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Tarp Kauno ir Vilniaus vėl 
prasidėjo mūšiai.

LIETUVIAI KOVOJA 
PRIEŠ 15 LENKŲ 

DIVIZIJŲ.
LIETUVA PRAŠOSI 

TAUTŲ LYGON.
Iš Ženevos pranešama, 

kad keturiolika tautų, ne
skaitant Vokietijos, padavė 
prašymus, kad Tautų Lyga 
priimtų jas savo tarpan. 
Tarp tų tautų yra Finlandi- 
ja, Estonija, Latvija, Lietu
va, Ukraina, Bulgarija ir ki
tos.

Tautų Lyga siunčia j Vilnių 
tarptautinę armiją.

Tarp Vilniaus ir Kauno 
vėl prasidėjo smarkus mū
šiai. Lietuviai kovoja prieš 
15 lenkų divizijų. Atėjusi šį 
jianedėlj iš Varšuvos žinia 
sako, kad generolas želgov- 
skis paėmė nelaisvėn nema- LENKAI KONCENTRUO- 
žą- Jjętuvių, tų tarpe ir vieną 
generolą. Lenkai sakosi atė
mė iš lietuvių Švenčionių ir 
Giedraičių miestelius, iš ku
rių anądien lietuviai buvo 
juos išmušę. \ e,’;’/'*

Nusiųsta Lietuvon Tautų 
Lygos komisija, kad sutai
kytų Kauno'valdžią su "Lie- 
tuvos centro respublika,” 
kurią. želgęvskis Įsteigė Vil
nių jė,ikį: šiol da nieko nenu
veikė. Šiomis dienomis šita 
komisija .vyko iš Vilniaus Į 
KauBą ir, sakoma, lietuviai 
pę<. klaidą ją apšaudę. Į 
Kauną ji da nepribuvo, nes 
ant geležinkelio tiltas išar
dytas. Lietuvių inžinieriai 
dabar taiso tiltą, o Lygos 
komisija tuo tarpu gyvena 
vagonuose.

Ženevoj, Šveicarijoj, da
bar yra susirinkęs Tautų 
Lygos kongresas, kur daly
vauja daugiau kaip 40 tautų 
atstovai. Lietuvos atstovai 
irgi nuvažiavo tenai; nuva
žiavo jie ne kongrese daly
vauti, bet paduoti ant lenkų 
skundą ir pareikalauti, kad 
Tautų Lyga suvaldytų savo 
narę — Lenkiją.

Tautų Lygos konstituci
jos 16-tas straipsnis sako, 
kad jeigu katras Lygos na
rių pradėtų karę neišbandęs 
visų būdų ginčams išrišti 
ramiu keliu, tai Lyga turi 
apskelbti tokiam nariui eko
nominę blokadą ir gali pa
naudoti ginklo spėką jo su
valdymui. Taigi lietuviai 
reikalauja, kad Tautų Lyga 
panaudotų dabar tą savo Įs
tatymą prieš Lenkiją.

Tautų Lyga nutarė nusių
sti Vilniun tarptautinę ka
riumenę "tvarkai palaikyt,’’ 
kuomet tenai bus daromas 
.gyventojų balsavimas. Ar 
lenkų kariumenė bus ištrau
kta sąjungininkų karei
viams tenai pribuvus, ar ji 
pasiliks, tai nežinia. Tele
grama iš Ženevos anądien 
sakė, kad siunčiamoji Vil
niun Lygos kariumenė susi
dės iš keturių tautų: anglų, 
belgų, frąncuzų ir ispanų. 
Bet Ispanijos ambasadorius 
Bato dabar paaiškino Ly
gai, kad Ispanijos valdžia 
nesutikusi siųsti Vilniun sa
vo kariumenės. Lyga dabar 
svarsto šitą klausimą iš 
naujo.

JA KARIUMENĘ.
Iš Berlino pranešama, 

kad Augštojoj Silezijoj len
kai pradėjo koncentruoti sa
vo kariumenę, matomai no
rėdami užpulti ant vokiečių. 
Vokietijos valdžia pranešė 
apie tai Francuzijai, Angli
jai ir Italijai.
ATŠAUKIA LENKUS Iš 
UKRAINOS ARMIJOS.
Lenkijos Seimo komitetas 

užsienio reikalams paskelbė 
pranešimą, reikalaudamas, 
kad visi lenkai liuosnoriai 
apleistų Ukrainos kariume
nę, kuri kariauja su sovie
tais, nes to reikalaujanti 
Lenkijos neutralybė linkui 
sovietų.

VILNIUJE SUSEKTA 
BOLŠEVIKU ORGANIZA

CIJA.
Želgovskio štabas sakosi 

susekęs Vilniuje bolševikų 
organizaciją. Dviejų jaunų 
moteriškių namuose esą at
rasta propagandos tikslams 
20,000,000 sovietų valdžios 
rublių, 4,000,000 caro val
džios rublių, daug perlų ir 
deimantų ir du pudu sprogs
tančios medžiagos.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
24, 1920, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

DEPORTUOS 500 KOMU
NISTŲ.

Darbo Departamento pa
skelbimu, dabar Suvienyto
se Valstijose yra sulaikytų 
daugiau kaip 500 "rusiškų 
radikalų", kurie turės būt 
deportuoti. Daug jų esą da
bartiniu laiku paleista ant 
parankos; kiti gi laikomi 
ant Deer Island salos Bosto
ne ir ant Ellis Island salos 
New Yorke, nes tuos esą 
’net ir trumpam laikui pa
vojinga paleisti.”

Darbo Departamentas sa
ko, kad iki šiol tie komunis
tai nedeportuoti dėlto, kad 
iš vienos pusės Skandinavi
jos šalis nesutinkančios leis
ti juos per savo žemes, o iŠ 
antros pusės dėlto, kad ru
bežius tarp Rusijos ir Fin- 
landijos esąs uždarytas.

Amerikos valdžia bandy
sianti susitarti su Estonija 
kad ši praleistų tuos radika
lus į Rusiją.

FEDERACIJA IŠMETA 
PIRMEIVIUS.

Amerikos Darbo Federa
cijos pildomoji valdyba iš
metė iš savo tarpo Fitzpatri- 
ką ir Fosterį, kurie buvo pa
sižymėję kaipo drąsus ir pa
žangus darbininkų vadai. Jų 
vietas užėmė tamsus atža
gareiviai, tikri gompersi- 
niai skebai.

PER RINKIMUS UŽMUŠ
TA 60 JUODVEIDŽIŲ.
Juodveidžių organizacija 

savo rasės reikalams ginti 
praneša, kad per prezidento 
rinkimus įvairiose Ameri
kos vietose buvo užmušta iš
viso apie 60 juodveidžių

ŠVEICARIJA ĮSILEIDŽIA 
SOCIALISTŲ KONGRESĄ

Šveicarijos valdžia sutiko 
Įsileisti tarptautini sacialis- 
tų kongresą, kuris šaukia
mas tenai 5 gruodžio Bern 
mieste, bet pastatė išlygą, 
kad laike savo buvimo Švei
carijoj kongreso delegatai 
nevarytų jokios agitacijos 
ir kad kongresui pasibaigus 
tuojaus apleistų šąli.

Kongresą šaukia tos so
cialistų partijos, kurios at
metė Iii Internacionalo 
lygas. Jame dalyvaus Angli
jos, Vokietijos, Šveicarijos 
ir Amesikos socialistų par
tijos.

są-

PANIKA CUKRAUS 
RINKOJ.

Pradėjus Kubai versti cu
krų ant rinkos milionais to
nų, cukraus kainos pereitą 
sąvaitę taip nupuolė, kad 
tarp cukraus spekuliantų ki
lo panika. New Yorko rin
koj smulkaus cukraus kaina 
nupuolė žemiau 9 centų sva
rui.

Z —_____

MOTERIS GAVO VYRŲ 
TEISES. TODĖL TURI 

NUSIIMT SKRYBĖLĖS.
Taikos teisėjas Aring Chi- 

cagoje nubaudė dvi moteris 
užsimokėti po $5 užtai, kad' 
jos nenusiėmė skrybėlių.

Atidarydamas teismo po
sėdį, teisėjas pasakė: "Visi 
malonės nusiimti savo kepu
res.” Bet dvi moterįs, Mc- 
Cann’ienė ir Ritter’ienė’ sė
dėjo sau ramiai ir skrybėlių 
nuo savo galvų nejudino. 
Teisėjas palaukė valandą ir 
sušuko: "Už teismo panieki
nimą užsimokėti po $5 bau
dos. Jeigu moterįs turi ly
gias su vyrais teises, jos pri
valo ir skrybėlės teisme nu
siimt."

Moterįs bausmę užmokė
jo.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on Nov. 
24. 1920. as required by the Act of 
October 6, 1917.

Amerika prieš Rusiją
Šiomis dienomis Anglijos 

premjeras Lloyd George pa
sakė parliamente. kad jo 
ministerių kabinetas nuta
ręs atnaujinti su Rusija 
prekybos derybas. Washing 
tono diplomatai yra tos 
nuomonės, jog Anglija grįž
ta prie derybų su bolševi
kais dėlto, kad Rusijoj su
dribo kontr - revoliucinis 
Wrangelio judėjimas. Wa- 
Jiingtone manoma, kad ši
tas derybas Anglija vedanti 130,000,000 frankų. Francu 
tu bolševikais netiek preky
bos, kiek politikos išrokavi- 
nais. Mat, Mažojoj Azijoj, 
°ersijoj ir Indijoj, bolševi
kai dabar veda smarkią agi- 
aciją prieš Anglijos viešpa- 
avimą tenai, todėl, saka 
Washingtono diplomatai, 
Anglijai rupi su bolševikais 
susitaikyt, kad jie tos agita
cijos prieš ją nevarytų.

Amerika neisianti nei pa
skui Angliją, nei . 
Francuzija. jeigu šiedvi pri- ______
pažintų Rusijos sonetų \ ai- geĮ bolševikai turi užmokėti 
dzia, nors tas pripažinimas caro skolas ir pertraukti 
toliaųs prek. bos atnaujini- savo agitacija,
mo ir neitu. Dabartine A-Į . . ..
menkos valdžia yra tos’ Anglijos premjeras Lloyd 1 
nuomonės, kad bolševizmas George pranešė parliamen- 
esąs pavojus pasaulio ramy- te, jog ministerių kabinetas 
bei ir kad jis laikosi Rusijoj nutarė pabaigti su Sovietų 
prieš žmonių norą ir valią, Rusija prekybos sutartį, ku- 
kad Rusijos gyventojai esą n buvo pradėta liepos mėne- 
bolševikų pavergti. i SI» ir nusiųsti ją. Maskvos

Bet Anglija ir Francuzija.valdžiai patvirtinti.
gali sovietų valdžią pripa- Į Sakoma, jog Anglijos val-

• i

j True translation filed witn the post- 
' master at Boston, Mass., on Nov. 
I 24, 1920, as required by the Act of 
October 6, 1917.

AMERIKOS BANKAI DE
RASI SU SOVIETAIS.
Iš Christianijos praneša

ma, kad tūli Amerikos ban
kai veda per ”Norske Rus- 
sisk Handelskompani” de
rybas su sovietų Rusija, no
rėdami parduoti jai daugy
bę Amerikos prekių, kurios 
atliko nuo karės Prancūzi
joj.

Sovietai nori nupirkti 100 
lokomotivų. 1,600 vagonų 
drapanų, avalinės ir maisto, 
kas išviso kainuoja apie

I

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Nov.
24, 1020, as reųuired hy the Act of October 6, 1917.

Bolševikai pertraukė
:! derybas su lenkais.

VVRANGELIS NETEKO 
90,000 KAREIVIŲ.

Generolas Wrangelis da
bar randasi ant frąncuzų 
laivo Marmoros Juroj. Lai
vas kupinai prigrūstas jo 
patarėjų ir artimųjų. Visi 
jie nusiminę, bet vaikščioja 
apsikabinę medaliais už 
"narsumą." Wrangelis pasa- 

zijos valdžia prieš tai pro- kė laikraščių koresponden- w 4- « O* A * X. *  “ ——  •
10

TRAUKIA LENKIJOS 
PASIENIN KARIUMENĘ.
Varšuva labai susigandus, 
pildo rusų reikalavimus.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad pradėtas pereitą sąvai
tę taikos derybas Rygoje 
bolševikai pertraukė. Dabar 
didelė sovietų armija kon
centruojasi prieš lenkų ge
nerolą Balachovičą, kuomet

IšDINAMITAVO ČEKŲ 
BAŽNYČIĄ.

Sthuthers miestelyj, Ohio. 
valstijoj tapo įsdinamituo-! $i 000,000 PELNO, 
ta čekų bažnyčia. Eksphozi-; ’ ’
ja nunešė gonkas ir aptrupi- Eagle spynų kompanija 
no sieną. Tarp kunigo ir pa- Terryville miestelyje, Conn. 
rapijonų tenai eina dideli valstijoje, šiomis dienomis 
nesutikimai, ir manoma, 
kad tą eksplioziją bus su
rengę patįs parapijonįs.

išmokėjo savo šėrininkams 
$1,000,000 pelno. O kada 
darbininkai reikalavo dau
giau algos, tai kompanija 
atsakė, kad nėra iš ko mo
kėti.

NUŠOVĖ 4 KALINIUS. 
White Gate mieste, Airi-

VALDŽIA ATLEIDŽIA 20,-
000 TARNAUTOJŲ.

Iš Washingtono praneša
ma. kad iš 92,000 valdžios 
tarnautojų tenai 20,000 bus
tuojaus atleista. Tuo budu joj..nušauta keturi politiniai 
norima sumažinti valdžios kaliniai, kurie bėgo iš kalė- 
išlaidas. limo.

testuojanti. Sovietai gi siu- tams: ”Mano kariumenė bu- kitos bolševikų spėkos muša 
lo pardavimui 18,000,000 yo apgalėta pašėlusiomis še- ukrainiečių kariumenę Ki- 
frankų vertės kailių Ar- šių sovietų armijų atakomis. | jevo apielinkėj. Artinanties 
changelske, ir viena anglų Po atkaklios kovos, ji pasi- bolševikų armijai prie Len- 

* " ....... Įkijos, visu rubežium dabar
j pilasi Lenkijon visokie pa
bėgėliai, civiliai ir kariškiai.

Sakoma, kad bolševikai 
pertraukė taikos derybas su 
lenkais dėlto, jog lenkai yra 
sulaužę pirmutinę sutartį 
Rygoje. Sulyg tos sutarties, 
lenkai turėjo apsilikti tenai, 
kur jų kariumenė stovėjo 
sutartį pasirašant, ir prie to 
da lenkai buvo pasižadėję 
neduoti jokios pagalbos uk
rainiečių vadui Petliurai. 
Nepaisydami sutarties, len
kai nuėjo da toli už nu
statytos linijos, užėmė Min
ską, Vilnių ir pradėjo siųsti 
"liuosnorių” Petliurai į pa
galbą.

Varšuva tikėjosi, kad bol
ševikai jau visiškai sumušti 
ir dabar laikas jai patogus 
plėšti svetimas žemes. Bet 
bolševikai dabar sumušė 
Wrangelį ir pradėjo traukti 
kariumenę prieš Lenkiją. 
Varšuva nusigandusi jau 
praneša ji atšauksianti savo 
kareivius iš Ukrainos ir iš
pildysianti visus rusų reika
lavimus.

Galicijoje bolševikų armi
ja jau stovi su lenkų kariu
menė veidas veidan ir jas 
skyria tik Zbručo upė.

Daugiau kaip 10,000 Pet
liuros kareivių pabėgo jau 
nuo bolševikų į Lenkiją. 
Lenkija bolševikams patai
kaudama tuos kareivius in
ternavo. Sakoma, kad ir 
daugiau Petliuros kariume
nės, kuri buvo sumušta prie 
Kijevo, artinasi prie Lenki
jos.

Prieš generolą Balachovi
čą bolševikai sutraukė apie 
Borysovą ir Bobruūką de
vynias divizijas. Jie nori jį 
tenai arba visai sunaikinti, 
arba nuvaryti Lenkijon at
gal ir pareikalauti, kad jis 
butų tenai internuotas. *

firma jau norinti juos pirkt traukė prie jūrių kranto, 
spaudžiama baisiais bolševi
kų kavalerijos antpuoliais. 
Tuo budu mano kariumenė 
buvo beveik visai iš Krymo 
iššluota. Musų spėkos išviso 

_____  siekė 270,000 kareivių, iš ku- 
i“ paskui GALI PRIPAŽINTI LĖNI- fų ,bu™ ,I5-°99 šaulių. V.Oa< 
• ■ -■ NO VALDŽIA DE FACTO. trecla dalis šitų spėkų likus

sunaikinta ir 6,000 oficienų 
sužeista. 15,000 koliekų ka
reivių mes palikdme bolševi
kams. Iš tų, ką- spėjom išvež- 

! ti, 30,000 dabar randasi ant 
I laivų. Jie bus apgyvendinti 
ant Lemnos ir Galipolio, kur 
dabar jiems rengiami lioge- 
nai.

Anglija taikosi sa So
vietą Rusija.

I

BOLŠEVIKAI SUTRIUŠ
KINO PETLIUKĄ.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad Petliuros armija, kuri 
kartu su lenkais ėjo Ukrai
noj prieš bolševikus, jau pa
sitraukė iš Kijevo ir kitų 
miestų, kokius ji buvo užė
mus. Sumušta jo kariumenė 
bėga i visas puses. Bolševi
kų kavalerija pasipylė visu 
jo frontu. Trįs Petliuros di-

gali sovietų valdžią pripa-j ___ ,
žinti, jeigu bolševikai pri- Jžia reikalaujanti, kad So- 
žadės juodviejų reikalayi- vietų Rusija paliuosuotų vi- 
mus išpildyt. Juk ir pereitą sus anglų belaisvius, kurie 
pavasari, kuomet Lloyd Ge- t]a randasi Rusijoj, ir kad 
orge vedė su sovietų atsto- prižadėtų nevaryti Anglijos 
vais derybas, tai tarp kitako imperijoj agitacijos, šituose 
jis reikalavo, kad sovietų klausimuose da nesusitarta.

Senų skolų klausimas taipgi 
da nesąs galutinai išrištas. v 
Anglija reikalauja, kad bol- vizijos esą apsuptos.

valdžia prižadėtų nevaryti 
agitacijos Anglijos valdo
mose žemėse Azijoj. P ran
cūzai tuome: priešinos toms 
deryboms ir sakė, kad jie 
sutiksią su rusais tartis tik 
tuomet, kuomet sovietų val
džia apsiims atmokėti 
Prancūzijos kapitalistams 
senąsias caro skolas, kurių 
yra apie 30,000,000,000 
frankų. .

Tuomet francuzai da ti- 
kėįosi, kad tas skolas jiems 
galės iškolektuoti Kolčakas 
ar Denikinas. Paskui jiems 
ta apsiėmė padaryti XV ran- 
gelis. Bet visi jie tapo su
mušti. Francuzai turės ga- 
Ij gale suprasti, kad norint 
ką nors už savo skolas gau
ti, reikia tartis su esama 
Rusijoj valdžia. Ir todėl la
bai galimas daiktas, kad da-, 
bar jie bandys su sov įetais 
kalbėtis. _____

US6LYKMS PARDAvi-”■ ^nVot^ veikim7Ru5iMl

ševikai užmokėtų visas sko
las, kokios buvo duotos caro 
ir Kerenskio valdžioms.

Washingtono valdininkai 
sako, kad darydama su So- r 
vietų Rusija prekybos su-l rfe atnaujinimo prekybos 

įtarti, Anglija faktinai pri- 3U pusjįa ;r ragjna gavo val- 
pazista Lenino valdžią. Wa- (jgĮa parj jj kuogreičiausia 
shingtone esanti gauta jau bai i tu0J reikalu dervbas 
ir kopija sutarties. Ji susi- su atstovais. Angli-
dedanti is 10 straipsnių.,Su- jos biznie;.iai bijosi> kad tUo 
lyg tos sutarties, abidvi sahs .arpu kka šalių kapitalistai 
sutinka priimti viena kitos neu‘žgrobt* Rus;J0s rinkų. 
atstovus, pripažindamos Y t^ j • • nugąsdino 
jiems ne vien tik asmens ne- Psirwf pįtaromis dieno- 
lieciamybę ir pilną laisvę pranešimas, kad Ame- 
veikimui. bet taipgi pilnas rfk ” kapitalistį sindikato 
diplomatiškas teises, kaip p vanderlip padarė
antai vizuoti, pasportus, bolševikais kontraktą 
siuntinėti,savo žinias slaptu ant metų iŠPaudoti sibi. 
r^?t.u.. rasytas ir siuntinėti kasyklas, aliejų ir žvėry- 

i oficialius. savo kurjeres bei b Rad Amorįkos vaIdžia 
pasiuntimus su uzpecetytais ; ublikonu ranka3 

5 APYNES IR pratimais, kūnų niekas ne- da iš_

ANGLAI SKUBINAS 
PRIE RUSIJOS RINKŲ.
Anglijos pramonininkai 

i daro didelių prisirengimų

su

NĖTI.
Valdininkai, kuriems pa-į 

vesta vykinti blaivybės įsta
tymą, uždraudė pardavinėt 
apynes irsėlyklas, norėda-

REIKALAUS Iš BOLŠE
VIKŲ ATLYGINIMO

Apie 1.200 anglų firmų ir 
privatinių biznierių pasam
dė Londone vieną advokatų 
kompaniją tuojaus užvesti 
bylą prieš bolševikų valdžią, 
kaip tik Anglija ją pripa
žins, ir reikalauti atlygini
mo už konfiskuotas jų dirb
tuves Rusijoj. Tos firmos 
apskaito savo nuostolius į 
$1,000,000,000. Ir pakol bol
ševikai tos sumos neužmo- 

Įkės, minėtos firmos žada

RUSIJA NEĮSILEIDŽIA 
VAIKŲ.

Amerikos Raudonojo Kry- 
’ žiaus direktorius pul. Ryan

mi tuo budu sulaikyti narni- Smith, audinyčios mašinis- praneša, kad iš 781 vaikų, 
niu gėrinuj darymą. Bet tas, skundžia miestą, reika- kuriuos- Raudonasai Kry- 
tuomer reikėtų uždrausti laudamas sugrąžinti jam žius buvo nuvežęs iš Vladi- 
Dardavinėt razinkas ir ma- $140, kuriuos jis sako polici- vostoko Finlandijon, Rusija 
liasą nes iš tų daiktų žmo- ja jam pavogė, kuomet jis įsileidusi tiktai 135. Kiti pa
neš deginę varo. Ant galo buvo andai areštuotas. Pini- siliko Finlandijoj, pakol bus,_ , _____  ____  ___
ir bulves reiktų uždrausti, gus policinanai jam pavogė sujieškoti Rusijoj jų tėvai J uždėti ant Rusijos aukso
nes ir iį A ’šeina geras spi- darydami nuovadoj jo kiše- ar gimini kurie nori juos areštą, kad bolševikai utga-
rjtas niuose kratą. ‘atsiimti. lėtų jo niekur išleisti.

POLICIJA APVOGĖ 
ŽMOGŲ.

Lavvrence, Mass. — John

niuose kratą.
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PATARIA NEDUOT KLE
RIKALAMS PAS1P1N1- 

GAUT.
"Naujienos” perspėja A- 

merikos lietuvių visuomenę, 
kad ji neduotų klerikalams 
pinigų, nes sustiprinę tais 
pinigais savo pozicijas Lie
tuvoje, jie gali da aprinkti 
koki lenkų bajorpalaiki Lie
tuvos karalium, taip kaip 
jie buvo pasikvietę andai 
vokiečių princą ant Lietu
vos sosto.

"Naujienos" rašo:
"Visos Amerikos lietuvių 

klerikalai susitarė paimt i sa
vo rankas aukas, kurias žmo
nės deda Lietuvos gynimui- nuo 
lenkų imperialistų.

"Chicagoje kunigai sušaukė 
savo ištikimuosius pasekėjus 
ir nutarė rengti prakalbas ir 
rinkti aukas Lietuvos gyni
mui.”
"Naujienos” nurodo, kad 

tąs aukas klerikalai renka į 
savo klerikališką fondą, ir 
sako:

"Lietuvių visuomenė turi 
atkreipti i tai kuorimčiausią 
domę.

"Klerikalų tikslas yra susti
printi savo pozicijas Ameriko
je ir Lietuvoje. Karės pradžio
je, kada amerikiečiai sujudo 
dėti aukas sušelpimui nuken
tėjusiųjų Lietuvos gyventojų 
nuo karės, tai klerikalai išnau
dojo tą žmonių ūpą tam. kad 
pripylus savo partijos kasą. 
Turėdami dešimtis tūkstančių 
pinigų, jie paskui paėmė Į savo 
rankas visą Amerikos lietuvių 
politiką ir sustiprino savo vien
minčius Lietuvoje- Ačiū tam. 
šiandien Lietuvoje klerikalų 
partija yra galinga.

"Dabar atėjo antras patogus 
klerikalams momentas. Lietu
va atsidūrė pavojuje, žmonės 
vėl ėmė gausiai aukaut. kad 
padėjus Lietuvai. Ir štai kleri- 

sav'o tinklą, 
pinigus i 
Jie skel- 
surinkto- 
vien Lie
kas juos

kalai vėl užtiesė 
kad suvarius žmonių 
savo partijos maišą, 
bia, tiesa, kad visos 
sios aukos einančios 
tuvos gynimui, bet
privers išpildyti šitą jų priža 
dėjimą? Kas juos sukontro
liuos. kuomet pinigai bus jų 
rankose ?

"Iki šiol klerikalai nepripa
žindavo jokios visuomenės 
kontrolės. Jie atskaitų visuo
menei neduodavo. Kuomet Lie
tuvos atstovas, p. Vileišis, pa
reikalavo, kad klerikalų Tau
tos Fondas parodytų, kur ir 
kiek pinigų jisai yra davęs 
Lietuvos reikalams, tai kleri
kalai šoko šmeižt ji. Visuome
nė ir šiandien nežino, kaip bu
vo suvartoti pinigai, kuriuos 
žmonės sudėjo Į klerikalų fon- 

. dą.
"Tas pats atsikartos ir da

bar, jeigu vieni klerikalai bus 
šeimininkai ant tų pinigų, ku
riuos žmonės aukauja Lietuvos 
gynimui.

"Klerikalai turi da ir antrą 
tikslą, reikalaudami, kad žmo
nės dėtų pinigus Lietuvos gy
nimui Į jų partyviską fondą. 
Siųsdami tuos pinigus Lietu
von, jie darys spaudimą Į Lie
tuvos valdžią, kad klerikalų 
partijai Lietuvoje butų paves
tos svarbiausios vietos, kad po 
tos partijos kontrole butų pa
statytas Lietuvos gynimo rei
kalas.

"Kokie ‘Lietuvos gynėjai’ 
yra klerikalai, mes jau gerai 
žinome. Dar nesenai praėjo 
tas laikas, kada klerikalai 
rė sutartis su kaizeriška 
kietijos valdžia ir rengėsi 
sodint ant Lietuvos sosto
kišką kunigaikštį, Urachą. Kas 
gali gvarantuoti, kad atėjus 
patogiam momentui, klerikalai 
nesusiuostys su lenkų junke
riais ir neužsimanys pasodint 
ant Lietuvos sosto kokį len
kišką bajorpalaiki?”
Žinoma, juodvarniai šauks, 
kad čia juos neteisingai va
gina ir šmeižia. Jie aiškins,

da- 
Vo- 
pa- 
vo-

tas beveik vienų lenkų; bet galima Lietuvai pripažinti.] fojrMįli yjj

tos ir silkės-
ar ne juokinga išrėdytų. Pasakykit, keno tad pusę 
jeigu lenkai užsimanytų ji "Laisvė’’ palaiko? 
priskirti prie Lenkijos? j -------------

į Vilnius taip pat priklauso NE "VYČIAI”. BET "VIŠ-;
I

kad jie nenori nei pasipini
gauti, nei karaliaus Lietu
voje statyti. Todėl "Naujie
nos" ir klausia:

“Bet jeigu jie neturi tokią 
pienu, tai kam jie užsispyrė 
reikalauti, kad aukos Lietuvos 
gynimui eitu į ių partijos ran
kas. į Tautos Fondą? Kodėl jie 
taip smarkiai priešinasi tani, 
kad aukos butų siunčiamos 
Lietuvos Misijai? Kodėl jie va
ro tokią šlykščią kampaniją 
prieš Lietuvos atstovybę, kuri 
renka aukas Lietuvos gyni
mui?”
Ir ištiesų, keistai jų tas 

užsispyrimas išrodo. Jie ga
tavi muštis, kad tik aukos 
Lietuvai eitų per jų klerika
lišką kromelį.

Bet kas gi reikia daryti, 
kad renkamų Lietuvai aukų 
klerikalai negalėtų pasi
glemžti ?

Atsakymas lengvas: vi
sas aukas reikia siųsti tie
siog Lietuvos Misijai. Siun
čiami per Misiją pinigai 
greičiausia ir tikriausia pa
sieks Lietuvą, ir klerikalai 
negalės iš jų pasilikti treč
dalio savo klerikališkai po
litikai.

Lietuvos Misijos adresas 
toks: Lithuanian Mission to 
U. S., 257 W. 71st St., New, 
York City.

Lietuvos valstybei, kaip 
New Y orkas arba Toledo 

I Suvienytoms Valstijoms. O 
tečiaus lenkai nesigėdi jį sa
vintis ir Tau.ų Lyga sutin
ka. kad jie "nuspręstų" jo 
likimą, lyg ji nežinotų, kam 
tas miestas ištiesų priklau-
so.

Kaip ilgai tęsis bedarbė?
Bedarbė Amerikoj prade- ką tik tuomet galima išnau- 

Ida apsireikšti visu savo doti, kuomet jis dirba. Kuo- 
’ šiurkštumu. Kas dieną už-)inet jis sėdi be darbo namie, 
sidaro vis nauji fabrikai ir kapitalistui iš to nėra jokios 
vis nauji tūkstančiai darbi-[naudos Todel ir jiems svar_ 

I *. *L -k'1“ k- 
pramonėj atleista nuo darbo i greičiausia galėtų sugrįžti 
jau apie 150,000 žmonių, prie mašinų.

• • 1 -J___ •

Sutraukus visa tai kru-

Nors, galbūt, antgalvis! 
! šio straipsnelio skaityto
jams atrodys keistas, bet 
imkite kantrybės ir skaity
kite toliau, o pamatysite, 
kad dalykas eina apie gana 
keistą ypatą. Mat, pagal po
no taikomas ir žiuponas.

Aš čia neliesiu Jukelio as
mens ypatybių, kaip kad 
komunistai yra pripratę da
ryti, tik paduosiu keletą 
svarbesnių jo prakalbos iš
traukų. Kadangi dar yra 
būrelis darbininkų, kurie 
seka Jukelio pėdomis ir 
šventai jo prakalboms tiki, 
tad, mano supratimu, butų 
nuodėmė jojo prakalbas 
praleisti tylėjimu.

Štai kokius "faktus” ta
sai politiškos ekonomijos 
"profesorius” savo prakal
bose vartoja: "Darbininkai 
žioplesnį už žvirblius. Ar 
įųs esate kada nors matę, 
kad žvirblis žvirbliui lizdą 
krautų? O darbininkai tai 
kitiems turtus krauna. Ir 
iš bučiau linksmas, kad jųs, 
darbininkai, išmanytumėte 
liek, kiek žvirbliai išmano.”

Sulig to "ekonomisto”, tai 
žvirbliai susipratę vyrai ir 
jų gyvenimas puikus, be iš
naudojimo. Bet jeigu Juke
lis ne žvirbliškai protautų, 
tai jisai suprastų, kad žvir
blelio gyvenimas ir jo gy
vastis priklauso nuo vana
go, katino ir kitų už jį stip
resnių sutvėrimų. Jukelis 
turėtų žinoti, kad nėra pa
saulyje nei vieno tokio keis
to darbininko, kuris tiesio
giniu budu dirbtų kitiems, o 
ne sau. Ir kas dirbtų nepa 
tinkamus darbus ir prakai
tuotų, jeigu pačiam nereik
tų valgyti, apsirėdyti ir tt.?

Dabar žiūrėkite, kaip to
liau Jukelis "filozofuoja," 
tik jau su ašaromis, todėl, 
skaitytojai, tą jo pareiški
mą skaitykite nobažnei: 
"Darbininkai, tiktai apsi
dairykite apie turčių stalus, 
:> ten pamatysite primėtyta 
vištakaulių. Po jūsų gi stalu 
tiktai silkių ašakos barška." 

Man, kaipo neekonomis^ 
tui, rodosi, kad tarpe vištos 
ir silkės nėra išnaudojimo, o 
vpač kalbant apie kaulus. 
Mano supratimu, vištakau
lių po savo stalu gali turėti 
kiekvienas šios šalies darbi
ninkas, nes kaulai juk nėra 
brangus. Bet ir pati vištiena 
darbininkams valgyti nėra 
jokia naujiena. Net Lietu
vos gaspadinės vištas par
duoda, o silkes perka. Ame
rikos gi darbininkai, ypač 
tie, ką savo vištas augina, 
šveičia vištieną tiek, kiek 
tik lenda. Kad visuomenėj 
yra išnaudojimas, skriau
dos ir nelygybė, tas jau vi
siems matoma. Tečiaus’ viš
tomis, silkėmis ar žvirbliais 
tos nelygybės ir išnaudoji
mo priežasčių neišaiškinsi. 
Nesvarbu, kas ką valgo ir 
kaip gyvena, bet svarbu, iš
aiškinti, iš kur ta nelygybė 
ir išnaudojimas paeina ir 
kaip juos prašalinti. Berods. 
Jukelis sakė, kad reikia 
tverti sovietai, o tuomet ne
lygybė pranyksianti. Bet 
jeigu Jukelis vuostinėja tik 
apie stalus ir mato nelygy; 
bę tarp vištos ir silkės, tai 
tuo žvilgsniu ir su sovietais 
prasta. Juk visi žino, kad 
Lenino stalas daug kupines- 
nis. negu Sovietų Rusijos 
rankpelnio. Sakoma, Rusi
joj badas... O, atleiskit, per- 
atvirai pasakiau, nes galiu 
būt apšauktas Rusijos išda- 
viku. Geidaus bus pasakius, 
kad Rusijos rankpelniai ne 

; viską valgo ir dei stokos 
(valgio miršta. Bet kažin, ar 

Taigi pasirodo, kad „Kilr- (ne viską valgo ir ar dėl sto-

ČIUKAI."
"Sandara" klausia, 

yra dabar tie narsus 
Čiai,” kurie organizavosi 
neva Lietuvos gynimui? 
Priešas dabar apnyko Lie
tuvą ir drasko ią. o vyčių 
nei nesimato. .

"Tai kurgi jie dabar, tie ‘vy
čiai’?” klausia "Sandara."

"Kiti juos vadina ‘vyriu
kais,’ bet jeigu jie dabartinia
me Lietuvos padėjime nieku 
neprisidės pagelbėti Lietuvai, 
tai jie nė ’vyčiukų’ vardo ne
bus verti — atsieis juos vadin

ti 'viščiukais.' Jie turi savo gar
sų karės maršą, kun. M- Gus
taičio parašytą, i tiriame žada 
drąsiai priešą kardu kirsti. Ko
ki jie dabar negieda to savo 
himno ir kodėl nekerta priešo, 
Lietuvą apgulusio ?’’

Je, tai tikri "viščiukai !’’

kur 
”vy-

jau ;.
Avalinių industrija taipgi 
pergyvena sunkų krizį. Ne
geriau dalykai ctov: gole 
žies darbuose ir kitose išdir- 
bvstės šakose.

Kiekviena bedarbė sun
kiausia atsiliepia ant darbi
ninkų klesos. Todėl kiekvie
nam darbo žmogui svarbu 
yra žinoti, kaip ilgai ji tęsis.

Dabar pergyvenamoji be
darbė ilgai tęstis negali. Te
čiaus per kokį pusmetį "ge
rų laikų” tikėtis irgi negali
ma.

Bet ir pagerėjus darbams, 
tokios darbvmetės, kokia 
buvo karės metu, daugiau 
jau nebus.

Karės metu Amerikoj 
darbai ėjo dieną ir naktį 
dėlto, kad iš Europos čionai 
nieko neatveždavo, bet dau
gybe daiktų Amerika turėjo 
da Europai pagaminti. Ki
taip sakant, šios šalies dar
bininkai dirbo Francuzijos 
Anglijos ir Italijos darbus.

Dabar gi padėtis pakitė
jo. Francuzija jau atstatė 
5,000 savo dirbtuvių ir tuo- 
iaus atstatys daugiau. Visa 
Europa galvatrūkčiais ga
mina reikalingas sau pre
kes. kad kuomažiausia jų 
ėmus iš Amerikos. Pasta
ruoju laiku prekės jau pra
dėjo iš Europos plaukti A- 
merikon, ir jos čia greičiau 
parsiduoda, negu vietiniai 
tavorai, nes jos daug piges
nės.

Tuo budu susidarė aplin
kybės. kurios verčia Ameri
kos fabrikantus uždarinėti 
‘dirbtuves. Iš dalies jie daro 
Lai dėlto, kad neturi užsaky
mų, o iš dalies dėlto, kad nu
gąsdinus savo darbininkus 
bedarbe. Kada darbininkai 
bus įbauginti, tai jie apsiims 
ir už mažesnes algas dirbti. 
Ir vietomis algos jau numu
šamos.

Bet ilgai taip tęstis nega
lės, nes krautuvės visur be
veik tuščios. Užsakymų jos 
neduoda vien tik dėlto, kad 
tikisi kainų puolimo. Vilnos, 
geležis, varis, bovelna ir ki
tokios medžiagos jau nu
puolė vietomis iki pusės. Da
bar laukiama tik algų puoli
mo. Ir kada algos atpigs, 
darbai tuojaus turės prasi
dėti.

Negana to, nuo 4 kovo 
šios šalies valdžia pereina į 
republikonų rankas. Repub
likonai, kaipo fabrikantų ir 
bankierių partija, stoja už 
augštus muitus, kad apsau
gojus savo biznį nuo Euro
pos kapitalistų konkurenci
jos, jie ruošiasi tuojau už
krauti ant įvežamų tavorų 
didelę mokestį. Tuo budu 
Europos tavorams bus už
kirstas kelias, o pasekmė to 
bus tokia, kad šios šalies fa- 
brikose bus daugiau darbų.

Nereikia tečiaus iš to su
prasti, kad republikonams 
rupi darbininkų reikalų ap-

v»n. galima drąsiai tikėtis.LENKAMS DREBA 
KINKOS.

Lenkijos imperialistams 
buvo išaugę labai dideli ra
gai. kuomet jie išvijo iš savo 

; žemės bolševikus ir paskui 
da užgrobė beveik visą Balt- 
gudiją ir Lietuvos Rytus. 
•Jiems rodėsi, kad i*usų spė
kos jau sunaikintos, ir jeigu 
tik jie dabar panorėtų, tai ir 
Maskvą galėtų paimti. Ir 
lenkiškoji varlė pradėjo tiek 
didžiuotis ir pūstis, kad jai 
rodėsi, jog ji jau didesnė už 
rusiškąjį jautį.

Bet neilgam buvo tas 
džiaugsmas. Rusijos darbi
ninkų kariumenė, sutrupi- 

inusi dabar juodašimčių 
idrutvietes ant Krymo, paro
dė. kad ji da nėra sumušta. 
Ti yra didelė spėka, o paė
musi ant Krymo galybę gin
klų ir amunicijos, da labiau 

[sustiprės.
Varšuvos "prošepanai" 

i tatai mato ir jiems jau pra
deda drebėti kinkos. Jie su
pranta. kad rusams dabar 

i jau nėra reikalo prieš juos- 
■ lenktis.

Pirma rusai buvo priėmę 
i tiesiog pažeminančias lenkų 
sąlygas. Jiems buvo svarbu 
pertraukti su lenkais karę, 
kad sulaikius Wrangelio 
gaujas. ’

Dabar gi Wrangelio spė
kos sunaikintos ir rusai jau 
pradėjo lupti lenkų genero
lą Balachovičių. kuris buvo 
užėmęs Minską. Gali būt, 
kad neužilgo ir generolui 
Žulikovskiui prisieis trauk
tis iš Vilniaus... "do lasu.”

Labai galimas daiktas, 
kad dėlto Tautų Lyga nuta
rė ir savo kariumenę Vil- 

i niun nusiųsti.
Bet šiaip ar taip, o lenkai 

labai nusigandę ir ragina 
i savo delegaciją Lygoje, kad 
Ji kuogreičiausia darytų 
taiką su rusais. Bolševikai 
tečiaus prie taikos dabar 
[nesiskubina ir kaitina len- 
; kus sulaužymu laikinosios 
: sutarties. Sulyg tos sutar
ties, lenkai turėjo sustoti 
tenai, kur jie buvo sutartį 

' pasirašant, tečiaus jie to ne- 
' paisė ir veržėsi vis tolyn. 
Taip jie užėmė ir Vilnių. 
Negana to. jie rėmė ir gene- 

Į rolą Petliurą. kuris veda 
i Ukrainos karę prieš sovie
tų valdžią. Taigi, kuomet 
lenkai sutartį sulaužė, tai ir 
rusams yra proga pradėti 
karę iš naujo. Lenkijon ru
sai gal ir neis, bet iš Baltgu- 
dijos jie gali lenkus išlupti.

kad dabartinė bedarbė ilgai 
nesitęs.

Skaitytoju pastabos.
Vienas "Laisvės’’ bendra

darbių sako, kad j socialistų 
laikraščius darbininkai ne
rašo. Jų rašytojai esą inte
ligentai.

Bent syki ir aš tapau pa
vadintas’ inteligentu.

FracDzų barbarišku 
mai

VILNIAUS LIKIMAS.
Tautų Lyga nutarė nusių

sti Vilniaus apskritin tarp
tautinę kariujnenę. kad pa- 
aikytų tvarką, kuomet te
tai bus daromas plebiscitas.

Kuomet lenkai užgrobė 
Vilnių, o Lietuva pradėjo 
iries tai protestuoti, Tautų 
Lyga nutarė pavesti Vil
niaus klausimą patiems gy
ventojams išrišti. To paties 
reikalavo ’ ’ — - -
vykindama 
ritą. Lyga 
?u lenkais.

Iš šalies 
<ad šitoks kelias yra teisin-j 
ras. Nes, jeigu dvi tautos! 
ginčijasi dėl kokios teritori- j 
ios, tai geriausia tuomet pa- i 
vesti patiems gyventojams į 
nubalsuoti, kur jie nori pri-; 
gulėti. Tai yra tas, ką mes 
paprastai vadiname "tautų 
apsisprendimu.”

Bet šitoks apsisprendi
mas gali būt teisingas tiktai 
tuomet, kuomet jame daly
vauja visa šalis, o ne koks 
atskiras miestas ar apskri
tis. Nes kiekvienoj šalyje 
vra Įvairių tautų žmonių ir 
įie gyvena paprastai koloni- 
’omis. Lietuvoje yra daug 
kaimų, kur gyvena vieni ru
sai. kuomet miesteliuose di
džiumą veik visuomet suda
ro žydai. Yra paskui ’okoli- 
?ų”, kur gyvena "šlėktos," 
kurie skaito save lenkais ir 
enkiškai kalba.

Leiskite dabar kiekvie
nam kaimui ir miesteliui at
skirai "apsispręsti”. Kas gi 
iš to išeis? Rusai nutars dė
tis prie Rusijos, lenkai — 
nrie Lenkijos, o žydai gali 
pareikalauti žydiškos val
džios.

Aiškus dalykas, kad ats
kirais apskričiais ar mies-į 
tais apsisprendimo negali-1 
ma daryti. Taigi negalima 
įo -(Paryti ir vienam Vilniuje, 
nes Vilnius nuo amžių yra 
Lietuvos miestas. Lietuviai 
iį įkūrė ir jis visuomet buvo 
Lietuvos sostinė.

Tas faktas, kad dabar te
nai gyvena daugiau lenkų J 
negu lietuvių, anaiptol ne
reiškia. kad Lietuva jau ne- kiai pasisako, kad ji tiem3 
teko teisės prie jo. Juk New protestams, kuriuos c_L_. 
Yorke šiandien gyvena dau- Vls’ lietuviai kelia prieš len-. 
giau ateivių, negu ameriko- kų banditus, yra priešinga, rankas, 
nu, o vienok niekam ir į Ji priešinga tiems, kurie sa- 
galvą nepareina, 1__ .
miestą atskyrus nuo Suvie- .ti Lietuvai, 
nvtų Valstijų. Toledo mies
tas, Ohio valstijoj, apgvven- irgi sako, kad Vilniaus ne- VflnnT

ir lenkai. Taigi.
Vilniuje plebis- 
veikia sutikime

žiurint. rodos,

i

Tūli korespondentai, kaip 
tik sužino savo idėjos priešo 
slapyvardi, tuojaus išduoda 
ji viešai.

Kažin, ar negalima butų 
suvaldyt toki savo piktu
mą ?

r .

"Tėvynė’’ peria kailį kle
rikalams, kad jų fondas eik
voja pinigus nenaudingiems 
tikslams. Bet apie savo, tau- 
tinirfkų, fondą nei ai nepa
sako. Pirtis jaują vanoja, o 
abidvi suodės.

Kilikija, apskritys
Mažojoj Azijoj, apgyventas 
turkų, armėnų ir kitų. Po 
karės Kilikiją užėmė fran
cuzai. Ką jie tenai veikė, iki 
šiol nebuvo jokių žinių. Da
bar armėnų biuras Londo
ne gavo apie francuzų dar
belius raportą, kuri rašo 
armėnų pabėgėlių komiteto 
pirmininkas vyskupas Sa- 
radžian. Raportas rašytas 
S spalių ir skamba taip:

"Adanos mieste francuzų 
valdžia areštavo ir ištrėmė 
visus Armėnų Tautos Są
jungos narius, sugrudo ka- 
ėjiman ir netikėtai išvijo 
500 armėnų liuosnorių, ku
rie buvo su francuzų vy- 
riausybės leidimu apgink
luoti gelbėjimui 10.000 ar
mėnų, kurie buvo turkų ap
supti Hadžine nuo pereito 
kovos mėnesio.

"Francuzų vyriausybė iš
vijo iš Kilikijos 50,000 ar
mėnų pabėgėliu, kurių dalis 
įtvyko į Mersiną apverkti
nam stovyje. Armėnų mili
cijos vadas Isišnanian tapo 
deportuotas. Manoma, kad 
greitu laiku ir visa armėnų 
milicija bus užgniaušta.

"Labai galimas daiktas, 
kad Armėnijos atstovas 
Dair.adian taipgi bus išvy
tas iš Kilikijos. Padėtis da
rosi tiesiog nepakenčiama.”

Kita telegrama, gauta ši
tam biure nuo armėnų ko
miteto iš Aleksandretos sa
ko:

"Padėtis Arianoje labai 
sunki. Tautos Sąjungos na
riai buvo areštuoti ir iš
tremti. Liuosnoriai, eidami 
į Hadžiną gelbėti apsuptų 
armėnų, buvo francuzų su
laikyti ir nuginkluoti. Susi
rinkusiems pabėgėliam įsa
kyta išsikraustyti. Visi ši
tie darbai rodo, kad francu
zai ketina greitai pasitrau
kti. ir armėnai neturės kuo 
gintis nuo turkų. Reikia 
daryti didžiausių politinių 
pastangų, kad išvengus bai
sios katastrofos. Armėnai 
ginsis iki paskutinių.’

Armėnai pirma rašėsi i 
francuzų "Svetimtaučių Le- 

, gijoną” čielais batalionais, 
tikėdami francuzų žadėji- 

prie.š mrnns, kad jie sudarysią Ki-

I
;
I
numeryje rašo:

"‘Naujienos’ stoja, kad Vil
nius turi priklausyti lietu
viams. kad lietuviai privalo 
guldyti galvas, idant Vilnių 
neatidavus lenkams. Jos, sykiu 
su tautininkais ir klerikalais 
rengia visokius protestus, vi
sokias demonstracijas ] 
lenku Įsiveržimą Į Vilniaus gu- likijoj nepriklausomą arme- 
berniją ir užėmimą miesto ' nu valstybę. Bet užėmę tą [ 
Vilniaus." kraštą francuzai uždarė
Vadinasi, "Laisvė" aiš-! nibežius ir nieko teHaiJ}*' 

uems geidžia. Jokiu žinių is Kili- 
dabar kitaip išsiųsti negalr 

ma kaip tik per francuzų j

"LAISVĖ” EINA SU 
LENKAIS.

Brooklyno keikunėlių or
ganas "Laisvė” 17 lapkričio

I

Ii

Socialistų Partijos balsų 
skaičius padidėjo. Tas pri
vertė "Laisvę" net i nuošim
čius įsigilini. Veltui nabagė 
taip kankinas. Mes ir be jos 
nuošimčiu žinom, kad bal
suotojų skaičius kasmet di
dėja netik čia, o ir visam pa
sauly. Tai aišku, kad socia
listų balsų skaičius padidėjo 
ne iš priežasties padidėjimo 
balsuotojų, bet kad darbi
ninkų klesa pradeda suprast 
savo pareigas. Todėl mums 
linksma. nes mes matome, 
kad turime du milionu revo
liucionierių, o ne r-r-revo- 
liucionieriu.

Meksikoje, Vera Cruz do
kų darbininkai rengės pa
skelbti generali streiką. 
V aidžia, paėmė dokus i savo 
globą ir darbininkų reikala
vimus išpildė. Taip praneša 
"St. Louis Star.” Kalbėk 
kaip sau nori, bet Meksikos 
Huerta geriau proteguoja 
darbininkus, negu Wilso- 
nas. Galbūt todėl, kad Mek
sikos darbininkai geriau 
pildo savo priedermes, negu 
Amerikos.

Savo laiku LDLD. rengės 
išleisti almanachą, bet su
sirgus autoriui — negalėjo. 
Bent taip buvo skelbiama. 
Kažin ar jis vis da tebeser
ga?

Nesinori tikėt. Ar 
pats almanachas nebus 
sirgęs ”fiu”?

tik 
su-

Gelbėkime Lietuvą, 
neužmirškime ir savo 
jos. Muškime išlaukini prie
šą, bet nepalikime nei vidu
jinio.

bet 
idė-

Kada ”d.” Jukelis kalba, 
tai korespondentai, aprašy
dami jo prakalbas savo or
gane, užvardina "pavyzdin-

saugojimas. Jeigu republi-' £?mis prakalbomis.” Ir kaip 
konai uždeda muitus artt’^J}?.-"e,£u j\s dar toje 
Įvežamų tavorų, tai jie daro 
tą tiktai savo kišeniaus la
bui. Apsitvėrę muitų siena 
nuo Europos tavorų ir nu- 
mušę darbininkams algas, 
jie vėl pakels kainas ant sa
vo prekių ir plėš visuorrienę1 
da labiau, negu pirma.

r v tos palaimintos traicės”,
kad—.ta- T?„d„X' 1 p SI,lc‘ MM, francuzai kos valgio tenai miršta viso- 'ninku reikalai nerupi, te- prie šnipų biurolkažin 1tuo-

Pilsudskis sn želgovskiu kie komisarai? ’ ^iaUS jiemS UŽSiV"adU

kraštą francuzai uždarė

temoje kalba, kai pirmiaus, 
tai šiur, kad jo prakalbos 
yra "pavyzdingos.”

Laisvės Mylėtojas.

i

Lukšių Juozas. ninkai dirbtų, nes darbinin-

Žymiausiais LSS. griovė
jais buvo Stilsonas, Vidikas 
ir Stalioraitis. Pirmutinis 
tos "palaimintos traicės”,

1Darbininkas.
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laikas atgal atvažiavo čia 
M—kūnas su savo pačia ir 
apgyveno pas Na—Ii. Bet 

' nepoilgam M—no pati nutė- 
■ mijo savo vyrą mėiluojan- 

ties su Na-liene. Kilo triukš
mas ir M—kūnai išsikėlė ki- 

' lur gyventi. Bet Na—lis pa- 
! skui atėjo kuopos mitingan 
1 skųstis, kad M—kūnas vis- 

tiek nesiliauja ardęs jo šei
mynišką gyvenimą, ir reika 
lavo, kad kuopa M—kūną 
išbrauktų. P—is ir K—kas, 
abudu "ekstra- kairieji," 
šoko M—kūną ginti, o Nu
lį išdurnino.

Pasekmės galų gale buvo 
tokios, kad M—kūno mote
ris nusinuodijo gazu, o N— 
■ių šeimyna pairo.

Po savo moteriškės mir
ties, M—kūnas tuojaus pra
dėjo rakinėti kitoms mote
rims laiškus. Vieną laišką 
sugavo A. L—čia, ir nune
šęs ji kuopos mitingan pa
reikalavo, kad M—kūnas 
butų nubaustas. "Ekstra- 
kairieji” P—gis ir K—kas 
šitą žmogų irgi išdurnino, o 
M—kūną užtarė.

Dabar kairiųjų lyderis 
K—kas pats suardė S—čių 
šeimynišką gyvenimą. S-čia 
turėjo skirtis su savo žmo
na.

B—jų šeimynoj irgi kįla 
"revoliucija" dėl to paties 
K—ko. B—jus sako, kad jo 
mergaitė esanti panaši i 
K—ką.

Ir reikia pasakyti, kad vi
si tie žmonės yra komunis
tai, "Laisvės" mokiniai ir 
'Trečiojo Internacionalo" 
garbintojai. Vyrai priklau
so prie taip vadinamo Pliuš
kių Kliubo, o moteris —prie 
"progresisčių" kuopos. Vi
si jie iš vien dirbo, visi kėlė 
"revoliuciją," nuo kurios jų 
pačių šeimynos pradėjo 
griūti. S—čia dabar liepė 
savo moterei eiti su B—ne 
ir kartu "bizni” užsidėti. Ir 
visa tai darosi tarp tų, ku
rios per savo organą "M. B" 
kelią didžiausi lermą,' kad 
"socialpatriotai" vykiną 
prostituciją Lietuvoje. Tai 
ve, prie ko priėjo "kairias- 
parniai!"

Tarp jų daug didesnis pa
sileidimas, negu Lietuvoje. 
Štai M—nė iš tos priežasties 
nusižudė. Na—lienė persis
kyrė su savo vyru, o S—nė 
susijungė su K—ko III In
ternacionalu: B—jienė taip 
gi turi reikalų su tuo pačiu 
K—ku. Negana to. M—tė 
nesenai ištekėjo už S. L—š, 
o dabar atsišaukė iš Lietu
vos S. L—kaus žmona su 
dviem vaikais.

Ir visi tie žmonės yra 
karšti komunistai, uolus 
"Laisvės” mokiniai ir smar
kus kovotojai prieš socialis
tų ir susipratusių darbinin
kų judėjimą. Kuomet LSS. 
kuopa surengė andai "Ke
leivio” redaktoriui čia pra
kalbas, tai šitie keikūnai 
darė ką tik galėjo, kad tas 
prakalbas suardžius.

Reikia pasakyti, kad S-ai 
išgyveno keliolika metų 
kuodailiausia. Bet kaip atė
jo pas juos burdingieris su 
III Internacionalo tarbuke, 
tai pačiam S—čiui prisiėjo 
jau eiti jieškoti burdo kitur. 
Ir Krasauckelio III Interna
cionalas taip pasiuto, kad 
S—čia tuojaus skyrėsi su 
savo pačia.

Spalių 26 dieną tartum 
"sorkės” per miestą eina: 
B—jai skiriasi; B—jienė
kraustosi su savo komunis
tišku Internacionalu lau
kan; komunistai bėga pas 
B—jų forničių pirkti; S-čia 

. | liepia savo moterei ^užsidėti 
valiucijas” ant burdo kelti. su B-jiene "bizni,” o B—jus 
Supažindinsiu "Keleivio” sako, kad tai "slaptas veiki- 
skaitytojus su tais ”revoliu-‘mas” viską padaręs. - 
cionieriais” plačiau. Tūlas Poetą.

MONTELLO, MASS. 
Mirė Jonas Vireliunas.
Nelaboji džiova pakirto 

gyvastį Jonui Vireliunui. 
Jis tapo palaidotas 14 d. lap
kričio.

Velionis Vireliunas buvo 
žinomas šioje kolonijoje 
kaipo darbštus vaikinas. Jis 
prigulėjo, prie pašalpinės 
draugystės "Vienybė” ir 
prie Lietuvių Teatrališko 
Ratelio "Viesulą." Ypač 
daug velionis dirbo Teatra
liškame Ratelyje ir buvo žy
mus scenos veikėjas. Taip- 
pat nemažai laiko jisai pa
šventė bendradarbiaudamas 
"Laisvei". Po savo raštais 
pasirašydavo Svirunelis.

Velionio J. Vireliuno gra
bas buvo gražiai papuoštas 
gėlėmis. L Y. M. Club pri
siuntė gyvų gėlių ratą, kuris 
vienoj vietoj buvo pertru- 
kęs. Tas reiškė, kad mirus 
Vireliunui jų veikimas liko
si suparaližuotas L.M.P.S. 
22 kuopa prisiuntė iš gėlių 
padirbtas kankles, kurių 
viena styga nutrukusi. Taip 
gi buvo gėlių nuo L T. R. 
Viesulos ir nuo Bridgeiva- 
terio darbininkų grupės. 
Velionis buvo palaidotas 
laisvai. Ant kapo pasakė 
trumpą pra kalbėlę K. D. 
Burė iš Bridgewaterio.

Buvo manyta, kad i Vire
liuno laidotuves pribus bent 
vienas ir iš "Laisvės" štabo, 
nes velionis buvo "Laisvės" 
Bendrovės šėrininkas ir ra
šinėdamas Į "Laisvę" paau
kavo jai kelių metų vaka
rus, kuriais jis galėjo pasil
sėti ir prailginti savo gyve
nimą. Vienok laisviečiai ne
norėjo paaukautu velioniui 
nei vienos dienos, atiduo
dant jam paskutinį patar
navimą. Nors žinia jiems 
buvo duota, bet niekas ne
pribuvo.

Velionis J. Vireliunas tu
rėjo 34 metus amžiaus. .Pa
ėjo iš Kauno radybos, Uk
mergės apskričio, Laukmi- 
niškių kaimo. Dėl platesnių 
žinių giminės gali kreiptis 
prie K. Tamošiūno, 677 N. 
Main st., Montello, Mass. 
Velionis paliko keliatą su- 
čėdytų centų, taipgi turėjo 
Įdėjęs pinigų Į Metropolitan 
Garment Mfg Co. ir Į "Lais
vės” Bendrove.

’ Kireilis.

ELIZABETH, N. J.
"Trecio Internacionalo” 

•hurdingieriai kelia ."rivaliu- 
_... .. _ci ją.”

Pradėjus čia LSS. 147 
kuopai darbuotis, sujudo, 
sukruto "Trečiojo Interna
cionalo” abazas, kuris susi
deda iš chamunistų ir taip 
vadinamų progresisčių, pro
gresuojančių i atbulą pusę. 
Kad užbėgus socialistams 
už akių, chamunistai su to
rais progresistėmis pradėjo 
rengti, atsiprašant, prakal
bas. Spalių 29 d. jie buvo 
parengę prakalbas ir pa
skelbę, kad kalbėsianti ko
kia ten Ivanauskiute/ Bet 
kalbėjo išėjęs J. Azis. Jisai 
kalbėjo iš popieros. Pasisa
kė kalbėsiąs apie valstybę, 
bet pasirodė, kad jis da ne
supranta, ką valstybė reiš
kia. Jis vėlė i krūvą ir Ro
mą, ir Liuterį, ir Amerikos 
bedarbę, bet išvedimo jokio 
iš to nepadarė. Matyt, kad 
J. Azis da nėra girdėjęs, 
kaip kalbėtojai prakalbas 
sako. Žmonių buvo apie po
rą tuzinų, ir tie spiaudyda- 
mi išsiskirstė.

Reikia pasakyti, kad vis
kas, ką tie "ekstra- revoliu
cionieriai" gali; tai tik ”ri-

KEIHni
I
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Viu JUDĖJIMAS
PH1LADELPHIA, PA. kalbų nebusią. Pasikalbėjus 

Protestas prieš klerikalus, į su ^tirti
Lietuvių Muzikalio Namo 

Bendrovė ir D. L. K. Gede- 
mino Kliubas savo susirin
kime, laikytame 20 d. spaiių 
1920 m., apkalbėję dabartini 
Lietuvos padėjimą ir Ame
rikos lietuvių vykimą link 
Lietuvos liuosybės, atra
dome. kad mušu klerikalai 
per savo laikraščius ir vpa- 
tiškai sėja nepasitikėjimą 
Lietuvos valdžia ir Lietuvos 
atstovybe Amerikoje. Jie 
šiame kritiškame dėl Lietu
vos momente skelbia savo 
laikraščiuose boikotą Lietu
vos misijai ir Lietuvos at
stovybei. tuomi kenkdami 
Lietuvos liuosybės darbui.

Prieš šitokį lietuvių kleri
kalų elgimąsi mes, Lietuvių 
Muzikališko Namo Bendro
vė ir D. L. K. Gedemino 
Kliubas, varde 1100 savo na
rių, griežtai protestuojame. 
Jeigu šiame kritiškame Lie
tuvai momente bando jieš- 
kot prie Lietuvos atstovybės 
priekabių, tuomi paken
kiant bonų pirkimui ir aukų 
rinkimui Lietuvai, tai jiems 
nerupi Lietuvos laisvė ir 
Lietuvos darbo žmonių ge
rovė. Jiems rupi gerovė len
kų dvarininkų. Jie nori 
mumis anų vergais padaryt.

Prie šio protesto pareiš
kiame, kad Lietuvių Muzi- 
kaiiško Namo Bendrovė ir 
D. L. K. Gedemino Kliubas 
vra pirkę Lietuvos bonų už 
1,000 dol. ir 1100 musų na
rių yra išpirkę už 10.000 do
lerių bonų. Beto esame pa
aukavę Lietuvos reikalams 
daugiau 2.000 dol. ir ateity
je pasižadame aukauti ir 
remti tikrus Lietuvos liuo
sybės darbus visomis išgalė
mis.

Pasirašom Lietuvių Mu- 
zikališko Namo Bendrovės 
ir D. L K. Gedemino Kliubo 
valdyba:

.1. Taleiša, pirm.
D. B~ runas, fin. sekr.

J. Ivanauskas, pr. sekr.
P. S. Meldžiame ir kitų 

laikraščių perspausdinti.

PHILADELPHIA, PA. 
Negramotny prakalbos 
Pastaruoju laiku Phila- 

delphijoj rengiama labai 
daug prakalbų, kuriose kal
ba daugybė visokių negra- 
motnų kalbėtojų. įėjo tokia 
jau mada, kad žinojimo ne
reikia. Pamislijai, parengei 
pats sau prakalbas ir drožk, 
kiek tik nori.

Vieną rytą važiuojant 
Delevvare upe botu Į darbą, 
tūlas žmogelis pradėjo daly
ti plakatus. Gavau ir aš vie
ną. Plakatas šiaip skamba: 
"Jonas Zaulys sakys baise 
Prakalba apie Nauja Bolsze 
viku Partija.” Tos prakal
bos atsibusiančios Lietuvių 
Svetainėje, ant Moyamem 
sing avė., 31 d. spalių. To
liau tame plakate dar ve 
kaip parašyta: "Gerbiamie
ji Philadelphijos Biznieriai 
Piznierkos, Lietuviai ir ka
talikai. .Jonas Zaulys vra 
jums žinomas per 30 metu 
ir jis dabar surengia baisės 
prakalbas, kad iszaiszkinti 
nauja bolszeviku partija mu 
su tautos. Taipgi kalbės geri 
musu darbininku tautos ge
ri kalbėtojai Jonas Gudisz- 
kis, Zalvarvs ir Jurgis Mar
gis. Atsilankykit visi o isz- 
girsit daug foniu.”

Minėtą dieną nuėjau ir aš 
pasiklausyti tų "baisių” 
prakalbų. Prie svetainės du
rų radau daug žmonių, be* 
svetainė uždaryta. Suėię f 
kliubą klausiam, kuomet

„j žmonėmis teko patirti 
kas per vieni tie kalbėtojai. 
Nekurie iš kriaučių paaiški
no, kad tai esą žmonės, ne
moką nei skaityti, nei rašy
ti. Kadangi jie esą tamsus, 
tai kriaučiai jiems davę ki
tus vardus ir po tais vardais 
patįs sąve dabar vadina. 
Kada, girdi, Bekampis-Moc- 
kaitis Philadelphijoj Kriau- 
čius organizavo, tai juos 
taip puikiai apšvietė, kad 
jiems dabar kitų prakalbų 
nereikia klausyt, jie patys 
rengia sau prakalbas. Visgi 
Bekampio triūsas Philadel
phijoj nenuėjo ant nieko. 
Gal būt neužilgo pamaty
sim Bekampi ant vienų pa
grindų su panašiais savo 
mokiniais kalbant apie 
"darbininkų diktatūrą.”

Pereitą savaitę chamuni- 
įtai turėjo jomarką. Turėjo 
parsikvietę tą "garsią" Iva- 
nauskiutę iš Chicagos jier 
du vakaru. Bet ji taip pui
kiai kalbėjo. kad patys cha
munistai visuose kampuose 
juokėsi susisėdę ir. nesulau
kę prakalbų galo, išbėgiojo. 
Toji susibankrutijusi iš visų 
galų, politiškai ir ekonomiš
kai. kalbėtoja susikritikavo 
save net po kelis sykius. Jos 
išžiūra labai keista: plaukai 
nukirpti, dresė nuvalkiota 
ir striuka, kojos iškumpę. 
Kalbėdama apie moteris vis 
kritikavo kapitaiistus, kad 
tai jie išnaudoja jas. Paskui 
atsigrižus sako, kad kapita
listai atidarė moterims mo
kyklas ir atidarė duris į in
dustriją. Papasakojo, kad 
moteris uždirba daugiau ir 
už vyrus, paskui vėl ant ka
pitalistu suverčia bėdą. Su 
savo deklamacija ta "garsi" 
kalbėtoja nei vieno atvdos 
į save neatkreipė.

Nedėlioję. 14 lapkričio. 
Lietin iu Svetainėj, ant Mo
va mer.sing avė. LDLD. kuo
pa Ibtivo. parsikvietusi Rim
bą kalbėti. Tarpe kitko jis 
agitavo visus eiti į draugi
jas, unijas ir bažnyčias ir 
ten vesti savo agitaciją. Bet 
nepasakė, kam jie pereitais 
metais sąjungos suvažiavi
me buvo nutarę nedirbti jo
kioj draugijoj. Ir netik kad 
nedirbt, bet norėjo įvest to
kį Įstatymą, kad sąjungietis 
negali nei prie pašalpinės 
draugijos prigulėti. Dabar 
pamatė kad niekas iš jų to
kio darbo neišeina, tai vėl 
pradėjo agituoti, kad komu
nistai turi lįsti į draugijas 
(kai "besarmatė" į bulves. 
—Zcc. » ir ten veikti.

Antras kalbėjo tas negra- 
motnas Jukelis iš New Yor
ko. Jo kalba buvo grynai agi 
tuojanti prieš pirkimą Lie
tuvos Bonų ir pirkimą šau
tuvu Lietuvos kariumenei. 
Pasakė kad geriau butų, 
pirkt šautuvus prieš tuos, 
kurie dabar valdo Lietuvą 
ir tikrino žmonėms, kad jie 
negaus savo pinigų už bo-

KENOSHA, WIS. 
Didelis lietuvių protesto 

mitingas.
Draugas J. Kasputis pri

siuntė "Keleivio" Redakci
jai iškarpą iš "Kenosha Ev- 
ening News,” kur plačiai 
aprašoma apie didelį Keno- 
shos lietuvių protesto mi
tingą, kuris Įvyko nedėlioj, 
14 d. lapkričio.

Prieš mitingą Įvyko de
monstracija, kurioje ėmė 
dalyvumą virš 2000 žmonių. 
Priešaky parodos ėjo lietu
viai kareiviai, tarnavusieji 
S. V. kariumenėj laike di
džiosios pasaulinės karės. 
Parodą nemažai dabino 
Raudonojo Kryžiaus mergi
nos ir moteris, pasirėdžiu
sios Lietuvos tautiniais rū
bais.

Demonstracijoj buvo ne
šamos parašytos anglų kal
boje iškabos, kurios lietuvių 
kalboj skamba maž-daug 
taip:

"Žudymas Lietuvos be
ginklių vyrų, moterų ir vai
kų per Lenkijos # kareivius 
turi būt sustabdytas.”

"Mes mušėmės, kad išgel
bėjus liuosybę Franci jos. 
Dabargi P'nancija gelbsti 
imperialistiškai . Lenkijai, 
kad sunaikinus liuosybę 
Lietuvos. Ar tai tą jie vadi
na pasaulio teisybe?”

"Mes reikalaujame, kad 
Suvienytų Valstijų valdžia 
pripažintu Lietuvos Res
publiką." '

"Mes mušėmės už liuosy
bę visu tautų. Kur gi tad 
yra teisės mažųjų tautu?" 

"Lenkija — vakarykšči? 
vergė, šiandibn patapo kitų 
pr ispaudėja.”

Pasibaigus demonstraci- 
iai žmonės suėjo į St. Peters 
Hali, kur atsibuvo karštos 
prakalbos ir išnešta protes
to* rezoliucija prieš lenkų 
grobikiškus tikslus. Tame 
pat mitinge išneštas ir pa
siųstas į Washingtoną rei
kalavimas, kad S. V. valdžia 
pripažintų Lietuvos respub- 
liką.

Žymesniais šio mitingo 
kalbėtojais buvo majoras 
•John G. Joachim, Dr. Myron 
Sweet, J. J. Bagdžiunas iš 
Chicagos ir "Naujienų’’ re
daktorius Pius Grigaitis iš 
Chicagos.

Tą dieną Lietuvos apgy
nimo reikalams surinkta 
2800 dolerių.

nūs.
Žiopsotojas.

DETROIT, MICII. 
Pareiškimas Lietuvos 

Valdžiai.
Ginkluotohi lenkų gaujom 

užgrobus Lietuvos sostinę 
Vilnių ir pasikėsinus pasta
tyti po Lenkijos dvarininkų 
ir kapitalistų jungu visą šą
li, Lietuva tegali atsiginti 
nuo grūmojančio pavojaus 

• tiktai didžiausiu liaudies 
jiegų įtempimu.

Bet kuomet darbo žmonių 
kraujas liejasi kovoje už 
Lietuvos nepriklausomybę 
ir laisvę, tai jiems turi būti 
duota ne tiktai galimybė 
laisvai tartis apie savo rei
kalus spaudoje ir susirinki
muose ir jungti į daiktą sa
vo jiegas, o ir patikrinimas, 
kad savo aukomis . jie iško
vos sau geresnę ateitį.

Tokios galimybės ir tokio 
patikrinimo Lietuvos darbi-

svetainė uždaryta. Šučio i” 
Miubą klausiam, I * ! 
bus prakalbos. Gaspadorius i kam - 
atsako kad prakalbu nebus, kin žmonių_ ... ........ 
nes kalbėtojai tik šį rvta kė ' elnirn kacerSa ~l
pradėjo jieškotį permito iš kaip 'A,,kan-
poliCLios. Policija gi švento- * 
mis dienomis jokių permitu 
neišduoda, tokiu budu pra'

holyoke, MASS.
Suvirs 200 dol. Lietuvos 

šauliams.
Nedėlioj. 14 d. lapkričio 

atsibuvo masinis Lietuvos 
Piliečiu Sąjungos susirinki- 
ma< kuriame buvo apkalba-,.. v -- ---------------

(]2hartinis Lietuvos kri-įnipKai, bežemiai ir mažaže- 
tiškas padėjimas. N u tarta,111’’3 i valstiečiai, deja, iki šiol 
šelpti Lietuvos ginėjus šau-' Pe|tirėjo. .Jų organizacijos 
li1]ų nasrai išgalę. Likosi su-,’.1' laikraščiai buvo persekio- 

Lietuvos šauliams iami, jų darbuotojai be rei- 
O05 dol. 55c. Kurie aukavo kalo grudžrimi Į kalėjimus: 
dabar, pasižadėjo ir ateity-įdėtosios žemės jie dar ne- 
• Aukauti. Atsisakė nuo au- ęavo.~ J’ tebėra rankose 
t viiro tiktai karčiamų dvarininkų, kurių daugelis 

ičiai. Suprantama, iš to e’ną išvien su lenkų impe- 
i "nei dievui žva- rialistais prieš Lietuvą.

t.......  • Šitokiai politikai turi buc
atarlė sako. (Aukau-, padarytas galas. Mes, lietu- 

f vardus delei stokos vie- v’ai darbininkai, gyvenanti 
J" apleidžiame. — Red.) !Amerikoje, karštai užjaus-

A. Ražukevičius. darni savo gimtąjį kraštą

sunkioje jo kovoje prieš len-ljam, bet ji ir šiuo tarpu ne- 
ikų grobikus, kaitų ragina- norėjo kalbėtis. Jis tuomet 
me Lietuvos valdžią be ati- bandė ją apkabinu bet pati 
dėliojimo padaryti sekamus jį atstūmė. Tada jis išsitrau- 
žingsnius: kė revolverį ir šovė ją tri-

1. Paleisti iš kalėjimų vi- mis šūviais. Ant šūvio atbė
gus žmones, kurie buvo su- go policistas H. J. Falvey. 
imti delei dalyvavimo dar- Įbėgus jam į virtuvę Piga- 
bininkų judėjime; gienė sušuko: "Vyras mane

2. Duoti pilną laisvę dar- nušovė!" ir dar truputį su-
bininkų spaudai ir organi- sviravus krito. Policistas 
žarijoms; griebėją i glėbį ir greitai

’ nunešė į artimą aptieką, 
1 manydamas suteikt jai pa
galbą. Netrukus pasigirdo 
dar tris šūviai. Antras poli
cistas John J. Po\ver užbėgo 
į viršų ir rado paplukusi 
kraujuose Pigagą. Jis iš
traukė iš jo rankos revolve
ri. kuriame buvo šešios tuš
čios gilzos. Abudu bemer- 
dinčius nuvežė į ligonbutį.

Reporteris.

iš kalėjimų vi-

3. Be atlygini: io atimti iš 
dvarininkų žemes ir pavesti 
bežemiams ir mažažemiams 
darbo žmonėms.

Tegyvuoja laisva, darbo 
žmonių valdoma Lietuva!

Ši rezoliucija priimta ma
siniame lietuvių darbininkų 
susirinkime, sušauktame 
LSS. 116 kuopos. 7 d. lapkri
čio. 1920 m.

Susirinkimo pirmininkas
J. J. Strazdas, j

MILL1NOCKET. ME. 
Aukos Lietuvai. .

Nors čia ir mažai lietuvių 
gyvena ir jie savo veikimu 
igšiol nebuvo pasižymėję, 

betgi šiuo tarpu, išgirdę

VV ATERBURY. CONN. 
550 dol. Lietuvos šauliams.

e I O*’

Lietuvos Jaunikaičių D- Į r.* 
stė savo susirinkime, laiky
tame 14 d. lapkričio, apsvai-• •- T • * i ..... ~
sčius Lietuvos sunku pade- ?.p,e Llet“v?s kritišką pade- 
jimą. nutarė paaukauti Lie
tuvos šauliams Paskolos bo- 
ną vertės 500 dolerių. Tai 
pirmutinė draugystė, kuri 
nupirko kanuolę apsigini- 
mui nuo "prošepanų.” Prie 
tos kanuoiės, kaipo priedą, 
draugai nupirko dar 5 šau
tuvus. Aukavo šie: S. Tūlas, 
L. Devenas ir J. Mikėnas po Į 
’Odol.; P. Dapšys, B. Žu-L'; ^’ 
kauskas, R. Budreika, M. K 
Akelaitis po 5 dol. Viso pa
sidaro 550 dolerių.

Butų gerai, kad ir kitos 
draugystės pasektų Lietu
vos Jaunikaičių Draugystės j, 
pavyzdi.

P. Dapšys.

iimą, nutarė nors su keliais 
■ioieriąis prisidėt prie abel- 
nos savo šaliai pagalbos. Du 
vaikinai V. T. ir I. B., prita
riant beveik visiems vietos 
'ietuviams, perėjo per stri
bas, parinkdami aukų. Dau
gelis aukavo su mielu noru 
ir aukavo duosniai. Betgi da 
radom tarpe musų brolių ir 

' , kurie bevelytų, kad 
sietuvą valdytų lenkų dvar
poniai. Nors šiai kolonijai 
nebuvo skirta jokia kvota 

J nardavime bonų. betgi iš
parduota jų už 350 dolerių. 
Aukų Lietuvos ginimui su
dėta 128 dol. 50c. Aukos pa
siųsta Lietuvos Misijai.
Visiems aukavusiems, var

le Lietuvos ginėjų, tariame 
širdingiausį ačių.

(Dėl stokos vietos aukau
toju vardus apleidžiame. — 
—A) V. T. iri. B.

WATERBURY, CONN. 
Džiaugiasi savo juodašim

tiškais darbais. .
Komunistiški juodašim-1 Red.) 

čiai džiaugiasi, kad jiems Į 
oavyko užkenkti drg. S. Mi- 
eheisono prakalboms 24 d. 
spalių. "Laisvės” N r. 268 ________ _ _________ f
tūlas Ten Buvęs sako, buk I skaitomas vienu iš gra- 
patys rengėjai buvę kalti. Ižiausių N. H. valstijoj. Jisai 
kad bublika nėjus Į svetainę, visas apsodintas medžiais 
Bet kodėl rien Buvęs nieko I ;r švariai užlaikomas. Ap- 
nepasako apie komunistiš- jnkui stovi nedideli kalnai, 
kus juodašimčius, kurie su-Į apdengti lapotais miškais, 
organizavo tą gaują. Kodėl I iš abiejų miestelio pusių 
nieko nepasako apie -Juške-| dovi du ežerai Winnisquam 
ričių, Miškinį, Vaičiūną ir ir Opechec. Iš gyventojų 
kitus? Juk tie žmonės tą vi- daugiausia vra Canados 
są užpuolimą surengė. Pa- francuzų. Vasaros laiku čia . 
galios kas per tikslas V ai- smagu gyventi, bet žiema 
čiuno ir Miškinio buvo atei- šalta, nuobodu ir liūdna, 
ti į svetainė ir stengtis su- Lietuvių randasi tik kelios 
ardyti prakalbas? Ar ir čia šeimynos ir tie patys di- 
’engėjai kalti? • džiumoje sulenkėję. Žmo-

Suprantama, jųs galite gus, atvažiavęs iš didesnės 
per keikūnu organą džiaug- kolonijos jautiesi kai Ado- 
tis savo darbeliais, bet vi- nras netekęs Rojaus, 
suomenė mato, kad jųs vir- Pastaruoju laiku darbai 
stat į tikrus juodašimčius. ’ionai labai sumažėjo. Dir-

Ant galo, T. Matas jums pama po 3. 4. ir 5 dienas są- 
stovi gerklėje, kai šuniui vaitėje. Iš kitur pribuvu- 
kaulas. -Jo vardo niekuomet siems darbo negalima gaut, 
neužmirštat apšmeižti. Mat, Degučių Vargdienis,
jums pikta, kad T. Matas 
neprileido sugriaut P. D.
Sąryši.

Domuko Sūnūs. -

LACONIA. N. H. 
. šis-tas apie Laconia. 
Šis miestelis vra nedidelis,<■ 7

LAWRENCE. MASS. 
Miesto apvalymo reikalu.
Šiuomi atsišaukiame i 

Lavrence piliečius, jaunus 
ir senus, kad* prigelbėtų 
mums padaryti Lawrence’o 
miestą švaresniu. Daniel J. 
Murphy, viršininkas miesto 
valymo, nurodo šias sveika
tos komisijos reguliacijas.

"Visoms ypatoms yra 
■’ Į griežtai draudžiama mest 
. lant gatvių, užkaboriuose ar-

MORCESTER, MASS. 
Baisi tragedija lietuviu 

šeimynoj.
17 d. lapkričio čia Įvyko 

baisi tragedija. Jonas Piga- 
ga. 28 metų, gyvenantis po 
numeriu 373 M iii būry st., 
trimis revolverio šūviais nu- 
šovė savo pačią ir paskui 
trinus likusiais suyiais pats skamalu’s, lieti ne^
save. Pnezastim stos trage- k plovim(, vandeni ir 
dijos buvo paprastas susipy- j ” 
hiatas. Apie diena ar d\i at- jjs taipgi pastebi, kad jei- 
gal jiedu susipyko ir Piga- L, bile daiktus iš-
ga, susidėjęs savo daiktus, mes per langus, bus už tai 
išėjo. 17 d. lapkričio jisai baudžiamas ® .
sugrįžo pas savo pačią per- Mabel Frost, Visitor 
siprasyt bet toji nenorėjo Uwrence Ameiicanization 
jo nei klausyt. Atėjus vaka- 
rui Pigaga vėl sugrąžo ir:----- 1____________________
maldavo savo pačią atleist (Tąsa ant 5 pusi.)

%
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keleivis

Kodėl Ameriko
nai neprotauja?
Dažnai rašoma laikraš

čiuose, sakomu prakalbose, 
o ypatingai tarpe ateivių, 
kad amerikonai nieko ne-

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

(Tąsa)
Vienok Vokietijoj visai 

kitaip dalykai išrodė, negu 
kad Anglijoj. Ir teisingai ’ 
Haeckel’is atsakė Darvinui, 
kad jo (Darvino) teorija 
tapo priimta Vokietijoj la
bai entuziastiškai. Mat, pa
sitaikė taip, kad Darvino 
teorija pasirodė kaip tik ta
da, kuomet buržuazija ren
gėsi į kovą su absoliutizmu 

ir augo. Anęapribuota valdžia) ir 
iimkerizmu. L.......— —
prisakyti, 1 
intelektualai vadovavo li
berale buržuaziją. Pats Ha- 
cckel’is didisai mokslinin
kas, ir dar didesnis drąsuo
lis, tuojaus parašė knygą 
"Gamtinis Tvėrimas.” Čia

pe kepurės prieš jokį poną.
Kiekvienas ateivis buvo 

gražiai priimtas, darbe nie
kas jo ne spardė, neniekino.

Ant galo, čia mokyklų vi
sur yra, ir tas mokslas vai-' 
džios. mokslas jose visiems 
uždyką. Privatiškų mokyk
lų taipgi pristeigta daugy-' 
bės; ir tos mokyklos pigiai' 
ima už mokslą, tvarka jose 
demokratiškiausia, kad tik 
daugiau* mokinių gavus. 
Daug biednujų tėvų vaikų 
pasiekia augštų mokslų. Tas 
irgi stiprino patriotizmą 
pas kiekvieną ateivį.

Patriotizmą kalė i galvas 
ir per spaudą. Augančios 
gentkartės matė, kad atei
vių skaičius augo f 
Kiekvienas mąstė: jeigu A- 
merikoj nebūtų gerai, tai 
niekas čion neitų.

Na, ir tokiose aplinkybė- 
ra Čia augo viena gentkartė 
oaskui kitos. Todėl jau yra 
gimęs tas įsitikinimas, kad 

čia viskas gerai, nes jeigu 
butų bloga, niekas į Amen- jis padarė labai drąsių išve
dą nevažiuotų. 'dimų prieš religiją. Tai rei-

Jeigu mes, lietuviai, butu- škiaj kad kuomet pažangio
ji buržuazija pasitiko Dar
vinizmą su didžiausiu entu- 
zijazmu, tuomet reakcinin
kai kuosmarkiausiai užsi
puolė ant jos.

Toks jau pat judėjimas 
susidarė ir kitose Europos 
šalįse. Visur pirmeivė ir li
beralė buržuazija turėjo ko
voti su reakcinių elementų 
jėga, šitie reakcionieriai 
(pirmeivybės priešai) turė
jo. ar bandė įsigyti su reli
gijos pagalba tokią spėką, 
kokios jie troško. Prie šito
kių aplinkybių net moksli
niai diskusavimai buvo ve
dami klesų kovos uolumu ir 
geidimu. Raštai, kurie pasi
rodė už ar prieš Darviną, 
turėjo labai riškų socialių 
polemikų pobūdį, nepaisant 
to, kad po tais raštais figū
ravo mokslinių autorių var-

gėrė skepticizmu (abejingu
mu i, vienu žodžiu * sakant, 
vėl patapo religijinių miste
rijų vergu.

Tas pats pasirodo ir Dar
vino priešų pusėj. ”Ką-gi jo 
teorija išaiškina? Ji palieka 
neišaiškinus visatos minklę 
(universal ridle)! Iš ko pa
eina šita įdomi (stebuklin
ga) perdavimo ypatybė, iš 
ko paeina gyvųjų daiktų ga
limybė, taip tinkamai per- 

. Reikia ir tiek simainyti?” Čia gludi mis- 
kad tuolaikiniai teriška gyvybės minklė, ku-

riausia valdžia butų pasky
rus šventą tėvą Lietuvos 
karalium. Tada, vaike, ir 
paliokai nedrįs ant Lietuvos 
eiti. Tada panelė švenčiau
sia priglaus musų kontrą po 
savo skvernu ir apgins nuo 
visokių neprietelių. Užtai, 
Maike, aš dabar noriu va
žiuoti visų pirma šventąjį protauja. Ir mes žinome, 
tėvą apginti. j kad socialistų judėjime A-

—Tėve, tu visuomet nesą- merikoje daugiausia veikia 
mones kalbi, bet šitokia ateiviai. Nekurie ateivių, 
kvailystė da pirmu kartu iš kaip antai chamunistai, re
po tavo kepurės išeina. kė, kad reikia r-revoliuciją

—Ar tai tu. Maike, mane kelti, nes kitokiu budu dar- 
kvailiu vadini? bininkai savo būvį nepage-

—O kaip kitaip tave pa- rinsią. Bet čia pat sakoma, 
vadinti, tėve! Tu tvirtini, kad amerikonai neprotauja. 
kad popiežius gali išgelbėt raigi, kodėl tie amerikonai 
Lietuvą, ir tuo pačiu laiku neklauso chamunistų ir ne- 

I rengiesi važiuoti patį popie-i ’ 
žiu gelbėt. Kur gi čia liogi-Į 
ka? Jeigu panelė švenčiau-j 
šia negali savo skvernu ap
ginti, nuo revoliucijos popie-1 
žiu. tai kaipgi ji galėtų ap-. 
ginti Lietuvą *nuo priešų? 
Pagalvok, tėve, nors biskį! 
Antra vertus, kogi tavo šv. 
tėvas taip bijosi revoliuci
jos? Juk revoliuciją žmonės 
kelia tik prieš savo prispau
dėjus. Taigi, kogi čia popie
žiui turėtų kinkos drebėti? 
Nejaugi’jis skaito ssve prie 
žmonių engėjų? Jeigu taip, 
tai kokia gi butų iš to nauda 
Lietuvos darbininkams?

—Sustok. Maike! Ant 
švento tėvo negali taip kal
bėt. Da perkūnas gali tren
kti!

—Rudenį perkūno nėra, 
tėve.

—Vistiek man baisu su 
tavim kalbėt. Gudbai. vaike.

—Keliauk sveikas!

kelia tos jų r-r-revoliucijos?
Ar skaitytojas matei, ar 

girdėjai kada, kad malantis 
aklo klausytų? Niekados.

Ohio Northern Universi
teto literatūros prof. Free- 
man pasakė sekamai: "Ko
kia ant žemės yra seniausia 
valdžia? Amerikos. Suvie
nytu Valstijų yra seniausia 
valdžia. Kodėl aš taip sa
kau?" tęsė jis toliau, "todėl 
kad Suv. Valstijos yra pir
mutinė valdžia žmonių su
tverta. Kas yra pačių žmo
nių, o ne lįronų - caru su
tverta. tas yra seniausis..."

Ar turi nors viena šalis, 
tauta, bei valstija, tokių tra
dicijų, kaip Amerikos šalis? 
Niekur nėra.

Po Amerikos atradimui 
bėgo į šią šalį žmonės, kurie 

i nepasiganėdino savo senos 
tėvynės tvarka. Bėgo ver
gai. naujų tikybų skelbėjai, 
žodžiu, bėgo visokie žmo
nės, kurie žinojo, kad čia 
galės pasakyt tą. ko savo tė
vynėj negalėjo. Tiesa, tie 
kurie bego nuo persekioji
mų. įgavę galę naujoj šaly, 
persekiojo kitus.

Per metų eiles, atėjūnai 
apgyvendami šitą šalį, kiek
vienam miestely, mieste bei 
kaime turėjo atskirą savo 
valdžią, įstatymus ir tt.

Tie žmonės gyveno de
mokratišku budu. Toks gy
venimas tęsėsi per daug me
tų. Vis daugiau ir daugiau 
atėjūnų pląukė. Juo dau
giau atėjūnų pribuvo, tuo 
sparčiau šioj šaly kilo indu
strija.

Kada gyventojų dalis liko 
valdonais didelių plotų že
mės ir dirbtuvių, kilo prieš 
Anglijos valdžią politiška 
revoliucija. Per sunkią as
tuonių metų kovą amerikie- 

sumušė ir pa
skelbė čia respubliką, žmo
nių valdžią. Įsitėmykit: tai 
buvo didžiausis smūgis ca
rams ir kunigams. Pirmiau 
buvo skelbiama, kad viso
kia valdžia paeina nuo die
vo, kad kunigaikščiai ir po 
nai yra dievo leisti žmonės, 
kad prieš juos reikia stovėt 
be kepurių, o čia. toj naujoj 
šaly, paskelbta, kad visi 

*; lygus. Panaikinta 
visokie titulai, duota lygias 
teises valdyme. Ir ant gale 
da paskelbta, kad visiems 
prispaustiems^ dėl religijos 
ir politikos persekiojamiem 
žmonėm, yra atdaros durys 
į šią ša'į.

Šioj valandoj mums yra 
sunku įsivaizdint, koks tai 
buvo didelis pervęrsmas tais 
'■aikais. Mums sunku įsivai
zdini tų laiku žmonių links
mumą, kaip jie jautėsi, kuo
met sumušė Angliją ir su~ 
tvėrė'naują valstiją!

Ir į tą naują "aukso salį ’, 
žmonės iš visų šalių bėgo; 
tai jieškodami laisvės, tai 
duonos bei žemės sklypo. 
Kiekvienas laivas, atvežęs 
šimtus ateivių, didino šios 
šalies gyventojų patriotiz
mą. Kiekvienas naujas atei
vis liko šios šalies karštu re
mčiu ir patriotu.

Ištikro. sunku visa tai da
bar įsivaizdint! Žmogus bu2 
damas 1 
poną 1 
prieš jį: čia g. -- 
Jis nematė žmogaus stovint

rios negalima pergalėti me
chaniškais (fiziškais) prin
cipais. Ištiesų, esant tokiai 
kritikai, kas pasidarė iš 
Darvino ?

Suprantama, mokslas vis 
žengė pirmyn. Įvairios pro
blemos, viena po kitai, buvo 
išrišamos. Bet yra faktas, 
kad berišant vieną proble
mą, kelios naujos kįla. Taip 
buvo ir su Darvinizmu. 
Daugelis nelengvai rišamų 
problemų veržėsi iš po Dar
vino teorijos. Karštos dis
kusijos kilo dėl individualių 
faktorių (asmeninių veiks
nių), kaip ve, besivystymo, 
taip jau ir kovos už būvį pa- 
silaikymo. Tuo tarpu, kaip 
vieni mokslininkai nukreipė 

Į savo domą į keitimąsi, kuris 
i anot jų, paeinąs nuo mankš- 
■tinimosi ir prie gyvenimo 
i aplinkybių prisitaikymo 
HLaniarko principas), tai 
tokis gamtininkas, kaip 
vVeissman. visiškai užgynė 
tokias idėjas. Kuomet Dar
vinas tiktai daleido laipsniš
ką ir palengvą veislių keiti
mąsi, tai De Vries tikrino, 

• jogei permainos yra ūmios 
[(staigios) ir dėlto naujų 
veislių atsiradimas yra u- 
mus. Kada šitas viskas tik
tai būdavo jo vis tvirtesnius 
veislių paėjimo teorijai pa» 
matus, tai Darvinizmo 
priešai, įpratę tik paviršu
tiniai mąstyti, lėmė Darvi
nizmui bankrutą. Kiekvie
nas naujas evoliucijos teori
joj atidengimas darė neku- 
riais atžvilgiais į reakcio
nierius tokių įspūdžių, kad 
jie šaukė, jog Darvino teori
ja jau tuoj taps palaidota. 
Reakcionieriški mokslinin
kai tvirtino, kad būtinai 
esąs reikalingas dvasinis 
akstinas. Ir ve, buržuazijos 
erotą vėl užėmė virsgamtiš- 
kum.as ir dalykų neišriša*- 
niurnas. Buržuazijos klesa, 
kuri pirmiau taip uoliai va
dovavosi Darvinizmu, da
bar pasidarė didžiausia pro
greso priešininkė.

(Sekantis straipsnis bus 
"Darvinizmas prieš Socia
lizmą," arba kaip buržuazi
ja panaudojo Darvino mok
slą kovai su darbininkų ju
dėjimu.)

ne savo šaly taip užaugę, 
'ai mes taipat protautume.

.Bet pribuvę čia nauji atė
jūnai užimdavo vis prastes
nius ir sunkesnius darbus; 
Ha gimusieji amerikiečiai 
uo tarpu užsiimdavo bizniu 
r tapdavo dirbtuvės virši
ninkais ant ateivių. Juo to
jau, tuo ateivių gyvenimo 
sąlygos darėsi blogesnės. 
Ateiviai pradėjo užgyvent 
>rasčiausias miesto dalis; 
’ra gyvena prasčiausiuose 
namuose. Ateivių apgyven- 
ose vietose daugiausia bu

vo karčiamų. kur ateiviai 
gerdami per naktis rėkė 
kaip necivilizuoti ir mušėsi 
kaip laukiniai. Tas da labiau 
žemino ateivius čia gimusių 
amerikiečių akįse. Juos nie
kino spauda, bažnyčia ir 
mokykla. Pasidarė lyg ir 
ivi klesos žmonių — amęri- dai. Juk daugelis Haeckel’io 
konu ir ateivių, ir kas kartą populiariu raštų, žiūrint į 
os dvi k’esos nuo viena ki- juos moksliniu žvi gsniu, 
-os vis daugiau tolinosi. Ant yra labai paviršutinės mok- 
galo priėjo prie to. kad dau- slinės vertės. O Haeckel’io 
gelyje vietų kilo didelės mu- oponentų (priešininkų) aj- 
įtvnes tarp ateivių ir ame- gumentai ir grąsinimai sta- 
•ikonų. Amerikonai užpul- čia: :~
lavo ateivius dėlto, kad atei pat.
’iai dirbdavo už pigesnę priešininkų argumentai, 
nokestį. Taigi, kuomet ne- 
kurie "revoliucionieriai” 
lori pakelt Amerikoj "re
voliuciją," f 
įepažįsta šios šalies nei is
torijos. nei tradicijų, 
osychologijos.

Amerikonas turi 
iesą, kuomet ji 
’-Teigu tau čia negerai, va
duok iš kur atvažiavai.”

Čia yra balsavimo teisės: _________  ______
<ožnas pilietis gali balsuot, karsčiusius valdonus. Tuo 
įmonės gali įšbalsuot tokią tan3u reakcinės tendencijos 
aidžią, kokios jie nori. Kad (palinkimai, siekiai) paėmė 

išrinkt socialistų valdžią, viršų. Jų pasiryžimas kautis 
“ai reikia, kad didžiuma pri- su religija visiškai išnyko, 
tartų socializmo idėjai. į Tiesa, dėl svieto akių, libe-

Puvo laikai, kada kitų ša- ralai ir reakcioniėriai nega- 
ių darbininkai ėmė pavyzdį Įėjo susitaikyti, tečiaus pa- 
s Amerikos valdžios; dabar matuose jų savitarpiniai 
;au ateina gadynė, kuomet santikiai veikiai gerėjo. Už- 
Vmerikos darbininkai turės siinteresavimas mokslu, 
mt pavyzdį iš kitų šalių kaipo ginklu klesinėje kovo- 
larbininkų judėjimo. Kode! je, visiškai dingo, štai kodėl 
ue d a nesusipranta, tai" iš- reakcionierių tendencijos, 
liškina augščiau išdėstytos kad arčiau patraukus, mi- 
-ąlvgos. Iš to taip pat aišku, nias prie religijos, kur kas 
kad pakol Amerikos didžiu-, raiškesnės pasidarė, 
ma nesusipras, pątol apie Mokslo apkainavimas taip- 
’okia revoliuciją čia negali gj persimainė. Pirma moky- 
but kalbos. O kuomet ji su-buržuazija rėmė ant 
.PV?*/ tai ’r be.revo“ucijos mokslo materialistinę visa- 
p išrinks socialistų valdžią. tos nuovoką (supratimą), 

T. J. Kučinskas, j kurioje ji tik ir matė gamti- __    !• 1 . v • W • V

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Ar tai tu vis čia, tėve? 
Žmonės kalba, kad tu jau iš
važiavai .-u savo "vaisku” 
lenkų mušti iš Vilniaus.

—Ne, vaike, aš ant paku- 
tos buvau.

—Ką tai reiškia?
—Ar tu. vaike, nežinai, ką 

reiškia pakuta? Tai yra ko- 
ra. ką kunigas per spavied-l 
nį užduoda žmogui už grie-i 
kus. Per dvi savaites ture-1 
jau klebonijoj dišius plauti, 
kunigo gaspądinei čevery- 
kus šveisti ir kas dieną po 
tris rąžančius prie panelės 
švenčiausios sukalbėti.

—Už ką gi kunigas tokią 
sunkią bausmę tau uždavė?

—Ogi vis už durnystę, 
vaike. Mat, vyčių kuopa tu
rėjo po bažnyčia savo ma- 
niebrus. Žinoma, kaipo ge
nerolas. ir aš tenai buvau. 
Po maniebrų aš apsižiūrė
jau. kad tenai neužrakinta 
šėpa su bonkomis. Pasišau
kiau blaivininkų susaidės 
prezidentą ir pradėjom žiū
rėti, ar nėra da pilnų. Ra
dom dvi dar užpečėtytas. 
Jis tuojaus pažino, kad tai 
vynas. Vieną bonką tuojaus 
tenai išgėrėm, o kitą aš su- 
sipyliau į savo džiogą ir par
sinešiau namo. Tą ant ryto
jaus ištustinom. Bet išsigė
ręs aš apsiniislinau, kad čia 
gali būt negerai, ir kaip j 
durnas, tuoiaus nuėjau išsi-; 
spaviedot. Vai tu viešpatie.! 
kokią sarmatą kunigas man i 
padarė! Kaip suriks ant vi-| 
sos bažnyčios: "Latre tu,! 
pijoke, išlakei mišauną vy
ną! Ar tu žinai, kad tai buvo' 
tikras Dievo kraujas? Tu! 
sudegsi užtai gyvas pekloj!" 
Ir lienė užmokėt no 10 dole
rių už bunka Kadangi aš pi
nigų neturėjau, tai įsakei 
man per dvi sąvaites klebo
nijoj d'šius plauti ir gaspa- 
dinei šiušias šamyt.

—Tai toks iš tavęs gene
rolas, tėve? Tankai užima 
Lietuvą, o tu kunigo gaspa- 
dinei pantaplius šveiti! Kur 
tavo "vaiskas,” kur vyčiai, _ 
kuriuos tu visą laiką orga- kjį-ur prasideda. Negana jos prekybos ministeris Dr. 
nizavai Lietuvos gynimui .< visur pradeda kasavoti Hotowetz pranešė darbi- 
Kodel jus dabar nevaziuojat gnapSa jr alų. Visa tai paro- rinkų delegacijai, kad kvie- 
savo^ krašto ginti, kuomet vaįke kad Dievas jau cių duonai Čekijoj išteksią 
priešai jį apniko. . j apleido žmones ir kad arti- tik dviem mėnesiam. Res-

—Cit, vaike, mes jau ri- pasi svieto pabaiga. publikai reikėsią jieškoti
ktuojamės ant vainos. Užtai Į —pet tu, tėve, ne į dalyką paskolos, kad galėjus nusi
mes ir maniebrus darom, kalbi. Tu turėjai paaiškinti, 
Gali būt, kad neužilgo jau kodėl tu nevažiuoji Lietuvos 
išplauksim į Rymą. ginti.

—O ko tenai? i —Taigi, taigi, vaike
—Kaip tai ko? Ogi ar tu, anie tai aš ir kalbu. Aš no- 

vaike. neskaitei, kad cic’li-.riu tai nurodvti, kad Lietu
kai tenai kelia rivaliuciją ir vai dabar nieko nereikia, 
nori šventą tėvą nuversti? tiktai geros valdžios. O ge-

t 
i

I

Indijonai ir apšvieta
Mainosi laikai, o su jais iri 

žmonės. Buvo laikai, kada! 
indijonų susirinkimai reikš-j 
davo kam nors mirtį. Suga-į 
vę baltveidį, indijonai susi
rinkdavo iš visų apieiinkiu į 
ir šokdavo apie . ugnį, am 
kurios kepė sugautas jų i 
baltveidis.

Šiandien irgi būna dideli, 
indijonų susirinkimai, bet 
jie turi jau kitokio tikslo. 
Kuomet Minnesotos valsti
joj šiandien pamatai trau . 
kiant indijonų burius į susi
rinkimą. tai jau žinok, kad 
jie eina tenai ko nors pasi
mokyti. Vietoj kruvinos 
puotos ar ragavimo kokio 

i nors gėrimo iš baltaveidžio 
pakaušio, šiandien tuose su
sirinkimuose būna skaito- č;ai Angliją 

; mos indi jonams paskaitos 
apie sveikatą. Yra jau apsi- 

i švietusių indijonų. kurie ga
li skaityti jiems tas paskai
tas savo indijoniškoj kalboj. 
Tarp indijonų yra labai 
aąug džiovininkų, todėl tų 

, paskaitų teikimu rūpinosi
Amerikos Raudonasai Kry
žius. Šita -darba Raudona- 

i jam Kryžiui padeda vesti 
tarp indijonų senasis jų va- žmonės 
das "Du Vanagai.’’ Jisai 
moka angliškai ir perduoda.
pamokas savo kalba.

Šimtas metų atgal balt
veidis nedrįsdavo tarp indi
jonų su jokiais pamokini
mais pasirodyt. Kurie ban
dė tai daryti, tai buvo iškep
ti ant laužų. Šiandien indi- 
jonai jau netik nežudo tokių 

, bet gerbia juos

—Popiežius, tėve, turi už
tektinai savo žandarų.

—-Jes. vaike, turėt tai jis 
turi, ale kad tuos žandarus 
ricilistai irgi subuntavojo, 
'r gazietos jau rašo, kad vi
ii švento tėvo sargai išėjo 
ant streiko.

—Vadinasi, jus rengiatės 
važiuoti pas popiežių streik- 
laužiauti?

—Ne, vaike, mes važiuo
jam saugot jo šventybę, kad 
bedieviai nepadarytų jam 
ką blogą.

—Bet kodėl tau. tėve,! 
daugiau rupi popiežius, ne
gu Lietuva? Kode! tu neva
žiuoji Lietuvos ginti?

—Orait. vaike, aš galiu 
tau šitą klausimą išvirožyt. 
Lietuvos valdžioj dabar yra 
tlaug bedievių, tai užtai Die
vas jai ir nepadeda. Žiūrėk, 
iau kelinti metai, kaip ji pa- 
siliuosavo. o vis negali susi- 
oarėtkavot. Pirma ją buvo 
užėmę, džermanai, paskui 
bolševikai, c dabar paliokai. 
Jeigu nuo vienų atsigina, 
tai kiti tuojaus užpuola. O 
tai yra valuk to, vaike, kad 
panelė švenčiausia neturi 
apiekos ant musų Lietuvos. 
O ji neturi tos apiekos valuk 
to. kad Lietuvos valdžia ne 
katalikiška.

—Palauk, tėve, o kas gi 
sudaro dabartinę Lietuvos 
valdžią? Kas yra Steigia
mojo Seimo pirmininkas? 
Ar ne katalikas? Kas krikš
čionis- demokratai? Ar ne 
kunigų partija*

—-Jes. vaike.
—Na. o ar ne jie Steigia

mąjį Seimą valdo?
—Jes, Maike, katalikų te

nai yra didžiuma, ale yra ir 
bedievių nemaža.

—Jeigu ir yra. tai juk ne 
iie patįs tenai atsisėdo. Juos 
išrinko žmonės.

. —Užtai, vaike, ir negerai, 
kad žmonės patįs renka val
džią. Valdžia turi būt nuo ___ ___ .... .. _____ _____
Dievo pastatyta. Ir pakol to mokytojų, 1 
nebus, tai parėtko ant svie- ir reikalauja jų.
to nebus. Štai jau septinti ——- ■------------ ------------
metai kaip vaina prasidėjo, Atsiėmė pažadėtą čekams 

■o vis da galo jos nematyt. Į 
; Jeigu vienur ii pasibaigia, Praga

»

p*’graibą.
— Čeko-Slovaki-

pirkti duonos. Francuzų ka
pitalistai buvo pažadėję pa
skolinti 150,000,000 franku, 
o Suvienytos Valstijos keti
no duoti $8.000,0<K). bet da
bar ir francuzai ir ameriko
nai savo pažadėjimus atsiė
mė.

čiai žioplais išrodo— tokiais 
__  kokiais yra Markso

Kova, vedama liberalės 
buržuazijos prieš feodaliz- 

. .... .. mą, ne buvo vedama iki ga-
lui. Tai buvo iš dalies dėlto, 

:31 ksd visur pradėjo rodytis 
■ nei socialistinis proletariatas, 

kuris grasino visoms val- 
dąnčioms klesoms, žinoma, 
*r buržuazijai. Liberalė bur

žuazija tuomet sušvelnėjo 
prieš kunigus ir aplamai 
"dieviškomis teisėmis" ansi-

. i__  - - nių paslapčių išrišimą. Da-
AMERIKOS SOCIALIS- Ibar *>?ėmė viršų misticiz- 

TU VA«i:(K 4iVFICARI- maS- Viskas’ kas buvo P11’- TAI VAŽIUOSSVUUK1 - * materialiu moks’u iš.
JON. Į aiškinta. dabar pasirodė

Amerikos Socialistų Par- jiems labai menkos vertės 
tijos komitetas praneša, kad dalyku. Užtat viskas, kas 
Partija dalyvaus tarptauti- nebuvo išaiškinta, mistiška, 
nėj socialistų konferencijoj, 
kuri yra šaukiama Berne 5 
gruodžio. Konferencija šau- 

Vokietijos ir
parti- 
Mask-

Europoj' pamatęs kia Anglijos, 
bei kunigą drebėjo sveicenjos socialistų 

-n H atvažiavęs įjos, kad pasitarus su
vos Internacionalu.

pasirodė jiems pastebėtinai 
dide’iaįs ir įdomiais daik
tais, apimančiais svarbiau
sius gyvenimo klausimus. Ir 
ve, buržuazijos protas, pir
ma taip atviras materialisti
niam mokslui, dabar persi- kelių metų.

fotografijos per
TELEFONĄ.

New Yorko ”Worldo" lei
dėjas Pulit^r parsikvietė 
francuzą Reliną, kuris turi 
išradęs aparatą fotografi
joms per telefoną siųsti, ir 
aną panedėlį buvo jau pirmu 
tiniai bandymai. Iš St 
Louiso "Post- Dispatsh’’ re
dakcijos persiųsta Į New 
’Yorką "Worldo” redakciją 
keturias fotografijas. Kiek
viena fotografija parėjo 
1,000 mylių j apie 8 minutas 
laiko ir buvo visai aiški.

šitas išradimas vadinasi 
teleostereografu. ”Worldo” 
leidėjas ketina įsitaisyti ji 
savo laikraščio ofisuose, jį 
galima naudoti visur, kur 
tik yra telefonas.

Per telegrafą fotografi
jos yra siunčiamos jau nuo
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Slaptas „veikimas.” • 4
Vietos komunistai ir pro 

gresistės jau priprato slap
tai "veikti.” Vasaros laiku 
jie veždavosi krepšiuose Į 
farmas „progreso, kuris at
siduoda „moon-shine.” Jie 
ten patys slaptai „veikė” ir 
kitus prie to pratino.

Atšalus orui jie savo dar
bą varo stubose. Bet čia tas 
jų slaptas „veikimas” išeina 
viešumon. Taip, 17 d. spalių 
F. Dobrovolskis pašovė Čin- 
skį. Žinoma, jiedu abu prie 
slapto „veikimo” buvo pri
pratę.

31 d. spalių slaptus „vei
kėjus” patiko antras smut- 
kas. Ant Washington st.., 
ten kur gyvena vieni cha- 
munistai su progresistėmis, 
tapo suareštuoti net 6 gem- 
bleriai.

Jeigu panašus dalykai bu
tų atsitikę ne pas komunis
tus, tai vietos „Vieversys” 
per kelis „Laisvės’’ nume
rius butų apie tai bubnijęs. 
Dabar gi nei gu-gu. Tyli, it 
žado netekęs.

Gerai žinąs.
WOONSOCKET, R. I. 

Lieki via i skebauja.
Šis miestelis yra apgy- 

• ventas Įvairių tautų žmonė
mis. Yra keletas ir lietuvių, 
liet delei skirtumo pažiūrų 
sutikimo pas juos nėra.

Dirbtuvių čia yra visokių, 
daugiausia audinyčių, ku
riose pastaruoju laiku dar
bai visai sumažėjo. Jeigu 
kurios ir dirba, tai darbi- 

’ ninkams algas numuša ant 
15 procentų. Čionai randasi 
3 mašinšapės ir 2 liejiklos. 
Jau 7 mėnesiai, ka’ip liejik-» 
lų darbininkai streikuoja. 
Streikas, kaip rodosi, bus 
pralaimėtas, nes atsiranda 
daug streiklaužių! Labai ne
smagu pranešti, kad tarpe 
streiklaužių yra ir lietuvių, 
privažiavusių iš Springfield 
ir Worcester. Rodos, gėda 
butų už toki -.mažą užmo
kesti, koki streiklaužiams 
moka, parduoti savo brolių 
darbininkų reikalus. Jeigu 
nesiliaus skebavę, tai jų 
vardai bus paskelbti laikra
ščiuose visuomenės žiniai.

St. Novickis.

MINDEN, W. VA. 
Vestuvės.

23 d. spalių apsivedė Vin
cas Vi.činskas su našle Ona 
Gumauskiene. šliubą ėmė 
civilį, todėl ir vestuvėse da
lyvavo vien tik laisvų pažiū
rų žmonės. Draugai J. Lat- 
vaitis ir F. Audaitis pasakė 
po trumpą prakalbėlę, pa
aiškindami skirtumą tarpe 
civilio ir bažnytinio šliubo.

Šios vestuvės buvo gra- 
už katalikiąkas ves
tose špitolninkai 

vieni antriems gąlvas dau
žo. Y ra buvę atsitikimų, kad 

i laike vestuvių vieni antrus 
ir pas Abrahomą nusiunčia.

Civilis šliubas —*tai labai 
didelis dyvas musų fanati
kams. Sužinoję apie šias lai
svas vestuves, slankiojo pa
kampėmis, kiti gi sėdėjo po 
stuba ir klausėsi, kas vestu
vėse kalbama ir veikiama.

Viduj Buvęs.

Maloniai kviečia

Pajieškau švogerio Kazimiero Ber- Pajieškau -Povylo Balčiaus. luitu 
nataičio, Suvalkų rėdybos ir apskr.. t-rie jo svarbų reikalą. Meldžiu atsi; 
Vižainio vaisė.. Gramoliznos kaimo. 5 šaukti arba kas apie jį žino pranešti 
metai atgal gyveno Bostone, 
svarbų reikalą iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinot pranešt

Juozas Brukąs (49>
Wanamie, Pa.

REIKALĄ VIMAL
KAS TURIT?

Kas turit monologą "Varnoms Pa
liktas.” malonėkit man pranešti, o aš 

__________________________ * prisiųsiu pinigų lėšoms. Tik pažyntė- 
Pajieškau savo vyro Motiejaus Ma- kainą.

24 Hedge st, New Haven, Conn.

BARBER1AI ARBA ŠIAIP ŽMONES 
Kurie žinoto kur reikalingas geras 
harberys arba vieta barbęrnėj. malo
nėkit man pi anešti.

J. R. Obertt
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Turiu šiuo adresu:
A. P. Chabatorius

178 Bolton st.. So. Bostou, Mass.

žeikos, kuris apleido mane kovo mė-1 
uesy, 1917 m. Girdėjau gyvena So.

.«... _ — -»■__Boston, Mass. Meldžiu atsišaukti ar-'
atg!d gvveno'Philadelphia, Pa7 Gird? ba kas apie jį žino pranešti, už ką . .••••« a ___ 1 Litciii lokoi rioVtnnMl^ ( )

Barbora Mažeikienė
58 Well st., So. Mamjiester, Conn.

Pajieškau savo švogerio Jurgio Mi- 
šeikio iš Varnių miestelio, apie 10 m-

KELEIVIO” BEN
DROVES KAM

PELIS.
nauji šėRINLNKAI.
Per pereitą savaitę prie

„Keleivio’’ Bendrovės prisi
rašė šie nauji šėrininkai:

M. M. Subach, Brooklvn, 
N. Y. 20 šėru $1(M).OO

Joseph D. Lelionis, Phila
delphia, 4 šėrus $20.00

M. K. Virbalas. So. Bos- 
ton, 10 šėrų

Jonas Banis, 
Pa., 1 šėrą

Bladas Gilis, 
Ind., 20 šėrų

Kazimieras Juknelis, 
cknell, Ind., 100 šėrų $500.00

Išviso „Keleivio” Bendro
vė turi jau 32 šėrininku. Šė- 
rų išparduota už 3515 dol. 

I Draugai "Keleivio’’ skai- 
či^rimsta la- L^ojai. dėkitės prie „Kelei- 
klauSmas* iš vio” Bendr?vės tuojau. Dū
sausimas. iš geriausias laikas. Nuo 

C i TK Naujų Metu "Keleivis” pe- 
L3Jga A 2®^ reis į Bendrovės rankas. Šė-

ES stengiamės visados pa- 
mokinti musų žmones su

teikti Ypatišką Patarnavimą 
Kostumeriams.

žmogus, kurio protas yra ap- 
rubežiuotas- ir nesugemba pats 
savaimi vaduotis, neatsako Edi
sono tikslams.

Tke Edison Electric 

Illununaung Company »j Batta»

$50.00 
Girardville, 

$5.00 
Bicknell, 

$100.00 
Ri

jau, buk jis išvažiavo į So. Amorica. busiu labai dėkinga... . .. 1 1 ____• I VitaiMeldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinot pranešti. Taipgi pajieškau pus
brolio Vaclovo Ivoškaus. Rudikių kai
mo, Papilės aps. Meldžiu atsišaukti. 
Kas iš žmonių man praneš apie tuos 
du viršminėtu vyru, gaus 2 dol. do
vanų.

Chas Mitchulis (48)
P. O. Box 26, Ericsburg, Jlinn.

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

J. Yuška
P. O. Box 341, Westernport, Md.

Aš, Domininkas Mažrimas, pajieš-'

Pajieškau Vicento Kundrataviėiaus 
Suvalkų gub., Lazdijų parap., Jesi- 
niaukos kaimo. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžia atsišaukti arba kas apie jį 
žino pranešti. J. Pokas

Box 41, Century. W. Va.

Pajieškau Andriejaus Gusto ir 
Konstancijos Bereišaitės, abudu Kau
no gub., ir pavieto, Žeimių parapijos, 
Kuigalių sodžiaus. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote pranešti šiuo adresu: 

Vladislovas Lankialis (48)
687—52nd avė.. Wes». Allis, Wis.

500 J MIŠKUS.
J New Yorko vals. Me. ir New Hamp- 
shire kirsti medžių, tūkstančiai į mė
nesį. Geriausios kompanijos. Vyrai 
uždirba didelius pinigus ant aproka- 
vimo. Daug kitokių darbų. (47)

NAT1ONAL labok agency 
108 Friend st., Boston, .Vlass.

Pajieškau draugo Jono Gūžio, pir- 
miaus gyveno Brooklyn, N. Y. Paei-

Žulikovskio nau
dai veikiama, pa

sisaugokime!
Visi žinome, kad Lietuvos 

demokratinė Respublika 
yra sutverta valia Lietuvos 
krašto darbo žmonių, darbi
ninkų, ūkininkų, amatninkų 
ir iš tų luomų paeinančios 
inteigentijos. Visi žinome, 
kad dabartinė Lietuvos val
džia yra pastatyta Steigia
mojo Seimo, kuris liko iš
rinktas visuotinu, lygiu ir 
tiesiu balsavimu. Taipgi visi 
žinome, kad didikų,— dva
rininkų luomas senai išsiža
dėjęs savo lietuviškos kil
mės, bet neišsižadėjęs savo 
dvarų ir pelno, kuris yra 
Lietuvos darbininkų gami
namas, — šiandien yra Lie
tuvos neprigulmybės priešų 
nusėje. žinome ir esame Įsi
tikinę, kad Lietuvą valdo ne 
nonai, bet Lietuvos liaudis. 
Bet ar visi žinome, kas per 
vieni yra tie, ką pastaruoju 
laiku mėto visokius lapukus 
užvardvtus: ”Kodel Jus re
miate savo mirtinus prie
šus,” ir tam panašiai ? Kas 
per vienai yra tas komite
tas „progresyvių” moterų 
naši rašęs ant tų lapelių? 
Tose proklamacijose užsi
puolama ant Amerikos lie
tuvių darbininkų, užpuola
ma ant čia esamų politinių 
sroviu katalikų, tautininkų, 
socialistų užtai, kad visi jie 
užtaria Lietuvos Respubli
ką, kovojančią su Lenkijos 
imperializmu ir Lietuvos 
parsidavėlė — poniją; užsi- 
nuola užtai, kad pinigiškai 
remia Lietuvą, pirkdami 
Lietuvos Laisvės Bonus, ir 
dėdami aukas Lietuvos ap
gynimui. Visoje proklama
cijoje gausiai drabstoma 
ourvais Į Lietuvos valdžią.

kaip ir tose proklamacijose 
visos lietuvių pastangos nie 
kinamos ir išjuokiamos, gi, 
Lenkijos imperializmas to
leruojamas. < ' 
bai indomus klausimas: _ 
kokių pelkių boiševikinė 
spauda ir - o ’ 
nuolaidumas? Atrodo kad 
be „polskich groszv” 
apsieinama. Neaišku, 
suomenė laukia, kad grei* 
čiau tas klausimas paaiškė
tų.

Liet. Inform. Biuras.
PERSERGĖJIMAS 

Keliaujantiems Lietuvon 
per Latviją.

Iš Kauno nuo užsienio rei
kalų vice-ministerio Petro 
Klimo yra gautas toksai 
pranešimas:

„Paskelbkite laikraščiuo
se. kad grįžtantieji iš Ame-' 
rikos lietuviai per Latviją 
pinigus vežtųsi ne su savim, 
bet per banką. Latviai lei
džia išsivežti tiktai aštuonis 
šimtus auksinų; kitą ati-' 
ma.”

Keliaujantieji Lietuvon 
gali išsiimti čekius iš Lietu
vos Misijos New Yorke ant 
valstybės iždinės Kaune ar
ba gali lygiu budu ir per ki
tas Įstaigas išsipirkt čekius.

Liet. Inform. Biuras.

bar geriausias laikas. Nuo

čia ne- r3S . 5 do^ ^‘ena YPata 
yj negali pirkti daugiau kaip 

200 šėru. Kas neišgali nusi
pirkti 10, 20 ar daugiau Še
ru, gali tuom tarpu paimti 

į vieną ai ba du šėru, Įmokant 
• 5 -ar 10 dol.
|

Pajieškojimai
VISŲ ŽINIAI! I

♦
Už visokias rūšies smulkius pasi- ♦ 
garsinimus, kaip tai: pajieškoji-} 
mus. įvairius pranešimus, parda-1 
vimus, pirkimus, skaitome po 3c. • 
už žodį už sykį. Norint tą pati aD-i 
garsi r.ima patalpint kelis sykius, j 
už sekančius sykius skaitome 2c. | 
už žodį, už sykį. •
"Keleivio” skaitytojams, kurie tur • 
užsiprenumeravę laikraštį ir už | 
pirmą syki skaitome po 2c. už žodi • 
Siunčiant pajieškojimą arba ap- { 
garsinimą reikia prisiųst kartu ir» 
mokesti. •
Pajieškojimai su paveikslu pre-| 
kiuoja daug brangiau, nes padary- ♦ 
mas klišės dabar prekiuoja bran- J 
giai. Todėl norint talpint paieško- J

•
rei-J

I 
į 
i 
į 
i

SO. BOSTON, MASS. • 
...................... t

Pajieškau savo sunaus Jurgio Gvil
džio. Suvalkų gub., Šakių apskričio. 
Plokščią vai.. Vingalupių kaimo. Pas- 

į kuriniu laiku gyveno Melrose Park.k
' j; žino pranešti už ką busiu labai dė- 
...

i

I

mas klišės dabar prekiuoja bran-}
1_ “ ' ’ ’ ' . ’ 77 ,
jima su paveikslu, reikia prisiųstą 
fotografiją ir klaust kainos. 
Siunčiant laiškus arba pinigus 
kia parašyt adresą taip:

"KELEIVIS"
255 BROADWAY.

Bostono kriaučių streikas 
dar tęsiasi.

Kriaučių streikas dar tę
siasi. Streikieriai kovoja pa- Ill.“.Me)<iži’u atsišaukti arba kas apie 
sėkmingai. Buvo pasklydęs į.žin” f>ranešti uz ką buslu UbaL^' 
gandas, kad Talbot kompa
nijos kriaučiai jau susitaikė.
Bet tai yra melas. Tas daro
ma tuo tikslu, kad apgauti 
darbininkus. Amalgamated 
Clothing Workers Unija jo
kios sutarties su Talbot 
kompanija nedarė ir streiko 
neužbaigė. Mes užbaigsime 
streiką tik tuomet, kai musų 
reikalavimai bus išpildyti.

Presos Komitetas.

kingas.
Ju-gis Gvildis

Vingalupių kaimas. Plokščių valse.. 
Šakiu apskr, Lithuania.

Aš. kinas Saukaitis. pranešu jums, 
Jonai ir Kazy Raškaiti, kad aš paė
miau jūsų senovės bizni ir jis man 
sekasi neblogai. Turiu automobili, 
pats parsivežu sau namo, ko man pri
reikia. 0 jūsų viskas gal prapuls kaip 
girdė:. (47)

Pas. D. W. A.
1305 S. B., Bay Citv, Mich.

PRANEŠIMAS.
Adolfas Namaskis

--- , ------- - ; niaus gyveno orooKivn, in. i. iaei- 
<cau savo pačios hleofos, kuri pa g Ra Šatės miestelio. Kauno gub. Tu- į 
tuo manęs 2t d. spalių, šių m i|, pa- rju svarbų reikalą; meldžiu atsišauk- > 
mdama 1000 dol. pinigų. J pae »ti arba kas apie jį žino pranešti. 
Kauno rėdybos, Teisių apskričio, Ila-( Steponas Raudonis (48)
iių įmest, tamsių plaukų, žydrių akių ----- - K 
r apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi-į 
salino su Ignu Aleksiejų, kuris paei- ■ 
na iš Kauno rėd, Aleksandravo aps,' 
Rokiškės parapijos, Pečių kaimo. Jis 
yra gyvanašlis, turi šviesesnius už ją 
plaukus, žydrių akių.

tuo manęs 2i ± spalių, šių metą, pa- r-u svar|jų reikalą; meldžiu atsišauk-

.................... - (48)
555 Main st., Cambridge, Mass.

REIKALINGI MEDŽIU 
KIRTĖJAI.

dirbti prie Great Northern Paper Co. 
, Maine valstijoj; mes neimant už pa- 
i rodymą darbo. Darbininkai reikalingi 
' prie New York Centrai geležinkelio,
kelionė dykai. Atsišaukit. ( ? )

NORTHERN LABOK AGENCY 
43 Portland ŠL, Boston, Mass.

Pajieškau brolio ir sesers, 
iš Kauno gub., Šiaulių apskr., 
rų sodos; taipgi ir pažystami 
nės atsišaukti.

Vincentas Brazas 
Blozon Coal Co., 

Point of Rocks, Wyo.

paeina
I.epo- 
maio- 
(4S)

:S

Pajieškau Magdės Mikalauskiutės, 
iš Lietuvos Rudaminos parap., Mik- 
niškių kaimo. Žinantieji apie ją mel
džiu pranešti, turiu svaroų reikalą iš 
Lietuvos. (48)

Kranas Taminauskas
118 W. Wood st., Minersville, Pa.

i

amerikiečiai:
ATYDA! ATYDA!
Kas prisius vieną dolerį apdrausta

me laiške, tam prisiųsiu irgi apdrau
stame laiške dvyliką (12) labai įdo
mių tikrų fotografijų iš lietuvių gy
venimo karės metu Lietuvoje (12 se
rijų). Adresuokite- SEDA, Bažnyti
nė gatvė Nr. 2. Mažeikių apskritis, 
Stasys Petrauskas, fotografas.

Lithuania.

LAVVRENCE, MASS. 
Pranešimas apie pabėgusią moterį. 

Adelija Krasauskienė, po tėvais 
Gintaukiutė, Laukmir.iškių sodžiaus, 
Pandėlio vai., Kauno rėdybos, pabėgo 

>25 dovanų. I nuo. sav0 vyro Vladislovo Krasauck >,
Mieloji Kleofata, sugrižk pas ma- palikdama 5 metų mergaitę, kurią iš- 

ne! aš už viską dovanoju. O jeigu jau važiuodama be mielaširdystės apdau- 
taip nenori su manim gyventi, tai žė. Tai tėmykite. kaip progresistės 
nors divorsą paimtume. Jei nemisiini motinos elgiasi. Jos gerįausiais prie- 
’-rįžti, nors laišką parašvk. (54) ; teliais buvo komunistai, kurie ir is- 

D. Mažrimas j gabeno ją nuo.vyro. Jeigu kas daži-
31 Hudson. avė., Brooklyn, N. Y. I notų, kur yra, tai meldžiu jai praneš- 

_________________________________ _ ti, kad ji negrįžtų pas savo vyrą, Vla-

Čionai jų paveikslai. pirmas
įpie tokią porelę praneš, tam skiriu 
<25 dovanų. i — •į"'

Mieloji Kleofata, sugrižk pas rna- palikdama 5 metų mergaitę, kurią iš-

Atsišaukimas į "Keleivei" skaityto
jus. gyvenančius Calilornijoj.
Malonus viegenciai! Bukit taip ge

ri, plačiai aprašyti man apie Califor- 
r.iios darbus, mokestį, pragyvenimą, 
stubų randas ir kokių daugiausia iš- 
dirbysčių esama. Aš daugiausia užsi
imu medžio išdirbyste. staLrnėse. 
Manau atvažiuoti j Californiją apsi
gyventi. Už teisingą aprašymą bus 
atlyginta.

Antanas Siratavičia
3421 So. Emerald avė, Chicago, III.

- - ...  ■ —    — — ——----------------------- J. V ¥ V 1 V ičl-

Pajieškau brolio Kazimiero Narbu- dislovą Krasaucką, 99 Willow st,' 
io. Turiu labai svarbų reikalą. M-?l-. lmwrence, Mass. (48)
ūžiu atsišaukti arba kas apie jį žino 
pranešti šiuo adresu: ( 49)

Stanislovas Narbutas
491 24th st., Detroit, Mich.

APSIVED1MAL

MILVVAUKEE
SALYKLOS IR APYNIAI.

$1.50 už kombinaciją iš kurios pada
romi 5 galionai. Per paštą užsaky
mai išpildomi tuojaus. (47)

MILVVAUKEE PRODUCTS CO. 
112 Sudbury st., Boston, Mass.

Pajieškau brolio Klemenso Roko, 
Kauno gub.. Ukmergės pavieto. Any
kščių parapijos, Ažožerių kaimo. Pir
miau gyveno Montreal. Canada. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žinot 
pranešti šiuo adresu; (49)

Julius Rokus
' 859 Belmont Avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Emilijos Bartkevičiukės, 
Vadzgirės miestelio, Raseinių apskri
čio.

O. Zaksrutė-Kvietkauskienė
37 Portland si, Catnbridge. Mass.

Pajieškau švo?erių Jono ir Alek
sandro Čiuoų. Vilniaus gub., Jezno 
parapijos, Pialiukonių kaimo. Meldžiu 
-»ts>šankti arba kas apie juos žino 
pranešti.

Adomas Adomaitis
31 E. Center st., Shenandoah, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės tarp 20 ir 30 metų senu
mo. Aš esu 28 metų. Katra mylit lai
svą gyvenimą, meldžiu atsišaukti. 
Vaikinai te nerašo. (47)

M r. J. G.
Hotel Dų-Nord, Rockford, III.

i

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 23 metų, aš esu 27 metų. 
Meldžiu merginas atsišaukti šiuo ad
resu: (47)

A. J. Box 227, Sheboygan, Wis,

NAUDINGA PROGA.
NAUJAS IŠRADIMAS

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

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

Pajieškau apsivedimui merginos _ . _ . "Z-----------------------------
nuo 18 iki 30 metų, laisvų pažiūrų, be PATARMES MERGINOM 
skirtumo tautos i 
laisvas vaikinas, ___ _
svaiginančių gėrimų. Su pirmu laiš- Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
ku meldžiu prisiųst ir paveikslą. Pla- 1 puošta tom tikrais paveikslais. Išiei-

26 metų, nevartoju APIE LYTIES DALYKUS

tesnes žinias suteiksiu laiškais. (48) 
P. M. Kaitis

Box 155, Lehigh, Mont.

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa-

Pajieškau savo pažįstamų Julijona 
Buno ir Jtiozsno. Girdėjau, gj'veita 
Pana. 111. Meldžiu atsišaukti. į

W. ?<Iar.glewski
214 Gladston sc, Winnipeg Man. i 

Canada.

Pajieškau brolio JuozaDo Karpins- 
kio. Gruzdžių parapijos, Šiaulių aps., 
t.iiogi ir pusbrolio Petro Stankūno.' 
Meldžiu 
adresu.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nuo 30 iki 35 metų, kad 
ir su vienu vaiku, kuri mylėtų gyven
ti ant ūkės. Meldžiu per laišką susi
pažinti.

Box 38,
P. Ziub (47>

Peacock, Mich.

do P. J. Stropienė, prirengdama nau
dingų patarimų ir moterims. Kurios 
dar neturit minėtos knygos, tuojaus 
užsisakvkit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arba popierinį 
dolerį, ant vardo

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

LAVVRENCE, MASS. 
Prakalbos. Bedarbė.

14 d. lapkričio atsibuvo 
prakalbos, parengtos L. T. 
Kooperacijos. Kalbėjo ”Ke
leivio” redaktorius S. Mi- 
chelsonas. Pirmu atveju 
kalbėtojas aiškino koopera
cijos naudingumą ir ragino 
lietuvius darbininkus remti 
kooperacijas. Antru gi atve
ju kalbėjo apie dabartini 
Lietuvos padėjimą, smerk
damas lenkus užpuolikus, 
kurie skriaudžia Lietuvos 
žmones ir naikina salies tur
tus. Draugo S. Mishelsono 
prakalba žmonėms labai pa
tiko. Kooperacija taipat yra 
dėkinga draugui Michelso- 
nui už jo gražią prakalbą.
Lawrence’o dirbtuvės pra

deda užsidarinėti. Darbinin
kai yra labai nusiminę. Ku
riose dirbtuvėse ir dirbama, 
tai darbininkams algos yra 
numušamos ant 10 procen
tu. Nežinia kas reikės dary
ti šaltai žiemai atėjus. Ap
sistojus darbams susidemo- 
ralizuoja ir veikimas darbi
ninkų tarpe. Taigi, liūdnos 
naujienos iš musu miesto.

Pr. Buvęs.

JU1 » 0.10 Į UJVVUIVO . CMUOMJ. . . ^^3,
melagingai iškraipomi fak- pardavinėti prie
tai, bet apie lenkų veržimą- '
si i Lietuvą nėra nei žodžio.

Kią tas viskas reiškia? Ar 
tai proto 'pamišėlių darbas, 
ar papirktų išdavikų, ar am
žinų kvailių

Pernai metą, kada Pilsud
skis ruošėsi pulti Kauną, 
panašios proklamacijos pa
sipylė Kauno apielinkėse 
ypač Panemunėje. Dabar, 
kada Žulikovskis puolė ant 
Kauno, tai daugely dvaruo
se „prošepanų” kabinetuose 
ir atrasta panašių bolševi
kiško tono proklamacijų. Tų 
proklamacijų tikslas buvo 
vienas ir aiškus: lenkams
Lietuvoje, kad tuo pasire- Pasiskubinkite prisiu
siant, užimti visą Lietuvą.
Dokumentais priparodyt a, ž?i^orp-
kad tas proklamacijas sėjo 
lenku ranka. Dabar čia A- 
merikoje mėtoma prokla<- 
macijos, taipgi su vienu aiš
kiu tikslu: kenkti Lietuvos 
laisvės paskolai, nes paskola 
yra „mirtini gazai” lenkų 
imperializmui.

Tat kieno čia darbas?
Bolševikiškoje lietuviu 

spaudoje giedama panašiai

Baltic Statės Fin. Corp. visų 
saugiųjų Lietuviškų Koope
racijų Šerus. Musų Banka 
pardavinės tik tų Koopera
cijų šėrus, kuriose sudėtas 
kapitalas yra gerai apsau
gotas. Todėl, kur jis apsilan
kys ir pasiūlys musų atsto
vaujamas Lietuvių Korpo
racijas, galite pilnai pasiti
kėt.

Taipgi turime pranešti, 
kad sekantis musų kurjeres 
su visokiais siuntiniais Į 
Lietuva išvažiuos 12 gruo
džio. Visi iš tolimesnių vietų 
lietuviai, kurie norite nu
siųsti pinigų j Lietuvą, kad 
gautų • tenai pirm Naujų

357—361 Broadway, 
• So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Motiejaus Genevi- 
čians. jyveno North Dakota. Prašau 
atsišaukti, turiu svarbų reikalą.

Vincentas Genevičius (47)
35 Intervale st.. Montello, Mass.

Pajieškau Veronikos Zarankaitės. 
Pirma ji' gyveno So. Bostone, dabar 
nežinau kur. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie ją žino pranešti. (47)

Miss Eva Streimikiutė
1557 Girard st. Chicago, III.

Pajieškau giminaitės Albinos Ka- 
butavičiutės. girdėjau, yra- vedusi su 
Klemensu Druskavičium; paeina iš 
Kauno gub.. Novoaleksandrovo pav., 
Papilės parapijos, gyveno Ageniškio 
dvare. Pirma ji buvo Bostone. Mel
džiu atsišaukti, yra laiškas iš Lietu
vos. vi" r ' ’ ' ^47’

X alenja Gavemene
:515 Henderson st, Jersey City, N J.

Pajieškau sunaus Kazimiero Pet
kaus, paeina iš Girkalnės parapijos, 
Kozn’ėzių sodžiaus, gyveno Philadel- 
phiojit’š ten išvažiavo į Ulinois val
stija! rodos. į Waukegana. Devynį 
Jnetai kai nesusirašau. Meldžiu atsi
sukti arba kas žinot pranešti. (47) 

Kazimieras Krivinskas
153ė Winter st.. Philadelphia, Pa.

pajieškaus pusbrolio Juozapo šilin
go Vinsntmių kaimo. Griškabūdžio! 
parapijos. Suvalkų rėdybos. Meldžiu1 
atsišaukti ar kas apie jį žino man 
nranesti. (47)
r Marijona Naujokytė

151$ Missouri avė.. S. Milwaukee, 
Wisconsin.

Pajieškau
___ _ _________ nuo 18 iki 25 metų, 

atsišaukti žemiau paduotu 28 metų. Su pirmu 
prisiųst paveikslą, o 

Miss S. Karpinskis__________ | suteiksiu laiškais.
4201 6th avė., So. Seattie, Wash. J- K- Ciunas

------------------------------------ :-------- ------  i £>ox 155,
Pajieškau merginos arba našlės į ! 

■‘”ba dirbti prie mažos šeimynos.! 
Mokestis 30 dolerių į mėnesį ir gy
venimas. Ant nare’kalavimo sugrą- 
■’.r.siu kelio kaštus. Meldžiu atsišauk
ti. Jo« Pelvaiis
818 W. Wa.shin.gton av.. Du Bois, Pa

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tt, nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to,

Pajieškau apsivedimui merginos. 'ra daugybė gerų pamokinimų, slap- 
nuo 20 iki 30 metų. Su laišku meldžiu re-feĘ^- ^okla, - ^•ra
prisiųst ir savo paveikslą, kurį su
grąžinsiu. J. Kasuolis (47)

89 Hudson st, Sualt St. Marie
Ont, Canada.

apsivedimui merginos 
aš esu vaikinas 
laišku meldžiu 
platesnes žinias 

(48)

Lehigh, Mont.

kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.
_ M. ŽUKA1TIS (35)

451 Hudson avė.. Rochester, N. Y.

Paiieš'vau Jurgio Kucino. kuris 1 
atgal gyveno Kenosha. Wis. 

Meldžiu atsišaukti arba kas jį žino 
pranešti šiu^ a',r,esu.

M. Kucin
1110 R. R. avė., Bridgeport, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
1 arba našlės, nuo 18 iki 35 metų. Aš 
esu 30 metų. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveikslą.

J. J. Kilna
Box 297, Divernon, III.

Aš. Ona Knkairiutė. pajieškau dė- 
-’ės Juozo Kukaičio. Skriaudžių par., 
rv’ntuni,i t-rimo ’r dveeių pusseserių 
Jievos ir Onos, Rudos parapijos, nuo 
v--r!u stoties: visi Suvalkų gub. Mel
džiu atsisaukt- arba kas apie juos ži
no pranešti, n<-s tur;u svarbų reikalą. 

Ona Kukr.’čiutė
Box 431. Osceola Mills. Pa.

1 wPajieškau ansivedimui merginos -Į 
nuo 16 iki 24 metų amžiaus. Aš esu Jį 
24 metų, turiu gerą-užsiėmimą. Mer- « 
ginns, norinčios apsivesti, malonėkit 
atsišaukti.. Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst ir savo paveikslą, nes atsa
kymą duosiu tik toms, kurios prisius 

< 48)■, paveikslą.

1GERAPR0GA!
Parduodam gerą tabaką labai 
pigiai. Rašykite, o gausit pil
nas .informacijas. (50)

EUROPA BOOK CO.
57 L’ey St.. 

New York. N. Y.

I
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Pajiešknn Juozapo Juonio. Vil
niaus rėdybos. Alytaus apskričio, 
Daug’, miestelio. Kas žinot, meldžiu 
pranešti man žemiau nurodytu adre
su. už ką busiu labai dėkingas.

Petras Juony;
Pirmo Pėstininkų D.L.K. Gedemino 

Pulko Ryšių komandos, Lithuania.

Aš. Jonas Sbandaras, pajieškau sa
vo draugu Juozo \Valiulio ir Kazimie
ro Andrisiuno, Kauno gub, Šiaulių 
apskr. Lygumos valsčiaus. Vebario 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. Meldžiu 
atsišaukti orba kas žinot pranešti, už 
ką busiu dėkingas. (48)

John Shandar
265 (Į Shenaigo st, Sharon, Pa.

S. Dailidaitis
Box 56, Montello, Mass.

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

K. Paltanavičius,
112 I^vvrence st.. Lavrence, Mass.

PARSIDUODA STUDIJA.
Parsiduoda fotografijų studija. 

Randasi geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
per ;0 metų. Informacijų klauskite 
pas: E. B.. 255 Broadnay, So. Boston. 
Mass. (48)
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Daktaru Ofisai
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT RWO, Scollv So. 
BOSTOii, MASS.

Kalbame Ruskai ir Lenkiškai
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

ZĘCERIS 
mokantis nors biskį abelną dar
bą spaustuvėje, lai tuojaus atsi
šaukia į "Keleivio” spaustuvę.

I Gali atsisaukt ir norintis mo
kintis. bet turi būt apsipažinę- 

į4 nors vidutiniškai su lietuviu kai 
’ bos gramatika.

paiieškau tikro brolio Joną Gasevi- 
.- us paeina iš Kuršo. 9 metai kai 
\merikoj- Paskutiniu sykiu jis buvo 
j~jevė'ande, Ohio. Meldžiu atsišaukti , 
, įg kas apie jį žinot pranešti, nes : 
į' „u labai svarbų reikalą. (47) 

Karolis Gasevičia
1228 Jefferson st. Gary. Ind.

_ —-—------ ---— " ' " ' — i
Pajieškau švogerio Jono Avižio. 

« metų gyveno Frackville, Pa. 
svarbu reikalą. Meldžiu atsi- 

arba žinantieji praneškit. (47) 
>aU Tofilė Senkiutė

River st, Heverhill, Mass.

Pajieškau savo dėdžių Aleksandro, 
Llado ir Adomo. Vilniaus gub, Tra
kų pavieto, Butrimonių valsčiaus, Ai- 
gerdonių kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie juos žinot pranešti šiuo 
adresu: (43,

Juozas Staniulevičius
24 Pine st, Easthampton, Mass.

i

Pajieškau dviejų savo broliu. Mar
tyno ir Franciškaus Ti.ninskų, Kau
no gub, Atriogalos parapijos, Vilin- 
stų vienkiemio. Apie 20 metų kaip 
Amerikoje. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu• (48) I
Elzbieta T.minksaitė - B.tlskuvierė.

22 E. 9th st, Geoj-getovn, III.

PUIKI FAR.MA PARSIDUODA 
PIGIAI.

Jauna, 28 metų, našlė priversta 
parduot savo farmą greitai. 150 akrų 
žemės, 6p akrų dirbamos, 39 akrų ga
nyklos, likusioji žemė gero miško. 
Vien tik miškas yra vertas du syx 
tiek pinigų, kiek už farmą reikalauja. 
Keto yra 7 karvės, 1 bulius, 2 arkliai, 
80 vištų, visoki vežimai ir padargai. 
Ž puikus sodnai, visokiu javų. 9 rui
mų puiki stuba. forni.šiai, 5 vištinin- 
kai dėl 10OO vištų, tik pusantros my
lios nuo miestelio, arti karų linija, 
mokykla, krautuvės, bažnyčios. Kaina 
tik $4700. Jnešt $2500. (49)

Nathan tVeisler's Farm Agency 
!» School sl„ Danielson. Conn.

Tel. So. Boston 5OC-1F
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTTSTAS. 
VALANDOS Nuo S iki 12 ««■«.

NislUInk.

NRDftUOHU
H 1 v. H

Se’ttdomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio aaaw

251 Broadiray, tarpe C ir D St*. 
| 80. BOSTON, 1IAM.
t....--..---**-■■-■■■■■■■J
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Vėliausios žinios apie Lietuvą
Kuomet buvo gauta žinių bažnyčios. Daug užmušta ir 

jog susirinkusieji B rusely-į sužeista. Tuntų Lygos kon- 
j e 25-27 spalių Tautų Lygos t rolės komisija laukiama 
nariai tarp kitko svarstys ir šiandien Kaune, los komi- 
Lietuvos- Lenkijos rubežių i sijos pirmininkas pareikala- 
nustatymo klausimą, t_ 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Sąjunga neiškentė nepa- 
siuntusi Tautų Lygos pirmi
ninko Leono Bourgeois var
du telegramos, išdėstvdama 
Lenkų valdžios prasižengi
mus prieš Lietuvą, ir reika
laudama, kad nieko nelau
kus Želgovskio kariumenė 
butų iš Vilniaus išvyta ir 
lenkų dvarininkų akcijai 
padarytas galas.

Šitokia telegrama pasiųs- ___v
ta ne dėl to, kad butų Tautų Amerikoje.
Lygos veikimu pasitikėta, 
bet norėta, kad ir nuo Ame- kos 
rikos lietuvių vardo butų iš
keltas pačioj Tautų Lygos 
buveinėje aiškus protestas 
prieš lenkų invaziją. Apie 
Amerikos lietuvių keliamus 
protestus Lyga gali nusi
duoti nieko nežinanti. Ame
rikos lietuviai šiandien jau 
gerai žino, jog Tautų Lygos 
nariai pasiskubino iš Kauno 
išvažiuoti, kuomet gen. Že
ligovski su savo neva "suki
lėlių” armija buvo mėginęs 
Kauną užimti, ir tuoj vėl 
pasiskubino sugrįžti, kuo
met Lietuvos kariumenė su kg d kaip 
laisvanorių ir šaulių pagal
ba tą Želigovskio maršą ne
tik sustabdė, bet ir gerokai 
atgal tuos grobikus atmušė.

Pateisinimui šitų Želigov
skio nepasisekimų, Ameri
kos spaudoj pradėta skelbti 

•melagingos žinios, kad buk 
iš Vokietijos Į Lietuvą ke
liauja dešimtimis tukstan- 

2eių kariškiai ir kad net pat
osai Bermontas- 
vokiečių štaba;

/p------------
lietuviais Želigovskiui pasi
sekę paimti nelaisvėn ir vie
nas kynietis, o tai jau neva 
liudija, jog lietuviai ir nuo 
rusų bolševikų gauna pa
galbos, nes tie kyniečiai yra 
buvę bolševikų armijoj.

Tečiaus po kelių dienų 
stambioj Amerikos spaudoj 
pasirodė neaiškios žinios, 
buk tarp Želigovskio "suki
lėlių” kilo kokių ten nesusi
pratimų, o kaip praneša 15 
lapkričio ”New York Call,” 
socialistų laikraštis, tai ke
lios tų sukilėlių divizijos at

sisakiusios eiti prieš lietu- 
; vius. Gal būt, kad dėlto Želi- 
jgovskis ir buvo sumuštas 
savo "kelionėj” i Kauna.

; Kada Želigovskis (ir ji pa
laikanti Lenkų vyriausybė)

tai vo, kad lenkai ir mes tuojau 
nustotume kariavę. Tautų 
Lygos susirinkimas svars
tys musų klausimą šiandien. 

"”(Pasirašęs 1 Tyškevičius." 
Tokios tat paskutinės ži

nios apie Lietuvą. Ką Tautų 
Lyga nutars, greitai išgirsi
me: o dabar pažiūrėkime, 
ką ši Tautų Lyga jau yra 
nutarusi. Tas matyti iš at
sakymo, prisiųsto iš Žene
vos 2 lapkričio Lietuvos Pi
liečių Sąjungos valdybai

I

Pranešdamas, jog Ameri- 
lietuvių protesto tele

grama priimta, Tautų Lygos 
sekretoriatas rašo, jog ši te
legrama buvo Įteikta Tautų 
Lygos nariams ir jog Lyga 
kaip lenkams, taip ir lietu
viams yra oficialiai pasiun
tusi savo nutarimą iš spalių 
27-tos dienos. Tą Tautų Ly
gos nutarimą paduodame 
čia pilnai, išvertę iš prancū
zų kalbos:

”Bruxelles, 
1920. Rezoliucija.

"Tautų Lygos Taryba, su
sirūpinusi labiausiai tuomi. 
1—2 L_2p nors sugrąžinus 

■1- raiką tarp lietuvių ir lenkų 
tautų, ir atsižvelgdama 
tvirtą Lenkų valdžios parei 
škimą. jog ji nepritariant 
generolo Želigovskio suma
nymui ir skaito ji maišti
ninko darbu; ir toliau, pri
imdama iš antros pusės do
mėn, jog abi pusi sutinkan
čios, 
jams, 
suoti. butų palikta teisė 
spręsti apie savo

27 spalių,

kad patiems gyvento- 
kurie yra užintere-

Ava lovas ir
____ ________ s Įsitaisęs ... . . 

?Kaune savo buveinę'. Be to pasiremiant ta teise išspręst 
da skelbiama, buk kovose su ju pretensijas, atsišaukia i 

abi pusi, primindama jų pa
sižadėjimus Tautų Lygos 
akyvaizdoje ir siūlo oficia
liai priimti tokius patari
mus*
■ ’T. Žmonių balsavimas 
(plebiscitas) privalo Įvykt 
po priežiūra ir 
Tautų Lygos, 
savimu visi 
jai ginčyjamosios 
jos, būtent i rytus nuo lini
jos. kuri buvo 1919 m. gruo
džio 8-tą dieną augščiausios 
(aliantų) Tarybos nustaty
ta, galės liuosai išreikšti sa
vo nuomonę, prie ko jie lin
ksta: ar prie Lietuvos vals
tybės, kurios valdžia tuo 
tarpu Kaune turi savo bu
veinę, ar prie Lenkijos.

Į "Tautų Lygos Taryba tu- 
. pasijuto, jog ji laukia Vii- retų nuspręsti, kame ir ko- 
•niuje toksai pat galas, kok- kiuose šios teritorijos rube- 
; sai teko pamatyti Bermon- žiuose turės- Įvykti plebesci- 
• tui- Avalovui, tai Tautų Lv- tas ir ji turės nustatyti šio 
’ gos komisija atpiškėjo per plebescito pravedimui būdą 
•Varšuvą i Lietuvą net ketu- ir laiką, kad užtikrinus lais- 
■ riais automobiliais, kad iš- vę ir paties nubalsavimo tik- 
-tyrus, mat, kiek čia yra pas rūmą, 
lietuvius tų .vokiečiu < gal 
norėtu juos prašalinti!).

Mažai to. .
Ukmergės lenkai pradėjo prieš, taip ir laike paties 
mėtyti bombas, gąsdinti ir 
terioti nekaltus piliečius, 
kad parodžius savo "narsu
mą.” Lapkričio 15-tą dieną 
per Londoną ątėjo nuo Lie
tuvos vyriausybės šitokia 
telegrama:

"Poles have Severai times 
bombed Kowno and Wilko- 
mir Church on a Sunday, 
kiiling and injuring many. 
Centrai Commission of Le-, 
ague of Nations e.xpected ■ teritoriją, kuri yra ginčyja- 
today in Kowno. President ma.
of the Commission has re- "Taryba proponuoja a- 
ouired Poles and us to cease biem pusėm išsireikšti, ar 
hostilities immediately. Le- jodvi sutinka ant šių sąlygų, 
ague of Nations Assembly • L 2—„ _2__I— r__ 22 22_ 
to discuss our case today. nų, priskaitant nuo 28 spa- 

.......... ?Tiszkewicz.” ’ lių.
Tas pats lietuviškai skam

ba: ...
"Lenkai keletą kartų yra savo valdžių duotų formalĮ 

mėtę bombas ant Kauno ir pasižadėjimą, jog jos pa- 
Ukmergės, nedėldieny ant liaus tarp savęs kariavusios

likimą ir

kontrole 
Šiuo ' bal- 
gyvento- 
'teritori-

”2. Tautų Lygos Taryba 
Į turės nuspręsti priemones, 

Ant Kauno ir kurių ji turės imtis kaip 

plebescito, būtent: ar ati
traukti, ar nuginkluoti ka- 
riumenę bv kokios tautos, 
kurios kariumenė bus užė
mus teritoriją, kurioj turės 
Įvykti plebescitas. Todėl 
kad užtikrinus, idant Tary
bos padavadijimai butų pil
domi, šiai Tarybai duoda
ma teisė tuoj Įvesti kontrolę 
ant visų kelių ir gelžkelių, 
kurie veda arba praeina per

ir duoti atsakas per 10 die-

lių.
"Be to, Taryba nuo abie- 

! jų pusių reikalauja, kad nuo

STANDARD

Siuskit PinigusPasiūk) dideles Progas . -
j

Į

H. C. Frick Coke Co.
1I

II
I

ANGLIŲ KASĖJAMS
KOKSŲ VEŽĖJAMS IR 
DARBININKAMS

Įgyti PASTOVŲ GERAI APMOKAMĄ darbą.

Šioji Kompanija turi 60 mainu ir 18.000 Koksinių pečių. 
Anglis yra 7 iki 9 pėdu storio; ir mokestis geriausia, šioji 
Kompanija buvo PIRMUTINE pekėlime algų visame kok
sų lauke.

4-rių kambarių namai, su darželiais ir dideliais kiemais 
ir kai-kuriuose namuose vanduo yra privestas į vidų, tik
tai $7.00. Didesni namai kiek brangesni. Bažnyčių, mokyk 
lų, pasilinksminimo vietų užtektinai.

Visų musų mainų kaimeliai randasi apielinkėje didelių 
miestelių, kaip Uniontown. Connellsville. Brownsville ir 
Mt. Pleasant. prietvakaryje Pensylvanijos Valstijos daly.

KIEKVIENAS PADARYS GERAI 
UŽTIKRINDAMAS SAU GERĄ 
DARBĄ DABAR.

Laiškai bus atsakomi lietuviškai.

Maloni šiluma šaltoj dirbtuvėj
Pasitaisykit jusy įrankius dėl sekan
čių metų? Apšildyk dirbtuvę —na- 
ionia vieta dirbti. Perfectian Alieji
nis Pečius padaro tai bile taiku į ke
lias minutas — parankus, ekonomiš
kas. Visame name — virtuvėje, kam
baryje, pentrėjc kur sudėtas daržovės 
-—Perfeetion duona užtektinai šilu
mos. k.ek šaltos vėjotos dienos reika
lauja.
Perfeeticn šildo aštuones 
su vienu gaili nu Sccony 
Gaukit viena šiandien?

Pasekmėm vartok .Sucony

» TIKRAS SMAGUMAS!
Rūkykite Chesterfield eigaretus ir pamaty
sit kaip j it užganėdins jūsų skonį.

Jokių kitų eigaretų nėra toks gardus skoni.-, 
kaip Chesterfield.

Todėl kad tabakas yra taip sutaisytas, kad 
negali būt nukopijuota.

Vien tik geriausis Turkiškas ir Amerikoniu
kas tabakas vartojamas Chesterfielduose 
”Jie Užganėdina.”

Pabandyk Chesterfield ir pats persitikrink 
kaip skanus ir priminus jie yrair kaip turtin
gi. Dvidešimts cigaretų specialiam nuo per- 
drėkimo pakelyje.
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valandas 
kerosi no.

Kerosi na

v

PERFECTJONOi] Heaters
OIL CO. OF NEW YORK

L. i-------------------------------------- o
b ----------------------

JEIGU JŪSŲ PINIGAI YR A SUDĖTI TAUPYMUI 
SAUGIOJE GERAI APSAUGOTO!

i Nė kokios baimės—jus žinote kad 
i saugiai, nes per 60 metu yra saugus 

ir užtikrinti bankieriai.

Faraklin Saving 
Bankoje 

BOSTONO MIESTE ’ 
6 PARK SQUARE

Į staką, bondus, etc., tikėda-Jeigu jus investinate 
miesi didelių nuošimčių, tųs žinote kad rizikuojate.

Tada jus nerimaujate, bijote ir nakti nepasilsite. 
Loškit saugiai, tuomet jus ilgiau gyvensite ir turėsite 
daugiau pinigų ir smagumo.

UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS 
GASPADORAV1MAS.

DEPOSITŲ ........... S21.000.009
PERVIRŠIS .......... §1,400.000

DEPOSITAI PRIIMAMI NUO S1.00 IKI §2000.00.

NUOŠIMTIS PRASIDEDA NUO 1 LAPKRIČIO MĖN.

Padėlius galite prisiųsti ir per pasta.

:r padarys viską, kas tik. 
reikalinga taikos palaiky
mui. Kariškos komisijos na
riai lygiu budu privalo pasi
stengti prašalinti visas sun
kenybes, kurios tik ga! 
Įvykt.”

Toks tai Tautų Lygos pa
siūlymas. Ar Lietuvos val
džia yra ant jo sutikusi, ir 
kaip ant jo atsiliepusi, tuo 
tarpu nėra žinoma. Viskas 
prigulės nuo to, kaip mes 
patįs busime stiprus.

Minimoji čia Tautų Lygos 
nustatytoji 8 gruodžio lini
ja nėra dar tikrai žinoma, 
tečiaus, kaip gauname pa
tirti, ji eina netoli šių mies
tų ir vietų: Lenkų pusėje 
lieka Vištytis, Vyžoms, 
Punskas, Seinai, Kapčia
miestis. Druskininkai. To
liau ji eina Nemunu iki 
Merkinės pro Butrimonius. 
Stakiiškius, VėvĮ, Musnin
kus, Širvintus. Lietuvių pu
sėje lieka Viden iškis, Male- 
tai, Kukutiškis, Taurogina, 
Salakai, Ežerėnai ir Įlaukė.

Sulvg Tautų Lygos nuta
rimo, Į rytus nuo šios linijos! 
visi gyventojai yra paveda
mi plebescitui. bet nieko ne- į 
sakoma apie gyventojus Į 
pietus ir pietų-rytųs nuo tos I 
linijos, kame dar yra visi 
plotai Lietuvos žmonių ap
gyventi ir už kurios yra dar 
visa eilė musų miestų ir 
miestelių.

Viskas priderės nuo musu 
pačių stiprumo, taigi stip- 
rinkimės.

Liet. Inform. Biuras.

Didžiausia Koksų 
Kompanija Pasaulyje

_ • — —

Scottdalle, Pa

..Telefone: Malden 873-H.

DAKTARAS S. C. PAVLO
»

Sugrįžo, iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penios gu
bernijoj lnror.bučio ir Odesos ligonines. Specialistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS., 142 BROADWAY.
MALDEN. MASS- 356 FERKY ST.

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

į Lietuva
—------------------- PER =

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

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SIUNČIAME PINIGUS Į 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._________

KURIE NORITE VAŽIUOT Į LIETUVĄ,
Parūpiname geriausį Laivą ir laiką. Mes visados turime 

vietos dėl važiuojančių į Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
sažieriai būna nuo 45 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 & CO.
IOI OAK ST., kampas Oak Ir Short 

LAWRENCE, MASS.



keleivis “ ’
—-*■

L. S. S. REIKALAI
Rezoliucija Lietuvos gynimo "EL lss. viii rajono* S/“" NIVT1 4 E>V14.fIY ID P!?7A

reikalu.
Kadangi lenkų kariume- 

nės dalis užgrobė rytinę 
Lietuvą kartu su Lietuvos 
sostine Vilnium ir vis dar 
veržiasi Lietuvos gilumon;

Kadangi aiškiai matomas 
užpuolikų tikslas yra pa
vergti Lietuvos liaudį lenkų 
dvarininkams ir buržuazi
jai;

Kadangi mums, Amerikos 
lietuviams

NUTARIMŲ IR REZO
LIUCIJOS.

LSS. VIII. Rajonas savo 
konferencijoj 24 spalių nu
tarė, kad LSS. Pild. Komite
tas pasirūpintų pakviesti 
kalbėtoją iš Lietuvos, šitą 
nutarimą perskaitęs ("Nau
jienose”) griebiaus žiūrėt, 
kokiais motyvais draugai 
vaduodamiesi jį darė. Bet 
jokių motyvų neradau. To
dėl man rodos, kad toks nu- 

darbininkams, j tarimas yra neįvykdomas, 
rupi, kad Lietuvoje gyvuo- Jeigu jis ir butų įvykdintas, 

ir augtų klesinis darbi-' tai jis mums perdaug kai- 
ninkų judėjimas, siekiantis; nuotų.
pašalinti šių dienų prie- ■ Daleiskim, išgavimas lei- 
spaudos, kariu ir išnaudoji- dimo ir kelionės lėšos į abi 
mo sistema, ir ‘ puses sudaro milžinišką

Kadangi prie to tikslo eiti sumą. Nesigilinant į smulk- 
Lietuvos darbininkams bus menas, aišku, kad čia esan- 
lengviausia tuomet, kai sve- tis kalbėtojas gali apvažiuot 
timas jungas nevaržys eko- lietuviais apgyventas kolo- 
nominio ir politinio Lietu- uijas tik Už tuos pinigus, ką 
vos gyvenimo,_ tai lėsuos mums iš Lietuvos par

tų

suomei savo vei-ktnę- atliks. 
.Jūsų aptiekorius ir vaistų 
pardavėjas jums pasakys, 
kad ir kitos Trinerio gyduo-. 
lės yra puikios, kaip tai Tri
nerio Lininientas nuo roma-1 
tizmo, neuralgijos ir sutini
mo (dabar jo Paikas) arba 
Trinerio Antiputrinas (pui
kus gurguliavimui, burnos 
išplovimui ir žaizdų mazgo
jimui) yra labai pagelbingi. 
—Joseph Triner Company, 
1333-45 So. Ashland Ave, 

{Chicago. III.________ ___
I NESIDUOKIT APSIGAUT

Mes užlaikome visokios rūšies su- 
I ženklytų kazyrų, kauliukų ir tt. Dėl 
įvairių štukorių. Su pageiba mus ka- 

' zyrų galima padaryti stebėtinų špc- 
i su. Dėl platesnių žinių klauskit šiuo 
adresu: (4

P. SENKUS
Box 2. Herrin, IIL

■f

•!

Lietuvių Socialistų Są- sikviest vieną iš musų drau 
jungos Pildomasis Komite- gu tarpo ir parsiust ji at 
tas savo posėdyj, laikytame
New Yorke, spalių 31 dieną,’ * x —1-^-1
1920 m., nutarė:

1. Šioje pavojaus valando
je, kuomet lenkų legionai te- 
rioja Lietuvą, mes atsišau
kiame i draugus sąjungie- 
čius ir visus žmones, kuriem 
rupi Lietuvos gerovė, ragin-( 
darni juos visais galimais 
budais remti kovojančią už ?? 
savo laisvę i. ------- ---------
vos liaudį.

2. Jeigu mums tenka šituo 
reikalu daryti tą arba kitą 
žingsni išvien su priešingo
mis mums politinėmis sro
vėmis, tai tat nereiškia, kad 
mes paliaujame gynę darbi
ninkų klesos reikalus ir at
sisakome nuo klesinės ko
vos. Priešingai, mes dabar, 
kaip ir visuomet, reikalau
jame, kad Lietuvos, darbo 
žmonėms butų suteikta pi
lietinės , politinės ir ekono
minės teisės. Remdami Lie
tuvos žmonių kovą nuo Įsi
veržusių jon užpuolikų, mes 
vaduojamės darbininkų kle
sos reikalu: nes Lietuvos 
darbininkams bus lengviau 
kovoti prieš vieną savo kra-• • J •_J

Mokinkis Angliškai Namie!
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 Dabar $5
JEIGU LEKCIJOS NEPAT1KS.GRĄŽIS1ME JUMS PINIGUS.
Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviausias, greičiauiias ir tikriausias bu išmokti visą 
anglų kalbų namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu badu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viskų atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžias į mokinio minti su 
tokia spėka, ka i jis nekelia akių nuo fenkcijos, kolei visko neišmoksta. Išta 
rimas angliškų žodžių ir vertimas liemviškon ka'bon taipgi yra praktiškas

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atspaustų ant geros popieros lekcija. 
Pirma lekcija susideda iš 8 didelių t>u$lapių —visos kitos iš 1 didelių pus
lapių.

Štai kų musų mokinys sako apie musų kursų, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausių jums padėkų 

už jūsų atsakantį mokinimų ir popuiii.riškas lekcijas jūsų metodos. Jūsų 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū i‘ už konsulia- 
sijų (patarimus), dusų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pa
garba. JOSEPH K1JAUSKAS. Norristovn, Pa., July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję ,.M> 
SlO.Op uz kursų yra taip užganėdinti— busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar lik $5.00 už tų pati kursų. Bet užsirašyk tuojaus —dabar. 
Vėliaus gali būt nervėlu. Atminkit, mes turime tik 100 kursų po $5,0'1 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi, buk pir
mas. Siųsk $5.00 šiandien. Įdėk markių už 15c. dėl iskasėiu prisiuntimp 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po apturėjimo, mes sugražinsime pinigus. Šis kur
sas yra vertas $30.00. Musų kaina tik 10.00, bet tamsta dabar turi proga 
gauti ji už $5.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pinigus šian
dien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Miney Orderiu” šiuo 
adresu: ' (49)

K. BEN. H AITCHES
4456 SO. HERMITAGE AVE.. CHICAGO. ILL.

Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASP0RTUS 

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- ft 
tuvių Komercijine Banką | 
Kaune. ;

Pinigai važiotis su savim S 
neparanku. -!■

International Bankers I 
Company | 

103-5.SALĖM ST., į 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m. Ij
I

Antraip, juk toks žmogus, 
kokis mums čia tiktų, šiame 
momente Lietuvoj yra dau
giau reikalingas, negu mum 
čia. Ar nebūtų tad geriau šį 
klausimą plačiai išgvildenti, 
pakol mes jį vykdysime gy- 

1 veniman?
Toliau. Viršminėtas rajo

nas toj pačioj konferencijoj 
ir teises Lietu- lsnese rezoliuciją, kurioj 

: skatina Amerikos lietuvius 1 
remt Lietuvos kovą prieš 
lenku imperialistus. Tas ge
rai. Bet nepagirtina, kad tos ■ 
konferencijos delegatai nie
ko neprisiminė ir apie Lie
tuvos imperialistus, kurių 
juk yra irgi nemažas skai-į 
čius ir kurie graužia Lietu-j 
vos laisvės širdi nemažiau TeL Haymark.t um 
kaip Lenkijos imperialistai. “
Vietoj to, jie nutarė daly- UK. AL MvtKlUtWlvZ, 
vaut Amerikos lietuvių im- gydytojas ir chirurgas. 
perialistų surengto j demon- _ slaP^

Nno 1 iki 3, nuo 5 iki 7:39 
šventadieniais nuo 10 iki L

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

į1

stracijoj! Nejaugi Jus, drau į^kfs 
gai chicagiečiai, užmiršote; 
tą smūgį, kokį jie mums už
davė 19Į4—16 m. veikiant , 
su jais išviepo?

Laisvės Mylėtojas.
Redakcijos Pastaba: Mes gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

što buržuaziją, negu turint pritariam d. Laisvės Mylė-.f PAIN-FYPCII CP A 
du priešininku — ir Lietu- tojui, kad su kvietimu kai- iftlll LAl lLLlIi Mr

KAM KENTĖTI?I
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų

vos ir Lenkijos buržuaziją, betoje iš Lietuvos reikėtų L. '“b!,že,1Uis užw s-v-Pat-Ofi“;
3. Iš Lietuvos valdžios rei- labai gerai apsižiūrėti. kadĮSįlaū tlkra,,‘gars“n per

kalaujame, kad ji nepraleis- nepridarius daugiau išlaidu Reikalaut, kad turėta ikaro (Anckon 
tų nė vienos progos suradi- negu naudos. Bet su antra j Valzbažeikil.’
mui būdų įvykinti teisingą jo nuomone* mes nesutin- ztpkčts
raiką, (kam. Jeigu lietuviai darbi-j c s

4. Pagalios, (a) nutaria- ninkai neprotestuos prieš
me pranešti Amerikos len- lenkų ponijos veržimąsi Lie- 
kams socialistams, kad, tuvon, tai reikš, kad jie tam 
remdami Lietuvą kovoje su nepriešingi. O juk reikia ži-- 
jos užpuolikais, mes eina- noti, kad lenkų imperializ- git* lirkšię tūkstančiai moterų m 
me ne prieš lenkų liaudį, o mas įkinkys į savo jungąjpa^i^mu r^om«daoia. Pafc. 
prieš jos išnaudotojus, užsi- Lietuvos darbininkus. Lie-La saVyje s uncijas vandens’ arki
nio i usius pavergti Lietuvą; tu vos kunigams ir dvarpo- kia plačiai i šalis, taip kad piauja vi- 
ir (b) atsišaukiame i lenkų niams lenkai nebaisus. Bet j ®oS anta^šu°b'TaipgiS mės" s*turi^ 
socialistus, ragindami, kad Lietuvą darbininkams *
ir jie protestuotų prieš tą kų grobikai meKO daugiau p fishleigh & co, Dept. m, 
Savo imperialistų žygį. {negali atnešti, kaip tik pa- ______ chicago, ill,

LSS. Pild. Komitetas.
Marė Jurgelionis.

Sekr.- Vert.

j verkimą. Taigi prieš tą ba į

IV Referendumo pasekmė.
Ketvirtasis siu metų refe

rendumas tapo perleistas 
rugpiučio, rugsėjo ir spalių 
mėnesiais. Jisai skamba 
taip:

”Kad LSS. Pildomasis 
Komitetas 1921 metams bu
tų renkamas iš C’nicagos 
apielinkės.”

Balsavimo rezultatas 
toks: už 99 balsai; priešo 
balsai. Tuo budu LSS. PilcL 
Komitetas sekantiems me
tams turės būti išrinktas iš 
Chicagos apskrities.

Reikia pastebėti, kad ir 
šitame referendume dalyva
vo tiktai kelinta dalis sąjun- 
giečių; 10 kuopų visai nepri- 
siuntė balsavimo rezultatų. 
Draugai turėtų labiat! sekti 
savo organizacijos reikalus.

Draugiškai
Marė Jurgelionis. 

. Sekr.- Vert.

Yra Agentai jusu mieste arba apielnikėje, klauskite.

CUNARD LINE

i
I 
t 
I
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Straight Adams

U. s. M Ali STEAMSHIP CONPAN Y, i-
LAIVAS SUSQUEHANNA”

Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
GRUODŽIO-DECEMBER 30-tą DIENĄ.

Kabina iki Bremeno S185—$210 iki Dancigo $135
Trečia klesa iki Bremeno $120 iki Dancigo $200 ir $225. 

Karės mokesčiu $5.00

Kreipkitės tiesiog į
45 Broadway, New York City

arba prie vietiniu agentą.

KALĖDŲ KELIONĖS
LAIVAS SAXONIA. 14.300 Tonų įtalpos, išplauks,

S D. GRUODŽIO-DECEMBER. 1920
Kabinas ........................ S180.00 Karėes taksu $5.00
3<ia Klesa $125.00.

Didžiausi Laivai tiesiog į HAMBURGĄ
3-čia Klesa i Eytkunus per Hamburgu $130.40.

Karės taksų $5.00.

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

ant 1C0 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio ren-a 

matizma tuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- j! 
Čin nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 1»- $ ; 
srn’ir geriausius patarimus suteiktame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- ft 
te% Relių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 4 
sime kuog^nausiai, pašaukiame goriausius dastarus per telefonų už- j 
dyka Tocėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigas, tad į' 
ateikite i APT1EKĄ po numeriu (l)a

190 SALĖM ST, BOSTON, MASS. į

ADAM SABULIS

233 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir į ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymus per C.O.D.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pa« mus. 

IŠDIRBSJIS
✓

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigaru.

Prašalinkite Slogą su 

CASCMA k? QUININE
La

šaltis yra Pavojingas
Turėk tuos pavyzdingus

įe t*
".L >7

FCR
Colds, Couglis

Užleistas
Neatsiduok likimui.
dei pirmo nusiėiaudėjimo.

Prašalina šalti į 21 valandas— Pagelbsti. 
Gripų į 3 dienas—(.eras nuo (.aivos skaudėjimo.

Quininas šitokios formos nepaiaro efekto galvoje—( ascara yra ge
riausias paliuosaviniui Tonikas- -Nėra Migdonų HHls’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI .JUOS PARDUODA.

AND

G rippe

vaistus po ranka

ATYDA1 LIETUVIŲ ATYDAI

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

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

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

ir

Ijoriškai- klerikališką šmėk-'l vr-m t tx » /m

, lą privalo protestuoti kiek- f V A I i I T A L) A Q 
: vienas lietuvis darbininkas.’ |0 filJUlllIlAu
i
I
I
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KOKS IŠAIŠKINIMAS?
Du lauku, kurie randasi 

viens prie kito, tik kelias 
juos skiria, atrodo viens ir 
kits toki pat, bet koks dide
lis juose skirtumas javų au
ginime! Dvi gyduolės yra 
ant rinkos, tik išdirbėjo var
das jas skiria, o šiaip atro
do tokios pat, vienok koks 
didelis skirtumas jųjų var
tojimo pasekmėse! Kaip tą 
išaiškinus? Nuosakus far- 
merys ir nuosakus išdirbė- 
jas dirba netik savo ranko
mis, bet ir galva. Farmervs 
apdirba žemę, o vaistų išdir- 
bėjas sutaiso iš parinktinių j 
dalių gyduoles, štai kodėl 
Trinerio Kartusis Vynas ne
turi priešų. Jis išvalo žar
nas, prašalina visas kenks
mingas substancijas, kurios 
darydavo karštį ir veisdavo 
ligą, taipgi prašalina ner
viškumą ir pataiso apetitu. 
Trinerio Kartusis Vynas vi-

-J

(se- 
per- 
yra

ATGAUS JUMS:—
APETITĄ, . 
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug Lie- 
karsty pagal Europos 
no krajaus) metodos, 
tai musy lekarstos 
geresnės negu kitų.

| Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ! 
f sandelis yra turtingiausia! 
| visoj Amerikoj, nes mes i 
| taupome apie 500 Įvairių! 
| šaknų ir žolių.
| Reikalaukite nuo musų' 
g tam tikrų aprašymų apie' 
| įvairias lekarstos—siun-' 
| čiame persitikrinimui dy.1 
® kai. Žoles užlaikėm nuo viso- ' 
g kių ligų. !

į SALUTARAS DRUG ! 
Ž CHEM. CO.
| 1707 S. Halsted st., ;
| CHICAGO, ILL.

i 
i 
3 
i
v
i «

I
3
I
I
I s 
I i
I »
c
II
s

henry f. MILLER & SONS 
PIANO CO.

Kiekvienas. kuris turėjo 
proga grajinti ant ROJA- 
UV F. MIULERIO PIA- 
5 ę FIRMOS, tas gerai ži
no. kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir-
m, gyvuoja 60 metų. 
pet ne skaičius metų ją 
padarė garsia po visą Eu- 
rną ir Ameriką, bet jos 
gerumas.

HENRY F. MILLER, kuris buvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anUko. kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
ni iie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o 
pati skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
-.pjniš grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nUSiperka dėl savęs.

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi- 
jjiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.

Henry F. Miller & Sons Piano Co.
x-9 boylston street, boston, mass.
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Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai

Apsaugok savo kūdikio sveikatų laikant visuomet po ranka nue vidurių 
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo butelį

BAMBINO

I

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 
daugiau s. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijoi.

Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėję 60c. su persiuntimu.

F. AD. RICHTER & CO., BaA Teromai BU*. Na. 5, BROOKLYN, M. T.



"KELEIVIO” BENDRO
VĖS PRAKALBOS PUI

KIAI NUSISEKĖ.
želgovskio agentai buvo iš
lindę su savo propaganda, 

bet tapo sustabdyti.
Protesto prakalbos, ku

inas buvo parengus Cambri- 
dge’uje pereitą nedėldieni 
"Keleivio” Bendrovė, nusi
sekė labai puikiai. Nežiū
rint biauraus oro. žmonių 
prisirinko tiek, kiek tik sa- 
lėn galėjo tilpti. Kalbėjo J. 
Neviackas ir S. Michelso- 
nas. Pirmasis nušvietė da
bartinę Lietuvos Rytų pa
dėtį, kaip reakcinės Lenki
jos spėkos stengiasi atplėšti 
nuo Lietuvos Vilnių ir kaip 
tą Lenkiją remia Tautų Ly
ga. arba, teisingiau pasa
kius, "tautų liga;” antrasis 
ui nurodė priežastis, kodėl 
toji "tautų liga” yra taip 
priejanki lenkams, o prie
šinga Lietuvai. Tai vra 
"nuopelnas” musu klerika
lu ir kitu atžagareiviu "dip
lomatijos.” sakė kalbėtoias. 
Klerikabškoji Lietuvos Ta- 
rvba. rišdama anuomet Lie
tuva "amžinais ryšiais” su 
Vokietijos imperija ir kvie
sdama į Lietuvos karalius 
kaizerio junkerį, itikino są
jungininkus. kad Lietuva 
yra Vokietijos šalininkė, ir 
todėl iie dabar nenori Lietu
vos valstybės Drioažinti, nes 
bijosi, kad tokia Lietuva ne
padėtų Vokietijai susiekti 
su Rusija. Dėlto iie Lietu
vos dabar nepripažįsta, dėl- Į 
to iie nori inkorporuoti į! 
Lenkijos kūną. O kad lietu
viai lenkų kartais neišmuš
tu iš Vilniaus, tai sąjungi
ninkai dabar siunčia tenai 
savo kariumenę, neva "tvar 
kai palaikyti.”

Prieš šitą šlvkščią sąjun
gininkų politiką ir

| tai jų vardu savo propagan- 
I dą norėjo pridengti, tai 
klausimas, kuris da nėra iš
rištas. Eet šiap ar taip, o ši
ta šlykšti ir begėdiška pro
paganda eina lenkų impe
rialistų naudai ir lietuviai 
toleruoti ją negali.

Toji moteris buvo paklau
sta, kas jai leido čia tuos la
pelius platint. Susisarmati
jus ii prisipažino, kad ji čia 
jlindo su savo tavoru nieko 
nesiklausus. Tuomet jai bu
vo pasakyta tuojaus sustoti 
tuos lapelius dalinus, ir ji tą 
propagandos kromelį pasi- 
kavojo po skvernu.

LMPS. centras, ar kam 
ten priklauso, tuojaus turė
tų viešai lietuvių visuome
nei paaiškinti, ar tuos lapo
jus platina pati LMPS. or
ganizacija, ar kas kitas jos 
vardą šitai judošiškai pro- 
’iagrndai vartoja. Jeigu 
juos platina pats LMPS.. tai 
nusų visuomenė tuomet ži
nos. kaip šitą organizaciją 
vaišinti.

Reikia neužmiršti, kad 
LMPS. dabar rengi? pra
kalbas, koncertus ir kviečia 
i juos lietuvių visuomenę. Ir 
jeigu surinktais iš lietuvių 
visuomenės pinigais LMPS. 
naskui varo lenkų imperia
listų naudai propagandą, 
tai lietuvių visuomenė turi 
liautis LMPS. vakarus rė
mus. Tegul LMPS. tuomet 
•-ina sau pas lenkus. Tegul 
išdavikiškai jos propagan
dai aukauja Pilsudskis ir 
želgovskis. bet ne lietuviai 
darbininkai.

Taigi jus. kurie stovit 
LMPS. priešakyje, tuojau 

i turit paaiškint, kokie ryšiai 
jungia jūsų vardą su varo
mąja lenkų naudai propa
ganda ?

Pakol šitaip dalykai sto
vi, tai vakarų rengėjai, 
samdydami salę, visuomet 
turėtų padaryti su * dženito- 
rium” aiškią sutartį, ar sa
lė bus su šiluma, ar be. Nes 
negalima juk mokėti tų pa
čių pinigų už šaltą vietą, ką 
mokama už šiltą.

Reporteris.

Peršovė policmaną.
Pereitos subatos naktį, 

apie 1 valandą, netoli Ken- 
dall skvero. Cambridge’uje, 
tapo peršautas policmanas 
Rilev. kuris norėjo numal
šinti buri triukšmadarių.

Ant Harrison ir School 
gatvių kampo apie vidur
naktį pasirodė būrys iš ko
kių 20 įsigėrusių žmonių. 
Jie .matomai, grįžo iš kokio 
baliaus, nes tarp jų buvo ke- 
iiatas ir muzikantų. Vieni 
jų eidami gatve dainavo, ki
ti putė triubas. da kiti skani 
Lino ant gitarų. Jie kėlė tokį 
triukšmą, kad policmanas 
liepė jiems nutilti. Triukš
madariai nepaklausė ir. ma
tomai. policmanas norėjo 
kurį nors jų areštuoti, nes 
prasidėjo peštynės. Laike tų 
peštynių vienas jų šovė ir 
pataikė policmanui tiesiog į 
galvą. Policmaną nuvežė 
mirštantį ligonbutin.

Veik visa Cambridge'aus 
policija subėgo į tą vietą, 
bet suėmė tik 4 žmones. Du 
iš jų buvo taip girti, kad ir 
savo pavardžių negalėjo pa
sakyti. Policija spėja, kad 
visas tas būrys buvo iš Bos
tono.

darė.
Šiomis dienomis valdžia 

uždarė privatini J. Kava
liausko <KowaI) banką ant 
Cross streeto; skyrius to 
banko buvo ir So. Bostone 
ant kampo E st. ir Broad- 
way. Sakoma, jog tą banką 
uždarė dėlto, kad jis priimi
nėjo pinigus taupymo (sa- 
vings) neturėdamas ant to 
leidimo. Į Kavaliausko ban
ką • daugiausia pinigų .yra 
sudėję lietuviai.

Paskyrė $500 Lietuvai.
Šv. Petro ir Povylo D-ja 

savo susirinkime pereitą 
nedėldienį nutarė uždėti ant 
savo narių po $1 mokesčių ir 
kuogreičiausia nusiųsti Lie
tuvos šauliams $500 gyni
mosi reikalams. Beto da nu
tarta paraginti visas drau
gijas ir visus Amerikos lie
tuvius, kad siųstu Prancūzi
jos atstovui Washingtone 
protestus, kam Prancūzija 
remia lenkus.

SMAGUS BALIUS! 
Rengia LSS 60 kp., 27 lapkr. 
1920., Lietuvių Salėje, kam
pas E ir Silver st., So. Bos
tone. Pradžia 7:30 vakare.
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TeL Beach 6933

OR. N. M. FRIEOMU
SPECIAUSTAS VENERI6KŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligy ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Lietuvių Bendroves Banka

=====^TllFlNAN< ’E

Kaip klerikalai ir jų įstai
gos gelbsti Lietuvai.

Klerikalai savo laikraš
čiuos ir prakalbose agituoja 
žmones, kad tik per jų fon
dus ir bendroves siųstų pi
nigus Lietuvos valdžiai. Esą 
jų įstaigos persiuntime Lie
tuvai pinigus patarnauja 
dykai, neimant už savo dar
bą jokio at’yginimo. Vienok 
tikrenybėje pasirodo visai 
kas kita, štai jums ir fak
tas.

Draugystė švento Kazi
miero R. K. savo ekstra su
sirinkime. laikytame 18 d. 
lapkričio, nutarė paaukauti 
Lietuvai 700 dolerių ir įga
liojo komitetą pasiųsti tuos 
pinigus Lietuvon kablegra- 
mu. Kadangi dalis komiteto 
susideda iš Tautos Fondo 
šalininkų, tai jie ir agitavo, 
kad tie pinigai butų pasiųs
ti per klerikalų Tautos Fon
dą. Vienok susirinkimas 
vienbalsiai atmetė jų įneši
mą ir komitetui patarė pi
nigus išsiųsti per lietuvių 
banką Baltic Statės Finan- 
ce Corp. Po susirinkimui 
Tautos Fondo šalininkai 

perkalbėjo sau priešingus 
komiteto narius ir nusivedė 
į "Lašinių Bendrovę.” Nors 
draugijos pirmininkas tam 
buvo priešingas, betgi dėl 
viso ko nuėjo pasiteirauti. 
Kada paklausė, kiek kai
nuos persiuntimas į Lietuvą 
kablegramu 700 col.. atsa
kymas buvo 90 doi. Tuomet 
komitetas nuėjo i Baltic 
Statės Finance Corp. banką. 
Cią minėtus pinigus pasiun
tė kablegramu ir atsakymą 
sugrąžino tik už 11 dol. 90c.

Tai matot, kaip klerikalų 
įstaigos patarnauja Lietu
vai persiuntime pinigų. 
Nors Baltic Statės bankas 
vienu bloku toliau nuo juriu 
negu "Lašinių Bendrovė,” 
vienok jos kablegramas pi
gesnis net ant 80 dol.

Taigi, patartina visoms 
draugijoms, kurios aukauja 
pinigus Lietuvai, siųsti per 
lietuvių banką Baltic Sta
tės Finance Corp. arba per 

mat, salės prižiūrėtojas yra Lietuvos Misiją, o sučėdysit 

rvbės Draugija turėtų pri- mo,matote, 
žiūrėti, kad salė arba vi- : .
siems butų kūrenama, arba brangiai atsieina, 
niekam. •

Ten Buvęs.

Neužmirškit socialistų ba
liaus ir prakalbų.

Neužmirškit, jo^ ateinan- 
Pininkų politiką ir prieš ^^j subatoi bus didelis So. 
biaurius ju tarnaitės -lenku Bostono Lietuvių Socialistų 
bajorijos darbus, kalbėtoiai BnliusJ Jai nebus paprastas, 
ragino lietuvius darbinin- vakarėlis, bet tikras bankie- 
kus nrotestuoti visomis iė-'t^ .su iškilmėmis. Alat, so- 
gomis. "Reikia neužmiršti,” -ialjstai nori parodyt, ką jie 
pasakė Neviackas, "kad iei- Daug žmonių jau iš ki- 
gu Lietuvos darbo žmonėms ri-i miestų užsisakė tikėtus, 
sunku kovoti su savo ponija p’okilis bus Lietuvių Seiėj,

Vakaras atsidarys kaip 7:30 
vai. ir tęsis iki vidurnakčio.

Ant rytojaus, nedėlios va
kare, toj pačioj salėj bus di
delės protesto prakalbos dėl 
lenkų užpuolimo ant Lietu
vos. Prakalbų tarpais dai
nuos Dorchesterio kompa
nija, kuri visuomet užžavi 
musu publiką savo dainomis 
ir šokiais. Apie Lietuvą kal
elės "Keleivio” redaktorius 
S. Michelsonas. Prakalbos 
prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga visiems dykai. Kas 
tik g^’as, ateikit visi.

dabar, tai ta kova jiems bu- kertėj E ir Silver gatvių, 
tu dešimti kartu sunkesnė, i 
ieigu juos prislėgtų da ir 
Lenkų poniios jungas. Už 
lenku griobiku stovi da an
glų. franeuzu ir kitų sąjun
gininkų ponijos: taigi, kova 
su lenku dvarininkų valdžia 
tuomet butų kova podraug 
ir su aliantų buržuazija.”

Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė protesto rezoliuciją, 
kurią nutarta nusiųsti Mas- 
sachusetts valstijos guber
natoriui. senatoriams ir 
kongresmanams. žmonių 
ūpas buvo labai pakilęs.

Reikia pasakyti, kad ši
tam susirinkime buvo išlin
dę ir Želgovskio bernai. Ar 
jie buvo nusamdyti lenkų vių Salėj drg. 
valdžios provokatoriai, ar si ‘ _
liuosnoriai ios agentai, tai ir mokslininkus. Vakaras 
patirti neteko; gana to. kad buvo surengtas Lietuvių 
salei atsidarius ir pradėjus Studentu Kliubo pastango- 
žminėms rinktis, pasipylė mis. Tečiau žmonių buvo 
lapeliai, užvardyti, "Kodėl neperdaug.
mes remiam savo mirtinus Po paskaitos komunistai 
priešus.” Tais ”priešais” va- pradėjo statyti savo komu- 
dinamos visos lietuviu sro- Mistiškus "klausimus,” ku- 
vės. tų tarpe ir "socialšovi- yie su paskaitos tema nieko 
nistai.” kurie gina dabar bendra neturėjo. Žinoma, 
Lietuvą nuo lenkų užpuoli- jiems buvo nurodyta, kad jų 
mo. Lapeliuose raginama klausimai čia visai ne vieto- 
neduoti Lietuvai jokios pa- je, bet Frainos pasekėjai 
ramos. kad gen. želgovskis yra taip tamsus, kad supra- 
lengviaus galėtų ią nuveikti sti nieko nepajiegia.
ir baudžiavos jungą ant 
Lietuvos žmonių uždėti.

Šituos lapelius platino tu- 
Ja augšta moteris. Lapeliai 
parašyti lietuvių kalba, ir 
vietoj parašo po jais padė
tos raidės L. M. P. S. Tai 
yra inicialai Lietuviu Mote- suomet būna prikūrenta — 
rų Hrogresyvio Susivieniji
mo. kuris pastaruoju laiku 
susiliejo su komunistais. 
Taigi, ar čia patis musų ko
munistai šituos lapelius pla
tino. ar lenkų valdžios agen-

Rastenio paskaita.
Pereitą nedėldieni Lietu- 

. .N. Rastenis 
skaitė paskaitą apie mokslą 
ir mokslininkus.

surengtas

Reikia taipgi pastebėti, 
kad salė buvo labai šalta, ir 
žmonės, kurie lengviau bu
vo apsirengę, negalėjo iki 
galo išsėdėti. Tečiaus kuo
met komunistai rengia ko
kias "sorkes,” tai salė vi-

L žmuštas liet u vys.
Pereit-o panedėlio vakarą 

ant F st. buvo užmuštas Fe- 
iksas Brikas, kuris daugiau 
juvo žinomas kaipo "Ber- 
ger.” Jis paėjo iš Tryškių 
miesto, Kauno gubernijos.

Dėl jo užmušimo tapo 
areštuotas Juozas Vaitkus, 
žinomos Stašiutės vyras, ku
ris angliškai vadinasi ‘ AVhi- 
te.”

Tūlas laikas tagal Brikas 
gyveno pas Vaitkų ant 
burdo.” Nuo to laiko ir 

□rasi dėjo tarp juodviejų ne
sutikimai. Vaitkus apmušė 
savo pačią. Ji išpirko varan- 
tą ir areštavo ji. Paskui ji 
visai savo vyrą pametė. Vai
tkus už visa tai kaltino Bri
tą. Brikas ir potam tankiai 
:ą lankydavo.

Pereito panedėlio vakarą 
Vaitkus atėjo ant kampo F 
gatvės ir Broadvvay ir pa
suke, pakol Brikas išeis iš 
darbo (jis dirbo tenai mėsi- 
r.yčioj). Išėjus Brikui iš 
darbo, Vaitkus palydėjo ji 
F gatve žemyn. Vėliaus Bri
kas buvo atrastas gulįs ant 
gatvės su pramušta galva. 
Nuvežtas ligonbutin jis tuo
jaus mirė.

Vaitkus dabar areštuotas. 
Jis yra stambaus sudėjimo 
ir šiurkštaus budo. Jis yra 
buvęs kumštininku, paskui 
policmanu, o dabar vėl užsi
imdavo kumščios sportu. 
Bet jis neprisipažįsta prie 
užmušimo Briko.

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro 
lis sriubelių už
sukamas, vyriš 
ko didumo, an 
20 metų auksuo 
tas su išrašytai 
dubeltavais vir 
žais. Labai tei 

... .. .. . »ingas, ypatinga
gelzkeliu važiuojantiems žmonėms, 
-.uriems reikia visuomet tikras lai- 
as žinoti. Gvarantuotas ant 20 mė
li Ypatingas pasiulijimas. Mes įs
iusime šj laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
eso užSS.15 C. O. D. ir persiuntime 
.astus, su teise jums viską peržiūrėt 
• ei busi neužganėdintas, nemokėk nč 
ento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
net už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 
ei pirktumėt kitur. Puikus auksuo

tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
Kiekvienų laikrodėliu.

EKCELSIOR WATCH CO. 
'06 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

$9'5

Sužeista 20 žmonių.
Pereitą su batą ties Med- 

ford Hillside sugriuvo pa- 
statos (stand) su keliais 
šimtais žmonių, kurie susė
dę žiurėjo kaip Tufts mo
kyklos mokiniai spardo 
"foot bąli”. Apie 20 žmonių 
liko sužeista.

APGARSINIMAS.
Ketverge. 25 lapkričio, nuo 

10 iš ryto bus apvaikščioji- 
mas padėkavonės dienos L. 
F. K. Bažnyčioj. Visus kvie
čia atsilankyti. Komitetas.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.
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iu plauko žmogus. Labda- daug pinigo. Iš šio nurodv-!«
_____ _________________ —j____ _________ * 1-1__ •! V |

Ifi
, kad klerikalų 

veltus patarnavimas” laba]

Draugijos narys

Užlaikyk tą Linimentą a
ParunkuL

Sergant nuo reumatizmo, strėnų diegimo, __ 
strendieglį, Deuralgijos, skaudėjimo rau- fi 
mentį, sustingeju aa-na-Hm mėšlungio ir 
kitu išlaukiniu skaudėjime galiniu, 
vartuok ~

Š

Severa’s : 
Gothardol • 

(pirmiau žinomo kaipo Sever®* G^thardlJ- 
kas Aliejus) ant stauboa akausnia o tikrai 
aplaikysi greita paselp*. Tas pasekmin- įj| 
gaa naminis linimentaa yra varto*44 P*r jg 
no mažiaus kaip koturio* derini* 
su užganėdintu pasekmių dėl st*41''’®® || 
vietinio skausmo ir pamaži^'®0 ’op™‘ ag 
mo. Pardavinėtas kožnol aptakoi. 
m ieras. 30 ir 60 centai.

W. F. SEVERĄ CO

CEDAR RAPIDS. IO*A

t

Dr. L. J. Podder ]■
Iš Petrogrado. ’

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR i 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Liga*, i !
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto '' 

iki 9 vai. vakare, i 
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) J ‘ 

| 69 CHAMBER ST, BOSTON.,] I 
| Telephone: Haymarket 3390 ]

£
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Dr. 1 J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

PINIGUS 1 LIETUVĄ salite siųsti drąsiai, musų Banka 
pristato adresatui į 3—1 savaites. Dabar kursas že
mas, o pinigai ten labai reikalingi. Ateina kalėdos, 
siųskite nieko nelaukdami. Musų Banka turi atstovą 
Kaune ir užtikrinam kad pinigai pasieks adresatą il
giausiai j 3—4 savaites.

LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš Lietuvos geriausiai 
pirkt per musų Banką, nes męs atstovaujame visas ge
riausias Laivų Kompanijas, musų reikalų vedėjai dir
ba per 10—15 metų tame reikale, todėl žino kas ir kur 
yra gerai ir kas reikalinga.

TAŠPORTUS važiuojant Į Lietuvą ir atvažiuot iš Lietu
vos parupinam visiems. Du advokatai ir tris notarai 
yra musų Banko direktoriai, jie prigelbsti sutvarkyt 
visus dokumentus tuose reikaluose.

LIETUVOJE ATSTOVYBĖ. Mes turime savo biurą Lie
tuvoje, kurio vedėju yra Amerikiečiams žinomas K. N. 
NORKUS. Biuro adresas sekantis:

LIETUVOS EMIGRACIOS BIURAS
LAISVĖS ALĖJA 60. KAUNAS, LIETUVA.

KAUNE, musų atstovybė prižiūri visus pinigų išmokėji
mus Lietuvoje, aprūpina visus iš Amerikos atvažiuo
jančius, pagelbi su Lietuvos pasportais ir Amerikos 
Konsulių vizais iš Lietuvos i Ameriką važiuojantiems, 
todėl tuos reikalus musų Bendrovės Banka ir gali at
likti daug geriau kaip bent kokia kita Įstaiga.

MUSŲ BANKINĖ BENDROVĖ Įkorporuota Mass. Val
stijoje ant $100,000.00. Pas Bankų Komisijonierių 
yra sudėta $25^000.00 pinigais. Turi visą bloką namų 
ir gerai Įrengtą Rankos namą. Tai yra tvirta, saugi 
vien tik lietuvių Įstaiga. Rankos Direktoriai susideda 
iš pasižymėjusių visoje Amerikoje lietuvių veikėjų.

PASIDĖKIT PINIGUS Į musų Banką- Mes mokame už 
padėtus pinigus 5 procentus su 1 diena kiekvieno mė
nesio. Iš tolymų miestų ir valstijų galite pasidėjimui 
prisiųsti čekiais arba Money Orderiais. Išmokame ant 
pareikalavimo.

PIRKITE ŠĖRUS gerose lietuviškose kompanijose. No
rėdami tikrų žinių apie kokią nors Kompaniją, paklau
skite mus apie tai. mes duosime teisingus patarimus. 
Da turime kiek šėrų ir musų Banko, bet jie pabrango, 
parsiduoda dabar po $125.00 kiekvienas.

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

BALTIC STATĖS FINANCE GORPOR.
357—361 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 1061.
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JUOZAS ZUPKAUSKAS

K 
II

Tel. So Bostoa 17
valandos:

Nuo 9:30 iki 12
" 1 ” 0 
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LIETUVIS DENTISTA1

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS)

451 BR0ADWAY, SO. BOSTON

Jfiso
i

ITel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
PTAS LIGAS.

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

32 1 H ANOVER ST.
BOSTON, MASS.

BALTIC-AMERICAN LINE
Paveldėję 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.

■■ -J

■

I

*

c>.

ELIHU D. STONE
RepresentantP’ ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Building 

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

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų lijrų, I*1?' 
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOM1S ir

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

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST, 
, BOSTON, MASS.

viršutinius 
švarkus

Geriausiai 
pirkti 

pas 
mus
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y 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. galt 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 
t prekės nupuolė, ir todėl parduoda daug pigiau negu kiti 
t storai. Aš užprašau mano draugus atsilankyti ir pama

rį tyt mane. Aš užtikrinu sučėdyt jums nuo $10 iki $25.00 
ant Siuto ar Overkoto.

Kainos ant Siutų ar Overkotų $19.50—$20.50, $29.50 
—$34.50, $38.50—$43.50 ir $48.5Q.

X • JOSEPH ZUPKAUSKAS

,y Sąryšyje su S. H. HARRISON CO.
*1* 662-672 WASHINGTON ST BOSTON, MASS. „
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