laukia alga 
Z.i ?50 į sąvaitę. Tik 1O<)

| kančių adresu:

■

■

B

I
B

Į

St. Louis’o dienraščio ko
respondentas Lovett, me
džiodamas ant stirnų, susi
dūrė pereitą subatą ant 
Blue Mountain, New Yorko 
valstijoj, su meška. Jisai tu
rėjo daug kartų šaujamą 
karabiną, bet iššovus tris 
kartus, patronas įsirėmė ir 
negalėjo daugiau šauti. Tuo 
tarpu sužeista meška atsis-’ a^kV.'lrin^i^^jt^'Vis^Edi- 
tojo ant pesturgaliniu kojų Y.° di’’bti Kas'žinote arba
ir raumodana pradėjo prie iį X™1'*”“ ,ts,sa“kt-to™ 
jo artintis. Ir kažin kas bu-Į 
tų buvę, jeigu ant šūvių ne-(------------------ m.
butų atbėgęs Lovett’o drau
gas Frisbie. Šitas turėda
mas automatišką šautuvą, 
paleido sruogą švino ir meš
ka krito kulipkomis suvars
tyta.

Pajieškojimai
Pajieškau Kazimiero Balsio arba 

Killings. Suvalkų gub, Gelgaudiškio 
parap, Piesčių kaimo. Pirm 10 metų 
gyveno Chicagoj. Malonėkit pranešti 
apie jį. (46,

Ant. Billings
47 Roosevelt avė, Detroit, Mich.

Pajieškau tėvo Jono Overlingo iš 
I Lietuvos paeina Kauno gub, Rąąeinių

Aš. Jenas Saukaitis. pranešu jums, 
Torai >r Kazy Raškaiti. kad aš paė
miau jūsų senovės biznį ir jis man 
nekasi neblogai. Turiu automobili, 
pate parsivežu sau namo, ko man pri
reikia. O jūsų viskas gal prapuls kaip 
cirdėt ' (47)

Pas. D. W. A.
1305 S. B- Bay City, Mich.

Siuskit Pinigus 
į Lietuva

-------------------- -- PER .

J. Sek i o, J. Urbšo ir Ko. Banką
KOL MARKES—AUKSINAI DA PIGUS.

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SUINCIAME PINIGUS f LIEVUVĄ 

ir taipgi nuo lenkų paliuosuotas vietas. į visą Kauno. Vil
niaus ir Suvalkų gubernijas, Prūsų Lietuvą, ir sivas kitas 
pasaulio dalis

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

Kl-MOIDS
(GRŪDELIUOSE)

Dėl VIRŠKINIMO
Naujoj formoj grūdelių, sausas 
ant liežuvio, arba su vandeniu 
šiltu ar šaltu. Geriau šiltu.
GREITA PAGELBA

Kaina; 25-50-75c.
Taipgi plotkelių formoje.

Aš. Mateušas Batvinis, pajieškau 
Onos Kundročiukės, po pirmu varu 
Paulauskienės: po antru Posveckienė 
Kauno gub, Tauragės apskričio. 
Švieksnos parapijos, Balsėnų sodo- 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie >a 
žinot pranešti už ką busiu dėkingas 

M. Batvinis
321 Charles st, Scranton, Pa.

Pajieškau brolio Jeronimo Simana
vičiaus. Kauno rėd, Raseinių pav,l 
Jankum valsčiaus, Dvareliškio kai- 
,O Girkalnio parapijos. Musu tėvas 
..jokiai serga ligonbutyje. Taipgi yra 
laiškai iš Lietuvos, kuriuos nežinau, 
l;Br pasiusti. Meldžiu greitai atsišau-' 
1-ti arba kas anie *i žino nranešti. I 

Monika S. Mankevičicnė (46)
707 W. Lombard st, Baltimore, Md

Pajieškau savo sunaus Jurgio Gvil- 
d -in. Suvalkų gub, Šakių apskričio, 
plokščią vai, Vingalupiu kaimo. P«<- 
lutiniu laiku gyveno Melrose Park. 
[II. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 

žino pranešti už ką busiu labai dė- 
kinjrafc . (47)

Jurgis Gvildis
Vin'/alupiu kaimas. Plokščių valsč, 
;a!;iu apskr, l.rthuania.

KURIE NORITE VAŽIUOT I LIETUVĄ,
Pampiname geriausį Laivą ir laiką. Mes visados turime 

vietos dėl važiuojančių į Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
sažieriai būna nuo 15 iki 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 & C0.
IOI OAK ST., kampas Oak ir Short 

LAWRENCE, MASS.

IŠDIRBEJUS 
SCOTTS EMULSIJOS

LIETUVIU \VAREHOUSES OFI
CIALUS ATIDARYMAS.

Atlaso Rūbų B-vės \varehouses 
atidarymas įvyks subatoj.

6-tą dieną Lapkričio-November. 
pirmą valandą po pietų. B-vės salės 
ruime ant antrų lubų, 343 Broadway, 
So. Boston. Mass.

Atlaso Rūbų B-vė išdirba Siutus, 
Overkočius, Rainkotus, Skutimus 
Kailinius ir kitas šiltas drapanas. 
Pirmiau negu pirksi kur kitur sau 
Overkota arba kitą drabužį, ateik ir 
pasižiūrėk Atlaso Rūbų B-vės išdirbi- 
mo, o mes tikimės kau čion galėsit 
pasirinkt sau tinkamą Overkotį arba 
kitą reikalingą drabužį daug pigiau 
ir geriau negu kur kitur. Jus tuom 
pat kartu paremsit Lietuvių Rūbų 
Industriją, kuri atneš naudą čion gy
venantiems lietuviams, suteikdama 
darbo keliolikai lietuvių kriaučių ir 
padėsit mums atsiekti musų tikslą, 
padčsit musų broliams Lietuvoje su
teikt jiems brabužių, įsteigiant musų 
brančių Lietuvoje.

Overkotus ir kitokias drapanas ga
lima arba gatavas pirkti arba užsisa
kyti. Mes turime gana gražią eilę 
materijų iš kuriu bus galima pasirin
kti tokį drabužį kokis jums patiks.

Atlaša Rūbų B-vė taipgi kviečia 
visus gerų norų lietuvius prisidėti 
prie išauginimo Rūbų Industrijos pa
tampant šėrininku, nes si pramonė 
sparčiai auga ir jos lėmėjams atneš 
gera naudą.

Su visokiais reikalais ir reikalavi
mais informacijų, kreipkitės į musų 
ofisą:

ATLAS CLOTHING CORP. 
313 P.road«ay. RObTON 37, MASS.
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GRAŽUS MAINU MIESTELIAI. Kl OsE 
TŪKSTANČIAI LIETUVIU GYV ENA LINKS

MAI IR r ASIGAN'ĖDINANČIAI.
Tai didžiausia Koksų Kompanija pasaulyje. Ispr"- 
daktuoia 20 mflionu tonu anglies i metus, turi b » 

kasyklų, 18,000 Kokliniu Kakaliu.
Geras darbas. Didžiausios algos, Parankus namai, 
švarios pasilinksminimo vietos, ir geros mokyklos 

yra tuose miesteliuose.
Kompanijos užveizdėtojai atkreipia inteligentišką 

Atydą apie gerbūvi žmonių.

KELI ŽODŽIAI APIE H. C- FRICK COKE CO.
H. C. Frick Coke kompanija yra didžiausia tos 

rūšies kompanija visame sviete. _
Ji tapo ikurta apie 40 metu atgal ir šiandien tu

ri 60 kasyklų ir 18.000 koksinių pečių.
Joje dirba didelė šeimyna iš daugiau kai 20.000 

vyrų, visi turi gerą darbą, kasime anglies ir išdir- 
bime koksų.

Anglis ir koksai — tai yra fundamentas musų 
civilizacijos. Be ju gyvenimas atrodytų ne toks, 
kokiu jis yra šiandien, žmonės, kurie iškasa anglį 
ir paverčia ja i koksus, užvis labiausia pasitai- 
nauja žmonijai.

CONNELLSVILLE KOKSU APIELINKĖ
Connellsville koksų apielinkė, kuri randasi Fa- 

yette ii' VVestmoreland pavietuose. Pennsylvani- 
jos valstijoj, tai yra garsiausia koksų išdirbinio 
apielinkė visame pasaulyje.

Joje iškasama apie 40.000.000 tonų anghes ir 
išdirbama 21,000,000 tonų koksų.

H. C. Frick Coke kompanija, kurios nuosavybė 
irgi randasi šioj apielinkej, iškasa anglies ir išdir
ba koksų apie pusę viršuje paminėto skaičiaus 
tonu.

VIETA IR KLIMATAS.
Fayette ii YVestmoreland pavietai, kur randasi 

Frick miesteliai, stovi 1000 pėdų augščiau jūrių 
vandens. Visa apielinkė beveik lygi ir graži, čia 
dirbantieji žmonės nesijaučia uždaryti ir nuo pa
saulio atskirti.

Jie jaučiasi kaip ir visi laisvi gyventojai.
Klimatas sveikas, visur gražu ir linksma, na

meliai iš visų pusių saulės apšviesti, kas priduoda 
ramumą ir smagumą.

Daugelis Fricko miestelių guli prie didžiausių 
Pennsylvanijos vieškelių ir todėl miestelių susinė
simas vieno su kitu yra parankus ir lengvas, iš 
didesnių miestelių paminėtini sekanti: Unions- 
tovvn. Connellsville. Rrovvnsville. Mt. Pleasant, 
Greensburg ir Latrobe.

STUBOS.
Fricko kompanija duoda savo žmonėms geras 

stubas. Jeigu nekurios iš stubų yra ir seniau sta- 
tytofe, tad jus nusistebėsit jas pamatę, kaip ši 
kompanija net ir tais laikais rūpinosi gerų stubų 
budavojimu.

Daugelis iš tų stubų, ypač kurios yra budavo- 
tos šiais laikais, turi elektros šviesas ir štvmą. 
taipgi visus moderniškus Įtaisymus. Suprantama, 
tokių stubų renda yra kiek augštesnė.

PITTSBL'RGH
v» @JOHNSTOWN

LATROB

MT. !
KASANT

PHILADELPHIA

Vieta, kur Lietuviai Mamienai, Koksų vežėjai 

ir gerą darbąDarbininkai, gali gaut pastovų

ERNEST L. MANDEL. Redaktorius "MagvarMunkaslap” rašo:
Aš. tik ką pervažiavau per "rąžius Lietuviais apgyventu^ WestmoreianU ir Fayette apskričiui, tikras daržų vie

las Pennsylvarijos. kur yri. tikrasis lopšys Anglies ir koksu industrijos Amerikoje.
Aš mačiau gražius žemės vaizdrs. plačias daubas tarpu?)riaiaai r.uolkb'žių kaFnų, gražiai apšviestais saulės spin

duliais ir abi pusi tu kluonu mirga visa eilė namą.
Aš aplankiau daugelį tų namą ir kalbėjaus su vyrais ir moterimis, kurie gyvena sveiki ir laisvai tuose maloniuo

se apskričiuose.
Aš mačiau kasyklą po kasyklos, koksų kakalį viena po kitam, kurie produktuoja geriausia malonę musu gyveni

mui. ir yra parankamai musų civilizacijos, anglis ir koksai.
Ir kaip aš pamačiau tuos sveikus, užsiganėdinančias, laisvus vyrus ir moteris, gyvenančius toje gražioje apie2 

lir.kėse, parankiausiuose ir smagiausiuose namuose, laimingose draugijose, w»Įraprastaif> sutikime, pasiganėdinan- 
č-ius darbu, mano mintys netikėtai pstšoko į seną mano šąli iš kurios mes paeiname, ir priminė man tuos nema- 
icnumus, kur žmonės kenčia, kur darbininkai netur darbo ir tankiai nedavalgę, ir todėl visas judėjimas yra neveik
lus kadangi tenai trūksta tos didžiausios palaimos, kurią suteikia anglys.

Tie, kurie jieško darbo gerai padarys kas pradės dirbti prie tos kompanijos; tie kurie nenori mainyt savo darbo 
dabar, lai išsikerpa ši aprašymą ateičiai.

Paprasta keturių didelių ruimų stuba. šviesi, su 
dideliu daržu, turinti viduryje vandeni, išsiranda- 
voja tik už 7 dolerius mėnesiui.

Ypač svetimtaučiai darbininkai rūpinasi, kad 
tie dideli daržai nestovėtų tušti. .Jie būna rūpes
tingai apsodinti įeikalingomis daržovėmis.

Apžiūrėjimas šitų daržu ir sodinimas juose 
daržovių priduoda išlaukini grąžomą ir atneša 
nemažą naudą šeimynai. Be t«, šitokis daržovių 
auginimas prisideda prie nupiginimo gyvenimo 
šalyje.

Turbut niekur nėra tokios kompanijos, kai Fri
cko kompanija, kuri tiek rūpintųsi įtaisymu pui
kių savo žmonėms daržų ir auginimu daržovių. 
Kiekvieną metą kiekviename F’ricko miestelyje 
būna skiriamos dovanos už geriausiai įtaisytus 
daržus.

Didžiuma Fricko stubų yra aptvertos, ir žmo
nės stengiasi pagal savo išgale užlaikyti jas kuo- 
švanausia.

MOKYKLOS.
Fricko kompanija rūpinasi užlaikymu gerų mo

kyklų savo darbininkų vaikams. Fricko mieste
liuose yra netik pradinės, bet augštesnės mokyk
los- Darbininkų vaikai . baigę žemesnes mokyklas, 
gali pastot ir mokintis augštesnėse mokyklose.

Smagu yra pažymet tas faktas, jogei didžiuma 
vaikų, pastojusių i augštesnes mokyklas, yra sve- 
timžemių vaikai. Jie gauna gerą mokslą ir pastoja 
naudingais nariais didelėj Amerikos žmonių šei
mynoj.

Fricko kompanija užlaiko nemažą skaičių shi- 
gių (nersiu), kurių užduotim yra aplankyti’dar
bininkų stubas ir duoti motinoms patarimus apie 
sanitarini užsilaikymą ir sveikatą abelnai. Tos 
nursės pamokina jaunas mergaites gaminimo val
gių, siuvimo ir tt. šios nursės eina i darbininku 
namus tik tuomet, kuomet jų reikalaujama.

DRAUGIJOS IR BAŽNYČIOS.
Kadangi Fricko kompanija yra didelė ir joje 

šimtai ir tūkstančiai žmonių Įvairiu tautų, tai. su
prantama, kad jiems yra reikalingos savitarpinio 

susišelpimo ir apdraudos draugijos, o taipgi ir 
bažnyčios. Ir daugelis tautų turi savas draugijas 
ir bažnyčias.

kasyklos.
Fricko kompaniją tūri suvirs 60 kasyklų Conn- 

eOsviile apielinkej- Nekurios iš tų mamų yra sta
čios, kitos nuolaidžios, visos kitos shaftinės. Dau
gelis jų yra arti B. &0. & Pennsvlvania gelžkelio. 
Kitos gi turi susisiekimą su Monongaheia tipe.

Anglis yra garsi, taip vadinama Pittsburgh 9 
seam coal,* turinti nuo 7 iki 9 pėdų storumo.

Kasvklos yra įtaisytos pagal naujausią siste
mą. su elektros apšvietimu ir pajiega- Visose ka
syklose šviesu ir smagu dirbti.

APSAUGOJIMAS PIRMIAUSIA!
Apsaugojimas pirmiausia — tai yra motto Fri

cko darbaviečių.
Fricko kompanija išleidžia tūkstančius dolerių 

kas metas apsaugojimui sveikatos ir gyvasties 
savo darbininkų. Perspėjami visi darbininkai, kad 
iie dirbtų su atsarga ir atyda. Tautinės Pagalbos 
Konteste 1919 metais Fricko kompanija gavo pir
mą dovaną (prize) apsaugojime savo darbininkų. 
Tai kontestas visos šalies.

Tas parodo, kad F ricko kompanijos užveizdėto- 
Įai rūpinasi darbininkais ir prie jų atsineša visuo
met draugiškai.

Mažas "Pirmos Pagalbas Ligonbutis” randasi 
liekvierioi darbavietėj, kur suteikiama pagalba 
sužeistam, kol pribuna gydytojas. "Pirmos Pagal
bos IJgonbučiai" yra užžiurimi ekspertų.

ALGOS.
H. C. Fricko kompanija visuomet yra pirmutinė 

pakėlime darbininkams algų. Kitos kompanijos ją 
pdsekd.

Algos yra pakeliamos ir be prašymo. Fricko al
gų diduma užima pirmą vietą visose kasyklose.

Dar nesenai 20,000 Fricko darbininkų gavo pa
kėlimą savo algų- .

Paprasta mainenams mokestis nuo $9 iki $10 
ant dienos. Nestebėtina, kad Fricko kompanijos 

*

darbininkai praturtėja. Jie visi turi bankose sn- 
Čėdinę pinigų.

NUOLATINIS DARBAS.
Nei vienas svaras F’ricko kompanijos anglies ar 

koksų nėra parduodamas ant rinkos. Vis£ iškasta 
anglis ir koksai skubiai siunčiama i Suv. Valstijų 
plieno dirbtuves, prie kurių priguli ir Fricko kom
panija.

Atminkite tą, kad Fricko kompanijos pagamin
ta anglis ir koksai nepriklauso nuo rinkos, kaip 
kas kitų kompanijų. liet turi savą vietą, kurion 
rūpinasi kodaugiausia pristatyti.

Tuo tarpu, kaj kitoms kompanijoms būna sto
ka vagonų ir jos negali išvežt savo anglies, Fricko 
kompanija turi susisiekimą su upe Monongahala, 
per kurią be niekieno dėkos išsiunčia savo anglĮ ir 
koksus.

žodžiu sakant. Fricko kompanija užtikrina nuo
latini darbą savo darbininkams, ir todėl čia daug 
saugiau dirbti, negu kitur.

PENSUOS.
Fricko kompanija tiki i atlyginimą už gerą, pa

tarnavimą.
Dėl sušelpimo pasenusių savo darbininkų, ši 

kompanija turi Pensijų Fondą, iš kurio kas metas 
išmoka $70,000 pinigų nusenusiem darbininkams.

Šitas Fondas užlaikomas pačios kompanijos 
šomis ir darbininkai nieko j ji nemoka.

GERA KOMPANIJA.
Apžiūrėjęs Fricko miestelius, pasikalbėjęs 

daugeliu darbininkų ir pabuvęs jų namuose, 
tiesiai galiu pasakyti, jogei šita kompanija yra 
Gera Kompanija. Tai yra kompanija, kuria A- 
merikos industrija gali pasidžiaugti.

Šita kompanija gali suteikti gera darbą, geras 
algas, gerus namus

ANGLIES KROVĖJAMS, 
KOKSU DIRBĖJAMS TR 
DARBININKAMS.

Tie, ką šiais darbais užinteresuoti, yra ragina
mi susižinot su šia kompanija taip greit, kaip ga
lima.

Kompanija turi gražaus darbo tiems, kurie at
sišauks dabar ir su mielu nųru suteiks norintiems 
daugiau informacijų, apart šio paaiškinimo. Laiš
kus galit rašyt lietuviškai.
SVARBUS ir DRAUGIŠKAS PERSPĖJIMAS.

Svarbus ir draugiškas perspėjimas šiuomi yra 
duodamas tiems žmonėms, kurie nori nuolatinio 
darbo, kad tuojaus atsišauktų prie didžiausios 
Amerikoj ir visame pasaulyje kompanijos, kur 
gausite geresnę progą ir geresnę užmokesti, negu 
kitur.

Jeigu tu pats nenori gero darbo, parodyk šį pa
skelbimą savo draugams, kurie jo nori. Iškirpk šį 
pranešimą ir laikyk sau dėl ateities, gal kuomet 
nors būt reikalingas.

Rašykit laišką kompanijai šiuo adresu:

C. FRICK COKE COMPANY, SCOTTDALE, PA



keleivis
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Didis 
/o Paš

to agentūrai paskelbti lenkų 
į ir prancūzų laikraščiuose 
[toki pranešimą: 'Bežygiuo
dami per Kresus, visur ran- 
!ame lenkų kultūros žymių, j 
Viename sulietuvėjusiame 
caime, išsklaidžius vištų pul 
<ą, pastebėtas lenkų rasės, 
gaidys. Tos rasės gaidžių 
)Umksnomis senovės šlek- 
os dabindavo savo konfe- 
iąratkas; Sumuštas gaidys 
kovos lauke paliko vieną 
/uodegos plunksną, kurią, 
:aipo laimiki, siunčiu Pil- 
udskio kepurei papuošt. 

Prošepanas. peštukų revizi
jos vadas.”

HŪM0R1ST1KA.S—:

JUOKAI APIE "PROšE-
PANUS.”

Prošepanas Kauno manife
stacijoj.

—Co znači: valio?—klau
sia Prošepanas vieno šaulio 
I>ežiurinčių tvarkos.

—Tai reiškia: "mušk pro 
šepanus iš Lietuvos/' —pa
aiškina šaulys, jo nepažin
damas.

—Mane? — klausia Pro 
šepanas.

—O tu kas toks esi?
—Jestem polak z pod Bei- 

sagoly.
—Vagie, kepurė dega! — 

pamanė šaulys ir pasiūlė 
Prošepanui sėdėt namie.

Prošepanas Seime.
—Pan Grajevski gerai 

<alba. • 4
—Taip, jis kviečia proše- 

oanus iš Varšuvos, ko! dar 
Seimas jų žemes žmonėms 
įeišdalino.

—Tai jau — aš tūtai — 
ižsirekomendavo Prošepa

nas.

Prošepanas komanduoja.
—Hej, legiony, do Litwy, 

skubinkitės do Litvvy!—
Legioninkas, šoblę barš

kindamas, džiaugias— Tai 
imsim ponai na Litvvie! —

—Kad ir ne visi, atkerta 
Prošepanas.

—Kaip tai ne visi? — ste
bis praalkęs legioninkas. — 
Juk visi gausim po dvarą.—

—Atsiimkit iš chlopų!
—Klopai dvarų neturi. 

Mes norim būti ponai!... — 
buvo bepradedąs ginčyti le
gioninkas.

—Bacznosc, psiakretv, 
psia... už ką kariauji? —su
tempė ji Prošepanas.
—Vz ponų dvarus, vašec.
—Dobrze! Dvarai yra po

nu, vieno nėra, nebuvo ir ne
bus jūsų, rozumiesz, psia- 
kosc* ?

—Rozumiem. prošepana.
—O dabar marš do kalu- 

žv! i nierozmatviac, psia...
—Slucham prošepana, — 

tarkštelėjo legioninkas savo 
šoblę ir nuėjo i kalužę.

Prošepanas Kalvarijos 
derybose.

—Preč su derybomis! Ei, 
’egionv, mano dvaro gelbėt! i

—Kas tau brangesnis: 
įvaras ar legionų galvos?

—Chlopų galvų kiek nori, 
o mano dvaras tik vienas.

—0 kai tie chlopai savo 
galvų neteks?

—Kai bus dvaras, bus ir 
•hlopų — nutrynė delnus 
Prošepanas.

Prošepanas kariauja.
Eina Prošepanas vedinas 

legioninkų buriu, ir koman
duoja: —Legiony, marsz do* 
iasu! — Iš miško prazvem- 
bė keliolika šaulių kulkų.

Prošepanas persigandęs 
šaukia: — atgal, do rowu!

Iš griovio pasigirdo kitas 
zalpas. Prošepanas, nenu
stodamas dvasios, rėkia sa
vo legioninkams: — 
choįvaisia za pana! 
gioninkai besislėpdami už 
viens kito, susikibo i vieną, 
eilę. Prošepanas atsistojo 
už paties paskutiniojo.

—Mušk, mušk prošepaną! 
— pasigirdo šaulių kaman- 
da.

Prošepanas, manydamas, 
kad ji ir krūmuose pažino, 
leidos švitini... do Polski.

Pan 
Le-

Ti

Daugiau šilumos dėl šaltų dienų

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, i-

*

Kabina iki Bremeno -$185—$210 iki Dancigo $135
Trečia klesa iki Bremeno $12i> iki Dancigo $200 ir $225.

' Karės mokesčiui $5.00

Padaryk jūsų kambarį malonų su 
1‘erfectian Aliejiniu Pečium. Pasta
tyk ten kur labiausia jis leikaling-as 

-bile kuku.
Ašiuones valandas tikro smagumo 
už iškašėius vieno galiono švariai 
degančio Socony Kerosino.
-čera šiukšlyno ar sunkumo, nėra du
rnų, nereik malkų nešti; nėra pelenų. 
•. um’s Perfection visada gatavas kož- 
nam momente. Lengvai pripilams. 
uzdegam.s ir isvaloms — ir aesmirdi 
taipgi.

Pirk Perfection šiandien ir jus na.si- 
(iziaugsit juom kasdieną.
Pasekmėm vartok Socony Kero»in.».

I

l

Prošepaną kontūzijo.
Prošepanas su savo legio

nais iškilmingai žygiavo Į i 
vieną paimtą miesteli. Sker
sai kelio demonstratingai 
:šėjo ožka ir sukdama vuo
degą, subliovė: ”baaač- 
nošč!” Prošepanas tame de- 
monstratingame ožkos žy
gy supratęs priešingą nusi
statymą ir būdamas pavyz
dingas vadas, pirmasis šoko 
ant ožkos ir Įsikibo i jos 
vuodegą. Ožką, bliaudama Į 
”Gevaaaalt!” leidosi bėgt, o Į 
Prošepanas su nutrukusia 
vuodegą atvirto aukštelnin- 
kas ir sisižeidė. Legioninkai 
nunešė savo vadą i lauko li
goninę. Atsipeikėjęs ir pas
tebėjęs savo rankoj vuorie- 
gą, Prošepanas, nenuvokda-| 
mas, klausia dežuriuojajn-; 
čio sanitaro: ”Co to znači?”i 

—To jest, prošepana, vuo-! 
dega.” — aiškina sanitaras, j 

—Jak to? — stebis Proše
panas.

—Nie viem, prošepana, 
su tokia prošepaną pas mus! 
atnešta.”

Oš "Trimito.”)

SuCONY

PERFECTION
OilHeaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

Jis myli juos!
Taip, kiekvienas myli Chesterfields.

Jus mylėsit juos taipgi. Todėl kad yra kas 
tai tokio gardaus, minkšto ir kvepiančio 
Chesterfieki cigaretuose, kad negalima iš 
kęst.
Chesterfieldų sudėstymas yra iš gero Tur
kiško ir Vietinio tabako, kuris negalimas 
nukopi.iuot. Jokie kiti eiga retai negali būt 
Chesterfields visados "Užganėdina.’’ 
taip gardus.

hesterfield
Tel. Haymarkat 4154
Gyveninio Tel.: Cambridge 6098.

ČIRKŠLĖ $2.45.

titą čirkšl ę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš-

I

KLERIKALO DAINA.
Anip AVesf Lvnno streiką plačiai į šalis, taip kad plauja vi- " ____ • - I sas dalis vietos. Prisiųsk $2.45 su sa-

DU. AL FIDEMIEIICZ,
GYDYTOJAS IK CHIKURGA8.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
iver.tadieniai8 nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Reom 218 ir 216.

Darbininko Draugas

f»AIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofisą.

Garsas per daugiau kaip 
56 metų.

Tėmyk Ikare (Anchor) VaizbaženklL

LAIVAS SISQUEHANNA’
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į 

BREMENĄ ir DANCIGĄ 
GRUODŽIO-DECEMBER 30-tą DIENĄ.

Kreipkitės tiesiog Į

45 Broadvvay, New York City
arba prie vietiniu agentų.

Prašalinkite Slogą su

CASCARA k> OUiNINE
F0R i

La Gripps
FOR

Colds, CougLj

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuoe pavyzdingus vaistus po ranka 
dėl pirmo nusičiąudėįiino.

Prašalina šalti i 24 valandas— Pegelbsti. 
Gripą i 3 dienas—Getas nuo Galvos skaudėjimo.

Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje— Cascara yra ge
riausias paliuosaviniui Tonikas—Nėra Migdonų Hills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

ATYDAI LIETUVIŲ ATYDAI

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 Pli 
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOšlij^3^

vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
orietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. 514, 
CHICAGO. ILL.

Beskaitant "Darbininką” 
Man akis pratyso,
Nes pilnas West Lvnnas 
bedievių priviso.
Nuo seno čia buvo 
Vien tik katalikai, 
O dabar kur žiuri — 
Visur cicilikai.
Andai susitvėrė 
Čionai progresistės, 
"Dar-kas” jas šmeižia 
Be mielaširdystės.
Elektros dirbtuvėj 
Žmonės sustreikavo, 
”Dar-ko” rėmėjai 
Skebaut suvažiavo.
i r aš darbininkas, 
3a netinginiauju. 
Kiti čia streikuoja, 
O aš streiklaužiauju.
Kas vakaras, rytas 
Melstis nepaliauju, 
Kas lieka nuo zupės, 
Dievui paaukauju.
Kaip einu Į Kliubą, 
Nešu maldų knygą, 
Bedieviai kaip žiuri, 
Aš rodau jiem špygą. 
Geri kunigėliai

t

Prošepanas atakuoja.
Viename lietuviškam kai

me Prošepanas užklupo viš
tų pulką, kuri vedė labai 
šlakeckos i“ 
Būdamas narsumo 
rivs savo buriui, Prošepa
nas, kaip bomba. Įpuolė Į 
vištų pulką ir pasivijęs jų 
vadą, kirto savo šoblę gai
džiui per vuodegą. Gaidys, 
nesitikėjęs tokio staigaus 
puolimo, dvasios netekęs, 
leidos bėgt, savo pulką pa
metęs. šaukdamas sulenkė
jusiu akcentu: ”choc by ku
ria. choc by kuda*’!

Išsklaidęs vištų burĮ, Pro-, 
šepanas Įsakė savo legio-Taip mane mokina; 
nams surinkti trofėjus. Ra- Nors dirbu per streiką, 
sta žiupsnys vištų apatinių Da šelpti ketina, 
plunksnų ir didelė plunksna Klerikalas.

išvaizdos gaidys.
pavyz-

i ATGAUS JUMS:— | 
APETITĄ, f

PATAISYS VIDURIUS I 
SUDRUTINS JŪSŲ I

SVEIKATA. !
Mes išdirbame daug Lie- !; 
karstų pagal Europos (se- < i 

į > no krajaus) metodos, per- ! > 
•! tai musų lekarstos yra į > 
;) geresnės negu kitų. 1 
■! Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ | 
■ • sandelis yra turtingiausis i 
I! visoj Amerikoj, nes mes |

taupome apie 500 Įvairių | 
šaknų ir žolių. * |

Reikalaukite nuo musų | 
tam tikru aprašymų apie | 
Įvairias lekarstas—siun- Į j 
čiame persitikrinimui dy- ' ' 
kai. ! !

SALUTARAS DRUG ! i 
CHEM. co. ;;

Prof. J. Baltrūnas I 
1707 S. Halsted st, j j

CHICAGO, ILL. J
_ < i

« Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. * 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. .Kebus

niežėjimo, kasjmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
nou pleiskanų.

RUFFLES
visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, 

tik retkarčiais sūvilgymas galvos apsaugos ją nuo plėiska-

vra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams, 
nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 

jei turite pleiskanų.
aptiekininkas parduos jums tiž 65c. bonkutę. Mes taipgi 
atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 

ar nioncy order. kuriuos siųskite šiuo adresu: •
F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Bro»dway. New York <—«—»

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis
Koris parodo valandas. minutas, dienas, suvaitos; ku- 

nH-esis. mene šio dieną ir permainas. Tai yra kas 
^ebėtir.o ir tokį laikrodėlį turėt, yra didelis paranku-

mas visam amžiui. Lukštai 
to laikrodėlio yra gražus 
ir labai tvirti, .7 akmenų 

mechanizmas geriausi? 
plieno ir nikelio, laiką lai
ko gerai, ir gvarantuotas 
ant 20 metų. Kiekvienam, 
kas tik pamato tas laikro
dėlis patinka. Vertas užsi
merkus $15.00, o mes par-

, , au« fabrikos kaino už $9.75 ir priedų duodam, kuris perka laikrodė- 
1 Lii-.elę drukuot laiškus (tvpewriter), kuri yra graži ir tvirta. Turi vi- 

' i^jes, numerius ir ženklus ir ant jos kožnas gali drukuot, kaip ant 
,“os mašinos. Ji parsiduoda po $5.00 ir brangiau, o pas mus gauna 

pyKA 1. kas perka laikrodėlį. Užtikrinam kiekvienam užganėdinimą ar- 
. ’ -a nam pinigus. Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi kada ris- 
,ca Ltnei i namus. Adresas; ____ (23)

SALES COMPANY. 1»1« NORTH IRVINE AVĖ..
K Dept 300, CHICAGO, ILL.

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

F. AD. RICHTER & CO.,
Xew York. <

Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino. kurį man .siuntėte 

ir maldauju prijiniktte nuo manęs širdin
giausią padėką tiž taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui.

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

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

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

Kūdikių geriausias draugas
Duok 

nutildoma-, 
negaus:

jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne- 
<ireičiattsia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol

BAMBINO
Vaikai myli ji I Jie nori jo daugiaus!

Tikrasai turi Bambino'Ulčs paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojitMį
'O-. buteli.-, vai'tinyčiose arba 6oe. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:

I ■. AD. RICHTER & CO., Bosh Terminai BMf. No. 5, BROOKLTN, UI
g"? <-
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Kreipkitės prie artimiausio Gunard Agento.
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nėdinti. Kviečia Komitetas
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Severa’s
Ledsylį

I

CUNARD LINE
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W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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Severos Gyduoles užlaiko 
Šeimynos sveikata.
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Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir
PETNYčIOMIS

nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS. ■

i 
I 
i
i 
»

SPECIALISTAS VENERIŠKŲ }
II
i t 
t 
i i
t<1 i 4

(5 'fei.: Richmond 2957-M.

,<
(
(
j
i i

Yra Įsteigti prirengiamieji 
kursai j

TECHNIŠKAS MOKYKLAS,
UNIVERSITETUS ir AKA
DEMIJŲ SKYRIUS.

Boston Y. M. C. A.
316 Huntington Are-

BOSTON. MASS.

CHORŲ MOKYTOJAS
.’ajieško vietos už choro mokytojų.;
Kreipkitės šiuo antrašu: K.. Z., 769]
L. Broadway , So- Boston, Mass.

i

i
WAREWELL COMPANY [ 

 -J Philadelphia, Pa. |

KELEIVIS

rą pavogė jo instrumentus.

■

■

s

«

a
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MILMAUKEE
SALY K LOS iii APYNIAI.

§1.50 už kombinacijų, iš kurios pada
romi 5 galionai. Per paštą užsaky
mai išpildomi tuojaus. (47)

MlLtVAL KEE PRODUCTS CO.
112 Sudbury st.. Boston. Mass.

nedelioj, 21 lapkričio. 1920. įės vakare^ Grajis!

PARSIDUODA DU NAMAI. 
\ ienas 3 šeimynų, antras 1 šeimynai, 
dvi barnes. didelis sodas, 11 lotų že- 
mes; prieš pat lietuvių bužnvcia, ge
ra vieta bizniui.

frank duoba
221 Ames st.. Montello. Mass.'• t

REIKALINGI MEDŽIU 
KIRTĖJAI.

iirbti prie Great Northern Paper Co. 
daine valstijoj; mes neimam už pa 
odymą darbo. Darbininkai reikalingi 

prie New York Centrai geležinkelio, 
selic-nė dykai. Atsišaukit. (?)

NORTHERN LABOR AGENCY
43 I’ortland st., Boston, Mass.

REIKALINGI AGENTAI.
Lietuvių apgyventose kolonijose. Ku
rie nori uždirbti gerus pinigus liuo- 
same laike aiba visą laiką padėti ar.c 
io. meldžiu atsišaukti šiuo adresu.

Baltic Statės Finance < orp. 
Securities Dept. 

;61 W. Broadvvav.
So. Boston. Mass.

Lietuvys Karpenteris. 
liirbu abelną medžio darbą prie nau- 
iu namų arba taisymo. Imam abelną 
iarbą ant kontraktų arba dienų. Dir

bam pigiai ir greitai. <46'
A. J. S Y KĖS

210 Broadvvay, So. Boston, Mass.

5

Vietinės Žinios
Tunelio traukinis užmušė 

vaikiną.
Ant Kendall skvero aną 

vakarą tunelyje tapo už
muštas 16 metų vaikinas. 
Kokiu budu jisai i tunelį pa
teko, niekas nežino. Polici
ja spėja, kad jis tenai tyčia 
įnėjo, norėdamas nusižudvt, 
bet jo tėvai ir giminės sako, 
jis nebūtų to daręs. Motor- 
manas sako, kad išėjus 
traukiniui iš Kendall skve
ro, jisai patėmijęs tunelyje 
žmogaus šešėlį ir tuojaus 
priveržęs tormazas, kad su
laikius truki, bet tuo tarpu 
vaikinas sugriuvęs ar tyčia 
puolęs po ratais.

15-tas Metinis Balius!
RENGIA LIETUOS SENI DRAUGY’STE CAMBRIDGE, MASS..

III\NKSG1V1NG DAY. KETVERGE,

25 Lapkričio-November, 1920 
Prasidės nuo 2 po pietų ir tesis ikill;30 vakaro 

CYPRUS HALL
PROSPECT STREET. CAMBRIDGE.

Graįins "Algirdo" Orchestra is MonteUos. po vadovyste B. ". Butkaus. 
Balius bus vienas iš linksmiausių. Visi žino kad muzikantai geriausi, sve
tainė puikiausia. \ algių ir gėrimų kokių tik kas norės. Todėl visi vietiniai 
ir apielinkės miestelių lietuviai, valio į Balių Lietuvos Sūnų Uraugvstės.

Uzkviečia visus KOMITETAS.

9

FLANELINIAI 
MARŠKINIAI BALTIC-AMERICAN LINE

1‘aveldėja RUSIŠKOS -AMERIKONIŠKOS LINIJOS.
TIESI PASAŽIER1NĖ LINIJA be jokio persėdimo iš 

DANCIGO IR LIEPOJAUS
- -------į NEW YORKĄ ir atgal. -....- ■

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITES.
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės prie

A. E. JOHNSON & CO., Generalis Pasažierių Agentas,
55 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

. arba pas vietinius musu autirizuotus agentus.

1 Į

SOUTH BOSTONO

Namij Jieškotojams
Namą kainos nepuls. Nors medžiaga 
truputį nupuolė, bet už tai darbinin
kų algos kįla. Nelauk, ve.tau mokėsi 
-•rangiau. Mes turime pardavimui J 
naujai perdirbtas trijų šeimynų stu
las So. Bostone. Pirk vieną, dvi arba 
ir visas tris. Musų išlygos lengvos.

Boston Realty Inprovement
Society

19 Marrill sL. Dorchester. Mass. 
Tel. Col. 9463-R.j 

i

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

ant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo " užsisenėjusio reu
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius da: arus per telefonų 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, 
steikite j APTIEK Ą po numeriu te. •. ’

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

į kuriame bus proga pasi- 
1 kiaušui gražių dainų ir pui- 
1 kios muzikos. Moksleivis 
[Madas Rastenis skaitys pa 
I skaitą, temoje “Žmonijos 
Pažanga Mokslo Dirvoje."

Įganga veltui.
Liet. Studentų Kliubas.

L. G. D. 20-tas Skyriaus 
Protokolas.

1. Boston, Mass., LGD. 20 
(atsinaujinusio) skyriaus 
pirmas susirinkimas įvyko 
lapkričio 12, 1920, 7:30 vak. 
„Sandaros” ofise. Pirmiau
sia p-nia M. Damijonaitienė 
paaiškino reikalingumą L.
G. D-tės, kad paskutiniame' 
momente Lietuvai paduoti 
ranką. Po to buvo visų išsi
reikšta ir pasirodė didelė 
svarba, kad kuogreičiausia 
suteikus medikalę pageltą 
Lietuvai. Visi pasižadėjo) 
energingai tame darbe pasi
jai buoti.

2. Išrinkta valdyba: pirm. 
M. Damijonaitienė. sekr. 
kun. S. Geniotis, kas. K. Šid
lauskas —išrinkti visi vien
balsiai.

3. Nutarta, sušaukti vie
šą susirinkimą ir pakviesti 
vietos kalbėtojus, kad išaiš-

! kinus dalykus visuomenei, 
kas link naudingumu LGD. 
darbo.

4. Nutarta pakviest mote
ris, iš kurių darbštumo bus į 
laukiama vaisių musų bro-j 
Tams kareiviams.

5. Kadangi čia nevien dar- j 
! bo reikia, bet ir finansų, tad Į

į vietosi 
draugijas bei organizacijas, 
kad paremtų finansiškai! 
ir butų siunčiami delegatai Į 
LGD-tę.
LGD. Sekr. kun. S. Geniotis.

"Agentai” apiplėšė moteli.
Eva Waserman, kuri aną

dien atsidarė So. Bostone 
krautuvę, tapo apiplėšta da 
negirdėtu budu. Pas ją atėjo 
du vyrai ir pasiūlė namą 
pirkti. Jie pasisakė esą „re-j 
ai estate agentai“, ir taip ją 
įtikino, kad moteris išsiėmė ’ 
iš bankos $4,000 ir nuvažia
vo su jais apžiūrėti siūlomo 
namo. įsivedę ją į vidų, jie 
patarė jai pasidėti savo dai
ktus tenai ant stalo ir apžiū
rėti kambarius. Kuomet vie
nas jai rodė kambarius, tai 
kitas sugrįžęs prie stalo pa
vogė jos pinigus iš krepšio. 
Sugrįžus namo moteris ap-Įl)O bet ir nnan
sižiurėjo. kad nėra jos pini- ^utarta atsikreipt į
gų, bet ”agentų’’ jau nebu
vo.

Nuvertė bažnyčios bokštą.
Miešto valdžia įsakė nu

versti So. Bostono universa- 
listų bažnyčios bokštą prie 
Broadway, nes jis buvo jau 
pakrypęs ir t 
nors nugriūti ant žmonių.

— 4 1

Apvogė daktarą.
Doręhestervie likos areš-į . . - - rtuotas tūlas Livingston, už-> kviečiame ateit ir pasali-

Susirinkimas.
LSS. 60 kuopos, nedėlioję.

PIGIAI!
> ps C st.. So. Bostone. 3 šeimynų 
siūba, randų §36 ant mėnesio, parsi
duoda už §2600. Mažai įmokėt ir tik 
po 15 dol. ant mėnesio.

1> Charles st.. Place. Charlestown, 
" ruimų stuba. įmokėt §100 ir po §10 
ant mėnesio. Kaina §900. Netrotysi 
;.i'.t šio pirkimo. Atsisauk pas savinin
kų. F. F. Casey

S4 Wheatland avė
Dorehe-’.er. Mass.
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TeL Beach 6933

OR. N. M. FRIEIMAN
LIGŲ.

VYRŲ ĮR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

eaiėio kada ILapkričio 21 d- nuo 1:30 p0' 
galėjo Kaaa(pietų socia]istų saiėje. 4091 

!Broadway (ruimas 15). Visi 
i nariai malonėkit ateiti, yra 
i daug svarbių reikalų. Taip-

I l_jl V lllwOlvIl, L4Ž." • -i • • • • j •
tai kad būdamas nas dakta- nluS’ kune PriJauciat socia- tai, xaa ouaamas pas aaxia , intAra«nniata«

PROTESTO MITINGAS 
IR PRAKALBOS.

500 I MIŠKUS.i . . *■į J New Yorko vals. Me. ir New Hamp- 
! shire kirsti medžių, tūkstančiai į mė- 
j nesi. Geriausios kompanijos. Vyra; 
uždirba didelius pinigus ant aproka- 
vimo. Daug kitokių darbų. (47)

NaTIONaL LABOR AGENCY 
luS Fricnd st.. Boston. Mass.

listams arba interesuojatės 
■u veikimu, nes yra puiki ir 
šilta salė užėjimui kaip ne- 
dėldieniais taip ir papras
tais vakarais.

LSS. 60 kp. sekr.
j
iĮ
BALIUS. Rengia Laisvės 

Rengia „Keleivio’ Bendro- rjynimo Fondas, Subatoje, 
vrė Cambridge’uje, po Nr 7 20 lapkričio. Lietuvių Sve- 
Burleigh st. Ateinančioje rainėje. So. Bostone. Prasi-

Gcodingo orkestrą. Užkvie- 
čia visus atsilankyti.

Komitetas. Į 
BALIUS! BALIUS!!

Rengia Liet. Ukėsų Kliu-i 
bas, ketverge, 25 Lapkričio- 
Nov., 1920 ,Thanksgiving 
Day, Lietuvių Salėje, kam-' 
ras E ir Silver gatvių.

neš pavergimo Bostone, Mass. L__ _

Pradžia 7:30 vaL vakare.
Draugai ir Draugės! Jus 

jau žinot, kad nusibankruti- 
ję Lenkijos didikai užpuolė 
Lietuvą. Jie paėmė jau Vil
nių ir laužiasi prie Kauno. 
Kuomet mes čia sėdim, te
nai miršta musų tėvai ir 
broliai kovoje su užpuoli- ras E ir Silver gatvių. So. 
kais, kurie neš pavergimo Bostone. Mass. Prasidės 2- 
ir baudžiavos jungą. Ira va L. po pietų ir trauksis

Prieš šitą pragarišką pik- iki 12 nakties, 
tadarvstę, kurią aiškiai pa-1 Gerbiamoji Visuomenė! 
laiko ir sąjungininkų impe-.Tai bus vienas iš gražiausių 
rialistai. mes turime protes-, balių. Todėl malonėkit atsi- 
tuoti visomis savo jėgomis, j lankyti, nes bus puikiausia 
Tuo tikslu "Keleivio“ Ben- orkestrą iš Montello. Mass. 

drovė rengia šitą mitingą. į Taipgi bus skanių gėrimų ir
Todėl, kas tik gyvas, turi .užkandžių, visi busite užga- 

s teiti ir kartu su kitais pro-Tr ' “ •
testuoti prieš Lietuvos nai
kinimą.

Kalbės „Keleivio” redak
torius S. Michelsonas ir J. 
Neviackas.

Tžanga visiems dykai.
Kas norės, galės per šita 

mitingą ir prie „Keleivio" 
Bendrovės prisirašyti.

Visus kviečia '
„Keleivio” Bendrovė.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka ti išėjo iš spaudos nauja knvgi 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygų 
.ėję aprašoma visokias vaistiškas žo 
es, šaknis, žiedai ir tt, nuo kokių Ii 
4ų ir kaip vartojama. Su lotyniškai.- 
jžvardyjimais, taip kad kožnas gal 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap 
tybių ir receptų. Tokia knygutė yr: 
Koznam reikalinga. Prekė tik §1.00.

M. ŽUKA1TIS (35:
451 Hudson avė.. Rochester, N. Y

LIETUVIS DENT1STAB

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADVVAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bortoa 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 1 
” 6:30 ” 9

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IK SLA

PIAS LIGAS.
VALANDOS:

x\uo S iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 diena. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

42 1 H ANO VE K S T.
BOSTON, MASS.

4-tas metinis Liet. Ko-op. Ben. Namo

Apvaikščiojimas
Atsibus Ketverge

25 Lapkričio-November,
"Thanksgiving Day’’ 

Padiekavonės Dienoj

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
26 Lincoln Street. Brighton, Mass.

Programas prasidės lygiai kaip 2 vai. 
po pietų ir trauksis iki 8 vakare; nuo 
f- iki vėlai nakties bus linksmus šo
kiai.

Bus sulošta labai juokinga keturių 
.......2 ■ Minėta vei

kalą sulos susivieniję gabiausi vieti
niai aktoriai. Taipgi bus visokių pa- 

J 
ir tam panašiai. Kalbės F. J. Bago- 

’s čius.
i_____________________________________
GARADŽIUS! Norintieji pastatyt 
automobilių ant žiemos arba parduot, 
atvežkite pas mane; vieta sausa ir 
švari, tik §4.00 ir §5.00 į mėnesj. Tai
pogi galima gaut kambarį su šiluma 
ir elektros šviesa ir maudyne.
P. KETVIRTIS, S6 Porter st.. Sonier- 
ville, Mass.

MOKSLEIVIŲ VAKARAS
Su dainomis, muzika ir, 

paskaita, rengia Lietuviu komedija "vagis”. * 1 1 T— >• kala ttiilrvu CIK ivioni in
Studentų kliubas, nedėlios 
vakare, lapkričio 21. kaip 8 minimų. kaip tai: magikos. dainų 
vai. Lietuvių Svetainėje, 
kampas E ir Silver gatvių,
So. bostone.

Gfcibiamoįi Lietuviu Vi
suomenė! šiuomi užkviečia- 
me i nusų pirmąjį šiam se
zone parengtą viešą vakarą,

■
■■■■
i■■

| I

■■
■
I 
■
® (pirmiau žinoma kaipo Severos Gyduolė ®
■ nuo Inkstu ir Kepenų), per ketures de- jį 
iiimt metu tie ealingi vaisu! pasekmin- S 

Vai teisi yvaires ligas inkJtu ir pūsles. ■ 
Tūkstantiai ligoniu pasinaudot ir paliks ■ 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mieras. ™ 
75 centai ir $1.25. Kožnoi aptiekoi.

(Dr. L. J. Podderj
i Iš Petrogrado.
| GYDO. SLAPTAS VYRŲ IR (; 
| MOTERŲ LIGAS.
į Taipgi Kraujo ir Odos Liga*. ;
J VALANDOS: Nuo 9 iš ryto \ 
£ ik? 9 vai. vakare. į •
x Kalbu Ruskai ir Lenkiškai (2) L
I 69 CHAMBER ST., BOSTON. į: 
T Telephone: Haymarket 3390 ė

• Daktaru Ofisai
t

I
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į 
į
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MEDICAL OFFICES
22 TREMONT RWO, Scolly Sq. 

BOSTON. MASS.
Kalbame Raškai ir Lenkiškai 

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymų esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.
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Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai
PASPORTUS

su Latvijos vizų keliauti
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausis patmavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą į LIETUVA.

čekius išduodame Į Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

International Bankers 
Company 

103-5 SALĖM ST, 
BOSTON, MASS.

Jseigta 1880 m.

f t t| f
T-

j NESIUSK PINIGŲ.
i >u puikus Susųuehanna audekliniai <
• lanelio marškiniai tik §3.69. Tie-} 
I iog iš dirbtuvės. Be tarpininkų už- i
• larbio. Kitur jie kainuotų §6.arba • 
j r daugiau. Puikiai pasiūti. Sukirpti i 
» >agal liuosa mierą. Smagus devėt. • 
•tiemos sunkumas. Minkštas, žemyn, 
, įulenktas kalnierius. Du drūti ir di- • 
Heli kišeniai. Visur dubeltavai siūti. J 
J leri darbui arba šiaip nešiojimui. | 
(Užmokėk pastoriui §3.69 ir už par-♦
• iuntimo Štampas, tuomet išbandyk , 
I uos. Jeigu nepatik-', grąžink ant • 
I nusų lėšų. Jūsų pinigai bus sugra- 1
• tinti. Orderiuok pagal Nr. F. S. 509 ! 
pažymėk savo mierą ir kokius nori,} 
} udus ar mėlinus. Tik dvėjis marš-, 
, inius ant šio pasiulvmo.

i Dept. F. S. 509

Ant 21 
akmens

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

<elžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai- 
<as žinoti. Gvarantuotaš ant 20 me- 
ų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš- 
•iųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
■eso už§9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
caštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
fei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
ento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 

rnet už tokį pat laikrodėlį ašie §25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
ciekvienu laikrodėliu.

ENCELSIOR WATCH CO.
•06 Athenaeum Bdr. CHICAGO. ILL. į 

_____ __  _ . ----- I

Dr. A. Christian
SPECIALISTAS

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
06—67 Journal Building

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS. 
Tel. Main 3334

LIETUVA
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmų: išardymą, pataisy
mų, sustatymu, važinėjimų, visokių 
pienų; taipgi duodame lekcijas apie 
elektrikų. Mokiname uz prieinamų 
kainų. Gvarantuojame išmokinti kiek-

LAIVAS AQUITANIJA 
IŠPLAUKS LAPKRIČIO 23 DIENA

Į HAMBURGĄ IR LIBAVĄ
Per Angliją.

Kabinas §180.00
TREČIA KLESA:

Į Hamburgą ............... $125.00
I Liepoją ............ $145.00

Karės taksu $5.00.

i ..Telefone: Malden 873-W. • CHELSEA 1691-W. |

DAKTARAS S. C. PAVLO |
į, Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu- e
3? bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Specialistas-chirurgas ir S
Ž veneriškų ligų.
| CHELSEA, MASS., 142 BROADVVAY. i
$ MALDEN, MASS- 356 FERRY ST. |

Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare. S

DRAUGAI, platinkite „Kele>v’į’ tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00.

KALEDŲ KELIONĖS
27 LAPRIČIO NOV-, išplauks Laivas CARON1A

20,000 tonų Įtalpos.
2- ra Klesa................... $180.00. Karės taksu $5.00
3- čia Klesa................. $125.00.
9 GRUODŽIO-DEC.. išplauks Laivas SAXONIA

14,300 tonų įtalpos.
Kabinas.....................$180.00 Karėes taksu $5.00
3-eia Klesa $125.00.

Didžiausi Laivai tiesiog Į HAMBURGĄ
3-čia Klesa j Eytkunus per Hamburgą $130.40.

Karės taksų $5.00.
Yra Agentai jūsų mieste arba apielnikėje, klauskite.
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Silpni Inkstai
gali būti prežasčiu daug ligų, kurios apsi
reikšta per strienu. iSblySkusia.
pageltanavosic od», sutinimu aplink riesi}. _ 
skaudinga ilapinima ir patinimą akiniu įį 
voku. Kaip tik pajusi kad inkštai netvar- į 
kl. ae gaišink laiko ir gauk *

vieną ypatą — jauną, seną, vyrą ar 
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
ką kursą ir angliškai lietuvišką kur
są Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiui 
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių savaitėje. Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai vakaro. Nedėliomis nuo 
1 iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių informa
cijų reikalaukit pas prof. (28)

Tychmiich Auto School
601 E. 17 St.. And 293 Avė. B.

NE\V YORK CITY. N
Telephone Styvcsant 5406.

Y. M. C. A.
VAKARINE MOKYKLA

JUOZAS ZUPKAUSKAS

Aš JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, vėlei kreipiuos ir 
primenu mano draugams, kad aš da vis tebesu su didžiule 
firma S. H. HARRISON CO.. 672 Washington st., Boston 

Šio Rudens Sezone, Harrison Komp. gali pasiūlyt dau
giau ir didesnės vertės tavorų negu bent kuriame sezone 
seniau, todėl, kad ji nepirko jokių SIUTŲ arba OVER- 
KOTŲ vienus metus pirmiau, bet pirko juos dabar, kada 
prekės nupuolė, ir todėl parduoda daug pigiau negu kiti 
Storai. Aš užprašau mano draugus atsilankyti ir pama
tyt mane. Aš užtikrinu sučėdyt jums nuo $R) iki $25.00 
ant Siuto ar Overkoto.

Kainos ant Siutu ar Overkotų $19.50—$20.50, $29.50 
—$34.50, $38.50—$43.50 ir $48.50.

JOSEPH ZUPKAUSKAS
Sąryšyje su S. H. HARRISON CO. 

662-672 WASHINGTON ST BOSTON, MASS.


