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Sovietų kariumenė
imsianti Vilnių

TAUTŲ LYGA TAIPGI
SIUNČIA TENAI SAVO 

ARMIJĄ.

NORI SULAIKYT ATEI- 
VYSTŲ.

Kongresmanas A. John- 
son turi parūpinęs bilių atei- 
vystei sustabdyti, ir kaip tik 
atsidarys nauja kongreso 
sesija, jis tuojaus tą bilių 
įneš. Jisai mato ateivystėj 
didelį pavojų ir reikalaus ją 
būtinai sulaikyt. Sulyg to bi- 
liaus, net ir piliečiai, kurie

True translation filflį 
master at Boston, I 
1, 1920, as reųuirea 
October 6, 1917..

V ______

the post- True translation filed with the post-. True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on Dec. 
»ass., on Dec. | master at Boston, Mass., on Dec. 1, 1920, as reouired by the Act of October 6, 1917.
by the Aet of 1, 1920, as required by the Act of

‘ October 6, 1917.

ŽOUKOVSUO UŽPUO- F1p V .VALDŽ.,A PU0L£
Rusų ir lenkų derybos

.Tarp bolševikų ir sąjungi
ninkų spėkų gali įvykti 

susirėmimas.
Vilniuje gali įvykti gink

luotas susirėmimas tarpe 
rusų ir tautų lygos armijų. 
Nes tuo pačiu laiku, kaip 
tautų lyga nutarė siųsti te
nai savo kariumenę, Mask
vos valdžia irgi įsakė savo 
armijos vadui užimti Vilnių. 
Apie šitą įsakymą sovietų 
atstovas pranešė jau Lietu
vos valdžiai.

Nors eidami ant Vilniaus 
bolševikai nelaužo padary
tos andai Rygoje sutarties 
su lenkais, nes Vilnius yra 
ne lenkų žemėj, tečiaus tas 
sudaro tokią situaciją, kuri 
gali įvelti karėn su Rusija 
Ispaniją, Šveicariją ir kitas 
neutrates valstybes, kurios 
įneina tautų lygon ir siun
čia savo kariumenę Vilniun.

Tuo budu šita tautų lygą, 
vietoj būti ginčų ir nesutiki
mų taikintoja, pati virsta 
nesutikimų kurstytoja ir di
džiausia ramybės ardytoja 
pasaulyje. Tai yra tikra ,
tautų liga! •

Tautu lygos kongrese, kur Vokiečių laikraščiai pra- 
kariumenę Vilniun neva [«¥». ka/J Ajudorfo nueste- 
rnrkos 'palaikymui laike lenką; ^progdmoabe- 
plebiscito, kuris Franeuzija pricy ov , na,iriai uzmususi daugtikisi išeisiąs enkų naudai. -

LENKAI JAU PRIEŠINGI 
PLEBISCITUI.

Lenkų atstovai tautų ly- nėra čia gimę, tik pilietiškas 
gos kongrese Ženevoj pra- popieras turi išsiėmę, nega- 
dėjo jau priešintis, kad Vii- lės savo giminių parsitrauk- 
niaus klausimas butų pačių ti. 
gyventojų balsuojamas.
Vietoj plebiscito, jie prade- rugpiučio mėnesį į Suvieny- 
jo reikalauti sušaukt Vii- tas Valstijas atvažiavo 70/ 
niaus apygardos Steigiamą- 052 ateiviai, o spalių mėnesy 
jį Seimą, kad tas nuspręstų jau 74,665 atvyko. Iš Euro- 
Vilniaus likimą.

Bet šitais reikalavimais 
kongresas labai pasipiktino. 
Anglijos atstovas lordas Ce* 
cil tiesiog pasakė, kad Len
kijos imperializmas turi būt 
pažabotas. Tam pritarė net 
ir francuzų Bourgeois.

Johnsonas sako, kad per

ŠVEDŲ KARIUMENĖ 
VILNIUN.

Tautų lygos kongresas 
prašė, kad Švedija irgi nu
siųstų kiek savo kareivių 
Vilniun. Sakoma, kad Šve
dija siųsianti savo kariume
nę tik tuomet, kuomet kitos 
Skandinavijos šalįs irgi su
tiks siųsti. Danija jau sutiko 
nusiųsti 100 kareivių; dabar 
lieka" tik Norvegijai prie to 
prisidėti.

į pos taip daug žmonių norį 
'Amerikon važiuoti, kad jei- 
‘ gu butų pakankamai laivų, 
’sako Johnsonas, tai per atei- 
1 nančius metus į Ameriką 
' atvyktų 10,000,000 ateivių. 
'Ojis patyręs, kad Phelps 
Brolių linija jau užsisakė 10 
didelių garlaivių imigran
tams čionai gabenti. Kuomet 
Amerika pasirašys su Vo- 

> kietija taikos sutartį, tai iš 
! Vokietijos ir Austrijos pa- 
! sipilsią ateiviai į šią šalį 
1 kaip vanduo. Taigi ir nori
ma pasiskubint tiems žmo
nėms kelią į Ameriką užda- 
ryt.

i

---------’ Pereitą sąvaitę rezignavo
ŪMAS NEPAVYKO.

tą Rubežių Apsaugos Įsta
tymą. Prezidentas dabar pa
kvietė socialdemokratų par
tijos vadą Viano TannerĮ, 
kad suorganizuotų naują 
kabinetą.

Rubežių apsaugos įstaty
mas buvo panašus Anglijos; 
valstybės apsaugos įstaty-l 
mui. Tarp kitako, jo tikslas 
buvo i__2___ _ 2—
Finlandijon bolševiku lite-' sumušus Vrangelį, boteevi- 
raturos iš Rusijos; ir jis bu-į^U pozicija labai sustiprėjo, 
vo taip parašytas, kad juo Į Dėlto ir derėtis su jais len- 
pasiremdama valdžia ir ša- '^ams dabar jau kur kas 
lies viduje butų galėjus i sunkiau, negu pirma. Te- 
drausti nepatinkamą sau čiaus lenkai ramina save 
literatūra. Parliamentas tuo, kad Anglija, darydama 
priėmė ministerijos bilių dėl1 su bolševikais prekybos su- 
rubežių apsaugos, bet iš- i J^rtį, pastačiusi jiems tokią 
braukė tas vietas, kur buvo į ^ad jie nelaužytų
kalbama apie draudimą lite- "
raturos. Parliamentas pa
aiškino, kad toks įstatymas, 
kaip ministerijos buvo para
šytas, erzintų Rusijos val-

LIETUVIAI IŠPĖRĖ JAM 
KAILĮ.

PALIOKAI IŠSPROGDI
NO DIRBTUVĘ.

Plebiscito,-kuris' Franeuzija 
kurie vedė Silezijoj plebisci
tą. ________
HAMBURGE AREŠTUO

TI DU BANKIERIAI.
Iš Berlino pranešama, 

kad Hamburge tapo suimti 
du bankieriai, Bruno ir Sa- 
piro. Jiedu kaltinami už 
slaptą gabenimą kapitalo iš 
Vokietijos.

_ - • 
ISPANIJOJ ŽEMĖ DRE

BA.
Pereitą sąvaitę Ispanijoj 

pradėjo žemė drebėti. Ko- 
runos, Lugos, Vigos ir Fer- 
rolo miestuose sugriuvo 
daug triobų. Ponte Vedra 
mieste vienos mokyklos mo
kiniai nusigandę pradėj'o 
šokti laukan per langus ir 
daug jų susižeidė.

VEJA SALAVEIšIUS Iš 
JAPONIJOS.

Japonijoj prasidėjo smar
ki agitacija prieš krikš
čionių misijonierius, kurie 
lenda tenai nekieno nepra
šyti. Pereitą sąvaitę Tokio 
mieste minia žmonių, stu
dentų vedama, užpuolė sala- 
veišių iškilmes, sudraskė jų 
vėliavas, sumušė kalbėtojus 
ir išvaikė visą procesiją. To
kios riaušės prieš krikščio
nių misijas eina ir kinuose 
miestuose.

Bet kadangi tos kariume
nės, kaip ir pačios tautų ly
gos komisijos, kuri jau nu
vyko Vilniun gyventojų bal
savimui (plebiscitui) tvar
kyti, padėtis yra labai pavo; 
iinga, nes rusai gali paimti 
jas nelaisvėn, tai daugelis 
atstovų tautų lygos kongre
se reikalauja, kad ta kariu
menė butų atšaukta.

Tautų lyga kongrese, kur 
dalyvauja 41 tauta, daug 
delegatų yra tos nuomonės, 
kad už "kelių sąvaičių visos 
Europos valstybės turėsian
čios pripažinti Sovietų Ru
siją.

Tos nuomonės laikosi ir 
Italijos premjeras Giolitti. 
Jis jau nusiuntė diplomatini 
savo atstovą Maskvon ir 
tuojaus ketina vykti Londo
nan, kad apkalbėjus smulk
menas apie pripažinimą So
vietų Rusijos visom valsty
bėm.

Hearsto laikraščiai Ame
rikoje buvo paskelbę perei
toj pėtnyčioj žinią, kad bol
ševikų kariumenė jau užė
musi Vilnių, bet šita žinia 
iki šiol da nepatvirtinta. 
Kaip rodos, kol kas Vilnius 
da Želgovskio rankose.

^AREŠTAVO JONĄ 
MAKOLĄ.

Shenandoah’rio ”Evening 
Herald” rašo, kad miesto 
viršininkas Magalingo te
nai areštavęs Joną Makolą, 
Lowellio lietuvį vienos rūbų 
kompanijos agentą. Jį suė
mė išlipant iš Pottsvillės ka
ro. Jis esąs kaltinamas va
gystėse, papildytose Harri- 
sburge ir kitose vietose. She
nandoah’rio valdžia įdavusi 
jį valstijos "kazokams.”

IŠVAIKĖ BIMBOS PRA
KALBAS.

Waterburio policija išvai
kė lietuvių komunistų pra
kalbas, kurias jie buvo pa
rengę savo ”mokytojui” 
Bimbai.

DUONA ATPINGA.
Bostone duona jau atpi

go. Kepalas, kuris iki šiol 
buvo 17 centų, dabar parsi
duoda už 15c. Philadelphi- 
joj duona atpinga centu ant 
kepalo nuo 1 gruodžio.

DIDELIS SNIEGAS.
Vermonto valstijoj perei

tą sąvaitę prisnigo daug 
sniege. New Yorko valstijo-

Rygoje vėl prasidėjo.
PALIOKAI NORI GREI
TAI PADARYT SUTARTI.

Tautų lygos komisija persi- 
tikrino, kad jis netik žuli- 
kas, bet ir razbaininkas.
Lietuviai šiandien labai 

džiaugiasi, kad tautų lygos 
komisija, kuri j 
niun prižiūrėt! 
turėjo puikios | 
vietos persitikų 
kų generolo žii 
dorybes.

Šita komiai 
anądien Via 
Lietuvą į VilnjL 
žiavus prie Jį 
< ant lenkų-lietin ių linijos) 
sūrėjo sustoti, į nes lietuvių 
kariumenė tenai buvo iš
griovus geležinkelio tiltą, 
kad sulaikius lenkų puolimą 
ant Kauno. Francuzų pulki
ninkas Chardįgny, kaipo ... . x . j , .
komisijos pirmiimkas. krei- ^Z1^, 1f. trukdytų uztvirtini- 
pėsi į Lietuvos valdžią. Lie- 1^.tai^.°.s ^arP RUS1JOS 11 
tuvos valdžia nusiuntė i Jie-,r ^Įandijos. . _
vį keliatą savo atstovu, tarp .Šitokia parliamento pozi- 
- - - * - • ‘ • f. cija parode, kad liaudies at

stovai nesutinka su ministe
rijos politika ir todėl minis
terijai nieko daugiau neliko, į 
kaip tik rezignuoti. L. * ,

Nauja ministerija busian- cįai^s Jie pnsipazjsta, kad 
vnaruigny . j t .-5 eopiobiPrno_ jis buvo jiems didelė pagal- S iba. nes bolševikai turėk jai-

D“tų | ‘ _ kyti tenai daug savo spėkų.

ražiavo Vil- 
Į plebiscitą, 
(progos ant 
int apie len- 
likovskio ne-

|a važiavo 
ršuvos per 
i. Bet priva- 
Jvio stoties

kurių buvo ir užsienio mini- 
steris PurickiąJ Kartu su 
jais nuvyko taipgi anglų ir 
italų delegatai iš sąjungi
ninkų komisijos.

Pulkininkas G ’ 
pareikalavo, kad tarp lietu
vių ir lenkų tuojaus 1 " [,

LYGOS KOMISIJA 
KAUNE.

Tautų lygos komisija, ku
riai pavesta išrišti lietuvių- 
lenkų ginčus, pereitą ket-

Rusai reikalauja, kad Len
kijoj butų paliuosuoti visi 

politiniai kaliniai.
Lenkų-rusų derybos Ry- 

____ ~ ____ goję vėl atsidarė. Lenkai vi- 
uždrausti gabenimą sai neslepia to fakto, kad

vių apsimainymo klausimu. 
Lenkai norėtų apsimainyti 
belaisviais tuojaus, o rusai 
tiktai taikos sutartį abiem 
pusėm užtvirtinus.

Nesutikimai tarp lenkų ir 
rusų delegacijų paskutinė
mis dienomis pasidarė tokie 
dideli, kad rusų vadas Joffe 
tariasi su lenkų vadu Doms- 
kiu turėti atskirą konferen
ciją, kad sušvelninus santy
kius.

Lenkijos Seimas siunčia 
^pecialę delegaciją, kuri at
vyksianti Rygon apie 5 
gruodžio.
PETL1UROS IR PAVLEN- 
KOS ARMUOŠ SUNAI

KINTOS.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad generolo Permykino ar
miją, kuri norėjo susivienyt 
su Petlidros ukrainiečiais, 
bolševikai visai sunaikino. 
Petliuros armija, kuriai va
dovavo generolas Pavlenko, 
taipgi esanti jau sunaikinta. 
Daugiau kaip 25,000 pabė
gėliu iš tų armijų pasiekę 
anądien Lenkiją ir buvę visi 
internuoti ir išskirstyti po 
visokias stovylas.

Maskvos žinia sako, kad 
paskutinėj kovoj su Petliu
ros spėkomis, bolševikai pa
ėmę 12,000 belaisvių, 3 šar
vuotus traukinius, 35 ka- 
nuoles, daugiau kaip 300 
kulkasvaidžių ir daug kari
nės medžiagos.
RAUDONOJI KAVALE 
RIJA VEJA BALACHO- 

VIČĄ.
Londone gauta iš Mask

vos telegrama sako, kad 
raudonoji kavalerija Mozy- 
rio apielinkėj persekioja ge
nerolo Balachovičo divizijų 
liekanas. Pripečio kriptyje 
jo spėkos tapo išvaikytos.
ANGLIJOS DARBININ
KAI IMA VALDŽIĄ Už 

GERKLĖS.
Pradėjus Anglijos val

džiai smaugti Airiją, Angli
jos darbininkų Viekiamas 
komitetas nutarė sulaikyti 
siuntimą šiaurės Airijon 
anglių ir geležies (ta dalis 
Airijos yra ištikima Angli
jai). Negana to, darbininkų 
atstovai parliamente išleido 
manifestą Į visos Anglijos 
darbininkus, ragindami juos 
spirti valdžią, kad ji tuojaus 
atšauktų iš Airijos savo ka- 
riumenę ir leistų airiams 
susitvarkyti savo reikalus 
kaip jie patįs nori. Manifes
tas sako, kad šitoks žingsnis 
reikalingas dėlto, jog iš par- 
liamento, kur yra valdžios 
didžiuma, negalima nieko 
tikėtis.

Darbininkų partija nuta
rė nusiųsti Airijon savo de
legaciją, ištirti tenai Angli
jos valdžios darbus ir pa
skelbti juos Anglijos visuo
menės žiniai. Komisijon in- 
cna socialistas Henderson, 
;>awson. Cameron, Jowett 

. ir prie to da ji turės juridi
nių ir militarinių ekspertų, 

tušai susitaikyti Ji turėjo išvažiuoti Airijon

pirma padaryto savo nuta- 
.rimo su lenkais. Ar ištiesų 
Anglija iš bolševikų to rei
kalauja, tai da nėra patvir
tinta. 5

Lenkija labai bijoki, -kad 
■ rusai dabar neatsisakytų su 
ja taikytis. Todėl ji jau at
šaukė vįsą savo kariumenę 
iki savo rbbežių ir nori, kad 
rusai .kuogreičiaūsia .pasira
šytų sutartį.

Nors lenkai sakosi "ne
simpatizavę” Vrangeliui, te-

.e,

padaryta mūšių paliaubaį STREIKLAUŽIAI APGIN. Vrangeliui puolus tos spė- 
Su tuo reikalavimu sutiko KLU0TI VALl)žIOS KA-’kos pasihuosavo. Ukrainoj 
lietuviai ir lenkai. valiau-( RABINAIS ; yra da bolševikų pnesas ge
bos sutartis buvo padaryta j rri j nerolas Pavlenko, bet jis ne-
18 lapkričio vakarą. Bet ne-' J' t 4?e?ka De^ gali prieš juos atsilaikyti,
žiūrint tos sutarties ir duo-j Pef/atvekanų streiką uen- Taip pat neffali atsilaikvti 
tų užtikrinimų. 19 lapkričio 
rytą Želgovskis puolė ant 
lietuvių visu frontu ir užvi
rė didžiausia kova. Tarp ug
nies čia papuolė ir tautų ly
gos komisijos traukinis.

Lietuviai Žulikovskio už
puolimą tečiaus atrėmė ir 
patįs puolė ant užpuolikų. 
Paliokai tapo nuvaryti at
gal iki rubežiaus, o lietuviai 
tuo tarpu atsiėmė Postavus, 
Širvintos ir Giedraičius.

Du būriai lenkų kavaleri
jos bandė užpulti ir Panevė
žį, bet lietuviai atkirto jieftis 
kelią ir visus paėmė nelais
vėn. Apart belaisvių, įlietu- 

daug karinės medžiagos, 
širvintuose lietuviai sučiupo 
ir lenku brigados štabą. 
Pats želgovskis pabėgo au- 
tomobilium.

Pamačiusi, kad Zelgovs-
is.

jvere, Colorados valstijoj 
kompanijos samdyti galva-; 
žudžiai buvo apginkluoti 
karabinais iš valstijos arse
nalo. Tas streikas buvo la-j 
bai kruvinas ir daug darbi
ninku buvo užmušta. Kom-

Taip pat negali atsilaikyti 
”; ir generolas Balachovič, tas 
7: antrasai Želgovskis, kuris 

'su Lenkijos kareiviais už
puolė ant Minsko.

i Taigi, sugriuvimas genero
lo Vrangelio fronto labai

nanifa skelbė kad šaudvma bau«ina Lenki«' nes bolše- 
rika! dabar ??“

|kieriai, bet dabar paaiškėjo, - - nelabai sėhai iie
i kad tai melas. Darbininkai: 
neturėjo jokių ginklų. Klau

psimas, kas dabar atsakys 
už žmogžudystes?• _ _

peržiūrėti taikos sąlygas iš

buvo pasirengę po jomis pa
sirašyti.

Kitas dalykas, kuris bau
gina lenkus, tai Lenkijos žy
dų Įtaka ant taikos derybų. 

' Pleikią žinoti, kad daugelyje 
Lenkijos miestų žydai suda
ro daugiau kaip pusę gyven-

I

J UŽDRAUDĖ ’DŽEKĘ)” 
PARDAVINĖTI.

Federalė valdžia išleido j
■ įsakymą, uždrausdama ap- įį^kurto didelė “dalis'sim- 
tiekoms pardavinėti vadina- patizuoja ' bolševikams ir 
mąjį Jamaica ginger, kuris reikalauja tam tikros 
tarp lietuvių daužau yra ži- autonomijos> žydišku moky 

gnomas kaipo dzekė. Pa- klu ir teismų, šitoks dalvkų 
: naikinus degtinę, girtuok-1stovis Lenkijos viduje ir ga
liai pirkdavo tą ”džekę” irįjimvbė rusu užpuolimo iš 
gerdavo degtinės vietoj, nes - - - *.................
joje yra daug alkoholio.

visai negalima, pasitikėti,. KASYKI OIFtautu lvsos komisija nutarė į GA1&KA& KAbi KLUJn. 
tuoiau^ pertraukti visa savo Į Kentucky valstijoj, Ar-į 
darba ir neveikti nieko pato! noldo anglies kasykloj pe- 
uakol Varšuvos valdžia ne- reitą sąvaitę kilo gaisras, 
«uvalri\ ii užtverdamas išėjimą kelio-suvaiu j.- nka. darbininku Dešimtį
EKSPI l?^’7rv^RAK° — ttkVK 

DIRBTUVĖJ. ugnyje. Gaisras kilo iš su-
Vitergo miestelyje, Itali- gedusių elektros vielų.

joj, išlėkė į padanges para
ko dirbtuvė. Ekspliozija bu-

kelią ir visus paėmė nelais-
1

vių rankas pateko taipgi

je, Buffalos apielinkėje, tiek kis yra tikras razbaininka. 
prisnigo, kad turėjo sustoti i kurio žodžiais ir prižadais
visas judėjimas. Vietomis 
sniegas siekė 2 pėdų gilumo.

SUDEGĖ MUITINĖ.
Salemo mieste, netoli Bos

tono, pereitą nedėldienį su
degė muitinė; nuotoliai ap
skaitomi į $100,000.

15 GAISRŲ LIVERPOLYJ.
Pereitą nedėldienj Liver-j

Užmušta du žmonės.
Pereitoj nedėlioj South 

Norvvoode buvo dvi nelai-
v- rereita ncudu^iii i.ivrr-:"1®?- Vienas motorinis dvi- vo jaučiama per 60 mylių

vergą atvyko jau Kaunan. pOjvje Anglijoj, buvo pa-1 ?tls užvažiavo ant keturiu aplinkui. Keliatas kaimų ta 
Ant rytojaus ji pradėjo de- įeJįį’15 bovelnos sandelių. lzn??nių ir,vlen3 W užmušė", po visai nušluota nuo žemes. 

Valdžia sako, kad tai esąs J įįas toks pat dviratis pa- Milano mieste gatvekanai 
kU’ U U airi|l revoliucionierių dar- tai.kė Lstu]p? » užsimušė ’ ------"

įronte visai ramu. ba&‘ * pats važiuotojas.
*

i-vbas dėl musių pertraukos.
buvo apversti augštyn ko
jomis.

lauko neleidžią Lenkijai su
sitvarkyti savo reikalų.

Todėl Varšuva įsakė savo 
delegatams nesigailėti Ry
goje jokių pastangų, kad iš
gavus rusų parašą po for- 
male taikos sutartimi, ir jo
kiu budu neprileisti prie de
rybų pertraukos.

Tečiaus nežiūrint visos 
sąvaitės derybų, prie taikos 
da neprieita. Sovietų dele
gacija dabar reikalauja, kad 

į Lenkijoj butų paliuosuoti 
visi politiniai kaliniai. Len-ČEKO-SLOVARŲ PA

SIUNTINYS AMERIKOJ. |;aj nenorj su tuo sutikti ir
Šiomis dienomis Ameri- protestuoja, kad rusai via 

kon atvyko naujai paskirtas kišasi Į naminius Lenkijos 
Čeko-Slovakijos pasiunti- reikalus, 
nys Dr. Boerick. Jisai apsi- Negali < 
gyvens Washingtone su (►ahokai* ir karės belais-' pereitos sąvaitės pradžioje.
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D APŽVALGA D
tarti ;uiu už apvalymą Lietu- J 
vos nuo Bolševikų

ir estus, kad kiras laiškas
armijos, vra jienis rašomas draugiš- 

Tečiaus kada gen. Žukauskas, tikąhlis jr užreiškia
matydamas nesant gana jėgų, noro> kaJ ta< laiškai butų

KAIP KLERIKALAI AP
GAUDINĖJA ŽMONES.
Stasys Petrauskas, buvęs 

klerikalų Tautos Fondo įga
liotas aukų rinkėjas Chica- 
goje, dabar prisiuntė mums 
savo straipsni apie tą Fon
dą. Jis rašo:

"Aš buvau Tautos Fondo į- 
galiotas rinkikas aukų 39-tam 
Skyriuje. Town of Lake miesto 
daly j. Chicago. Skyriaus val
dyba Įgaliodama kaipo rinkiką 
aukų pamokė mane, kad aš vi
siems, kurie aukaus, sakyčiau, 
kad atskaita bus išduodama iš 
kožno cento Įplaukti ir kur kam 
išmokėta.

"Pradėjus mums aukų rinki
mo darbą, kada to Skyriaus iž
de pasirodė. 6000 dolerių, tada 
mes Skyriaus susirinkime pa
kelėm klausimą apie atskaitas. 
Kunigų šalininkai tatai išgirdę 
pakėlė didžiausi triukšmą, ir 
musų susirinkimą suardė. Ta
da mes dar labiau pradėjom 
reikalauti atskaitų, ir nutarėm 
kreiptis i Centrą, kad jis duotų 
pilną atskaitą. To mes reikala- 
vom dėl kilusių gandų, kac 
Tautos Fondas esąs ne Lietu
vai šelpti, bet partijos agitaci
jai varyti, kad Lietuvą sujun
gus su katalikiška Lenkija. Tai 
mums ir buvo svarbu gauti at-

' skaitą.”
Bet atskaitos kunigai ne

davė, o S. Petrauską, kuris 
jos būtinai reikalavo, ap
šaukė „bedieviu" ir net nuo 
aukų rinkimo prašalino. To
dėl jis dabar ir skelbia, kad 
klerikalų Fondas —

"yra ne Lietuvai šelpti, bet 
tik savo partijos agitacijai va
ryti. Aš viešai išreiškiu savo 
minti, ir perspėju visuomenę, 
kad ji nesiduotų save suklai
dinti Tautos Fondui. Nes iš te 
fondo Lietuva negauna pagal
bos.”

S. Petrauskas, nors pats 
yra katalikas, bet pataria 
katalikams neduoti pinigų 
kunigu valdomam Fondui 
nei vieno cento, nes surink
tų pinigų kunigai nesiunčia 
Lietuvon, o laiko juos save 
maiše. Jis sako:

"šiandien Tautos Fonde yra 
apie, šeši šimtai tūkstančiu 
($600,000), bet ar tas Fondas 
gelbėja Lietuvą šiame svarbia
me momente. Ne; ne tik kad 
negelbėja. bet dar kritikuoja 
ir šmeižia Lietuvos Atstovy
bę ir Misiją, kam Atstovybė 
paprašė Tautos Fondo atskai
tų!

”Tai matote, gerbiamieji, 
kaip yra su tuo Tautos Fondu. 
—Stasys Petrauskas.”
Klerikalai šmeižia netik 

Iietuvos Atstovybę, kuri 
pareikalavo iš jų atskaitų, 
bet jie da užsipuldinėja ant 
kitu fondų, kad šie atskaitų 
neišduodu. Taip jie nelabai 
senai buvo pradėję rėkti per 
savo spaudą prieš Lietuvos 
Šelpimo Fondą, nors to fon
do atskaitos buvo ką tik pa
skelbtos.

Kunigai užsipuldinėja ant 
kitų dėlto, kad nukreipus 
nuo savęs žmonių akį. Mat, 
supraskit, kuomet „dvasiški 
tėveliai” bara kitus dėl at
skaitų neišdavimo, tai pas 
juos jau turi būt viskas 
tvarkoj.

Taip jie apgaudinėjo vi
suomenę per kelis metus. 
Bet kiekvienai apgavystei 
turi būt galas.

lausomybę. Ant prisiųstojai 
lapelio esą parašyta: 
duokite jį Brookivno 
vikiškai 'Laisvei.' ’’

Žmogų, kuris šitą 
padarė. "Laisvė” irgi 
vokatorium’’ vadina, 
ko:

"Pirmiausia turime pasaky
ti, kad šitie žodžiai užrašyti 
ant lapelio yra daugeliui musų 
žinomo provokatoriaus Kelme
lio. nelabai senai išvažiavusio 
iš Amerikos. Provokatorius 
Kelmelis, būdamas Amerikoje, 
buvo 'Keleivio’ bendradarbiu." 

Taigi kįla klausimas, ką 
jos supratimu reiškia provo
katorius?

Pas mus, kaip lygiai ir vi
sam pasaulyje, provokato
rius paprastai reiškia val
džios ar kapitalistų agentą, 
kuris prisidengęs „darbinin
kų draugu,” kursto juos kel
ti „revoliucijas” ar kitokius 
suokalbius prieš valdžią da
ryti. Tai yra toks žmogus, 
kaip Fraina. Bet Frainos 
'Laisvė” niekad provokato
rium nėra pavadinus. Jinai 
visuomet gina jį, sakydama, 
kad prieš ji nesą jųkių pri
rodymų.

Bet, kaip sakėm, ji labai 
mėgsta vaišinti „provokato
riais” socialistus. Dabar ji 
viešai apskelbia „provokato
rium’’ Kelmelį. Tai kur-gi 
ias prirodymai, kad Kelme-į 
’is yra provokatorius? Te-i 
rul ji paskelbia faktus, kur 
‘r kada jis yra tarnavęs val
džiai ir tuo pačiu laiku kur
stęs darbininkus prieš ją? 
Kur jis yra griovęs dąrbi- 
ninkų organizacijas ir šmei- 
žęs socialistus? Kur ir kada 
Kelmelis yra daręs taip kaip 
Fraina. arba kaip pati „Lai
svė” daro ?

Prirodymų ji neturi jo
kių. Taigi čia turi būt vienas 
š dviejų ■’ arba "Laisvė” ne
žino ka žodis „provokato- 
•ius" reiškia, arba ji kolioja 
savo oponentus nedaryda- 
na iš savo žodžių jokios at- 
■kaitos.

Ar šiaip ar taip, tas že- 
nina ją pačią. Jeigu ji nesu
pranta prasmės žodžių, ku
riuos ji vartoja, tai tas reiš
kia, kad ji yra ignorantė; o 
jeigu ji tyčia žmones taip 
kolioja. tai tas reiškia, kad 
’i yra paprasta pliuškė ir 
šmeižikė.

„Per- 
bolše-

juoką 
„pro- 
Ji sa-

nesiryžo išmušti 1919 m. lau
kan iš Lietuvos Lenkus, o lau
kė. kad diplomatija tą darbą 
atliks, be kraujo bereikalingo 
laistymo, tai jo nedraugams ir 
intrigantams, kurie jo vietos 

j tykojo, davė progą 
j kruciadą 
: triotą.”

Dabar 
i Lietuvos 
pektorium. ir d-ras Šliupas 
labai apgailestauja, kad vy-

pradėti
prieš gerbiamąjį pa-

Žukauskas esąs 
kariumenės ins-i 

I 
Į 
jčiai nenupirko jam aukso 
i kardo, kaip buvo žadėję, 
j Girdi:

“Amerikos tūli lietuviai bu
vo nutarę bolševikų išvaryto
jui dovanoti auksini kardą- 
Kada Lietuvoje intrigantai iš- 

| ėdė gen. Žukauską iš vietos, 
j žinoma. Amerikos lietuviai pa- 
į siskubino palaikyti pusę intri- 
į gantu, ir žadėtos dovanos ne- 
’ duodami dar labiaus įskaudino 
■ nuskriaustąjį patriotą. Gen.

Žukauskas tą affrontą (įžeidi
mą) labai skaudžiai atjautė ir 
teatjaučia.”

paskelbtas j u partijų spau
doje.

PETRĄ I SKO N EJLEI 
DžIA AMERIKON.

Mums teko girdėti, kad 
Amerikos konsulis Anglijoj 
atsisakęs vizuoti Miko Pet
rausko pasportą i Suvieny
tas Valstijas.' bijodamas, 
kad jis nebūt u koks „bolše
vikas.”

Negalėdamas gauti leidi
mo Amerikon, p. Petraus
kas apsistojo laikinai Angli
joje ir žada surengti tenai 
keliatą koncertu tarp lietu
vių.

KĄ REIŠKIA PROVOKA
TORIUS. *

Frainos mokinių organas 
„Laisvė” labai mėgsta var
toti žodį „provokatorius.” 
Ji svaido „provokatoriais’’ Į 
visus, kas tik iš komunistų 
pasijuokia arba juos pakri
tikuoja. Štai, ji gavo iš Lie
tuvos kažin kokių juokdarių 
išleistą lapelį, kur pa
šiepiama komunistų strak- 
sėjimas prieš Steigiamąjį1 
Seimą ir Lietuvos neprik-Į

True traaslation mth the post mušte r at Boston, Mass., on Dee. 1920, as reųuired by the Act of 
Uctober U, UK17. . .   _______ • .................*■—* ~ — *

Francįja maino politiką linkiu Rusijos.
telegrama, pageidauja paty- 

šitokia fronto permaina, i usių spėkų, su didelėmis 
.............   materialėmis išgalėmis, i- 

dant pagaminus Rusijos ri
bose neišsemiamą daugybę 
žaliosios medžiagos kaip 
vietos, taip ir užsienio išdir- 
bystei. Naujas sovietų įsta
tymas leidžia užsienio kapi
talistams išnaudoti Rusijoj* 
visus gamtos turtų šaltinius 
ir dalį jų gabenti užsienin. 
Sovietų valdžia užtikrina 
užsienio kapitalistus, kad 
idėti jų kapitalai Rusijoj ne
bus nei nacionalizuojami, 
nei konfiskuojami, nei rek
vizuojami. Užsienio kapita
listams duodama teisė sam
dyti Rusijos darbininkus ir 
kitokius samdinius.

Taigi, išnaikinę savo bur
žuaziją, bolševikai dabar 
kviečiasi kapitalistus iš už
sienio ir da gvarantuoja 
jiems visokių privilegijų. 
Jeigu tai nėra kapitalizmo 
vykinimas, tai pasakykit, 
kaip kitaip tatai pavadinti?

Vrangeliui puolus, ji sekajsuomet buvęs priešingas.
Anglijos pavyzdžiu ir pra-L T

deda prekybą su sovietų [daugeliui visai netikėta, su- 
respublika. įkėlė didelę sensaciją netik

Pereitam '"Keleivio" nu- panctizijoj bet ir visam 
meryje mes išreiškėm nuo- pasaulyje. Dąb?r rašoma 
monę, kad dabar, kuomet vi- ?P*e U1 laikraseiuose ir kal
si juodašimčiai Rusijoj su- ’?ma P<tl>i‘ktenų tarpe, 
mušti, francuzų valdžia ir J?au«el,s man®' .■>?.« tal buv0 
kapitalistai turės kalbėtis 
su tarybų respublika, jeigu ” 
jie norės ką nors gauti iš 
Rusijos už senas savo sko
las.

Ir šita musų nuomonė pil
dosi.

Tartum kokia bomba iš 
Paryžiaus atėjo ministerių 
pirmininko Leygues prane
šimas, jog Francuzijos poli
tika linkui sovietų Rusijos 
jau keičiama, šitą užreiški- 
mą Leygues padarė išva
žiuodamas pereitą sąvaitę 
iš Paryžiaus į Londoną.

Tas reiškia, kad Francu
zijos prezidento Millerando 
politika Rusijos klausimu 
tapo pastatyta augštvn ko
jomis. Jis sakė, kad sovietų 
valdžios Francuzija nieka
dos nepripažinsianti. Jis 
buvo pripažinęs Wrangelį 
Rusijos „valdžia.” Bet gene
rolas Wrangelis tapo sumu
štas, ir Francuzija dabar 
yra priversta sekti paskui 
Angliją, kuri jau pradeda 
prekybą su Rusija.

Kad viena Francuzija ne
galės prieš Rusiją laikytis, 
tai jau senai buvo aišku. Ji j 
daugiausia priešinosi bolše
vikams tik pato], pakol ki
tos valstybės nedarė su jais] 
biznio. Dabar gi, kuomet 
Anglija baigia tartis su Ru-| 
sija prekybos i 
kuomet Amerikos kapitalis-1 lerando, kurie per tris me
tų atstovas Vanderlip pada- tus eikvojo Francuzijos pi
lė su rusais didelių kontrak-Į nigus. norėdami nužudvti 
tų, tai Francuzijos kapitali- Rusijos revoliucija.” 
stams irgi pradėjo varvėti1 
seilės žiūrint į .Rusijos rin
kas. Ir per porą pastarųjų 
savaičių francuzų politikos 
rateliuose apie nieką dau-

ilų pozicijai, idant pagerinus 
I savitarpinius santikius. Mat 
kuomet Millerandas andai 
pripažino Wrangelio „val
džią,” tai tarp Francuzijos 
ir Anglijos buvo kilę nesuti
kimų. Bet Anglija paskui 
francuzams nusileido ir 
kartu su jais pradėjo remti 
\Vrangeli. Dabar Wrangelis 
sumuštas. Millerando politi
ka pasirodė netikusi. Ir to
dėl, sakoma, Francuzija da
bar turėjo sutikti, kad Ang
lijos politika yra išmintin
gesnė.

Juokingiausia yra tas, 
kad francuzų valdžia jau 
skelbia, jog Wrangelio ji 
nebuvo visai pripažinusi, ji 
aiškinasi, kad ji buvo pripa
žinusi tiktai tą faktą, jog 
Wrangelio valdžia jau gy
vavo ; bet kadangi dabar tas 
faktas išnykęs, tai, supran
tama, ir jo pripažinimas iš- 
nykstąs. ,

Dabar Francuzija turės 
oripažinti ir tą faktą, kac 
Rusijoj yra sovietų valdžia. 
Tas pripažinimas yra tik 
laiko klausimu.

Dėl šitos permainos, fran- 
?uzu socialistų organas 
"L’Humanite” rašo:

„Francuzijos reakcija tu
ri trauktis atgal. Tai yra 

. skaudus sihugis politikai 
reikalais: Pichono, Clemenceau ir Mil-

Kuomet Lenkijos impe
rialistai ir Lietuvos juoda
šimčiai pradėjo pulti ant 
Lietuvos žemių, tai Lietuvos 
iaudis pasiryžo išstatyti 
įaskutines savo jiegas, kad 

Į įtrėmus užpuolikus. Lietu- 
■’os liaudžiai jos sunkioje 
•covoje su užpuolikais gelbs
ti ir Amerikos lietuviai, 
cuomi galėdami. aukauja 
finigus, rengia protestus, 
škeldami į aikšte lenkų 
jlėšikiškus tikslus ir tt.

Vienok Brookivno lietu- 
iški chamunistai visai skir- 
ingai elgiasi. Jie išjuokia 
Amerikos lietuvius, teikian- 

I dus moralę ir materiale pa- 
?elbą Lietuvai. Tie chamu- 
listai parodo aiškų norą, 
:ad Lietuvą užimtų lenkai.

Taigi, dabar pažvelgiame, 
tas butų, jeigu lenkams pa- 
*yktų užimti Lietuvą ir 
taip tas atsilieptų i Rusijos 
Sovietų Respubliką.

Rusijai reikėjo sunkiai 
tariaut su viso pasaulio im- 
>erialistais,'' kurie buvo pa
siryžę nuversti dabartinę 
os valdžią ir sugrąžinti c-a- 
•izmo režimą. Tečiaus Rusi
ja sumušė, visus savo priešus 
r išėjo pergalėtoja. Tiesa, 

Į enkai pastūmėjo rusus at- 
cal, bet tas pastumėjimas 
maiptol nereiškia Rusijos 
įugalėjimą^

Dabar, jeigu išsipildytų 
'Laisvės” čhamunistų * ir 
Europos imperialistų norai 
r Lenkija užimtų Lietuvą, 
ai tuomet Rusijos Sovietu 
Respublikos pozicija kur 
tas pablogėtų. Lenkija tuo- 
net sustiprėtų netik žmonė
ms, bet ir duona. Tuomet 
enkai galėtų sumobilizuoti 
š lietuvių kelis šimtus tuks
iančių kareivių ir pasiųsti 
uos kariauti prieš Rusiją. 
r kas gali tikrinti, kad Lėn
ąja, užėmus Lietuvą, nemė- 
rfntų pulti Latviją, o vėliaus 
r Estoniją. Juk mes gerai 
:inom Lenkijos imperialistų 
torą viešpataut „od morza 
lo morza.” Tada Rusijai bu
tų didžiausias smūgis. Užė- 
nus lenkams šias šalis, Eu-

LIETUVOS SOCIALDE- 
| MOKRATV RAŠTAS LAT

VIAMS IR .ESTAMS.
Lietuvos Socialdemokra

tų Partijos Centro Komite
tas pasiuntė Estonijos ii 
: Latvijos socialdemokratams 
’ raštą dėl dabartinės politi- 
| nės padėties Pabaltijoj.

Nurodę, kad visų Pabalti* 
įjos kraštų darbininkus riša 
[bendri reikalai. Lietuvos so- 
• cialdemokratai klausia lat
vių ir estų, kaip jie žiuri i 
lenkų imperialistų užpuoli* 

■ mą ant Lietuvos, ir pridu 
i ria. kad —

"Praėjusią vasarą Latviu 
valdžia buvo sumaniusi iškrau
styti iš savo krašto kitų šalie j 
piliečius. Vykdydama tą su
manymą tam tikrais atsitiki- j 
mais buvo skaudžiai paliesti ii 
darbininkai. Lietuvos piliečiai 
Tas sumanymas, aštriai Įvyk
dytas. sujudino plačiąją Lietu
vos visuomenę ir prisidėjo prie 
santikių paaštrinimo. ’ Kiek 
mums žinoma. Latvių Social
demokratija nebuvo dėl to at
sitikimo aiškiai nusistačiusi. I 

"Sekant Latvių valdžios už-1 
sienių politiką, pas mus, Lietu- I 
vos socialdemokratus, susidarei 
gilus įsitikinimas, kad ta poli-1 
tika ne tik baltosios Lenkijos I 
pavadžiu vedama, bet kad ofi- Į 
cialųs lenkų ir latvių santikiai I 
tam tikru budu nustatyti ii I 
fiksuoti. Kai buržuazinė latvių I 
spauda uoliai glauzdamos prie Į 
Lenkijos, tiek pat uoliai kurstė 
Latvių visuomenę prieš Lietu-1 
va. Latvių Socialdemokratija. Į 
kiek mums žinoma, ir tuo klau-1 
simu nepasisakė pakankamai 
aiškiai ir energingai. į

"Šio mėnesio pradžioj, kuo-| 
met baltosios Lenkijos kariu- 
menė netikėtai puolė lietuvių Į 
kariumenę Vilniaus rajone, 
tiek pat netikėtai latvių kariu- 
menė užėmė Ilukštos —Į laukės 
sritį dasileisdama visos eilės ‘opos imperialistams palik- 
aiškiai priešingų ir provokuo- -Ų atviras kelias kovai SU 
jančių pasielgimų. Minėtoji Į Rusijos Sovietų Respublika, 
sritis buvo užimta jau tuomet, Tuomet Francįja ir Anglija 
kai įvyko oficialus valdžių su- >6 jokių kliūčių galėtų su
sitarimas atiduot išspręst gin- neikti gausią pagalbą Lenki- 
čijamų teritorijų klausimą iai kovoje SU Rusija, 
trečiųjų teismui. Mums gyvai Paimant dalyką iš kitos 
rupi Latvių Socialdemokratų OUSės, mes pamatysime, kad 
nusistatymas ir tuo atsitiki- Lenkija, kuri šiandien stovi 
mu. ant slenksčio bankroto, už-

"Kiek mums žinoma, bur- ėmus Lietuvą, uždėtų dali 
žuazinė latvių spauda. Lenki- *avo skolų ir ant Lietuvos 
jos pakurstoma. ypač pasta- žmonių. Pagalios, jeigu Eu- 
ruoju laiku uoliai kaltina Lie- ropos imperialistams SU pa- 
tuvos valdžią ir net Lietuvos gelba stiprios Lenkijos pa- 
socialdemokratus, kad jie pa- vyktų nuveikti Rusiją, tuo- 
laika ypatingus ryšius su Vo- met Rusijos žmonės priver- 
kietija ir Tarybų Rusais ir da- sti butų užmokėti netik caro 
ro iš tų kaltinimų labai reikš- skolas.' bet ir didelę dalį 
mingas išvadas. Jš kai kurių Lenkijos skolų.
davinių mums tenka matyti. Šito visko trokšta Euro- 
kad ir dalis draugų latvių so- pos imperialistai, viso pa- 
cialdemokratų tarpe yra tos šaulio kapitalistai ir „Lais- 
kampanijos Įspūdžių pagauti. | vės” chamunistai. 
Mes labai norėtume ir tą klau-

DAKTARAS GINA GENE
ROLĄ.

Tūlas laikas atgal Ameri
kos lietuvių spaudoj paskly
do gandas, kad Lietuvos ge
nerolas Žukauskas perėjęs 
enkų pusėn.

Daktaras šliupas dabar 
rašo „Vienybėj Lietuvnin
kų,’’ kad tas netiesa. Jis sa- 
<0: i

"neriuosi iš savo kailio lai
kas nuo laiko Amerikos lietu-1 
viu laikraščiuose pasiskaityda- į 
mas paplavas ir papliauškas j 
ant mušu gerbiamojo ir užsi
tarnavusio kariumenės vado.

"Gen. Žukauskas yra gimęs 
iš bėdinu bajorų Žemaitijoje,: 
apylinkėse Pakruojo ar Kruo
pių. Delei tėvų neturto, nesą i 
tėvas su broliu nuomojo tūlą' 
palivarkėlį. su vargu vyko jam 
pabaigti gimnazijos mokslas, 
ir tad kaipo reformatas jis ga- f 
vo Rusų valdžioj stipendiją, ir į 
su tos pagalba Žukauskas už-J 
baigė kariškąjį augštesnį mok-! 
šią Petrograde. Jis atsižymė-j 
jęs vra Rusų-Japoniškoje ka-l 
rėje. o dar labiau Didėlėje į 
svieto karėje, pirma Karpatuo
se. o paskui gindamas Lietu-! 
voje Dubysos pakraščius nuo! 
Vokiečių, šitoji karė jam su
teikė pramintį generolo.

"Lietuvai apsiskelbus nepri-i 
klausomai, gen. Žukauskas bu- Į 
vo vienas pirmųjų, kurie grįžo į -^’mą išaiškinti. 
Lietuvon, savo tėvynėn, ir tuo-, Baigdami savo raštą Lie- j „Laisvės” 
jaus stojo Lietuvos tarnyston. tuvos socialdemokratai už- vokatorių lizdas, tai kas jis 
Tiktai gen. Žukauskui reikia tikrino savo draugus latvius yra? T. J. Kučinskas.

II

Tai šitaip „Laisvė” pade
da Sovietų Rusijai. Ir jeigu 

' štabas nėra pro-
z.uac, v<*t
T. J. Kučinskas.

Amerikos biznieriai ragina 
ir savo valdžią pakeisti 

politiką.
i n.-z i • a, . i Pasklydus žinioms, kad k au nekalbėta, kaip tik apie tarp Anglijos ir Sovietu Ru* 

tuos riebius pelnus, kokių 5ijOs tapo padaryta taikos 
Rengiasi iš Rusijos traukti sutartis, ir dabar baigiant 
<mglai ir amerikonai. Pary- Anglijai ir Rusijai derybas 

bankieriai pradėjo Mel prekybos santikių, Ame- 
aiskinti savo valdžiai, kad rikos valstvbės departamen- 

Francuzija nenori at- tas atsidūrė i keblu pedėji- 
silikti, tai ji tuojaus turi *
pradėti su Rusija prekybą, fvairųs biznieriai pradėjo 
vistiek ar tenai bus bolsevi- siųsti valstvbės departa- 

ar ".®bus- Pirmuti- mentui prašylu, kad jis pa- 
ma! pono Millerando stena- remtų prekvbą' tarp Suvie- 
yimai, kad Francuzija nie- nytų Valstij'u ir Sovietų Ru- 
kados pne» sovietus nenusi- sijos. Jie nurodo, kad Angli- 
lenksianti, negalėjo atšilai- jos kapitalistai, savo vai
kyti prieš salta gyvenimo džios palaikomi, užgriebs 
liogiką. Politiką visuomet Rusijoj geriausias rinkas ir 
nustato ekonominiai reika* | gamtos turtų šaltinius ku
tai, ir prie tų reikalų Fran- rie išeis Amerikos nenaudai 
euzųa turėjo taikytis. Tiesa daug araerikonu

Žinoma, savo pranešimą jau daro Rusijoj bizni, bet 
p. Leygues apsupa visokio- įie visuomet esą išstatvti 
mis pasargomis ir nori, kad ant pavojaus, nes valdžia* iš 
jiS- nebūtų aiškinamas kaipo namų neduoda jiems jokios 
pripažinimas Maskvos vai-1 apsaugos; o kuomet ateis 
džios. Tečiaus iš patyrimo tenai anglų biznis su val- 
yra žinoma, kad prekybos džios gvarantijomis tai 
santikiai visuomet reiškia amerikonų padėtis busianti 
pradžią politikos santikių, visai nepakenčiama, 
todėl nežiūrint ką tos paša r- Europiečiai diplomatai 
gos sako, visi supranta, jog Washingtone yra tos nuo- 
anksčiaus ar vėliaus Fran- monės, kad Anglijos sutar- 
ęuzija turės pripažinti ir tis su Rusija busianti pa- 
Rusijos valdžią. vyzdžiu visoms kitoms val-

Savo pranešimą francuzų džioms; jos visos pradėsian- 
premjeras padarė ne pilnam čios su Rusija taikytis. Če- 
parliamento susirinkime, ko-Slovakija ir kitos mažes- 
l>et parliamento komisijos nės valstybės senai jau rei- 
užsienio reikalams posėdy- kalaujančios, kad prekybos 
je. Jis tikrino, kad jis neišsi- santikiai tarp Rusijos ir ki- 
žada savo pirmtakuno (Mil- tų Europos valstybių butų 
ierando) politikos ir kad už-Į atnaujinti, 
vedimas su Rusija prekybos 
nereiškiąs, kad sovietų val
džia busianti pripažinta. 
Pakol kas, francuzų valsty
bė oficialiai neturėsianti su I vos bevielė telegrama, kuri 
rusų valstybe jokių reikalų, sako, kad Vyriausis Rusijos 
tik Francuzijos piliečiams Prekybos Sovietas nustatęs 
duodama teisę vesti su Ru- taisykles, kuriomis pasire- 
sija prekybą. Negana to, miant bus leidžiama užsie- 
blokada prieš Rusiją taipgi nio kapitalistams išnaudoti 
panaikinta. Premjeras išsi- Rusijos gamtos turtus, 
reiškė, kad blokadai jis vi-1 Sovietų Rusija, sako šita

Bolševikai tiesia rankas už
sienio kapitalistams.

Londone gauta iš Mask-

Skaitytoji! pastabos.
Lietuviai chamunistai su 

savo organu ”Laisve” sako
si su kunu ir dūšia remią 
Rusijos Sovietus.

Taip tik sakosi, bet jų 
darbai yra visai skirtingi 
nuo Rusijos sovietų darbų. 
Pavyzdžiui, Rusijos sovietai 
remia lietuvius jų sunkioje 
kovoje su lenkais imperiali
stais, o musų chamunistai 
su savo „Laisve” remia len
kus, tuos didžiausius Lietu
vos ir Rusijos priešus.

Darbininkas.

Brookivno tautininkai 
per šiuos rinkimus glaudėsi 
prie republikonų. Mat tikisi, 
kad republikonai bus Lietu
vos užtarytojai.

Republikonai bus neblo- 
gesni užtarytojai, kaip ir 
demokratai, nes reikia ži
not, kad Lenkija sulyg ausų 
yra skolinga republiko- 
nams.

Nesenai Bimba savo pra
kalboje pasakė, kad Ameri
kos darbininkai savo klosi
mame susipratime yra kaip 
tik maži kūdikiai.

O kaip čia senai tas pats 
Bimba skelbė, kad Ameri
kos darbininkai yra jau ne
tik suaugę, bet ir pribrendę 
revoliucijai.

Pasirodo, kad komunistiš
kas Bimbokas apie Ameri* 
kos darbininkus išmano ne
daugiau, kai mažas kūdikis.

Slapukas.

Čigonas ir lenkas.
i

Susitiko čigonas lenką. 
Čigonas ir sako:

—Kur eini brolau? Len
kas supyko.

—Kaip tu, — sako,— či
gonas būdamas drįsti mane 
broliu vadinti?! — Čigonas 
ir sako:

—Teisybę pasakius, ne 
koks tu man brolis. Aš bas
taus po svetimus kraštus, 
tik dėl to, kad savo neberan
du, o kur prieglaudą gavęs 
stengiuosi kuomažiausia 
žmonėms įkyrėti, jei ką pa
vagiu, tai tik patylomis. 
Tu gi savo kraštą turi, o į 
svetimą lendi, dar mušda?į 
masis ir rėkdamas, kad tave 
muša. O nulindęs tai elgies, 
kaip ta kiaulė, kuriai staiga 
ragai butų išdygę. Taigi su
prantu, kad tu man ne pora.

Taip pasišnekėję juodu 
persiskyrė. Kadangi lenkui 
galvoti nepatinka, tai jis ir 
negalvojo apie tai, ką jam 
čigonas pasakė. č.

("Karys”)
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BLNGHAMTON, N. Y. [buvo bepradedą skrip- 
irtautmiiik.r^’ svetaibn|‘ džen!tarhX 

plaka dom. 8uicrjt0 j skiepą. Vy-
7 d. lapkričio LMPS 23 čiai todėl, turbut, taip labai 

kuopa surengė prakalbas, bijo to dženitoriaus, kad jis 
Khlbėjo, anot prakalbų pir- - - ” - *-—— 
mininkės, "šių laikų geriau
sias kalbėtojas” J. Dauba
ras. Ir ištikro, J. Daubaras 
yra "šių laikų geriausias 
kalbėtojas.” Jei bent tik 
"draugas” Jukelis galėtų 
jam lygintis.

Jis papasakojo keletą ”į- 
domių” dalyku, apie kuriuos 
binghamtoniečiai nič-nieko 
nebuvo i _ 
1915 m. Colorados valstijos 
angliakasiai paskelbę strei- 
l‘_ ' . “ ' ‘7
kelbtas 1913 m.), o Rockefe- 
lerls išmėtęs tuos streikie- 
rius iš kompanijos dirbtu
vių. Anglijoj esą 10,000,000 •

?nii VI* I1UC1L1 UUO IUUČ ZrlIiVunijų . 1914 m Vokietijos {nes, pi^0 Lietuvos
kaizeris paskelbęs kontr-re- j Bonus ir su pagal-

kyščių išvaryti juos Į .*o,000,000 Vokietijos darbi- j7jetUVą Kuomet'Jukelis ko- 
ninku pnes kitų salių dar- * 
bininkus. Denikinas nuėjęs 
į Konstantinopolį grybauti.

Na, gerbiamieji ”

turi ilgų barzdų ir ilgus 
plaukus. Galbūt jie mano, 
kad jis bolševikas...

Bala*žino-kas.

PITTSBURGH, PA. 
Keikūnų prakalbos.

15 d. lapkričio L. M. D. 
svetainėj atsibuvo lietuviš
kų keikūnų prakalbos. Kei-Pa4£
ant pagrindų jis apsidžiau
gė, kad pittsburgječiai dar

kai du metai atgal ir po to 
pradėjo savo "tiradą.” Tarp 

! kitko, jisai ragino savo pa - 
sekėjus nueiti pas tuos žmo-

k, (tas streikas buvo pas- ® Q a „X
Irnlkfn^ 1014 m i n P/w»V<rfa_ ? “ \dlP Pdl giaZMl dirOUO.

vojančius Lietuvos žmones 
prieš lenkų razbaininkus iš
vadino žalčiukais, tai musų 

Kelei- komunistėliai smarkiai plo- 
vio” skaitytojai, ar. jus gir- j0.
dėjote, kad Colorados ang- žiūrint į tą viską, nenoro- 
liakasiai butų gyvenę kom- mis kila klausimas: ar tie 
panijos dirbtuvėse Ar jus žmonės yra. protiški ubagai, 
girdėjote, kad tokioj šalyj, •; ar jie už pinigus veikia Len- 
kur yra apie 6,000,000 orga- kijos ponų naudai? 
nizuotų darbininkų, galėtų 
būti 10,000,000 unijų? Jeigu 
taip butų, tai neištektų nei 
po čielą žmogų kiekvienai 
unijai. Ar jus girdėjot, kad 
.1914 m. butų buvus revoliu
cija kokioj nors Europos ša-

dėjote, kad Colorados ang-

Soho Bedievis.

WATERBURY. CONN. 
Puiki vakarienė. Gatviniai 

sporteliai.
- ...... i 12 d. lapkričio Moterų

ly, kuriai Vokietijos Kaize- Apšvietos Kliubas surengė 
ris butų galėjęs paskelbti puikią vakarienę. Publikos 
kontr-revoliucinę karę ir susirinko apie 200. Pasilink- 

* pasiųsti 35,000,000 Vokieti- sminimas buvo labai puikus, 
jos darbininkų — Reiškia Keikia priminti, kad minė- 
apie pusę visų Vokietijos tas moterų kliubas nuo se- 
gyventojų — į karės lauką. naj vra pasižymėjęs surenj 
Ar jus girdėjote, kad Kons- gjmu gražių koncertų ir ki- 
tantinopolyje augtų grybai tokių pramogų. Jis priklau- 
ant gatvių ir kad kas-nors so prje Progresyvių Water- 
juos rinktų? Į būrio Draugijų Šanryšio,

Bet, gerbiamieji, nemany- kuriame nemažai yra pasi- 
kite, kad čia jau viskas. ’ darbavęs. Linkėtina Moterų 
Prie kiekvieno žodžio jis da Apšvietos Kliubui geriau- 
moka gražiai ištart ”prok- $ios kloties jo darbuose, 
vostai”. Šis pastarasis žodis! „ 
mirga visoje jo prakalboje.' 
i^a’TaęjaU (^a^ar dėl- Ruometjj€ apsivelka surdu- 
kų geriausias kalbėtojas”?

14 d. lapkričio vietos tau- ranką po lazdutę, tai atrodo 
tininkai buvo surengę pra-,tikri milionieriai. Nuvažia- 
kalbas pavarymui agitaci- vę į kitas kolonijas giriasi, 
jos už savo tautišką krome- (kad vienas yra didelis dirbr 
lį. Kalbėjo "Tėvynės” redak-.tuvės bosas, o antras dirbtu- 
torius S. E. Vitaitis. Šiam, vės savininkas. Tai yra pap- 
kalbėtojui reikia atiduot rasti skurdžiai nemokšos 
kreditą už du dalyku: už sporteliai, kurie apart spor- 
mandagią’ kalbą Tr~UT priši- tiškų drabužių daugiau riie- 
pažinimą prie teisybės. Se-(ko neturi. Patartina tokiem 
niau, būdavo, jeigu tik so-'po laikrašti užsirašyti ir 
cialistai pasakydavo, kad bent kiek pasimokinti.

Domuko Sūnūs.

»lenkti prieš A. Mockaitį. 
'Tuomet Žilinskas apsiskun- 
dė i Joint Bordą ir atgavo 

■ savo teises. Šitame nusirin
kime turėjo būti skaitomas 
nuo Joint Board laiškas Ži
linsko klausime, bet laiško 
neskaitė, tik paaiškino, kad 

i A. Žilinskui sugrąžinta vi
sos teisės. Mockaičio admi- 

i nistracija ignoravo Joint 
Board’o tarimą ir atidėjo šį 
klausimą svarstyti ant kito 

i susirinkimo. Mat, A. Žilins
kas — tai Mockaičiui "kau
las gerklėj”, todėl jam ir no
rėtųsi, kad daugiau kalban
ti unijos nariai nei vienas 
negalėtų susirinkime kalbė
ti.

Kriaučių organe "Darbe” 
rašoma, jogei Brookivno

kuriame ji kvietė išrinkti ajnigų Socialistų Partijos 
draugus į konferenciją iš-1 kampanijos fondui. Tas tai 
dirbimui pienų ir vedimui: grynas melas. Šitas klausi- 
propagandos už pripažini- ’ mas Brookivno kriaučių lo
mą Sovietų Rusijos ir pra- Paluose niekad nebuvo pa
dėjimą piršlybos su Rusija keltas. Tiesa, girdėjau, kad 
Po laišku pasirašęs Amalga-Point Board prisiuntė rinki- 
matų prezidentas S. Hil- j niU blankas ir prašė, kad 
man. Nors pienas neblogas,! parinktų aukų dėl S. P. 
bet atsirado ”daugiau susi- i kampanijos fondo, bet tos 
pratusiu” draugi) (moder-?°lankos niekam nebuvo jo
niškai susipratusių), kurie .domos. Kaip Mockaitis jas 
ėmė tą užmanymą "peizoti”. ! priėmė, taip jis ir padarė ką 
Atsistoja tūlas Ežvs ir ima norėjo. Jis niekam jų nero- 
"aiškinti,” kad, girdi, Hil- dė ir nieko neveikė. Nuo 
manas visai neužjaučia So- Mockaičio, nieko geresnio 
vietų Rusijai, jis tik nori negalima nei norėti. Tai 
mus mulkinti ir tt. Buvo ir taip Brookivno kriaučiai 
daugiau tokių "spykerių.” '

Tūlas laikas tam atgal 58 
skyrius buvo atėmęs A. Ži- , .
inskui baisa delei jo kieto .Kampis. yra jo

_ • M t T -M T 1

BROOKLYN, N. Y. 
Kriaučių bedarbės.

Artinanties žiemai prasi
dėjo visuotina bedarbė 
kriaučių industrijoj. Nors 
ir visą vasarą darbų buvo 
mažai, bet dabar visiškai 
sumažėjo. Pirmiau "daugiau 
susipratusieji" darbininkai 
aiškindavo bedarbės prieža
stis tuomi, kad, girdi, dele
gatas negeras, tai nei darbų 
nėra. Dabar, kuomet išrinko 
"gerajĮ” delegatą, tai jau 
bando jieškoti kitų priežas
čių, nes darbai visiškai su
mažėjo.

Lapkričio 10 ir 11 dienose 
Įvyko 54-58 skyrių susirin
kimai. 58 skyriaus susirinki
me buvo skaityta laiškas 
nuo generališkos valdybos, kriaučiai atsisakė aukoti pi-

I Cn/naKctl!

kad, girdi, Hil- dė ir nieko neveikė. 
!----—• 2 ■ nieko

vietų Rusijai, jis tik nori negalima nei

"atsisakė” duoti pinigų S. P. 
kamp. fondui. O "Darbas” 
taip rašo todėl, kad J. A. Be- 

"redakto- 
sprando, kurį yra sunku nu- rium”. Ką Mockaitis pada-
f ■ i ■ ■ ■ — .i ■■ ■<—■■■ >
I

Musų mieste yra pora lie- 
' j gatvinių sportelių.

tus be skvernų, apsimauna 
šilkines kepures, pasiima i

ro, tą gerai žino tik Bekam
pis, daugiau niekas. Todėl 
tokius ”Darbo” pranešimus 
reikia priimti atsargiai.

V. Ragutis.

PITTSBURGH, PA. 
Margumynai.

• 14 d. lapkričio atsibuvo
Raudonojo Kryžiaus vieti
nio skyriaus mitingas. Vien
balsiai nutarta dėti pinigus 
ir siųsti tiesiai Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui, be 
tarpininkystės jol>ių centrų 
ar komitetų, kurie kartais 
dalį tų pinigų sunaudoja sa
viems tikslams.

17 d. lapkričio čią kalbėjo 
Jukelis. Daugeliui jo pra
kalbos nepatiko, kam jis agi
tuoja priešais Lietuvos val
džią. Kiti jį tiesiog lenkų 
agentu už tai vadina. Tą 
dieną kažin kas užkvietė de- 
tektivus ir Jukelį areštavo.

20 d. lapkričio atsibuvo 
kun. Sutkaičio parengtos 
prakalbos šv. Kazimiero sa
lėje. Kalbėjo Tautos Fondo 
sekretorius Krušinskas. 
Nore jo prakalba buvo labai 
patriotiška, yienok žmonės 
Lietuvos Bonų nepirko ir 
pinigų neaukavo. Daugelis 
F publikos šaukė: ”Mes pir
ksime bonus ir aukausime 
pinigus Lietuvai, bet ne ši
toj vietoj.” Mat, čionai tar- 
pe parapijonu ir kunigo yra 
dideli nesutikimai ir todėl 
parapijonai kunigo parengi
mus boikotuoja.

J. Vingilis.
I9 
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THOMAS, W. VA.
Šis-tas iš musų kampelio.
Anglių kasyklose dalbai 

šiuo tarpu eina gerai. Už
darbiai nepvąsčiausi. Ang
liakasiai yra stipriai susior
ganizavę į U. M. W. of A. 
uniją. 16 unijos dist riktas 
buvo nutaręs ant 15 d. lapk
ričio apšaukti streiką, bet 
tas nutarimas likosi atidė
tas patogesniam laikui.

Lietuvių pas mus randasi 
pusėtinas būrelis ir galima 
sakyti, visi sutikime gyvy 
na. Iš laikraščių daugiausia 
pareina "Keleivis” ir "Nau
jienos?*

Tik musų moterėles tai 
reikėtų papeikti už jų liežu
vavimus, kurie kartais žmo
nėms ir nesmagumų prida
ro. Ar negeriau joms butu 
liuosame laike pasiskaityti 
laikraščių ir knygų, vieton 
ant tuščio liežuviais malus.

Randasi pas mumis ir vie
nas negeistinas vyras, kuris 
lenda į vedusių tarpą ir ardo 
šeimynišką gyvenimą. - Jis 
yra iš kitur atvažiavęs. Nuo 
tokio vyro reikia saugotis. 
Matomai, jis ir kitur tokiu- 
pat darbu užsiiminėjo.

Mainerys.

kinti, kad tai čia ne juoKas, 
girdi, jie žmonių pritrauks, 
o kuomet Zaulys nekalbės 
tai A. ir kompanija pastatys 
savo kalbėtojus ir musų par
tiją išbiauros. Sakėsi, kad 
jis dabar policijoj tokią 
"pool” turįs, kad tas prakal
bas tuojaus sulaikysiąs. Pa- 
skui mes jam nurodėm, kad 
menkniekis ir nereikia tuo
mi užsiimti, tegu jie sau 
rengia. Pagalios išsiskyrs- 
tėm. Bet visgi prieš prakal
bas policija atėjo i svetainę 
ir pasakė, kad prakalbos ne
gali Įvykti. Matyt, neiškentė 
peįskundę, nors tai buvo to- 
kis dalykas, i kurį neverta 
buvo atydos atkreipti. C. 
skundėsi per daug sykių, 
kad žmonės ji šnipu vadina. 
Taigi, jeigu ir toliau kam 
nors bus prakalbos sulaiky
tos. tai bus žinoma, kas jas 
sulaiko.

Ten buvęs.

cialistai pasakydavo, kad 
Ūetuvai laisvės negalima iš- 
prašvt iš didžiųjų šalių im
perialistų, tai tautininkai 
visuomet piestu šokdavo. 
Bet dabar, kuomet vienas 
paklausė kokiu budu ge
riausia išreikalaut iš kitų 
šalių pripažinimą Lietuvos

CAMBRIDGE, MASS. 
Keistas senis.

Tūlas žmogus, kuris jau 
per daugelį metu gyvena 

valstvl^s * tai Vitaitis at^_, užsinaanė pri;\aisiyoes, versti savo moterį nešioti
kė, kad jis esąs skaudžiai an^ gajVOs skepetu . vieton 
apsivylęs ir jis daugiau ne-, gkiy^iės. iš to kilo poroje 
tikis i prašymus. Lietuva; nesutikimas ir mote-
galinti tik iškovot sau ne- (yjgkė buvo priversta apleisti 
priklausomybę, O ne isp ar pavo .^pni Ji išhėtrn na« savn 
švt.
' Nebereikalo yra sakoma: 

žmogus sęsti ir mokiniesi.
Beje, taip bučia ir pamir

šęs apie tą seną Skripką (ne 
smuiką), kurią aną metą 
Detroit, Mich. davatka bu
vo apdaužius,j) yyčiaMšme- 

amtono ^vyčiai ta Skripką buvo visuomeniškas susirin- 
parsigabena kiekvieną ne- kimas, parengtas vietinės 
dėldienį į savo sklepelį prie Lituvos Bonų stoties. Kalbė 
Downs av£ 14 d. lapkričio jo vietinis kunigas ir Kali- 
ta Skripką buvo atsigabenę nauskas su šeimiu iš Bosto- 
i Lietuviu Svetainės skiepą, no. Išnešta protesto rezoliu- 
<mat jie skiepuos pripratę), ei ja prieš lenkus. Surinkta 
o kuomet įgavo gerai drą- Lietuvos šauliams 520 dol., 
soa, tai net ir į svetainę atė- kuriuos nutarta pasiųsti per 
jo kur tautininkai buvo pra Lietuvos Misiją.
kalbas surengę.. Čia. jie Ten Buvęs.

skrybelės. Iš to kilo poroje

į riškė buvo priversta apleisti 
j savo senį. Ji išbėgo pas savo 
ženotus vaikus. Tik ir keistų 
žmonių esama!

Mamutės Auklėtas.

PROVIDENCE, R. I.
529 dol Lietuvos šauliams, 

vo aDCtaUZIUS, 0 vyčiai įsinr-iteidumpą. Dabar Bingh-I 14 d. lapkričio čionai atsi-

Keleivio” Bendrove
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PLENAS POPIEROS DIRBTUVEI.

E. CAMBRIDGE. MASS.
Kruvina tragedija lietuvių 

šeimynoj.
Nespėjo uždžiuti kraujas, 

pralietas anądien lietuvio 
užmušėjistėj ąnt F gatvės 
So. Bostone, kaip štai pas
klydo žinia kad vėl 
atsitiko jau kita žmogžudy
stė lietuvių tarpe: Juozas 
Zulonas, gyvenęs po Nr. 37 
Jefferson st., pereitoj suba- 
toj po pietų peršovė savo pa
čią ir pats nusišovė.

Ir abiejų tragedijų pama
tas tas pats: moteriškės ne
ištikimybė vyrui.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad Zulonų šeimynoj ginčas 
kilęs dėl pinigų, bet vietos 
lietuviai, Zulonų kaimynai, 
sako, jog tai ne tiesa. Zulo
nas kaitinęs savo moterį, 
kad ji su "burdingieriais” 
susidedanti.

Žmogžudystė įvyko, kuo- 
kaip tai | met namie nieko daugiau 

teismo ■ nebuvo, kaip tik Zulonas su
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BENDROVĖ INKORPORUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJ.
VALDŽIOS UŽTVIRTINTA KAPITALIZACIJA.......  $250,009.00
ŠĖRŲ KAINA ....... ..............................   $5.09

"Keleivio” Bendrovė stato sau tikslu steigt i Lietuvoje popieros dirbtu
vę. kurti didelę tenai spaustuve, leisti pažangų laikraštį, spausdint švie
čiamas knygas, užversti šita literatūra visą Lietuvą ir varyti visą kleri- 

•--kaiizmą Į ožio ragą, v •
Tuo tiksiu Bendrovė parduoda šėrus ir kelia kapitalą. Visi pinigai už 

šėrus eina į Bendrovės kasą.* Kaip tik susirinks p2 Rankama suma, Bend
rovė tuojaus siųs Lietuvon komisiją kad užpirktų plotą girių, kurios da
bar gana pigios, ir parinktu tinkamą vietą popieros dirbtuvei. Gali būt, 
jog "Keleirio" Bendrovės fabriku sušvilps am Nemuno krantų jau atei
nančią vasarą.

"Keleivis" gi keliaus po Ameriką kaip keliavęs. Nuo Naujų Metų jis 
jau pereina į Bendrovės rankas su visa spaustuve, masinom, namu, kny
gom, krautuve ir visu bizniu. Jo savininkais tuomet bus šėrininkai, kurie 
nusipirks "Keleivio” Bendrovės šėrų. Tie šėrininkai bus taip pat savinin
kais ir popieros dirbtuvės Lietuvoje, kuomet ji įsikurs, ir laikraščio, ir 
visų kitų daiktų, kokių Bendrovė tenai įsigys.

Kas nori prie to viso prigulėti, tegul tuojaus prisideda prie KELEI
VIO” BENDROVĖS. Vėliaus šėrų gal nebelikti, arba jie gali pabrang
ti. Daugelis užsirašė jau po 20 ir po 40 šėrų. Vienas paėmė net 200.

.Rašykit tuojaus kiek Jus imsit. Neužmirškit, kad drąsiems priguli jia- 
saulis.

aplikacija.
Išpi’.dyk šitą aplikaciją ir prisiųsk "Keleivio” Bendrovei šiuo adresu:

"KELEIVIS” PUBLISHING CO.
255 Broadway,
So. Boston, Mass.

Aš, žemiau pasirašęs, šiuomi prannešu, jog aš noriu būt "Keleivio”
Bendrovės nariu. Tuo tikslu aš užsisakau........ :. šėrų, po $5.00 šėras. ir
prisiunčiu $........ Meldžiu įrašyti mane į Bendrovės narių skaičių ir
prisiųsti mano šėrus.

Vardas ir pravardė .........................................................................
Adresas............ .................................................. *......... ............... ..........
Miestas.............................................. ■’.......................................... ............
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PHILADELPHIA, PA.
Iš lietuvių politikierių veiki

mo.
Prieš prezidento linki

mus tą sąvaitę gaunu nuo 
Miklo laišką, kuriame kvie
čia pas daktarą Dambraus
ką ant kokio tai svarbaus 
susirinkimo. Maniau, kad 
ten bus kas nors kalbama 
apie Lietuvos reikalus ir 
naują agitaciją apie L. L. 
Bonų pardavinėjimą. Nuva
žiavau. Gi žiuriu, kad prisi
rinkę Kaulakio graborius, 
inšiurininkas, ex-saliųnin- 
kas, bartenderis ir visa eilė ’ 
"žynių” žmonių, 
realesteitininkai, 
perkalbėtojas i 
Klausausi, kame čia daly
kas. Pradeda kalbėti. Nuro
do, kad tai labai svarbus su
sirinkimas esąs, nes artina
si rinkimai ir iš to distrikto 
reikią konsulmaną išrinkti. 
Kandidatais esą Gallagher, 
miesto administracijos kan
didatas, kuri ir pats miesto 
majoras Moore remia ir an
tras kandidatas esąs Ponr 
mer, kontraktoriaus Vero 
kandidatas. Pirmiau Phila- 
lenphiją valdė Veros, kuris 
Philadelphijos gatves valo 
ir turėjo didelę spėką, visuo
met išrinkdavo jo pusės ma
jorus ir taip miestą engda
vo. Pereitą metą žmonės 
Verą nusikratė ir išrinko 
priešverini majorą Moore. 
Tuomet ir tūlas musų dak
taras su keliais girtais va
žiavo pas Moore ir vaide vi
sų Philadelphijos lietuvių 
niekeno neįgalioti, prižadė
jo Moore kelis tūkstančius 
lietuvių balsų. Labai gerai 
Gi dabar ant to mitingo, y- 
pač tie, kurie važiavo pas 

! Moore. agituoja prieš Moo-
• re kandidatą Gallagher ir( 
į nutaria visi balsuoti už Ve- 
i ro kandidatą Pommer. Ka- 
įdangi aš ne tame distrikte 
įgyvenu, tai nieko nesakiau. 
{Labai keista, žiūrint j tuos 
i musų daktarus ir kitus ’’vei- 
ikėjus”, kad jie sapalioja ir 
; patįs nežino ko nori. Kuo
met padaro koki kvailą dar
bą ir žmonės ima juoktis, 

i tuomet aimanuoja suėję,
kad daugiau niekur neprisi- 
dėsią prie jokio lietuvių vei
kimo. Kaip tik tas praėjo, 
žiūrėk ir vėl ką nore iškirto.

• Kitas dalykas buvo štai 
koks. Pradėjo kalbėti, kad 
Zauly® rengiąs prakalbas. 
Kuomet visi žino, kad jis nė
ra jokis kalbėtojas, tai viso
kius juokus iš jo darė. C. 
pradėjo iš tikros širdies aiš- gramatika.

i r bučeriai. i savo moteriške ir viena jųi mergaitė, 5 metų amžiaus. 
Kaimynai girdėjo juos prieš 
tai smarkiai baranties. Ne- 
poilgam pasigirdo šaudy
mas. Židonienė atsidarius 
langą ir iškišus laukan gal
vą pradėjo šauktis žmonių 
pagalbos. Zulonas šovė j ją 
keturis kartus. Jis sužeidė 
jai smakrą, petį, peršovė 
ausi ir Įvarė vieną kulipką 
krūtinėn.

Kada moteriškė sukrito, 
Zulonas paleido šūvi sau Į 
širdį. Kada pribuvo policija, 
jis buvo jau negyvas. Mote
ries vienok Zulonas neuž
mušė. Policija nuvežė ją li- 
gonbutin ir daktarai sako, 
kad ji galės pasveikti.

Zulonas paliko dvi mer
gaites, Stasę 5 metų ir Eleną 
J metų, kurias dabar paėmė 
giminės.

KAZIMIERAS LABA- 
NE iš Severance. Colo. nu
pirko du "Keleivio” Bendro
vės *ėru ir paaukavo $10.50 
Lietuvos šauliams, šaulių 
auką pasiuntėm tą pačią 
dieną Lietuvos atstovybei, 
kad persiųstų Lietuvos šau
liams. j. G. Gegužis.

MOTERŲ KOVA LfišAVO
$664.208.

Amerikos sufragisčių ko
va už balsavimo teisę mote
rims lėšavo $644,208.42 per 
septynis pastaruosius me
tus.

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

Gali atsisaukt ir norintis mo
kintis, bet turi būt apsipažinęs 
nors vidutiniokai su lietuvių kal-

. _ J

t
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MARKSIZMAS IR 
DARVINIZMAS. 
Pagal A. Pannekoek'ą parašė Margeris.

(Tąsa)
V. DARVINIZMAS 
PRIEŠ SOCIALIZMĄ.
Darvinizmas neapkainuo- 

jamai daug padėjo buržua
zijai jos kovoje prieš senąją 
galybę. Užtat nestebėtina, 
kad* buržuazija tą pati gink
lą (Darvir. zmą» atkreipė ir 
Į vėlesni savo priešą —pro
letariatą. Tik iau, supranta
ma, ne delt \ kad proletaria- 
tas butų Darvinizmo prie-(į 
šu; kaip tik L ’ * ’’-------

žūti. Tarp žmonių ir narni- sergantis ar silpni, bet dėl- žeme aprūpinti Įstatymo 4 
nių gyvulių ligos ir silpnu- to, kad f

Itodėl/ kad sergantieji ir pu*s. O tai yra kapitalizmas, ninku Įterptųjų žemių 
silpnieji yra gydomi. Sočia- kuris sutveria vi>as šitas ‘

ilizmas, i ’ ’
; kyti kovą už būvi žmonių Į bes, žinoma.
Į pasaulyj, neišvengiamai' mą, numažinimą algų, be- 
rrovnirkt* zb'/ocri fizini <11-'

šu; kaip tik atbi-’ai. Kuomet 
Darvini. mas pasirodė, pro
letariato i.va.igardas (pry- 
šakinė dalis). socialistai 
sveikino Darvino teoriją. 
Nekurie reakci aieriai net 
tvirtino, buk socialistai no
rėję subudavoti socializmą 
ant Darvinizmo pamatų; 
liet tai ne tiesa. Socialistai 
prielankiai patiko Darviniz
mą tik todėl, kad Darviniz
mas, kaipo teorija apie or
ganinio svieto besivystymą. 
gali sudrutinti ir dapildyti 
Marksizmą, kaipo sociali c 
besivvstymo teoriją.

Ir gamtininkų kongrese 
reakcijinis politikierius ir 
mokslininkas Virchow už
sipuolė ant Darvinizmo to
dėl, kad Darvinizmas buk 
sutvirtinęs Socializmą 
"Bukite atsargus su šita te
orija,” jis pasakė darvinis 
tams, "nes šita teorija yra 
labai gimininga anai teori 
jai, ką pagamina tiek daug 
baimės musų kaimyniškoje 
šalyje.” Ką galima, betgi 
sakyti apie mokslumą tokie 
profesoriaus, kuris suranda 
Darvinizme silpnumą todėl 
kad jis yra pavojingas! To 
kis Darvino teorijos apkal 
tinimas labai Įžeidė neku
ltuos Darvino pasekėjus, c 
jau ypač Haeckeli. Šitie, ma
tote, ponai nesijautė sma
giai būti revoliucionierių 
grupėj. Juk pagal profeso 
riąus Virchovv’o supratimo 
kiekvienas, kuris pritarė 
Darvinizmui, buvo revoliu 
cionierius. Haeckel’is nega 
Įėjo ilgiaus išturėti. Jis tuo.’ 
bandė priparodyti, kad Dar 
vino teorija geriausiai paro 
danti, jog socialistu reikalą 
vimai neišlaiką kritikos. Ji 
ir tiek dar pridūrė, joge’ 
Darvinizmas ir Socializmas 
”priešingi yra vienas kitam 
kaip ugnis su vandeniu.”

Čia verta, regis, ir arčiai 
susipažinti su Haeckel’ic 
priešginia vintais. Yra f ak 
tas, kad Haeckel’io minčių 
branduoliai dažnai pakarto 
jami autorių, kurie, smerk
dami socializmą, pavartoj? 
darvinizmą, kaipo argu
mentą.

Socializmas yra teorija 
kuri da’eidžia ■ isuotiną ly 
gybę žmonijai, ir stengias 
pagaminti draugijinę lygy 
bę: lygias teises, lygias pa 
reigas. lygią savastį ir lygią 
laimę. Darvinizmas, kai] 
tik priešingai, yra mokslinu 
darodymas ne-lygybės. Paė
jimo teorija parodo faktą, 
kad gyvūnų besivystymą? 
eina vis didesnio skirtume 
linkui: kuo augštesni ir to
bulesni gyvūnai, tuo dides
nė nelygybė tarp jų. Paėji
mo teorija todėl gali būt pa
siūlyta kaipo "tvirčiausias 
priešnuodis (antidotas) so
cialistų pastangoms {pada
ryti visus lygiais.”

Socializmas nori panai
kinti varžytines ir kovą už 
būvį. Tuo tarpu darviniz
mas mokina mus, kad šito
kia kova yra neišvengtina 
ir kad tai yra gamtinė tai
syklė visam organiniam pa
sauliui. Ne tiktai šitokia 
kova yra prigimta (gamti- < 
nė), bet taipgi ji yra net ir 
naudinga. Šita k<*a gamina 
vis didesni tobulumą, o ši- i

“Kairiasparniai” prieš moksli._ ____ f' žiaurios išlaukinės ir 9 pr., pasitaiko gretimųjų
mai yra didelė tankenybė apystovos nuvaro juos i ka- kaimų ar ’ šiaip žemės savi- 

* \ ar
prorėžių ir jei su jų savinin
kais nesiseka geruoju susi
tarti, reikalui esant, gali bū
ti ta žemė imama priversti
nai. Tais atsitikimais, vie
ton parceliacijos tikslams 
imamos žemės iš prorėžių. 
savininkams atatinkomoje 
rietoje suteikiama atatinka
mos vertybės žemės plotas.

6. Žemei priverstinai imti 
iš privatiniu savininkų yra 
sudaroma kiekvienoje apsk
rityje komisija iš taikos tei
sėjo, apskrities savivaldy
bės nario ir Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų ministeri- 
’os atstovo, pirmininkau

jant taikos teisėjui.
7. Kaip valstybė 

paimtųjų žemių 
kams, ir kuriomis sąlygo- 
mis šio Įstatymo žeme aprū
pintieji karo žmonės pataps 
jos savininkais — nulems 
Steigiamasis Seimas.

8. Komisijų šiam reikalui 
i nužiūrėtoji žemė kiekvienu 
žygiu paimama nusprendus 

■vyriausiai komisijai kariš
kiams žeme aprūpinti, kuri 
turi susidėti iš Žemės Ūkio 
ir Valstybės Turtų, Vidaus 
Reikalų, Krašto Apsaugos 
ir Teisingumo Ministerijų.

. teisingumo ministeriui pir
mininkaujant. Vyriausios 
komisijos nusprendimai ga
lutini.

9. Vienam kariškiui duo- 
’ama žemės tokia’ sąlyga, 

kad jo nuosavybėje butų iš
viso prie daikto: a) 1-mos 
rūšies nuo 8—12 deš. b) 2-os 
rūšies nuo 12—16 deš. c) 
3čios rūšies nuo 16—20 deš.

JO. Kiekvienam tokiam 
besikuriančiam ukiui Vals
tybės lėšoms yra duodama 
vieno karto pašalpa ligi 100 
kelmų nuo 6 ligi 9 verškų 
drūtumo ir sėkla ligi 30 pū
du žieminių ir JO pūdų vasa
rinių javų.

11. Aprūpinus žeme vietos 
kariškius, gali gauti žemės 
ir vietos bežemiai ir maža
žemiai pirmoj eilėj tie ma
žažemiai, kurių laukas prie 
skirstomo dvaro lauko pri
eina ir tie to paties dvaro 
darbininkai.‘kurie vra vedę 

i turi vaikų- ir seniau tame 
dvare gyveno. Tokie maža- 

. e . ! žemiai ir bežemiai gali gau-
'tatuto 29 ir 30, taip pat tie <i ligi 20 deš. žemės sulyg 7.

12. ir 13 par. taip kad su jų 
'anksčiau' valdomąja žeme 
butų ne daugiau kaip 20 deš

Pastaba. Prie mažažemių 
i ir bežemiu ne kariškių 10 
į par. netaikomas.
i 12. Gautoji žemė negali 
i būti kitam perduota ar kito
kiu budu perleista be vyriau 

fįsvbės sutikimo.. Tokiais a.t- 
i sitikimais vyriausybė turi 
teisės atgal atsiimti žemę, 
atlygindama trobesių pasta
tymo ir padarytųjų žemės 
pagerinimų išlaidas.

13. Išnuomoti leidžiama 
tik vyriausybės žinia šiais 
atsitikimais: a) mirus šei
mos galvai ar jam ilgiau su
sirgus ir esant darmesuau- 
gusiems vaikams, b) pašau
kti': šeimos galvą i kariume
nę ar rinkimo keliu, einant 
jam visuomenės arba Vals
tybės pareigas, dėl kurių 
naciam negalima ūkinin
kauti.

Partaba. Gavusis žemės 
pirmais ir • antrais me
tais su apskrities žemės u- 
i.io komisijos leidimu gali 
autąją žemę išnuomoti.

norėdamas panai-Į nepageidaujama aplinky-
. • x-------- . .. išnaudoji-

j pasaulyj, i 
gamins vis didesnį fizini su- 

Į niekėjimą (sublogėjimą).’’
Tai tokie yra priešginia- 

i vimai socializmui tų. kurie 
' panaudoja darvinizmą bur- 
I žuazinės sistemos apgvni- 
' mui. Nepaisant, kaip tvir
tais šitie argumentai atro
do iš pirmo pamatymo, so
cialistai sumušė juos Į sku
tus. Tai yra jau seni argu
mentai prieš socializmą, 
tiktai apvilkti naujais ru- 

! bais — darvinizmo termino
logija; ir tie argumentai 
parodo pilnutėlį nežinojimą 
kaip socializmo, taip ir ka
pitalizmo.

Tie, kurie lygina draugi
jinį organizmą su gyvūno 

j kunu. neima domon fakto. 
’ jogei žmonės nesiskiria, 
j kaip Įvairus narveliai ar or
ganai. bet jie skiriasi tiktai 

j savo gabumų laipsniais. 
' Draugijoj darbo padaliji
mas negali nueiti taip toli, 

Į kad visi gabumai turėtų žū
ti delei vieno. Kiekvienas. 

Į kuris bent kiek pažįsta so
cializmą. žino, jog pasek
mingas darbo padalijimas 
neišnyks su socializmo Įvy
kimu. Tikrasai darbo pada-

■ Ujimas ir prie socialistinės 
•jtvarkos bus galimas. Skir- 
•itumas tarp darbininkų, jr 
'| gabumų, jų užsiėmimų neiš-
• nyks. Pražus tiktai tas skir-
• tumas. kuris šiandien gv-
■ vuoja tarp darbininkų ir iš-
• Į naudotojų.
■ i Nors yra neužginčijama 
. tiesa, kad kovoje už būvi iš-
• J lieka tik tie gyvūnai, kurie 
lyr? tvirti, sveiki ir verti gy
venti. tečiaus nebūna tai’ 
prie kapitalistinių varžyti
nių. Šičia laimėjimas nepri- 
k’auso nuo tobulumo tų. ku
rie yra Įpainioti kovoje 
Nors šitokia kova gali bur 
pasekminga su smulkiąja 
buržuazija, kur laimėjimas 
priklauso nuo asmeninių 
gabumų ir kvalifikacijų 
vienok prie didesnio kapita

Juo ’o išsiplėtoiimo. laimėjimas 
nuo nuosavau? 

Tas. kuris vakk 
.'didesnį kapitalą, veikiai ga 

reikalavi-į“ 
reikalą vi

toks tobulumas reiškia vis 
didesni išnaikinimą netin
kamųjų. Tiktai rinktinė 
mažuma — tie, ką gali išlai-j 
kyti varžytines, gali išlikti! 
(gyventi B didžiuma turi i 
žūti. Daug yra pašauktųjų, 
bet mažai išrinktųjų. Kova i 
už buri išeina taip, kad ge
rieji išlaimi ją, o silpnieji ir 
netinkantieji turi žūti. Tai 
apgailėtinas faktas, bet jis 
vra toks pat faktas, kaip ir ■ 
.?s. kad mes visi turėsime' 
mirti, ir tokis faktas negali 
’.ut nei užginčijamas, net 
permainomas.

Tai tokie yra tie argu- 
nentai. kuriais socializmo 
>riešą i bando darodyti, jog 
socializmas taip nesutinkąs 
m darvinizmu, kaip ugnis 
;u vandeniu. Bet tik biskuti 
pakeiskime kad ir tuos pa
čius žodžius, kokiais jie ar
gumentuoja prieš socializ- 
ną. o pamatysime, kad tie 
oatvs argumentai jau gali 
arnauti ir apgynimui kapi- 
ializmo. Darvinas kalba 
įpie išlikimą tinkamiausių 
— tų, kurie yra geriausiai 
prisitaikę prie aplinkybių. 
Matant, jogei kovoje laimi 
ie. kurie yra geriausiai su
siorganizavę, laimėtojai ta
po pavadinti budriais (sau
giais). tik vėliaus jie tapo 
pavadinti "geriausiais,” To
li išreiškimą nukalė Her- 
lertas Spenceris. Na, o įei
ni jau taip, tai. žinoma, ka
pitalistai. kurie visados yra 
aimėtojais socialėje kovoje, 
uri būti pripažinti "geriau- 
iais žmonėmis.”

Haeckel'is ir laikėsi šito
kios nuovokos. 1892 metuo- 
e jis užreiškė: "Darviniz- 
nas. arba parinkimo teori- 
a, yra perdėm aristokrati
nė: remiasi tobuliausiujų iš- 
’kimu. Darbo padalijimas, 
pagamintas besivvstymo, 
pūna priežastimi vis dides
nio keitimosi budo pavienių 
^lygybėj, jų veikimuose, 
loks’e ir apystovose. 
abiaus žmonių kultūra pro- oriklauso 
mesuoja, tuo didesnis skir- kapitalo, 
ingumas auga tarp klesų, ' 
komunizmas ir 
nai socialistų —_______
nas lygybės padėjime ir 
larbe turi tokią pat reikš- 
nę. kaip ir ėjimas atgal 
•prie primityvio barbarų 
lovio.”

Anglų filosofas Herber- 
as Spenceris dar prieš Dar- 
’iną turėjo sugalvojęs 
’raugijinio augimo teoriją, tikt?j ’ 
'ai buvo buržuazinė indivi-: gyvuoja, 
dualizmo teorija, subuda-, 
’ota ant kovos už būvi pa-j 
natų. Vėliaus jis suartino 
itą teoriją su Darvinizmu.l 
'Gyvūnų pasaulyje,” jis sa-1 
<ė, “seni. silpni ir sergantis! kaipo žmonė: 
imžinai nyksta, o tiktai Į1 ingos 
veiki ir tvirti viešpatauja.Įdaro klesą. kuri visiškai ne- 
<ova už būvi apvalo rase dalyvauja varžytinėse. Dar

> nelenktyniuoja 
i su kapitalistais; jie tikta 
parduoda savo darbo paiie 

Į nas kapitalistams.
’’i neturėjimo jokio? 

sublogėti:ties, jie net neturi 
I *-» 7 1 r T - O L-T T ė T r . .

li pasmaugti tą. kuris tur 
mažesni kapitalą, nors pas

tarasis butų ir daug apsuk 
iresnis už pirmąjį. Taig 
i draugijinėje kovoje laimėj!
ma nusprendžia ne asmeni- 

l rėš kokvbės. bet turėjimai 
| pinigų. Kada maži kapitali 
Į štai išnyksta, jie juk neiš 
nvksta kaipo žmonė'. be 

i kaipo kapitalistai. Ju 
tečiaus jau ne be 

Kapitalistai, lodei kompeti 
rija kapitalistinėj sistemo 
vra skirtingas dalvkas. ne 
gu gyvūnų kova už būvi.

Tie žmonės, kurie žii 
yra visai skii 

k’esos nariai: jie su-

Lt

apsaugoja .ją nuo suniekėji- bo žmonės
no. Šita yra geroji pusė ko-
’os už būvi, nes jeigu kovos * .-'ruuoua savo uarpo pape 
ie butų ir kiekvienas galėtų i ffas kapitalistams. O delei 

egzistuoti be jokios kovos, ’u neturėjimo jokios savas 
uai rasė turėtu sublogėti i ties, jie net neturi nrogo; 
(suniekėti). Palaikymas' aprokuoti fapiprekiuoti) 
sergančiųjų, silpnųjų ir ne-!-javo įžymiausių kokybių ir 
tikusiųjų veda rasę prie de-paeiti lenktynėmis su kapi- 
generacijos (išsigimimo,Įt?listais. Jų neturtas ir 
nupuolimo). Jeigu sąiaus-Į >kuida.s negali būti priskai- 
nas. rasdamas išsireiškimą : tyti prie fakto, kad jie pra- 
nielaširdystėie, eina už lošia lenktynių kovą pasidė- 
įuosakumo ribų, tai jis pra-Į kavojant jų silpnumui. Ne! 
randa siekiamąjį tikslą;'Jie-pralaimi kovą todėl, kad 
nes, ažuot sumažinus kentė-1 jie gauna už savo darbą la
jinius, jis padidina juos bai mažą atlyginimą. Ir tik- 
naujomis kartomis. Geriau-j tai delei šitos priežasties be- 
sią pasekmę (efektą) kovos'turčių kūdikiai, nors gema 
už būvį galima matyti lau-J sveiki ir tvirti, žūsta minio- 
kiniuose gyvūnuose. Jie visi mis. kuomet turčių kudi- 
vra tvirti ir sveiki todeljkiai. nors gema ligotais ir 
tad jie yra perėję tukstan- silpnais, tečiaus prie labai 
čius pavojų: jie išlieka ir,rūpestingo pridabojimo ir 
gyvena dėlto, kad tie. kurie gero maisto, išlieka. Kaip 
yra nekvalifikuoti (neturi matote, beturčių kūdikiai 
reikalingų ypatybių) turi miršta ne dėlto, kad jie butų

darbes, krizių.-, žiogus gy
venamuosius namus, ilgas 
darbo valanda-, ete. Kapita
listinė sistema, todėl yra 
priežastimi daigelio tvirtų 
ir sveikų žmonių, ar didelių, 
ar mažų, nusilpnėjimo ir žu
vimo.

Tokiu budu ralistai pri- 
parodo, jogei ’ci.kty niavimo 
kova gyvulių ; as: ulyje yra 
skirtinga nuo lenktyniavimo 
kovos žmonių pasaulyje. 
Konkurentinė kova, einanti 
tarp žmonių, ne :<ke!ia ge
riausia pritaikyt prie gy
venimo, bet pastumi juos Į 
mirties nasrus todėl, kad jie 
vra beturčiai ir pavergti. 
Tečiaus tie, kurie yra tur
tingi, kad ir silpni ir liguis
ti. vienok pasilieka gyventi. 
Todėl socialistai priparodo, 
kad asmens tvirti ntas nėra 
sprendžiamuoju faktoriu
mi (veiksniu), i aktoriumi 
vra turtas, kuris nuspren
džia. kas turi gyventi, o kas 
mirti.

(Sekantis straipsnis bus 
„Naturalės Tiesos ir Sočia- 
ė Teorija.”)

atsiteis 
savinin-

įstatymas kariškiams 
žeme aprap nt.

piuė-Steigiamas Seimas 
nė šitokį Įstatymą:

1. Kariškiai, Lietuvos pi- 
iečiai, bežemiai ir mažaže- 
niai, kurie savo noru arba 
sietuvos vyriausybės šau
dami, stoja Lietuvos kariu- 
nenėn ginti Lietuvos nepri- 
įlausomybės ir, gindami ją 
uo priešininkų, nebuvo tei- 
mo baudžįami ir ištikimai 
štarnavo /kariumenėje lig 
:aro pabaigos ir demobili- 
:acijos. turi pirmenybę 
prieš risus kitus gauti že- 
nės iš Valstybės.

Pastaba 1. žemės negau
ta kariškiai, kurie buvo tei- 
mo nuteisti už kriminali
nius ar tėvynės išdavimo 
nusikaltimus, kuriuos seka 
eisiu susiaurinimas Baudž. 

ariškiai, kurie nemoka že- 
nės ūkio darbų dirbti ir tu- 
i kitų gyvenimo šaltinių.

P?staba 2. Tie kariškiai, 
įurie ištikimai kariumenėje 
'ra tarnavę ir dėl sužeidimo 
irba sveikatos nustojimo 
'ra iš jos visai atleisti. ly- 
i?i kaip ištikimai tarnavu- 
iujų ir sukautųjų ar šiaip 
nirusiujų kariškių šeimy
nos, taip pat atitarnavusie- 
i paskirta kariumenėje lai- 
a kariškiai, nors jie iš ka- 
iumenės dar butų ir neat- 
eisti. žemės gauna pirma 
itu kariškių.
2. Nurodytoji pirmajame 

io istatvmo straipsnyje ka- 
iškiu teisė, mirus jiems ka- 

■o lauke arba kitur, einant 
avo pareigas, pereina vai- 
■?ms ir žmonai, o jų nesant, 
ėvams.

3. Mažažemis yra tas, kil
io paties nuosavvbėje yra 
e daugiau kaip 10 deš. arba 
ėvu nuosavybėje 
riau kaip 6 deš.. 
iekvienam vaikui, bet kad

’šviso sudarytu ne daugiau 
taip 20 dešimtinių.

4. šiam reika’ui imama: 
■) iš esamos vyriausybės ži
nioje visų rūšių Valstybės 
'ėmės, b) iš priverčiamai 
'mamų iš privatiniu savi
ninkų turinčių nuo 300 deš. 
’ig 800 deš. iki 15 nuoš.. 
urinčiu daugiau kaip 800 
leš. iki 30 nuošimčių..

Pastaba. Žemė iš privati- -
nių savininkų imama su jos nes. pradėjo šokti į vandenį, 
dydžiui atatinkamu gyvu ir Septiniolika jiasiekė krantą, 
negyvu inventorium, sėklos o 16 žuvo ežere. / ’ _ /
ir kitos mantos skaičium. ’ • .

5. Jei, einant kariškiams kompanijai.

ne dau- 
skaitant

O IS

I

16 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
EŽERO.

Ant Chesuncook 
Maine’o valstijoj.

ežero, 
anų 

ket vergą užsidegė motorinis 
botas, kuriuo važiavo 33 
mišku darbininkai. Kada 
ugnis apėmė visa laivą, žino-

. l aivas pri
gulėjo International Paper

Kiekvienas civilizuotas, pakviestas mokytojaut ne- 
susipratęs ir apsišvietęs dicinos studentas -— Vitkus, 
žmogus pripažįsta ir gerbia kuris taipgi išgulamėjo gia- 
moksla. Nes mokslas žmoni- matiką. Paskui atsisakė no- 

i didelės kyti ir išvažiavo baigt dak- 
vertės. Mokslas ištobulina taro mokslą. Mokiniai vėl 
žmogaus protą, surenka ge- neteko mokytojo. Bet tuoj

. Pastarasis moki- 
iki išvažiavo mokyk-

jos gyvenime turi didelės kyti ir išvažiavo baigt aaK- 
vertės. Mokslas ištobulina taro mokslą. Mokiniai vėl 
žmogaus protą, surenka ge- neteko mokytojo. Bet tuoj 
riausias ir tvirčiausias min- pasikvietė studentą Augus- 
lijimo jiegas, sukoncentruo- tinavičių. Pastarasis moki- 
ia jas į vieną kurą — taip, no ir iki išvažiavo mokyk- 
kad ištobulinta proto jiega ion. Šiuo kart užbaigė moki- 
valdo ne tik patį žmogų, bet nimosi sezoną. T aip Įvyko 

į prieš pat rudenį ir per ”kai- 
Paskutiniuose laikuose riasparnių” priežastį, nes 

mokslas privedė žmogų prie Augustinavičius rekomen- 
:o, kad su pagelba oro ir ug- Į davo į savo rietą kitą „žmo
nes žmogus lekia paukščių gų, kuris gali mokyti. "Kai
leliais, be arklių važiuoja, riasparniai” tam priešinosi, 

‘ buk "social-buržujus,” jis 
I negalįs mokyt darbininkų. 
Esą, "mes parsikviesim mo
kytoją iš Philadelphijos, 
kuris tikras darbininkų 
draugas ir gerai pažįsta lie
tuvių gramatiką...”

Paskutinį kartą išklau
sėm taip vadinamos valdy
bos pareiškimo, kad mokyk
la bus atidaryta po dviejų 
savaičių laiko ir mokslas vėl 
prasidės. Apie tai busią pra
nešta per laikraščius. Praė
jus dviem sąvaitėm žodis 
kunu nesistojo — mokykla 

Kodėl? Nugi
■

r visą pasauli.

be arklių važiuoja, 
andeniu {Jaukia ir tt. Taip 
akant, žmogaus proto išto

bulinimas daug ką ištyrė, 
surado ir panaudojo gyveni
nio reikalams.

Todėl nei vienas civilizuo-, 
is, susipratęs ir apsišvietęs 

žmogus nesmerkia mokslo. 
Mokslą atmeta ir niekina1 
ik tie žmonės, kurie tam
pus. Jie per savo tamsumą 
nesugebia suprast, kad žmo
nija gali išsigelbėti tik per, 
noksią. Vieton to, kad per Į 
susipratimą, aušvietą iri 
noksią jėškot būdų geresnei 
gyvenimo tvarkai įvykini, neatidaryta, 
ie naudoja fizišką spėką, su todėl, kad "kairiasparniai 
'agelba kurios mano užka- Į išardė mokyklą. Dėlto, kad 
iaut pasauli ir išgelbėt mokinosi ir rimtų darbinin- 

žmoniją. Tai gyvuliškas in- kų, kurie buvo akstinu ”kai- 
tinktas! Gyvuliai ir žvėrys' riasparnių" gerklėje. Todėl 
•izikuoja spėka iškovot ką-1 jie pasiryžo išmest tą aksti- 
nors, nes jų protas yra silp-! na... mokyklą iškrikdė, iždą, 
•as. j kuris susidėjo iŠ kelrasde-

Del pavyzdžio čia noriu J 
nrivest tamsius D musu tar-Į 
>o elementus, lietuviškus! 
’kairi?isparnius,” kurie sa- 
70 pasielgimais mažai ski
nasi nuo laukinių.

Nesenai ”1 
ugriovė Lietuvių Socialistų 
>ąjungą, pasigrobė jos tur
ai,’ kuris buvo ‘sudėtas iš 
’arbininkų centų; išbiau- 
•iojo, apšmeižė darbinin 
<us< kurie daug metų dirbo 
os organizacijos naudai. 
‘Kairiasparniai” manė ir 
mano, kad spėka jie sukels 
•evoliuciją, išmuš "buržu- 
us” ir įvykins "darbininkų

■■ .„r .U-. d tik m „k
nete ir atmeta - nereikia,r Susi įt j. 
ies tai buržujų ir kapita*’istu išmislas" Deia tie n kultunngi žmones
? u J-rnii5\as.- V€.J,a’ *ie taip nedaro — brangina

aPSln t°* skleidžia jo i«ją
- d d k- T “ Pe• toP darbo žmonių, 

ugr leve darbininkų vieny-1 Necivilizuoti •-kairiaspar. 
UiA ? lT“S <lar,?;nlnk« nių” gaivalai netik Chica-

L- glemS goje dart>inin^ms skriatria 
i etanfe, . išardė šeimynas, d bet ir kitQse vi 
l0“"5. lr k“dlk;u? Pal!kf .skriaudžia ne jų plauko 

žmones. Susipratę darbinin
kai turi organizuotis ir ko

tais nenaudėliais!
i nusimint. Nerei- 

kia pasiduot skriaudikams. 
Juk “kairiasparniai" dabar 
bando gyvent darbininkų iš- ’ ’ • • - — — - »
tingi I Neduokime jiems au
kų. o matysim, kaip ilgai jie L-zvlr, te musu
sunkiai uždirbtų centų!

žemės žiedas.

šimts dolerių, pasigrobė. 
Taip "kairiasparniai” su
griovė Lietuvių Gramatikos 
ir Kalbos Mokyklą.

Chicagos susipratusiems
,, .ur . .„ lietuviams darbininkamsdi-

■ c‘e-^ skriauda. Jie daug dar- 
’ ’Ubo dėjo, kol suorganizavo 

minėtą mokyklą. Daug pini- 
: gų aukojo tam tikslui —mo‘ 
jkvkios palaiknnui. Mokyk
la, gyvavus metus laiko — 
vieną žiemą ir vasarą — 
"kairiasparnių” liko išardy
ta. Juk mokyklą išlaikius 

į vasaros laike, rudeny išar- 
!dyt — didžiausia darbinin- 

-•■s DiiunKu kams skriauda, kuria gali 
Jie mokslą at- '..t farnsilc

. argams, ašaroms ir badui, 
<urių tėvai-penėtojai išva- 
yti svetur užtai, kad buvo 
-uklaidinti "kairiasparnių”. \TprPiVia 
"ai taip "pasidarbavo” dar-

yylininkų "labui” "kairia- 
iparniai.”

Sugriovę LSS., "i 
evoliuciją,” "išmušę bur

žujus,” "įsteigė darbininkų 
diktatūrą,” jie užbaigė savo
arbą... Nėra kas veikt! •• - - - - “ 

Dabar didieji "kairiaspar- 
iiai” veda "revoliuciją” 
skiepuose prieš žiurkes, o 
nažiukai pradėjo griaut ki- 
as darbininkų kultūros ir 
’pšvietos organizacijas ir 
rokvklas. Pakol kas jiems 
sekasi. Žemiau paduodu fa
ktus.

7 d. rugsėjo, 1919 m., Chi- 
•agos lietuvių darbininkų 
būrelis, susirinkęs Hoffman 
nokyklos kambariuose, nu
arė ir įsteigė Lietuvių Gra
vi atikos ir Kalbos mokyklą. 
Laike dviejų sąvaičių įsira
šė apie 50 mokinių. Mokvto- 
auti pakvietė Dr. A. Mont- 

vidą, kuris mokino ilgoką 
laiką, taigi tol, pskol susi- _ ___ _______
organizavo "kairiaspar- žolei ir prie to visko dar šal- 
niai.” Paskui pradėjo jieš- čiams prisidėjus, žmonių 
kot priežasčių iš mokytojo, vargas pasidaręs tiesiog ne- 
kad "buržujus netur mokyt apsakomas.
darbininkus” ir tt. Mokyto- Badą Kvnuose pagimdė 
jas. žinoma, nekęsdamas iš- dideli sausmečiai, kurie tę- 
metinėjimų, rezignavo iš sėsi iš eilės per du pastaruo- 
mokytojo vietos. Po to buvo ju metu.

sukėlę maldomis. Jie patįs dirbti 
hnr- j. •_ • t k t i , . 1 f.

TĖVAI SKANDINA . 
VAIKUS.

New Yorko "Christian 
Herald” gavo nuo Kynų 
Raudonojo Kryžiaus direk
toriaus, admirolo Tsai-Ting- 
Kano telegramą, kur sako
ma, kad penkiose šiaurės 
Kynų provincijose dabarti
niu laiku badaują 20,000,000 
žmonių. Kad sutrumpinus 
kančias, tėvai skandina savo 
vaikus ir žudosi čielos šei
mynos, sako telegrama. Per 
vasarą žmonės maitinosi žo
le ir medžių lapais, bet da
bar, užėjus žiemai, išnykus
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atsikrei

L. D. L. Reikalai.
LDLD. NARIAI GAUS 

PUIKIĄ KNYGĄ Už 1920 
METUS.

Praėjusis pasimojimas 
komunistuojančių elementų 
išversti LDLD. ant Frainos 
-Stilsono ir kompanijos kur
palio skaudžiai atsiliepė ant 
šios draugijos veikimo. Di
džioji pusė Centro ir litera
tūros komitetų narių pasi
davė minėtos kompanijos 
Įtakai ir, sulaužydami drau
gijos Įstatus, pabėgo iš jos. 
Paskui juos pasekė nemažas 
būrys suklaidintų narių. Iš 
to pasidarė tūlose kuopose 
pairimas, o tūlose visiškas 
pakrikimas. Centro veiki
mas taipgi laikinai buvo iš
muštas iš normalių vėžių. 
Taip dalykams Įvykus LD
LD. leidinio klausimas už 
1920 metus buvo atidėtas i 
sali. Dabar gi. dalykams su
sitvarkius. kilo klausimas: 
ką draugija duos savo na
riams už 1920 metus? . Čia 
pasirodė, kad apie joki lei
dinį negali būt nei svajonės, 
nes jau Dervėlu. Liko tik 

. vienas* išėjimas: nupirkti 
tinkamą leidinį iš pašalinės 
spaustuvės, ką Centro Ko
mitetas, pritariant Lit. Ko
mitetui, ir padarė.

Tapo nupirkta iš "Kelei
vio” spaustuvės puiki knyga 
po vardu „Kokius Dievus 
žmonės Garbino Senovėje.” 
Tai yra didelė knyga, turi 
260 puslapių, išleista 1919 
m., puikiais, draugijos dė
tais apdarais. Tokia knyga, 
prie dabartinio spaudos 
reikmenų brangumo, verta 
nemažiau $1.50.

Žinoma, ši knyga nepilnai 
atsako dabartiniam momen
tui. Dabar yra daug svarbe
snių negu dievų istorija 
klausimų, kurie turėtų būti 
aiškinami. Tečiaus, galiu 
drąsiai sakyti, kad draugi
jos nariai šią knygą pasitiks 
su daug didesniu džiaugs-' 
mu, negu pernai išleistą A. 
Petriko „Atmosferą.” Die
vai, tikėjimai yra svarbiau- 
sis ramstis, ant kurio kapi
talizmo tvarka dar gali pa
silaikyti. Todėl pravartu 
darbininkams panagrinėti 
tuos dievus ir tikėjimus 
kiek labiau. Lietus, sniegas, 
vėjas su darbininkų pasi- 
liuosavimo klausimu nieko . 
bendro neturi.

Knyga bus išsiuntinėta ; 
kuopoms apie vidurį gruo
džio mėnesio, 1920 m. kuopų ; 
sekretorių adresais. Kiek- < 
vienai kuopai bus siunčia* . 
ma sulyg skaičiaus užsimo- i 
kėjusiu i draugijos iždą na- i 
rių. Kuopos, kurios dar nė
ra prisiuntusios narinių mo
kesčių, padarykit tą tuojau.

.J. A. Valeika
LDLD. laik. sekr. : 

372 Washington st., Camb- 1 
ridge, Mass.

ES turime žmonės susekimui 
negerumų musų pačių Sy- 

stemoje.
Bet mes lygiai norėtume tuo

jaus žinoti jeigu ir. pas jus kas 
nors negero atsitinka.

Papeikimas kartais mums pa
deda daugiau negu pagyrimas.

Tie £du«« fiecSric

--------------------- -------------------------------------- -_______________ I
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nistai musų darbui mažai 
galės kliudyti, nes lietuviai 
darbininkai jau spėjo pažin
ti juos ir jų pragaištingus' 
darbus. Nors dar ir dabar 
jie, pasislėpę po LDLD. var
du, varo savo frainiškąji 
provokatorių darbą, rink
dami iš darbininkų pinigus; 
neva literatūros leidimui, 
betgi darbininkiška visuo
menė mato, kad jie už su
rinktus pinigus leidžia ne 
literatūrą, bet visokios rų- 
šies* lapelius, pašvęstus vien 
socialistų šmeižimui ir dar
bininkų demoralizavimui.

Taigi, veiklesnieji drau
gai. prie darbo! Mums, A- 
merikos lietuviams darbi-1 
ninka ms, reikia geros lite
ratūros, bet dar labiau jos

Nuo vyriausiojo Lietuvos 
Gynimo Komiteto yra gauta 
paskelbimui laikraščiuose 
toksai kablegramas:

Ačiū Amerikos broliams 
už gausias aukas. Lietuva 
sujudo, kaip niekados: gink
luojasi, organizuojasi, eina 
partizanais. savanoriais; 
kiekviename valsčiuje komi
tetas, duodamos didžiausios 
aukos, remiama valdžia. 
Dvarininko Želigovskio len
kai viena kartą sumušti, su- 
’aikyti. Reikia juos pribaig
ti ir išvyti. Trūksta ginklų, 
šiltu rubu. Padėkit, broliai! 
Amžinai laisvi busime. Dva
rų ponams neatiduosime, 

i savo žemę apginsime.

I I
Vyriausis Liet. Gynimo 

Komitetas.
Tasai kablegramas Dasių- 

st?> iš Kauno penktadienį ir 
mautas AVashingtone šešta- 

; dienį.
J. Vileišis,

Lietuvos Atst, Amerikoje.
I PADĖKA.

Šiandien, lapkričio 20-tą, 
cavome iš Kauno nuo Šau
liu Sąjungos sekantį kabelį: 

Šimtas tūkstančiu auksi
ną (siusti rugsėjo 25, 1920) 
ir du šimtai tūkstančių auk
sinu (siusti spalio 27, 1920) 
gauta. Širdingas ačiū ame; 

w rikiečiams. Šauliai žvmiai 
reikia musų draugams Lie- sus^Prė.t°^Teikia žymią at- 
tuvoie. Tenai tikras badas r8®* priešui. Padėtis yere- 
ant knygų. Jeigu prieš karę -1.3- bepaliaukite mus šelpę, 
ir buvo šioki-toki knygyne- Sau^U Centro
liai Lietuvos miesteliuose ir. a^yba.
kaimuose, tai dabar jų ne- šauliai keliose rietose pa- 
oera. Lai būna musų, amen- cjgį0 musų reguliariai karei- 
kiecių, užduotimi parūpinti vj13j sumušti priešą. Šauliai 
dvasinio peno Lietuvos dar- ]aik0 apįe go varstų fronto, 
oinmkams. Jeigu mes to ne- kauliai suseka priešus šia 
atliksime, tai musų klerika- pUS ]įniju jr demoralizuoja 
lai ir kitokį darbo žmonių - - - .........
oriešai užpils Lietuvą viso
kiais savo šlamštais, kad da 
labiau aDtemdžius Lietuvos 
darbininku protą. Tad, be 
jokio atidėliojimo, dėkimės 
prie LDLD. ir skubinkimės 
išleist geru raštų sau ir Lie
tuvos darbininkams.

šapos Darbininkas. NEMĖTYKIT PINIGŲ 
DYKAI!

Aš esu .geras šiaurius iš Uetuvos ir 
galiu pataisyti jums čeverykus pigiai 

. ir gerai. Todėl, panešiotus čeverykus 
I nemeskite laukan, bet atneškite man

Aš. Jonas. Shan*>™S pajieškau sa- 
vo drauffU Juozo ^ahuno ir Kazimie- 
ro Andnsiuno. Kauno gub., Šiaulių 
apskr. Lygumo’ valsčiaus. Vebario 
kairnn Tunu svarbų reikalą. Meldžiu 

nirti arba kas žinot pranešti, už 
ka busiu dėkingas. < (gi

John Shandar
265ts Sbenango st., Sharon, pa.

pajieškau brolio Klemenso Roku, 

liauno gub— Ukmerge. pavieu>, Any
kščių parapijos, Ažožerių kaimo. Pir
miau gyveno Montreal. Canada. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie ji žinot 
pranešti šia© adresu: ( 4y>

Julius Kukus
859 Belmont Avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolio Kazimiero Narbu- 
. Turiu labai svarbų reikalą. M.-l- 

a.oie jį žino 
(49)

to. --— - ,, 
Ūžiu atsišaukti arba k. 
pranešti šiuo adresu:

Stanislovas Nai butas
491 24th sU Detroit, Mich.

Aš, Domininkas Mažrimas, pajieš
kau savo pačios Kleofos, kuri pabėgo 
nuo manęs 21 d. spalių, šių metų, pa
imdama 1000 dol. pinigų. .Ji paeina iš 
Kauno rėdybos, Telšių apskričio, Ila- 
kių miest.. tamsių piaukų. žydrių akių 
ir apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi
šalino 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.

Čionai jų paveikslai. pirmas
įpie tokią porelę praneš, tam skiriu 
>25 dovanu.^

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

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

Tenai tikras badas ’.‘ama pnęsui. Padėtis gere-

užimtose vietose už linijų. 
Amerikos lietuviai, gelbėki
te Lietuvos šaulius.

Jonas žilius.
šaulių Sąjungos narys ir 
Įgaliotinis.

Nauji Raštai, i
----------  1....---------------------------------

Paduntrpio Pa- pataisvti. o užtikrinu, kad jūsų ceve»venmoj raaangeje i a i vksi bas už naujus ir pigia* vr----- a--------1 . . . (51)
JONAS ŽUL1S

15 Harrison st- kampas School 
Cambridge. Mass

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

Vladislovas Lankialis (48) 
687—52nd avė- West Allis, Wis.
Pajieškau draugo Jono Gūžio, pir- 

niaus gyveno Brooklyn, N. Y. Paei
ta iš Šatės miestelio, Kauno gub. Tu

riu svarbų reikalą; meldžiu atsišauk- 
i arba kas apie jį žino pranešti.

Steponas Raudonis (48) 
555 Main st., Cambridge, Mass.

Pajieškau savo moters Elzbietos 
Steponavičienės, kuri pasidavus Elz
bieta Valaitis. Ji pabėgo su Antanu 
Zdanevičium rugpiučio mėnesy, 1919 
n. iš Northampton. Mass. Girdėjau, 
jyvena Rochester, N. Y. Meldžiu atsi
saukt1, nes as nasidaviau į teismą dėl 
persiskyrimo. Jeigu kas apie ją žino, 
neldziu duot man žinia, už ką busiu 

labai dėk>ng-«s. (53)
B. Steponavičius

383 Park st., Holyoke, Mass.
Pajieškau draugo Anthonv Molloin. 

lis buvo armijoj 1£ 18 ni. Company E. 
>Sth Infantry, Camp Gi ten, N. Caro- 
ina. Meldžiu atsišaukti arba ji žinan
tis pranešti. (52)

P. Vaitkus
Cajnp D 3rd Engineers, Schofield, Ba- 
rraeks, Hawaiian I.

Pajieškau savo švogerio Jurgio Mi- 
šeikio iš Varnių miestelio, apie 10 m. 
atgal gyveno Philadelphia. Pa. Girdė
jau. buk jis išvažiavo i So. Ameriea. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinot pranešti. Taipgi pajieškau pus- ; 
lxrolio Vaclovo Ivoškaus. Rudikiu kai-' 
rno, Papilės aps. Meldžiu atsišaukti. 
Kas iš žmonių man praneš apie tuos : 
<lū viršminėtu vyru, gaus 2 
vanų.

Chas Mitchulis 
P. O. Box 26, Ericsburg,

dol. do-

(48) 
Minn.

Pajieškau ^Justino Kolikaaskio arba 
kulio, Kauno rėdybos; girdėjau gy
vena Chicagoj ir laiko aptieką. Mel
džiu atsišaukti arba žinančių pranešt. 
Turiu labai svarbų reikalą.

Frank Pilipaitis
112 E. Washington st, Phoenix, Aria 

Pajieškau brolio Jono Vodeikio, 
pusbrolio Jono Abromavičio ir dėdės 
Abromavičio. Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskr., Raudėnų valse. Malonėkit at
sišaukti ar kas žino pranešti. (49) 

Joseph Vodeikis
120 Knox st., Rumford, Me.

_______________ I
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REIKALAVIMAI.
CLEVELAND, OHIO. Noriu gauti 
ruimą pas linksmus žmones. Baigsiu 
kariumenės tarnystę kovo 1 d. ir todėl 
norėčiau susirašyti su tais, kurie to
kią vietą turėtų. Ant Adams, Hdgs 
Co. 76-th F. A. Camp Pike, Little 
Rock, Ark.

REIKALINGI MEDŽIŲ 
KIRTĖJAI.

dirbti prie Great Northern Paper Co. 
Maine valstijoj; mes neimam už pa-

. . . ... įrodymą darbo. Darbininkai reikalingi
Aš. Ona Kukaičiutė, pajieškau dė-( prje New York Centrai geležinkelio, 

dės Juozo Kukaičio. Skriaudžių par., •—>-■—* J--'— -• 
Pentupiu kaimo ir dviejų pusseserių 
J ievos ir Onos, Rudos parapijos, nuo 
Kazių stoties; visi Suvalkų gub. Mel- 
ažiu atsišaukti arba kas apie juos ži
no pranešti, nes turiu svarbų reikalą.

Ona Kukaičiutė (4b)
Box 431, Osceola Mills, Pa.

kelionė dykai. Atsišaukit. (?) 
NORTHERN LABOR AGENCY 
43 Portland st, Boston, Mana.

PARDAVIMAI

APSIVESIM A L

Pajieškau savo dėdžių Aleksandro, j 
Jlado ir Adomo, Vilniaus gub.. Tra
lų pavieto. Butrimonių valsčiaus, Ai- 
rerdonitj kaimo. Meldžiu atsišaukti 
■rba kas apie juos žinot pranešti šiuo 
■.dresu: _ (481

Juozas Staniulevičius
24 Pine st., Easthampton, Mass.

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

P. M. Kaitis
Box 155, Lehigh, Mont

PARSIDUODA FOTOGRAFIJŲ 
STUDIJA.

Parsiduoda labai pigiai fotografijų 
studija. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir dabar eina labai gerai. Sužino- 
kit "Keleivio” administracijoj. (49)

255 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA STUDIJA.
Parsiduoda fotografijų studija. 

Randasi geroj vietoj. Biznis išdirbtas 
per 10 metu. Informacijų klauskite 
(>as: E. B., 255 Broad* ay, So. Boston, 
Mass. (48)

Pajieškau apsivedimui . merginos 
nuo 18 iki 25 metų, aš esu vaikinas 
20 ...»Su pirmu laišku meldžiu 
prisiųst paveiksią, o platesnes žinias

................................................. (48) i
28 metų. Su pirmu 
t - ■ ... -suteiksiu laiškais.

J. K. Ciunas 
Box 155,

LAHRENCE. MASS
Pranešimas apie pabėgusią moterį.

Adelija Krasauskienė, po tėvais ■
Gintaukiutė, La ukriniškių sodžiaus,, >1iu1u K..
indelio vai.. Kauno rėdybos, pabėgo > ^ųšt"paveilSl’ą‘." Kiekrie^a? drošiu "at- 
mo savo vyro Vladislovo Krasaucko, ir paveiksią sugrąžinsiu.

PUIKI FARMA PARSIDUODA 
PIGIAI.

Jauna, 28 metų, našlė priversta 
parduot savo farmų greitai. 150 akrų 
žemės. Op akrų dirbamos, 30 akrų ga- 

Lehigh, Mont nykios, likusioji žemė gero miško. 
_______ ’_______į Vien tik miškas yra vertas du syg

Pajieškau apsivedimui merginos P‘"‘CT.k>ek.už farmą reikalauja, 
be skirtumo tikybos, nuo 25 iki 36 m. ®®to.?’5a ‘ .kaPes’ ?. bu’!us’ 2 »rkl«*!ebe skirtumo tikybos, nuo Z-> iki «> m. *

si Aš esv 41 metų, turiu turto apie $40,-8° vistų, visokį vežimai ir padargai. 
'• i 1'4)0.00. Su pirmu laišku meldžiu pri- ^puikus sodnai, visokių javų, 9 rui- 

„..v»ild. Kiekvienai duosiu at- puiki stuba. formsiai, 5 vistimn-
palikdama 5 metų mergaite, kuria iš-i 
važiuodama be mielas'rdvstės apdau- 
•e. Tai tėmykite. kaip progresistės 
notinos elgiasi. Jos geriausiais prie- 
eliais buvo komunistei, kurie ir iš
gabeno jų nuo vyro. Jeigu kas daži- 1 

■’otų, kur yra. tai meldžiu jai praneš- i- 
i. kad ji negrįžtų pas savo vvrą, VIa-, 
iislovą Krasauckų, 99 Willow st.,! 
I.awrence, Mass. (48) !

T. Petronis (50)
3206 S. Halsted st., Chicago, Iii.

- Pajieškau apsivedimui moteriškės 
r.p;e pusės amžiaus, mylinčios gražų 
gyvenimą. <50)

J. A. Dainius 
Scofield, Utah.

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, VVesternport, Md.

Paiieškan brąlio ir sesers, 
s Kauno gub.. Šiaulių apskr., 
rų sodos; taipgi ir pažystami 
nes atsišaukti.

Vincentas Brazas
% Blozon Ccal Co., 

Point of Rocks, W.vo.

paeina
Lepo- : 
malu- į 
(48) ;

Į
Pajieškau švogerio Kazimiero Rer- 

nšilaičio, Suvalkų rėdybos ir apskr.. 
Vižainio valse- Gramoliznos kaimo. 5 ' 
metai atgal gyveno Bostone. Turiu 
svarbą reikalą iš Lietuvos. Meldžiu o dabar nežinau kur. 
atsišaukti arba kas žinot pranešt ■ šaukti. •

Juozas Brukąs (49) ' -Jonas Lukasevičius
Wanamie, Pa. 2118 Tustin st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Antano Lukaševi- 
čiaus. jisai, gyveno I.avvrence. Mass., 

Meldžiu atsi-
i šaukti.

'Pajieškau merginos, sutinkančios 
gražiai gyventi, kuriai nusibodo dirb
ti. Sueikit su manim į pažinti, susi- 
rašinėkim. Aš esu 35 metų, mokytas.

Mr. John Alis (49)
Gen. Dėl. Cieveiand, Ohio.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, senos ar jaunos, tik ba- 
gotos. Aš esu jaunas.

A. P. Mongos
221 Statė st, Hartford, Conn.
Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 

nuo 20 iki 30 metų, neskiriant tikėji
mo. Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti 
paveikslą, atsakymą duosiu kiekvie
nai. Joe Bleiza, Oconto Co. 

Camp 19, Marton, ,Wis.

I
I

Pajieškau apsivedimui draugės. Aš 
esu 32 metų. Arčiau susipažinti ma
lonėsit per laiškus. B. 0. S.

255 Broadway, So. Boston, Mass.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI.

..... iv.imomh, 5 vištinin-
kai dėl 1006 vištų, tik pusantros my
lios nuo miestelio, arti karų linija, 
mokykla, krautuves, bažnyčios. Kaina 
tik $4700. Jnešt $2500. (49)

Nathan tVeisler’s Farm Agency 
9 School st- Danielson, Conn.

PARSIDUODA FARMA. ~
Puiki 66 akrų farmfc, 15 akrų iš

dirbtos žemės, du obelių, grušių ir ki
tokių vaisinių medžių sodnai, graži 6 
ruimų stuba. barnė, 2 vištininkai. Pa
liksiu kelis šimtus kordų malkų, ku
rios dabar parsiduoda po $14 kordas, 
malkos randasi 6 mylios nuo farmos. 
Kaina tiktai $1500. Pusę tos sumos 
reikia i nešt. (50 )

Merritt Welch. savininkas.
Chaplin, Conn.

TIK V YRAMS!
Turime lahai gTažiti iš Francijos 

moterišku artistiškų paveikslų. Pri- 
siųskite 2 doleriu, o aplaikysit 8 to
kius paveikslus. (531

Wm. LEBEDNIKAS
R- S- S. Rutland, Mass.

PLAUKAI! PLAUKAI!’ 
Pleiskanos, Niežiejimas, Šipimas, ži- 
Iimas, Retumas, Slinkimas plaukų 
galvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiy- 
si savo antrašą ir už. 2c. sUmpą. -gau
si žinias. (59)

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

Atgaivinkime senas kuopas 
ir tverkime naujas.

Nors musų "kairiaspar- 
niams”, Frainos auklėti
niams ir pasisekė sugriauti 
'LSS. ir LDLD., vienok Į 
trumpą laiką LSS. jau spėjo 
savo reikalus sutvarkyti. 
Dabar gi, galutinai smun
kant „kairiasparnių” Įtek
mei, laikas imtis darbo ir 
pradėti organizuot LDLD., 
atgaivinant ir sudrutinant 
senas kuopas ir tveriant 
naujas. „Kairiasparniai” ar
ba taip vadinamieji chamu-

šaulio Verpetuose, eilės, dai
nos ir pritikiai šešiuose sky
riuose. Du šimtai eilių. Pa
rašė A. J. Jokūbaitis.” Taip 
užvardyta p. Jokūbaičio pa
rašyta eilių knyga. Taip 
skamba užrašas ant jos vir
šeliu. Po viršeliais da pridė- i 
ta: „Parašė A. J. JoTaibaitis ♦ 
Svetimoj Padangėj Pasaulio ' vz __ .. ..
Verpetuose Knvga Gyveni- ’ garsinimus, kaipi ci-‘i T • mus įvairius pranęsimus, parda-mo keliu --  Sielos stygos, ♦ Xus. pirkimus, skaitome po 3c.
Eilių Dėžutė.”

Užtenka jau perskaityti I 
šituos antgalvius, kad su- | 
pratus knygos turinį. Koks ‘ 
antgalvis, toks pat žodžių ir ‘ 
sakinių mišinys visa knyga. ' 
Jeigu yra kokios eilutės, ku- ♦ 
rias galima eilėmis pavadin- » 
ti, tai tik tos, kurios jau bu- ♦ 
vo tilpusius Laikraščiuose ir ' 
redakcijų ištaisytos. Kitose ♦ 
gi nėra nei rimo, nei ritmo, • 
nei gramatikos; rašybos • 
ženklai dėta kur pasitaikė, ♦ 
todėl kur jų reikia, tenai nė- • 
ra, o kur nereikia, tenai pri- • 
dėta. Tai tikri „verpetai.” į “

Technikos žvilgsniu 
ga padaryta neblogai, 
na $2.00.

apsieis.

Pajieškojimai
VISŲ ŽINIAI!

Už visokios rūšies smulkius pasi-

♦ mus, įvairius pranęšimus, parda-
i vimus. ---------- r ;
♦ už žodį už sykį. Norint tą pati ap- 
į ^arsinima patalpint kelis sykius, 

už ^kančius sykius skaitome 2c. 
už žodi, už syki.
"Keleivio” skaitytojams, kurie tur r 
užsiprenumeravę laikraštį ir už 
pirmą svki skaitome po 2c. už žodį 
Siunčiant pajieškojima arba ap
garsinimą reikia prisiųst kartu iru 
mokestį.-
Pajieškojimai su paveikslu pre- 
kiuoja daug brangiau, nes padary-;; 
mas klišės dabar prekiuoja bran
dai. Todėl norint talpint paieško-, 
jima su paveikslu, reikia prisiųst 
fotografija ir klaust kainos. 
Siunčiant laiškus arba pinigus rei- , 
kia
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The Boundaries of 
uania, bv Jonas Žilius, Mem- 
ber of the Lithuanian Dele- 
gation to the Peace Confe- 
rence at Paris. Kaip liudija 
antgalvis. šitas veikalėlis 
parašytas anglų kalba ir 
gvildena Lietuvos rubežių 
klausimą. Skaitymo yra 10 
puslapių ir prie to da pridė
ta du nedideli Lietuvos žem- 
lapiai. Brošiūros kaina $1.

Čia proga Jums pasijuokti ir smagiai pasišokti.
10 Inch—$1.00

parašyt adresų taip: 
"KELEIVIS” 

BR0ADWAY,
SO. BOSTON. MASS..

Pareš' au dviejų savo brolių. Mar- 
knv- tyno ir Pranciškaus Tironiškų, Kau- 
v'- no gub., Airiogalos parapijos, Vilin- 
*vdl- šių vienkiemio. Apie 20 metų kaip 

Į Amerikoje. Meldžiu atsišaukti šiuo 
’ adresu; _ (48)
Elzbieta Tim.inksaitė - Balskuvierė. 

j .y I 22 E. 9th st, Georgetown, IR.

Pajieškau Magdės Mikalauskiutės. 
iš I/etuvos Rudaminos parap, Mik- 
niškių kaimo. Žinantieji apie jų mel
džiu pranešti, turiu svarbų reikalų iš 
Lietuvos. (48)

Pranas Taminauskas
118 W. Wood st, Minersvillc, Pa.

Pajieškau savo vyro Motiejaus Ma
žeikos, kuris apleido mane kovo mė
nesy, 1917 m. Girdėjau gyvena So. 
Boston, Mass. Meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie ji žino pranešti, už ką 
busiu labai dėkinga. (4g)

Barbora Mažeikienė
58 Wel) sL. So. Manchester. Conn.

MERGELĖ TU MANO MIELA- 
Vakas.

KUR TU EINI. Polka.
Kaip tankiai nežymus dalykai turi nepatikėtinai didelę galę. Tik įsigilink į tą mažą 
dalelę fonografo špilką ir kokią neapsakomą daugybę linksmybių ji gali suteikti 
jums kad Jus uždedate ant Columbia Rekordo. Tie smulkus balsų ruoželiai, kurių 
Jus negalite apčiuopti nė pamatyti, veikia ant jūsų širdies ir jausmų, ir gali pra
džiuginti tusų širdį, iššaukti ašaras —arba juoką. Kada išgirsite tuos du juokingu 
rankiu J. Plieniuno ir P. Lušnakojo, negalėsit išsiturėti nuo juoko, ir kitu du armo
nikų duetus ant antro rekordo arba vairą ir polką, kurie būtinai privers jus šokti. 
Nepraleisk šios progos. Išgirsk tuos rekordus šiandien.

Dainas ir Armonikų Salus.
Polka nuo Rudos. 

Armonika solo.
Mažrusiška polka.

JAUNAVEDŽIO 
PASISKUNDIMAS

PAS TARDYTOJĄ

Išgirskite šias malonias
Gimtinė saiis. i

J. čižauskas, baritonas. t E-3316 S
Sunku gyventi. *

Prirodino seni žmonės. Mikas Petrauskas, tenoras- 
Kur tas šaltinėlis. M. Petrauskas, tenoras

E-3245 j

E-3349j

Paprašyk jusu pardavėją naujo Kataliogo Tarptaulišku Instrumentalią Rekordu
gile vienas Columbia Rekordų pardavėjis Suv. ValsL ar Kanadoje mielai sutiks 
pagrajinti jums bile

Columbia
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Grafonola

Kaina. $32.50 
iki $2100

vienų tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums 
Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

Kaip -pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Žiūrėk kad toks Vaizhaženklis 
butų ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

PATARMĖS MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei
do F. J. Stropienė, prirengdama nau
dingų patarimų ir moterims. Kurios 
dar neturit minėtos knygos, tuojaus 
užsisakykit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arba popierinį 
dolerį, ant vardo

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

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. Si> lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

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

; GERA PROGA!;!
■ Į Parduodam gerą tabaką labai i | 
' ■ pigiai. Rašykite, o gausit pil- ! | 
K nas informacijas. (50) ' •

Parduodam gerą tabaką labai

f 
i! 
i!

EUROPA BOOK CO. 
57 Dey St,

New York, N. Y.

Daktaru Ofisai
MEDICAL OFFICES

22 TREMONT RWO, Scoily So. 
BOSTON, MASS.

Kalbame Ruskai ir Lenkiškai
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimų.

Primų egzeminaciją ir kraujo 
išbandymų esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 ii ryto fld 
9 vakare.

Tel. So. Boston MMT
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 

VALANDOS Nno 9 iki 12
NvlVInk.

M 1 9.
Seredomls iki 12 dieną.

Ofisas "Keleivio naan
251 Brondway, tarpo C ir D Mi, 

■O. BOSTON, BAM,
................................................... .........................................
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PERFECT1ONOi] Heaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

vieną ypatą — jauną, seną, wrą ar 
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
kų kursą ir angliškai lietuviška kur
są Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiai 
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių sąvaitėje. Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atdara nuo 9 va' 
ryta iki 9 vai vakaro. Nedaliomis nuo 
’ iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesniu informa
cijų reikalaukit pas prof. (28)

TychMfich Aito Scltool

Siuskit Pinigus 
j Lietuva

_ — PER ---------------

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

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SIUNČIAME PINIGUS J LIEVUVĄ 

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

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

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

vietos dėl važiuojančių į Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
sažieriai būna nuo 15 iki 18 dienų ir visoje kelionėje be jo
kių didelių kliūčių.

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

J. SEKYS, J. URBŠO & C0. 
tol O AK ST., kampa* Oak ir Short 

LAVVRENCE, MASS

Daugiau šilumos dėl šaltų dienų
Padaryk jūsų kambarį malonų su 
l‘erfection Aliejiniu Pečium. Pasta
tyk ten kur labiausia jis reikalingas 
—bile laiku.
Aštuones valandas tikro .-magumo 
už iškašėius vieno galiono švariai 
degančio Socony Kerosi no. • /
Nėra šiukšlyno ar sunkumo, nėra dū
mų, nereik malkų nešti; nėra pelenų. 
Jums Perfection visada gatavas kož- 
ram momente. Lengvai pripiiams, 
uždegam* ir išvaloms — ir nesmirdi 
taipgi.
Pirk Perfection šiandien ir jus pasi- 
džiaugsit juo m kasdieną.
Pasekmėm vartok Socony Keram n ų.

tBtBf ri ji

U 
fi '

uetms fauuft Mtrsalietf
PrisiriSą prie šio svieto turtu 
Ir juos renkam bažnyčios vardu; 
Prie senovės vis laikomės burtų, 
Nes iš jų gert ir valgyt gardu!

Angelais mes į žmones keliaujam. 
Gudriais žodžiais apgaujam tamsius; 
Savo mokslu kaip maišu apmaujam 
žmonių smegenis skystus, silpnus.

Melskis, žmogelį, tyliai kentėdama! 
Melskis, badaudama amželį— 
Tyliai! Tyliai! Tyliai!...

Su turtuoliais ir ponais sėbraujant. 
Jiems pagelbstim apgauti vargšus! 
Atkakliai su esdekaLs kariaujam. 

Nes kitaip — mus galybė pražus! 
Per pamokslus šėtonais bauginam 
Ir baisybėmis kepios paikus, 
O raštus, mus iškeiktus, naikinam. 
Ir tamsybėje laikom aklus...

Melskis, žmogelį, ir tt.
Kerpam sau nuo avelių mes vilnas 
Ir jų mėsą, kaip miškų vilkai.-.
Grobiam sau... O kad būt 3ukso pilnas 
Mus kilnius ir pilni pilvai...

K&d mus žmonės mylėtų ir gerbtų. 
Kaip dievaičiams laižytų rankas; 
Kad mus mokslas bujotų ir tarptų 
O tamsuoliai mums vilktų aukas! 

Melskis, žmogelį, ir tt.
Priperėkim davatkų daugybę. 
Tai iš jų musu armija bus; 
"Pašnabždomis" įkalkim aklybę— 
Tai turėsim savus žandarus...

Mes visas jas "šniūreliais” apkraukim 
Ir apj uoskim "dirželiais šventais”; 
Jų turtus po jų galvai įgaukim... 
Kvieskim jas vakarais ir rytais... 

Melskis, žmogelį, ir tt.
Po dvi-tris gaspadines turėkim — 
Užganėdinti mus reikalams... 
Nuo minios mes ta viską užslėpkim: 
Musų “sesers" —sakykim kvailiams.

O jei kokią "garnys" atlankytų — 
Vežkim gydyt nuo "vandens ligų," 
Tik kad nieks nežinotų, nematytų — 
Ir nešmeižtų doros kunigų! 

Melskis, žmogeli, ir tt
Kad dehnons mus bus "ostais” pripiltais. 
Tai dangus ties mus gal va prašvis... 
Nors sugrius musų statomas tiltas. 
Nors išauš ta tamsioji naktis...

Mes kaip didės jau busim prigėrę 
Žmonių kraujo — baduolių-vergų. 
Tuosyk eisim draugėj susitvėrę — 
Su. vargšais, ar kuopoj kraugerių! 

Melskis, žmogelį, tyliai kėntėdams!
- Melskis, badaudams amželį —
- Tyliai! Tyliai! Tyliai!...

Linksni Laiditavės
Mano vyras yra blogas, 
Jis nepildo mano norų. 
Reikia į peklą jį varyti; 
Nės kitaip — tai ką daryti?

Kad tik jis kur nudundėtu,
■ Man saulelė užtekėtų; 
k Jei ir duona sau pelnyt turėčiau,

By tik smagiai gyvent galėčiau.

lik

Skaisti saule sužibėjo, 
Mano vargai jau praėjo.
į paupę nuvažiuosim,

‘•Nąį tik šauniai uždainuosim.
■Nėra ko daugiau bijoti, 
Nėr kam mane pažaboti, 
linksmą pikniką laikysim
.Ir upelyj paplaukysim. 
Gerk, sesele mylimoji, 
Radastėle raudonoji, 
Nes kaip tą išlesim. 
Kita da skanesnį rasim.

Kaip meilužė pasinėrė, 
Jos draugai akis pravėrė. 
Bėkim, vyrai, iš vandens, 
Ba ir mus, ką gero, jis apsems.

Da ir mums čia gali kliūti, 
Kaip jos vyras sumanys pribūti. 
O be to, kas ją biedną palaidos, 
Kas. už vargšę užsistos?

Jurgiui mes gero linkėjom, 
Kaip į kapus ją lydėjom. 
Gerkim, broliai, vieną-kitą, 
Gal neteks daugiau matytis.

Josios vyrui proto trūksta, 
Tad ką jis ant mus da dūksta?
Et, vyručiai, nepaisyki™, 
Durno kalbų neklausykim!

Nors mes šermenis liūdnas turėjom, 
Bet išgert sočiai galėjom. r 
0 dabar ir vėl, broliai, prie kitų — 
Prie bobelių jaunų, svetimų!

Visų ApteisU*. J

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TVOJUS BEIS IS SPAUDOS

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APT1EK0JE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROL'GH ST, 
BOSTON, MASS.

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen i
Kalba Lietuviškai, Lenkiška- ir !

Rusiškai. ■
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS. !
VALANDOS: I

Nuo 8 iki 10 ryto i
Nuo 2 iki 3 dieną. 5
Nuo 7 iki 8 vakar*. *

H A N O V E R S T. I
BOSTON. MASS. į

BteasBigags^iesicsiiga*

t4

a

Dr. L. J. Podder i
Iš Petrogrado. '

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR j » 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Litas. ' i 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto '■ 

iki 9 vai. vakare, i ■ 
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) į ’ 

69 CHAMBER ST, BOSTON. ; į 
Telephone: Haymarket 3390 ' Į

Tikros Fotografijos!
Nuo- besimaudančių, pusnuogių, 
gražiausių Kalifornijos mergi
nų. Šitos fotografijos visiems 

-patinka, nes-jos-ym tam tikrai- 
padarytos, kad patiktų. Miera 
3%x5 colių; kaina 51.00 už 16 

J? fotografijų. Reikalaudami, ad- 
resuokite šitaip: (50)

jį VENL’S NOVELTY MARKET 
$ P. O. Bos 109. Cicero. I1L

iI

LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechaftizmą: išardymą, pataisy
mą, sustatyma, važinėjimą, visokių 
pienų; taipgi duodame lekcijas apie 
elektriką. 5Iokiname uz prieinamą 
kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-

I9IcI 
i i6I*Ic
1

SITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IK DOKU
MENTAI, KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuosa-

vimą Lietuvos.
2. Kaip tuo pačiu laiku kunigai-rėmė caro valdžią.
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti

jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo.

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė- 

, liai mokino tą junkeri "Tėve musų” lietuviškai.
5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią ir

išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.
6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir kiek kuri jų

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų 

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

parodys, kur eina Lietuvos Respublikos rubežiai, kaip ji 
padalyta į apskričius ir tt. Jis bus didelio formato, dailiai 
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas.

Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

Darydami užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
duotą blanką ir prisiųskit šitokiu adresu:

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

BLAN K A UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir žemlapį. kuri "Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.
Mano vardas, .-
Adresas...........

JEIGU JŪSŲ PINIGAI YR A SUDĖTI TAUPYMUI 
SAUGIOJE GERAI APSAUGOTOJ

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

• Žmogtte kasosi galvą.
kad palengvint niežėjimą. 

’* Kasimas: pasidaro pšpro-
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejnčioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

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

_ . _ _ . _ slinkimo ir kitų nesmagumų,
jvvkstančių nou pleiskanų.

JtUEFLE ®
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymafS galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RVFFLES. jei turite pleiskanų.
• Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 v 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite, šiuo adresu:

«F. AD. RICHTER 6 CO., 3Ž6-330 Broadvąy, New Yorfc
. ■. ,   -

daugiau niežėjimo; kasjmosi, plauku

Mes taipgi j 
centus pačto ’

• Į

DIDŽIAUSIS PASIŪLYMAS
TIK PER 30 DIENU!

Franklin Saving 
Bankoje 

BOSTONO MIESTE
6 PARK SQUARE

e

staką, hondus, etc., tikėda- 
žinote kad rizikuojate, 
bijote ir nakti nepasilsite, 

ilgiau gyvensite ir turėsite

Jeigu jus investinate į 
mięsi didelių nuošimčių, jus

Tada jus nerimaujate, 
Loškit saugiai, tuomet jus 
daugiau pinigų ir smagumo.-

UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS 
GASPADORAVIMAS.

DEPOSITŲ ........... $21,000,009
PERVIRŠIS...........  $1,400,000

DEPOSITAI PRIIMAMI NUO $1.00 IKI $2000.00.
NUOŠIMTIS PRASIDEDA NUO 1 LAPKRIČIO MĖN.

t

Padėlius galite prisiųsti ir per paštą.

601 E. 17 St.. And 293 Avė. B 
NIW YORK CITY, N. Y.

Telephona Styvesant 5406.

Mes sumanėm išparduoti gelzkdio l^kror ėhu nužeminta karna tik
I*r 30 dienų. Šis laikrodėlis tai yra gęizkeho la.krodėlis sis tik
truputi didesnis negu sidabrinis doleris. Pirmos klesos darbo, su 21 akme
niu pritaikintas iki minutai irlaika rodo teisingiausiai. Todėl Situos laik
rodėlius vartoja daugiausia dirbantieji ant gelzkelio žmones ir visi Ue ku
riem.* reikalinga žinot teisingas laikas. Darbas ir viršelis! yra pvarantuoti 
ant metu Tok* laikrodėlis mažiausia vertas 25 dolerių, bet mes parduo- rime juKike pardavimo kuris tg*. tik 30 dienų u 
dovana nrie kiekvieno laikrodėlio duosime kostumenams DYKAI siuos dai- lrtus I 1>uk-iu!^S2twtus laikrodėliai lukštus; 2 Gražu paauksuotų 
SnzaHeU’si inKijaUkmdelįo; 3 plunksną: 4. Barbeno
britva- 5 Britvai galąsti diržų? 6- Pilnis diržų, kuris padarytas, taip, 
k .d ♦»’ noruimesi niniJN ir niekas jų nuo tavęs nepavogs; <. Pu-!? •?urop°",: S- P“«^ota žiedą su 
gražiu akmeniu’Tuos 8 čia nurodytus daiktus duosime DYKAI kiekvienam 

vigu; n-rodyt. lytoji. «. n»™dr- 
tu daiktu atskirai mei p&mriyiHSS
dienu tai neatidėliok laiko* pricipk tuojaus 1 <įol. depozito, o likusius Skėri nriSžnt Užttota««*>4 busite užcanėdinti. Jeigu gi

• PRACTICAL sales company
12’9 Noth Irviną"Ava., ®ept ,”°1 Chirtfe. III.
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LIETUVIŲATYDAI
Kreipkitės tiesiog į

Yra Agentai jūsų mieste arba apielnikėje, klauskite-

BAM

Yra vietos agentai jūsų mies
te. Klauskite pas juos.

Prašalinkite

■

ATYDAI

PUIKUS TRINERIO ŠIE 
NINIS KALENDORIUS 

1921 m.
Trinerio Sieninis Kalen

dorius visuomet atneša Į jū
sų namus ką-nors naujo, šių 
metų ”Atbudavojimo Dva
sia’’ nukreips jūsų mintį nuo 
jasaulinės karės pragaiš
tingumo į veiklų atbudavo- 
jimą visose industrijos ir 
iramonės šakose. Tai yra 
dėja prilygstanti Trinerio 
Karšiajam Vynui, kuris vi
suomet pagelbsti atbudavo- 
jimui jūsų sveikatos, jeigu 
, ųs kenčiat nuo prasto ape
ito, nerviškumo ir kitokių 

vidurių nesmagumų. Apie 
tą vidurinį paveikslą randa
si 15 žemlapių (mapų) įvai
rių Europos valstybių, ku
rių rubezius didžioji pašau*

Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS

su Latvijos vizų keliauti
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

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

čekius išduodame į Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

International Bukers
CMfuy

103-5 SALĖM ST., 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m.

HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO CO.

LiŲ^It MlI.LERIO PIA-
NŲ FIRMOS, tas gerai ži- 
no. kad Jie nesulyginamai

Bet ne skaičius metų ją ***^^^^y

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

Ta paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Reja- 
lėmk1 grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs.

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai-
Henry F. Mlller 4- Sens Plano Co. 

359 BOYLSTON STREET,___________ BOSTON, MASS.

ATGAUS JUMS:—
APETITĄ,
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug Lie
ka rs t u pagal Europos (se
no krajaus) metodos, per
tai musų lekarstos yra 
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ 
sandelis yra turtingiausis 
visoj Amerikoj, nes mes 
taupome apie 500 įvairių 
šaknų ir žolių.
Reikalaukite nuo musų 
tam tikrų aprašymų «pje 
įvairias lekarstas—siun

čiame persitikrinimui dy
kai. žoles užlaikom nuo viao- 
khj ligų.

SALUTARAS DRUG 
CHEM. CO.

1707 S. HatoUd st, 
CHICAGO, 1LL.

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus. . - ?
LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS^ 

SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA Pl- t 
NIGUS ANT PACEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

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

KALĖDŲ KELIONĖS
LAIVAS SAXONIA. 14,300 Tonų įtalpos, išplauks 

9 D. GRUODŽIO-DECEMBER, 1920
Kabinas *....................  $180.00 Karėes taksų $5.00
3-čia Klesa $125.00.

Didžiausi Laivai tiesiog. į HAMBURGĄ
3-ėia Klesa į Eytkunus per Hamburgą $130.40.

Karės taksų $5.00.

. . Tiktai 9 dienas į

| HAMBURGĄ tt LBAVį
PER ANGLIJĄ.

LAIVAS AQU1TANIA 
išplauks GRUODžIO-Dee. 14 D.

3-čia Klesa
1 Hamburgą ......... $125.00
Libavą............................ 145.00

Karės taksų $5.00

K. BEN. WA1TCHES
4456 SO. HERAI IT AG E AVĖ.. , CIUCĄGO.HJ-

LA1VAS SUSQUEHANNA”
y - J.

Plaukia iš NEW YORKO tiesiog i

BREMENĄ ir DANCIGĄ
GRUODŽIO-DECEMBER 30-tą DIENĄ.

tu. Lordas, kurs draug su 
kitais atvažiavo apžiūrėti ir 
derėti musų miškų pasakęs, 
nepadarykite, girdi, pama
tinės klaidos, kokią yra pa
darę estai, dvarus dalinda
mi. Mat lordui labiau patik
tų, kad pas mus hutų taip, 
kaip Anglijoj, kur dvaru 
niekas neliečia. Anglijoj yra 
net augštesni už parliamen- 
tą, vadinamieji lordų rūmai, 
kur sėdi lordai.

Ar gi butų ne gražu, kad 
ir pas mus butų taip, kaip 
pas žmones, ypač pas musų 
draugus anglus. Tik musų 
lordai — dvarininkai ir ban
kininkai turėtų būti lenkai 
ir žydai. Bet juk galima ir 
savų pasigamini! Bolševi
kam paėmus Vilnių, per de
monstracijas Kaune "Tau
tos” redaktorius pasakė an
glam : "Britai, mes jus pa
vysime.” Ir ištiesų mes bri
tus vejame.

Tos pačios "Tautos” Nr. 
41 "Tautos pažangos dieny
ne” skaitome, kad per par
tijos .konferenciją Smetona 
darė pranešimą apie augš- 
tuosius rumus, apie musų 
"lordų" rumus. Ką gi? Kad 
ir pats buvęs prezidentas 
kuo gi netinka į lordų ru
mus? Tinkamesnės vietos ir 
surasti negalima. Arba bu
vęs tarybos pirmininkas — 
baronas, jau ir dabar netoli 
lordo. Turim profesorių 
kurs yra buvęs musų pir
muoju ministerių pirminin
ku. Kur gi jam dabar dėtis? 
Ką besiginčijus su kun. d-ru 
šulte, katras j ų dviejų mo
kytesnis, geriau prašom į 
lordų rumus, bus ramiau ir 
rimčiau. Turim bankininką, 
kuriam jau ir dabar nevie
nas verteiva kilsteli gatvėj 
kepurę ir da atsisukęs pasi
žiūri. Užmauk bankininkui 
cilinderį, ir visi atsisukę 
žiūrės, kas čia per "lordas"! 
Tik dvarų reikėtų įsigyt. 
Bus ir dvarai! Štai skaitom 
Nr. 35 "Vienybės” kad gar
susis "pažangietis’’ M. Yčas 
ketinąs pirkti Biržų Tiške
vičiaus dvarą. "Geras ir iš
tikimas tame, įeik į tavo 
viešpaties linksmybę”! Su
manus žmogus! Kaip matyt 
iš "Vienybės”, jie su angių 
kvekerų pagalba žada pa
statyt kalvinų kunigų semi
nariją. Mat "Tauta" jau se
nai pamatė, kad krikščionįs 
demokratai yra "bolševi
kai." Prof. Voldemaras, 
kaipo mokytas juristas 
"Tautos" Nr. prirodė, kad 
sulyg dabartinių įstatymų 
net pats Dievas reikėtų lai
kyti kriminaliu prasikaltė
liu, kam liepęs žydams išei
nant iš Egipto "nusavinti" 
egiptiečius, išsinešti jų 
brangenybės —auksą ir si
dabrą, kaipo atlynimą už 
vergijos metus. Musų 'lor
dai" kvekerų remiami gal ir 
pataisys krikščionių demo
kratų krikščionybę, apvalys 
ją’ nuo žemės purvų.

X) į tuos purvus krikščio
nįs demokratai įlindo lig 
pat ausų. Ne tik patys įlin
do, bet ir valstybės vežimą 
įklampino. Vis su tais dva
rais. Musų "lordai" pamatė, 
kad dvaru išdalyti, darbi
ninkų, bežemių, mažažemių 
padaryti ūkininkais jų įkur 
dmti krikščionys demokra
tai neįstengs. Kairėn jie ne
gali pasukti, nes "profeso
riai" nepavelija ir "cicili* 
kii” šaukia: dvarų darbi- 
nmkų komitetai, žemęs ūkio 
tarybos, dvarų nacionaliza
cija, socializacija... 0 deši
nėn prašom... musų "lor
dams" to ir tereikia. Jie be
matant ateis talkon”. "Tau
ta" rašys (rašyti ji sakos 
mokanti geriau už kitus) 
smulkiesiams valstiečiams, 
"žemdirbių Balsas," kurs 
nuo spalių mėnesio vėl pra
dės reguliariškai eiti, stam-

LEN'GVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $10 Dabar $5
JEIGU LEKCIJOS NEPAT1KS.GRAZLS1ME JUMS PINIGUS.
Nėra geresnio budo už šį kursų išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rąžytu Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
anglų kalbų namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalyku* 
taip suprantamai ir pertikrinančiu badu, kad mokiny* netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstata dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad inter?- 
ringumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžias j mokinio minti su 
tokiu spėka, kai jis nekelia akių nuo lenke uos, kolei visko neišmoksta. lšta 
rimas angliškų žodžių ir vertimas liemviškon kalbon taipgi yra. praktiška*

šis kursas susideda iš 2S gražiai atspaustu ant geros popieros lekcijų. 
Pirma lekcija susideda iš S didelių puslapių —visos kitos iš 4 didelių pus-X 
lapių. 4

štai kę musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai: 
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padėką 

už jūsų atsakanti mokinimų ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jusi* 
mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū iK už konsulia* 
sija (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pa’ 
-arba, JOSEPH KIJAUSKAS. Norristovrn, Pa.. July 11, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję po 
SlO.Op už kursų yra taip užganėdinti— busi užganėdintas ir tamsta..ita- 
kėelamas dabar tik 45.00 už tę patį kursų. Bet užsirašyk tuo jaus -dabar. 
Vėliaus gali būt nervėJu. Atminkit, mes turini- tik 100 Kursų po 
kiekvienas. Po tp ir vėl bus po 410.00 kiekvienas kursas. Taigi, buk pir
mas. Siųsk 45.00 šiandien, {dėk markių už 15c. dėl iškašėių prisjunriab 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiusi lekcijas mtiMf 
atgal už trijų (3) dienu pu apturėjimo, mes sugražinsime pinigus. Šia kųL 
sas yra vertes $30.0). Musų kaina tik 10.00, bet tamsta dabar turi prm 
gauti jį už 45.15 su markėmis. Naudokis šia ptoga. Prisiųsk pinigus Mąn-. 
dien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Miney Ordčriu’*. Uuo 
adresu: ; ’

blėsimus. J r žemes klausi- 
lllSl| 101(131 • m9S” ^)ematant ^us

-—77— Ir kandidatų į augstuo-
Angiai domisi musų kraš-Įsius rumus daugiau turėsi

me. * R. D.
("Socialdemokratas.")

Ženi tai lukatt iWi-
Viename didžiųjų Ameri

kos laikraščių tūlas skaity
tojas išreiškė sekamą min
tį: girdi, kuomet žemė for- 
mavos, tai sulyg fizikos įsta 
tymų, sunkieji metalai ture-j 
ję "susispiesti" arčiau prie! 
žemės centro. Kadangi auk
sas yra vienas sunkiausių 
metalų, todėl prie žemės 
centro turi būti dideli aukso 
sandeliai.

Laikraščio bendradarbis 
geologas prie to skaitytojo' 
pastabos daro savus išva
džiojimus.

Pasak jo, nežiūrint to, 
kaip žemė formavosi — ar 
ji įgavo dabartinę savo-iš
vaizdą atšaldama ir sukietė- 
dama iš skystos ugninės 
masos, ar susispausdama ir 
sukietėdama iš pasaulinių 
dulkių — visviena sunkes
nės medegos dalįs turėjo su
sirinkti vidurinėj (centri
nėj) žemės dalvj, o lengvo
sios arčiau prie žemės pa- 
viršio.

Toliaus tasai geologas 
nurodo, kad atkartotinais 
apskaitliavimais, paremtais 
ant žemės svarumo spėkos, 
surasta, jog vidutinis žemės j 
tirštumas arba susispaudi-j 
mas yra penkis su puse sy-1 
kių didesnis, negu vandens/ 
Tai yra, kad tam tikro apė- L į 
mio žemės plotas tur 5.5 sy-!! 
kių didesnį sunkumą, negu j i! 
tokis pat vandens plotas. S 
Bet jeigu jieškoti žemės ~ 
sunkumo iki viršutinių arba į«a 75 
išlaukinių dešimties mylių1™ ' 
gylumos sluoksnių, tai že
mės sunkumas vidutiniai 
pasirodys tik du> ir tris ket
virtadalius karto didesnis 
už vandens sunkumą. Tatai 
yra ne daug ką sunkiau, 
kaipo metalas aluminis, ar
ba kvarcas (putnagas).

Iš to aišku, kad gulintis: 
giliau žemės sluogsniai turi 
būt daug svaresni, negu tie, 
kuriuos paprastai randama 
arti žemės kamuolio pavir
šiaus.

Žemės kamuolio paviršiu
je arba prie pat paviršiaus! 
aukso yra visai mažai, jeigu 
palyginti su tuo, kiek ran
dasi čia geležies arba kitų 
paprastų mums metalų. Bet 
palyginamas aukso gausu- j 
mas turėtų didėti juo giliau i 
į žemes, juo arčiau prie že
mės centro (vidurio).

Kitas reikšmingas faktas 
paliečius spėliojimus apie 
aukso sandelius žemės gilu
moj, yra tas, kad auks., ku
rį mes užtinkame ant žemės 
paviršiaus ar prie pavir
šiaus, matyt, yra ar bent 
>uvo susijungęs su išmesto
mis vulkaninėmis uolomis I 
(akmenais). Vienok šitas i 
paviršio auksas turėjo ilgą • 
ir prietikių pilną istoriją 
nuo to laiko, kuomet jis iš- 
indo iš žemės gelmių.

Pasvalietis.

CASCARĄ gF QUININEJ
FOR A*®

Coldt, Cougks 'O’ĄV' La Gr*p>e

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaisto* po ranką 
dėl pirmo nusičiaudėjimo.

Prašalina šaltį i 24 valandas— Pegeibsti. ’ ' . .
Gripų į 3 dienas—Geras nuo Gaivos skaudėjimo.

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

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA. -;

iįnė-kąrė žymįąi ątnjąinč.. 
Nauji rubežiai Italijos, Ju
goslavijos, Čekoslavijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Lietu
vos, Latvijos, Rumunijos, 
Vokietijos ir tt. Labai pui- 

į kiai nupieštas ir patraukian 
čiai sutvarkytas. Prisiųsk 
15 centų padengimui per
siuntimo lėšų. —Joseph Tri- 
ner Company, 1333-45 So. 
Ashland Avė., Chicago, III. 
_____________ (49)
NESIDUOKIT APSIGAUT

Mes užlaikome visokios rūšies su- 
Iženklytų kazyių, kauliukų ir tt Dėl 
įvairių štukorių. Su pagelba mus ka- 
zyrų galima padaryti stebėtinų špo- 

: sų. Dėl platesnių žinių klauskit šiuo 
adresu: (4)

P. SENKUS
Box 2. Herrin. IU.

CUNARD LINE



Imininkas pranešė, kad kiau-Į 
! simu jis neduosiąs niekam' 
statyti, paaiškindamas,, jog 

■ daugelis tų, kurie nori ”klau 
j simų," atėjo jau gerokai 
Į "munšainu apsišvietę,” tai 
! kokie jau čia, girdi, gali būt 
klausimai, "kuomet burnos 
pilnos." . j

Publika, tam pritardama, 
smarkiai suplojo delnais ir 
gardžiai kvatodama pradė
jo skirstytis, o komunistai, 
sustoję vienam kampe, 
bliauja lyg ožiai: "klausi
mų !” "klausimų!" !

Matydami, kad kalbėtojas 
juos visai ignoruoja, o pub
lika iš jų juokus daro, Frai
nos mokiniai pradėjo pas
kui peštis tarp savęs, kad 
jie netaip pradėjo, kaip 
"reikėję." Publika ir paliko j 
juos besipešant.

Aukavusieji draugai.
LSS. 60-tos kuopos pra < 

kalbose pereitą nedėldienį, 
aukavo Lietuvos 

Jankauskas pakvietė šie draugai: 
' e j. Šatas

G. Gabriunas 
A. Jankauskas 
D. Vaškevičius 
P. Ausie jus 
F. Kiršis 
F. Vaigauskas 
V. Gegužis 
J. Laurinaitis 
F. Rolis 
Domusis 
A. Kirkus

Iš

GRAŽUS NAUJAS VEIKALAS

“Kalvio Duktė
SOCIALISTŲ VAKARAI 

NUSISEKĖ PUIKIAI, j

Komunistus publika išjuokė
Pereitos subatos vakarą 

Lietuvių Salėj buvo LSS. 
60-tos kuopos balius. Nežiū
rint, kad tą sąvaitę keli ba
liai buvo jau buvę, žmonių 
prisirinko pilna salė ir so
cialistų vakaras nusisekė 
kuopuikiausia.

Ant rytojaus, nedėlios va
karą, toj pat salėj buvo so- ’ 
cialistų parengtos protesto j 
prakalbos prieš lenkus ir jų 
rėmėjus aliantus. Žmonių 
prisirinko tiek, kad salėn 
netilpo. Pusė po septintos 
svetainė buvo jau kupina 
svieto.

Vakarą atidarius, p-lė 0. 
Raulinaičiutė paskambino 
pianu, o paskui pirmininkas 
d. <’ ’ ’ ’
"Keleivio’’ redaktorių S. 
Michelsoną kalbėt.

Kalbėtojas nupiešė dabar
tinę Lietuvos padėti ir ragi
no amerikiečius remti Lie
tuvos žmones dabartinėj jų 
kovoj su užpuolikais lenkais 
ir kartu protestuoti prieš 
tautų lygą, kuri aiškiai tuos 
užpuolikus palaiko. Buvo 
perskaityta tam tikra pro
testo rezoliucija, kurią pub
lika vienbalsiai užgyrė. Ne- Iš viso surinkta $42 su 
gana to, Lietuvos darbinin- tentais, bet kurie aukavo 
kams paremti publika sume- mažiau kaip 50 centų, tų 
tė da $42 su centais aukų, vardai neskelbiami, 
kurios ant rytojaus buvo iš
siųstos Lietuvos Socialde
mokratų Partijai, su nuro
dymu, kad suvartotų jas 
darbiidnkų ginklavimui.

Susirinkimo ūpas buvo la
bai pakilęs. Žmonės pamatė, 
kad Lietuvos laisvė sočia is- 
tams daugiau rupi, negu ko
munistams, ar kitokiems po
litikieriams iš atžagareivių 
abazo.,

Pabaigus kalbėtojų^ pir
ma prakalbą, jauni Višniau- 
skai iš Dorchesterio palink
smino publiką savo daino
mis ir muzika. Jauna J. Viš- 
niausko žmona skambino 
pianu, o jis pats su savo se- 
sere Onyte dainavo. Jų dai
nos ir muzika publikai taip 
patiko, kad jie buvo iššaukti 
po kelis kartus.

Po tam "Keleivio

PARAŠE J. J. ZOLP.
Trijų veiksmų drama. atvaizdinanti karts baisenybes laike vokiečių 

patu jos Lietuvoje.
STATO DRAMOS IR MUZIKOS DRAUGIJA -GABIJA"

Gruodžio 4 dieną, 1920 m. 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

KAMPAS E IR SILVER STS. SO. BOSTON. MASS.
Prasidės 7:30 vaL vakare.

Virš minėtas veikalas yra perstatomas ne 
parodžius So. Bostono ir apieiinkės lie.uviams musų 
iškentėjo nuo vokiečių okupacijos.

Todėl m elas brolau ir sesutė, ateik ir pamatvk 
turėjo panešti Lietuvos sūnus ir dukteris.

Nepamirškite tos dienos ir pasipirk tikietus iš anksto, ne.- 
nelikti.

širdingai užkvieci* D. ir M. D. -GABIJA.”

gynimui

Vardan Lietuvos darbinin
kų. LSS. 60 kuopa taria vi
siems aukavusiems drau
gams ir draugėms širdingą 
ačiū.

LSS. 60 kp. Komitetas.

”1i
oku-

pelno, cet dvi to, kad 
broliu vargus, kuriuos
tas skriaudas, kokias

vėliau g-ai

Lietuvių Bendroves Banka

1KANCE 7

- šeimynų, 10 kambarių, <ra- 
zai, toiletai, skalbynės ir mau
dynės kožnai šeimynai. Atski
rai budavoti namai Dorchestery 
arti So. Bostono. Kaina $2.500 
ir $500 imokėt. Savininkas yra 
muzikantas ir gyvena N. H? ir 
todėl taip pigiai parduoda ir gal 
parduos' <la pigiau.

KETURI PARTNERIAI

Pigus Namai 
I ir Ukes
I
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jį, gali sudėti po 50o0 dolerių arba 
| mažiau ir papirkti 40 šeimynų

.. • .5 šeimynų, 17 kambarių, va- 
• "‘"-y .skalbynės, toiletai, pečiai, 

lurnišiai (fumice), piazai. ga- 
zai ir visi kiti naujos mados j- 

taisymai dėl kožnos šeimynos. 
Mediniai 6 metų senumo namai 
arti Franklin Parko. Randų ne
ša $78 per mėnesį. Kaina $6,- 
4,W. Savininkė yra sena mote
riškėj ir dabar serga ir iš tos 
priežasties gal parduos dar pi- 

giaus.

PINIGUS | LIETUVĄ galite siųsti drąsiai, musų Banka 
pristato adresatui j 3—4 savaites. Dabar kursar že
mas, c pinigai ten labai reikalingi. Ateina kalėdos, 
siųskite nieko nelaukdami. Musų Eanka 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.

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

LIETUVOJE ATSTOVYBE. 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
mui Lietuvoje, aprūpina visus iš Amerikos atvažiuo
jančius. pagelbi su Lietuvos pasportais ir Amerikos 
Konsulių vizais iš Lietuvos Į 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. Bankos Direktoriai susideda 
iš pasižymėjusių visoje Amerikoje lietuvių veikėjų.

PASIDĖKIT PINIGUS i 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.

t

PIRKITE ŠERUS gerose lietuviškose kompanijose. No
rėdami tikrų žinių apie kokią nors Kompaniją, paklau
skite mus apie tai, mes duosime teisingus patarimus. 
Da turime kiek serų ir musų Banko, bet jie pabrango, 

. parsiduoda dabar po $42-5.00 kiekvienas.
Su visokiais Reikalais kreipkitės šiuo adresu:

Bostono kriaučių pareiškimas Svarbi Draugi jų Konferen
Šiuomi pareiškiame, jog 

Talboto kompanijos kriau
čių streikas dar tęsiasi. 
Nors Talboto kompanija 
paskelbė per tulus vietos 
laikraščius, kad ji padarė 
sutarti su kokia tai unija, ar 
geriau sakant, salaveišių 
armija, bet streikieriai su 
tais salaveišiais nieko bend
ro neturi ir streiką tęsia to
liau. Beabejonės. ras paskel- ............. ................
bimas buvo Įdėtas tyčia, kad ferencija po 3 atstovus kiek- 
suklaidinus darbininkus.' viena. Jeigu kurios draugi- 
Panašųs melai buvo skelbia- jos nesuspėtų atstovu išrin- 
mi jau daug kartu. Betgi kti, tai stovintieji tu drau- 
mes stebimės, kaip tokius gijų komitetai prašomi da- 
melus gali talpinti laikraš-! lyvauti kaipo atstovai, 
čiai, kuriuos palaiko patįs' ——::—
darbininkai, dargi didžiu- Brikas X aitkienės neianky- 
moje kriaučiai. Todėl prašo
me, 
ta . neteisinga 
Kuomet streikas pasibaigs, 
mes, presos komisija, patįs 
apie tai pranešime visuose 
laikraščiuose. Nors strei- 

. kuojame jau vienuolikta są- 
vaite, betgi streiką tikimės 

(laimėti, nes streiklaužių ne
siranda. išskiriant kelis bo-

, kurie daro gėdą ri- 
isiems susipratusiems kriau-

cija
Lietuvos Piliečių Sąjunga 

šaukia visų draugijų konfe
renciją, kuri Įvyks nedėlioj, 
i 9 d. gruodžio, nuo 12 vai. 
dieną, Lietuviu Svetainėj, 
kampas E ir Silver st.. So. 
Bostone. Konferencijos tiks 
las: bendrai aptarti apie su
teikimą greitesnės ir dides
nės pagalbos kovojančiai už 
laisvę Lietuvai. Draugijos 
prašomos išrinkti i ta kon-
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namus ant Commonwealth avė., 
Brookline, kur neša randų $35,- 
000.00 per metus ir čvsto pelno 
nemažiau kaip $15,000.00 per 
metus. Kaina ir išlygos bus ga
lima gauti labai pigiai, nes sa
vininkas tų namų yra milionie- 
rius ir nenor daugiau užsiimti 
su namais.

davo.
■, kad laikraščiai atšauktų Žinioje apie Briko užmu- 

paskelbimą. Šimą,

Gera vieta vakarams 
praleisti.

So. Bostoniečiai, štai jum sėlius, 
klausimas: j ‘__ ’

Ar dabar, kuomet ateina čiams. 
šalta žiema ir jums prisiei
na gyventi nekūrenamuos?' 
namuose, kuomet namie va
karais nėra kas veikti ir nė
ra kur išeiti, — ar dabar ne
gerai butu turėti tokią rie
tą. kur kambarys švarus, 
šiltas, puikiai apšviestas, 
kur yra visokių laikraščių, 
kur susirenka geri draugai, j van st 
kur vakarą galima smagiai. įuareštUoTas

Presos komisija:
■J. -T. Peldžius
■J. J. Lukauskas
•J. A. Žardeckas.

pereitam "Keleivio" 
numeryje, buvo pasakyta, 

j kad jis gyveno pas Vaitkus 
k 1 ant "burdo” ir paskui lanky- 
, davo Vaitkienę. Mums tapo 

paaiškinta, kad Brikas per 
, paskutinius metus nė kartą 

nebuvo užėjęs pas Vaitkie
nę, bet reporteris tą sakinį 
iškraipė.
VAKAJŪNĖ~MOKYKLA.

L. T. K. Bažnyčios yra įs
teigta pradiniai ir augštes- 

įni mokyklos ktirsai. Mokyk- 
; la padalinta į du vakaru: 
utarnikais ir ketvergais, 
kas sąvaitę ir.tęsis per visą' 
žiemos sezoną.

Bus mokinama sekanti 
dalykai: anglų kalboje, Ge
ografija, abelna Istorija, 
Aritmetika ir Algebra. Lie
tuvių kalboje gramatika ir 
i ašvba. Mokykla tęsis kas 
vakaras per dvi valandas, 
prasidės kaip 8 vai. iki 10, 
kiekviena klesa užims va
landą laiko, taip kad į valan
dą bus galima imti du daly
ku. Mokytojai bus iš Bosto
no Universiteto.

Direkt Kun. S. Geniotis, 
Sekr. p. W. E. Craig.

Susirinkimas.
Lietuvai Gelbėti Draugi- 

susirinkimas atsibus

ROJUS ANT ŽEMĖS
tam žmogui, kuris galėtų vienas 
arba su švogeriu pasipirkti 300 
akerių ūkę, 20 galvijų, 18 kiau
lių, 3 arkliai. 200 vistų, 10 žąsų, 
9 antys. <5 kalakutai, 60 tonų 
šieno, ir daugybė bulvių, kopūs
tų. morkų, burokų, pupų, komu, 
arbūzų, obolių ir kitokių vaisių 

ir daržovių.
Visoki reikalingi įrankiai išdir- 
bimui žemes, taipgi gezinis in- 
žinas dėl piovimo malkų ir šieč- 
kavimo komų. Budinkai yra 
pirmos klesos, Stuba 10 kamba
rių, kute. 95 pėdų ilgio ir 40 pė
dų pločio. dideli sailo (šilo) viš
tininkai, kiaulininkai, pastogės 
dėl mašinų ir įrankių. 125 ake
liai dirbamos, lygios žemės, kai 
stalas, prie juodžemio. 100 ake
rių miško ir 75 akeriai ganyklų. 
18 akerių ežeras su daugybė žu- 
vių prie stabai didelė upė su 
daugybe laukinių ančių ir žuvių, 
teka palei rubežių ir geležinke
lis eina pro vieną šoną farnios. 
Visa žemė yra aptverta ir Statė
Road eina per viduri žemės tie- ; 
šiai į didelį miestą Nashua, ne- į 
toli Loweliio, kur tūkstančiai S 
lietuvių ir lenkų dirba įvairiose | 
dirbtuvėse. j
Tokią ūkę turėdamas gali žmo- • 
gus gyventi kaip Rojuj. Kaina } 
tos ūkės buvo $20,000.00 dabar s 
galima jau pirkti už. $16,000 ir j 
$7500 dolerių įmokėt. bet per- Į 
kant mažu dar bus galima nu- ( 
derėti. Taipgi butų galima su- 1 
mainyti ant namų Bostono apie- Į 
linkėj. į

PRIVERSTAS PARDUOTI. (
Krautuvę, pekarnę ir išdirbtą ) 
biznį. Viskas turi būti parduota | 
iki 1 gruodžio, kitaip savinin- ’ 
kas bus priverstas skolinti pini
gų ant didelių nuošimčių 
apmokėjimo — ’— 
skolų. Yra 3 
vigadomis. 3 ,____ _  ______
duonai kepti, du trokai. Viskas 
bus parduota 
nai. Kaina ir išlygos bus pri- 

imtos ant pirmo pasiūlymo. <(

LITHUANIAN I
AGENCY |

A. Ivaškevičiaus ofisas jį; 

361 Broadway f 
SO. BOSTOH, MASS.
Telephone S<5. Boston 605 ir

So. Boston 31.

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

Telefonas: So. Boston 1061.Suareštavo "moonshine” 
pardavėją.

Samuel Glassburg, gyve
nantis po numeriu 42 Fab- 

Dorchester. likosi 
, . .. ; --^s už pardarinė-

” redak- praleisti prie skaitymo, ar-|j;mą "moonshine.” Jis par- 
> ’štofo” 

\ -x 4. • x poiicistui Bird ir papuolė i; Ar nenoretumet jus ateiti 
. vakarais i tokią vieta liuo-! 
. sam nuo darbo laikui pra- 
. leisti? .

Tokia vieta yra So. Bos- L 1€t- 
’ono lietuvių socialistu kam j 
’i-rrvs. Jis randasi Bethesda 
Hall’j, 409 Broadvvav,. netoli 
nuo F streeto. Tai yra pui
kiausia ir parankiausia vie
ta visam So. Bostone. Socia
listų kuopa nutarė parsi
traukti tenai rišu Amerikos 
ir Lietuvos laikraščių ir tu
rėti atdaras duris visiems, 
kas tik norės ateiti. Jauni ir 
vedę, vyrai ir moteris, visi 
vra kviečiami, visi bus pri
imti.

Nedėldieniais nuo 1 vai. po 
rietu nutarta laikyti forma
liai kuopos susirinkimai. 
Tuomet galima prisirašyti 
ir prie socialistų organiza
cijos. Vakarais gi kas ne- 
dėldienis nutarta laikyti te- ' 
nai viešas diskusijas.

Atrasti socialistų kamba
rys labai lengva. Reikia eiti 
tiesiog nėr tas duris, kurios Prakalbos ir Koncertas, 
veda i Bethesda Hali (409 Ateinančiam nedėldieny, 
Broadway). Užlipus pir- 5 d. gruodžio, Lietuvių Sve- 
mais laiptais augštyn, rei- tainėj, atsibus prakalbos ir 
kia eit Į kairę iki pat galo koncertas. Rengia Lietuvai 
koridorio. Tenai ant stikli- Gelbėt Draugija. Pradžia 2 
nių durų yra numeris 15 — vai. po pietų. Kalbės adv. 
tai socialistų kambarys. Eik F. J. Bagočius. F. Reimer, 
tiesiog Į vidų, kaip Į savo 
namus; o kaip susipažinsi 
su draugais, bus da geriau 
negu namuose.

Areštavo 8 policmanus.
Šiomis dienomis Bostone

tapo areštuoti 8 policmanai niauskas, K. Žemaitis i/M 
už plėšimą krautuvių. Biekša. Įžanga dykai.

torius kalbėjo apie Ameri- p? 4Pr^e draugiškų pesneke- (]aVg kvortą savo 
inflpiima. nu- • I lTOiiristui Rirrl iv Tkos socialistų judėjimą, nu

rodydamas, kaip reakcijos 
šėlimo metu Socialistų Pa r 
tija buvo atakuojama iš lau
ko, ir kaip Frainos ir kito
kie provokatoriai, apsimetę 
"revoliucionieriais," sk; < dė 
ir griovė ją iš vidaus. Buvo 
Įkurta net komunistų parti
ja, kad sunaikinus socialistų 
organizaciją. Tverdamas 
komunistų partiją F raina 
aiškino, kad jos tikslas bu
siąs kelti revoliuciją ir vers
ti " žemėn kapitalizmą; bet 
kaip tik komunistų partija 
susiorganizavo, ji ne su ka
pitalistais kovojo, bet tuo
jaus apskelbė karę socialis
tams ir kitoms pažangioms 
dai bininkų organizacijoms, 
kurių patįs kapitalistai ne
galėm sunaikinti. Tečiaus 
nežiūrint visų tų provokaci
jų. nežiūrint viso reakcijos 
šėlimo, Socialistų Partija 
šiandien yra tvirtesnė, negu 
kada nors. Jos kandidatas Į 
prezidentus ši rudenį gavo 
apie 2,000,000 balsų. O kur 
yra kamunistai? Kur jų 
"revoliucija ? Kur jų mo
kytojas Fraina?

’ Komunistams, kurių sa
lėj, matyt, buvo nemažas bū
rys. pasidarė karšta. Jie 
pradėjo sėdynėse judėti ir 
reikalauti "balso.” Kalbėto
jas jiems atsakė, kad jie ir 
taip jau turi perdidelį "bal
są.” Publika pradėjo kvato- j 
ti. Komunistai aptilo, bet 
paskui ir vėl ėmė niurnėti. 
Kalbėtojas tečiaus juos vi
sai ignoravo. i

Pr ikalbai pasibaigus, pir- <

PRANEŠIMAS
Labdarystės Draugi
jos nariams.

Šiuomi pranešu, kad Lie
tuvių Labdarystės Draugi
jos viršininku rinkimas at
sibus pėtnyčioj, 3 d. gruo
džio. 7:30 vai. vakare. Lie
tuviu Svetainėj. Visi nariai Jos 
yra kviečiami atsilankyti ir ketverge, 2 gruodžio, po nu- 
išrinkti tinkamus viršinin- meriu 327 E. .st., So. Bosto- 
kus sekantiems metams, ku-'iie. Yra daug svarbių reika- 
rie pasekmingai darbuotųsi lų, todėl visi kviečiami atsi- 
draugijos labui. ” lankyli. ,

A. Rasimavičius, sekr ' Kun. S. Geniotis, sekr.
I

Daktaras CaSper persikėle 
naujon vieton.

Visiems žinomas lietuvy.* 
dentistas daktaras Casper 
(Kasparavičius) persikėlė i 
naują vietą. Dabartinis jo 
ofisas randasi po numeriu 
425 Broad\vay, skersai nuo 
naujojo So. Bostono pašto.

kun. S. Geniotis, Z. Puišiu- 
tė, M. Damijonaitienė ir K. 
Šidlauskas. Koncertinę dalį 
išpildys pianistai A. Liut
kevičius, P. Šarkaitė ir Viš- 
niauskienė. o taipgi solistai 
O. Višniauskaitė, A. Vis-

f

PARDUODU VOSE PLAYER 
PIANĄ.

lažai vartotas, visai kaip naujas. ><• 
olių muzikos, parduodu už pusę kai- 
os. Taipgi gerą pečių šildymui. 
Creipkitės pas:

Jos šarkiunas
537—6th st., So. Boston, Mass.

3 ŠEIMYNŲ STUBOS.
Dorchester, 3 šeimynų. 15 ruimų 

isi įtaisymai, puiki gatvė, genau- 
iam stovyje, randų $93 ant menesio, 
ali atnešt $105. Savininkas apleisda- 

nas šią valstiją parduoda už S8,30»), 
>?t verta S9J500. Tokias stubas ne- 
engva surast. So. Bostone kampinis 
storas, 2 ruimai užpakaly, 2 tenemen- 
ai viršuj, toiletai ir gasas. tik $2200, 
lažai įnešt. Kita 3 šeimynų stuba ■>- 
-1 ruimų, toiletai ir gasas, naujai 
>entyta, tik $2100, lengvos išlygos. 
\bidvi šios stubos lengvai išrandavo- 
amos. Puikus pirkinys.

MORGĄ N and COMPANY
453 VVashington st., arti VVinter, 

Boston, Mass.
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J dėl 
mirusių giminių 
namai su visomis 
pečiai ir mašinos 
sykiu arba asab-
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BALTIC-AMERICAN LINE
Paveldėja 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.
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10.000 Kalendorių.
Visiems kam tik yra reikalinga 
Nauju Metų didelis su šventėm 
Kalendorius bus suteiktas do
vanai musų ofise nuo pradžios 
gruodžio.

LITHUANIAN AGEN'CY
361 Broadway, So. Boston. Mass
s-~

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.
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JUOZAS ZUPKAUSKAS

X 
X

X

T
T❖ t t

Siutus 
ir 

viršutinius 
švarkus

Geriausiai

pas

Užlaikyk tą Linimentą 
Paranku!.

Sergant nuo reumatizmo, stresu diegimo, 
strendieglį, neuralgijos, akaudtjimo tau- 
meniį, sustingeju sąnariu, mulungio ir 
kitu išlaukinių skaudijimn ir gslimu, 
vutuok

X

GERA PROGA ęnerginęam vyrui 
>rie pardavinėjimo aliejaus serų. Bus 
nokama jreras nuošimtis pinigais. Pa 
‘yrimas nereikalingas. Adresuokite: 
toom 325. 60 Statė st., Boston. Masą., 

’.rba ateikit ypatiškai tik subatomis.

PARSIDUODA NAMAS.
SO. BOSTONE, gražioj apielinkėj gy
vena savininkas ir randauninkai, 13 
kambarių; jr^rai .pataisytas ir pigiai 
parsiduoda už $2.000. (49)

CHESSMAN 
l'sl Huntington avė., Boston, Mass.

a i■
Gothardol

(pirmiau žinomo kaipo SaverosGotbardil- 
kan Aliejus) aa* staubo* skautą u o tikrai 
aplaikyti greit* pastipo Tas pasekmin
gas naminis linimentas yra vartotas per 
ne mažiaus kaip keturios deiimtys meta 
tu užaanedintu pasekmių dSl tpcaHjimo 
vietinio skausmo ir pamaiinltno suputi- 
mo. Pardavtnetaa Mact aptekai. Dvi 
miems. 3t> ir eo emtai.

w r sevfraco
C E D A R R A P11) S IO A

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

Šio Rudens Sezone, Harrison Komp. gali pasiūlyt dau
giau ir didesnės vertės tavorų negu bent kuriame sezone 
seniau, todėl, kad ji nepirko jokių SIUTŲ arba OVER- 
KOTŲ vienus metus pirmiau, bet pirko juos dabar, kada 
prekės nupuolė, ir todėl parduoda daug pigiau negu kiti 
storai. Aš užprašau mano draugus atsilankyti ir pama
tyt mane. Aš užtikrinu sučėdyt jums nuo $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 $48.50.

JOSEPH ZUPKAUSKAS
Sąryšyje su S. H. HARRISON CO. 

662-672 WASHINGTON ST BOSTON, MASS.


