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menės Musų linija eitų, nuo Voti nesą spėkų. Cholera pa- » _ u, Wilsona« tuvėj' pusryčius.Jakaičiu nalei Varėna Vie- drnHa F/virinio ir rvhi *«“W i-yga u p. pusonas -

cų kilo dėl Vii-
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š banko ir a*ėmę dvi‘i

ir kitokių
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kongreso, 
klerikalai 
giasi.
' GAISRAS ANT AMUNI

CIJOS LAIVO.
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NORĖJO MASKVĄ PAIM
TI IR SOVIETUS NU-'.

VERSTI.

SUSITAIKR BU TURKAIS 
IR TOTORIAIS.

True translation filed*with the post-master ai Boston, Mass^ on Dec.
| S, 1920, as required by the Act of October 6, 1917. (

Lenkų genenlo Balakovičo 
imįjt nmaikiita^ 

' '■ • —A O V-?.' ■-•S

mų duris ir išmetė per lan
gą moterų, kuri gamino vir- 

_* a Ant vir
šaus tuose pat namuos tapo

pačią dieną Armėnijos so
vietų vąldžia gavo pasveiki-

Doc. True tranolation ftlod with the poot-iTrua tranolatęon fUad with tne post- 
master ak Boston, Mass., on* Dec.Tmaatar at Bo»too, Ma ,s., on Dec. 
8, 1920, M required by the Act of Į 8. 19M, as reųuirad by tne .vt of 
October «, 1917. OctdMr «. 1917.

. * i LENKIJOJ SIAUČIA
cholera.

■*#» tesRblika. 

kiai plėtotis cholera. Dakta-‘(
—rai esą užimti kova su šilti- •- 

musų ir Želigovskio kanu- ne ir su nauja -epidemija ko

ja kaičių palei Varėną Vie- sirodė Eodziuje ir rytų

j * t (KOMUNISTAI | 
lenkų vai-

džia, tuojaus mušė savo tal-tlr ' , 
kininkui, .turkų tautininkų ??u®ra®-

•KELEIVIS
1U1B0 ŽMONIŲ LAURUTIS

ŪMU* J. O.G«Uto«<X

< a:

5M-M.
80. BOSTON, MASS. 8 GRUODtlOliEC.. 1920 M,

”Enterxi m Secoad ClaBt Mattor** February 23, 1905, ąt th9jP9ĮĮt_0jfice at Boston, Mass., under the Act ožMarch 3, 1879.

karę'su Želigovskiu'^SS
‘ ■----------------- . J

VILNIAUS ŪKIMĄ
$PR$S PATĮS GYVEN-

--------- yio linkį toliau ant Širvintų fronte, kur sugrusta lenkų 
lauke balsavimo tvarką da* it* Giedraičių,> paliekant kariumenė, būtent: Liętu- 
Čos Tautą iĄrgos kariumenė šiuodu miesteliu neutralėj vių Brastoj, Baltstogėj ir 
’ Tautų Lygos pirmininkas .ir *°Jjau k Lydoj. Ąprirgimų kas diena
* " * (ištark: Buržua) • buna vis daugiau. Lenkaii *želigovskio linija prasi- varčią bėdą ant bolševikų, 

dėtų nuo Dėksnių (apie Va- buį jie atnešę Lenkijon tą 
rėną jr eitų 6-10 kilometrų ** ....... * * **
pločio ruožu į rytus nuo mu
sų linijos, pasibaigdama 
apie Varnėnus (Worniany).

„Kontrolės komisijos na
riai išvažiavo šią naktį į 
Vilnių ir Varšuvą.

"Ženevos Konferencijoj 
Lietuvos valdžią atstovauja

bininkai P. Klimas ir T. No- j sąjungininkai išnaujo per- Rolhlha " ! V•_ SA________ ■*_ Ar*_ ___ ?_

buk jie atnešę izenkijon tą 
ligą. Bet ištiesų tai lenkų 
buržuazijos^vędama karė iį 
žmonių baoaš ‘ tą pavietrę 
pagimdė. Jie ir Lietuvą ga- 
i užkrėsti. '

TURKAI REIKALĄ UJA 
PERŽIŪRĖTI TAIKOS 

_______ ___ ___. p i sutartį.- 
A. Voldemaras ir jo pageli Turkija pareikalavo, •' i<ac 
bininkai P. Klimas ir T. No-1 sąjungininkai išnaujo per- 
ru^. A"_______Baltutis. , [žiūrėtų taikos’sutartį su ja. ____  __ _
. d*1" P®ra oficialių jj nori geresnių užtikrini- rfnai, nei pąti Tautų Lyga

žinių apie tai, kad Tautų !mų sultono teisių, peržiūri- tegalėję iŠgllbėti Armeni- 
Sąjunga butų atsakiusi prr pmo rubežiaus tarp.Enos ir imti Lietuvą ir kitas Balti-lįidij^T pripažinimo T^a 
jos valstybes Tautų Sąjun- uy^į autonomijos po Turįk1 
gos nanais. Apie tai dar ne- fos valdžią. B sąvo -pusįs 
buvo galutino nutarimo. Turkija apsiima pripažinti

LieLJirfora. Biuras. J Armėnijai neprikįusomy-’
- ’jerdavė"1 jas Armėnijai. Tą

Kaune tapo padalyta pa
liaubos sutartis. Karė tarp 
lietuvių ir Vilniaus lenkų li- 

‘ kos pertraukta ir Vilniaus 
gyventojams patiems bus 
teista nubalsuoti, kur jie no
ri prisidėt: prie Lietuvos, 
ar prie Lenkijos.

Kaip žinia, katė tarp lie
tuvių ir lenkų kilo dėl Vil
iaus, kuri užgriebė lenkų 
generolas Želigovskis, kuo
met lenkai šuinušė bolševi
kus. —~.

Dabar Tautų Lyga siun
čia į Vilnių tarptautinę ka- 
ritunenę,' kad A pridabotų 

'tvarką, kuomeT tenai eis 
žmonių balsavimas. Kurių 
naudai balsavimas išeis, tje 
turės apmokėti tos kanu- 
jrienės lėšas. Jeigu Vilniaus 
gyventojai ųutars - pasilikti 
prie Lietuvos,, tai Lietuva 
tūrėš apmokėti persiuntimą 
ir užlaikymą tarptautinės 
kariumenės; jeigu Vilnius 
nueis su. lenkais, tai Varšu
va turės tas lėšas padi

Tautų Lygajaukrey
Raudonojo Kryžiaus orga
nizacijas, prašydama, kad 
jos nusiųstų į Vilnių Lygos 

Įrarmijai A •
reikalingų dai .,.

Taigi dabar lauksime, 
kaip nuspręs -Vilniaus gy
ventojai.

Šita žinia laivo jau para
šyta, kaip atėjo iš Lietuvos 
Informacijų Biuro praneši
mas, kad gyventojų balsavi
mo* Vilniuje nebusią, ir kad 
Žulikauska8 turėsiąs kraus
tytis iš Lietuvoa. sostinės 
SĮąKc ■ 3 —

Štai, Informacijų Biuro 
pranešimas:
VILNIUJE PLEBISCITO jungia Vilnių su Lenkija.! Pereitą nedėldienį Broo- 

nebuk a ' <* \ * ................... —
Želigovskiui duota laiko iš- lenkiškas, kaip ir Varšuva. | laivas pi ------ ---------

atnešti iš Vitaiaus. ,Vilniaus gyventojai esą tik* jos. Kada pradėjo eksplio- 
Gruodžio 4 d. vakare Lie* ri lenkai ir kitokiais nema- duoti 10 colių šoviniai. stai

Sto. Butai. 5M-M. Metai XV.
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perkūnas pagriovy
KELIS NAMUS.

Pereito® nedėlios rytą per 
Rhode Island valstiją parė* 
ja labai smarki parkunija. 
Apie Warwicką žaibas kir
to į kelias triobas. Vienoj

M ’gtota“ pasivėlino. išrauta w ir
Londone gauta iš Mask- čios moteriškės. Kitam 

vos bevieliu telegramų ži- kambaryje dvi lovos tapo 
nia, kad Armėnijoj apskelb- visai sulaužytos. Viena mo
tą Tarybų Respublika, ir tęris liko sunkiai sužeista, o 
kad ačiū bolševikams ji jau kitiems tik plaukai apsvi- 
padariusi taiką su turkų 
tautininkų kariumene, ku
riai vadovauja Mustafa Ke-

"Vienu smūgiu tapo pa
naikinti, tarpe armėnų ir 
muzulmanų amžiais užsise- 
lėję nesutųdtoai ir įvykinu 
ą tarp Armėnijos ir Azęr- 
midžano*darbininkų vieny-< 
♦ė,”, sako Maskvos telegra- 
na. MNei Anglijos užtikri* 
iiimai, nei V Hilsono žadėji

Bet kareivių neteko ir pats 
pašautas Varšuvon sugrįžo. ,

Varšuva. — Bolševikai 
sutrupino visus generolo 
Bulako Balakovičo pulkus. 
Likusieji jo kareiviai išblaš
kyti ir bėga Lenkijon visais 
kelaia Tūli jų pasiekė Lęn-

ios nuo skerdynių ir terioji- 
-* r M,,*10, valdžia ivvki-
omijos po Turkjk no taiką Armėnijoj.

u/’Seredoj
jiovietas ęio provinci- 

ėjoT ginčas* b*

V^IAUS^U

labai džiaugiasi, jog per eina ijvien Rusijos bolše-
6 šitokį įstą-

išmata1 WlV0 P*VridinUtms:
dmaugsmo jie nematą. 2mo-i "Kiekvienas asmuo, kuris 

v»?'Pandy8 Mustafos
rėš pabaigos (tai kodėl j gemalo valstybės ribų, bus 
suvos ponai jo® nebaigė
nnHkiekvienas asmuo, kuris non nei tikėti, kad bus pagautas nešant tavorą,
jau pasibaigus, lenkai ma- baudžiamas mirtimi.” 
no, kad pavasary bolševikai Į*^ '
vėl atnaujinsią puolimą C 
Varšuvos. Paskui lenkų vai- Dft 
džįa sako, kad iš -vakarų jai | 
duobę kasą 
taipgi prieš

lintt .<

AUTOMOBILIAI UŽMU
ŠĖ 3308 ŽMONES.

I Statistikų biuras Washin- 
jgtone skelbia, kad per 12 
pastarųjų mėnesių automo
biliai Suvienytose Valstijo- 
se užmušė 3308 žmones.
TRAUKINIS ’ įgriuvo- 

UPĖN.
Netoli Orange miestelio, 

Mąssachusetts valstijoj, pe- 
Įtos nedėlios naktį tavori- 

nis traukinis įgriuvo upėn. 
Mašinistas, pečkurys Ir 
breikmanas buvo užmušti.

JB DARBO LAUKO.
t Detroite Šiuo laiku yra 

75,000 darbininkų be darbo. 
Majoras sako, kad išviso te* 

nimų nuo turkų komandos.” Inai atleista nuo darbo 100,- 
Lonupno diplomatų tarpe 00O žmonių,-bet 25 ntmšfm- 

kalbama^kad dabar turkų [čiai jau išvažiavo kitur* x • 
tautininMi siusią savo spė* | 
’cas priūži aikus.

ATSIDĄI 
NR

vokiečiai. Čekai tmoioe mieste* tavo su- 
taipgi prieš ją nusistatę. O šaukti* Italijos Socialistų 
iš kitos Lietuva, girdi, ta se- Partijos kongresas, kur no- 
noji Lenkijos sąjungininkė, rėta itaeJbėti partijos vie- 
nutraukusi visus istorinius Įnybę. Bet komunistai būti* 
draugiškumo ryšius ir pra- Inai užsispyrė partiją šuskal 
dėjusi prieš Lenkiją kare, dyti ir atsiskvrę išėjo-iš 
norėdama atimti iš jos Vii- kongreso. Bunu^ija i n

* i g to labai d^
norėdama
nių. '|kle

Vakarų tautoms Vilniaus |gia 
klausimas esą sunku supra
sti, nes vakarų Europa ne
suprantanti tų ryšių, kurie

—i i i, —.. >. *
165 MAINERIAIIŠTRU- 

KO Iš UGNIES.
Uniontown, Pa. — Aną 

savaitę Uniontovvn ir Conn- 
eusvillės anglių kompanijos 
kasykloj čia kilo gaisras. 
Ugnis prasidėjo nuo didžio
jo šaf to. Tuo tarpu prie dar
bo buvo 165 darbininkai, bet 
visiems pasisekė pabėgti. 
Kad ugnį užgesinus, kasyk
la tapo prileista vandens. 
Nuostoliai siekią mažiausia ___ _ , ,______
$1,000,000. kijos rubežfų ties Dayid-
M,970 BALSŲ UŽ SOČIA- ŽįfojįL ‘ *‘“"7 .

USTUS. i'^Sp j^ibaigė Belakovi-
Passadena. Ste News” & avįXra prieš Kurij,. 

praneša, kad Califoraijos j0 pienas buvo — paimti 
valstijoj per prezidento rin- Maskvą^ sukelti prieš bolše- 
kimus šįmet socialistų kan- vikus milionus Rusijos kai- 
didatas gavęs 64,076 balsus. nriečių ir nuversti sovietų 
Ketun metai atgal už sočia-"valdžia

Jisai" pradėjo laužtis Ru' 
Dar- sjjon tuo laiku, kaip bolšead-- 

kai buvo pradėję mušti gb- 
VERTIS nerolą tfrangelį. Lenkija 

, .tuomet buvo padarius ątr 
—pertrAiką įr —

bininkų partijax$iga.
FAVOGEt

Anį;i®t'lfiėw Yorke ban- r“s?is. :
ditai užpuolė deimantu

^maP 
deimantai, pabėgo. Pa- var^1u9nA1‘'il'*8ivcritr^*!|*lJ 

vogtų deimantų ap-- su '
skaitoma i'S60,i»0. i ru,.98?>1!')i. J° arr?ia nem?’

. !.2^J°,bet augo? ij. buvo’pasie
MASKVA PATARIA XUR- •kus.ajau^20,000’.v.yrų. *J»;pa-mo z-,, v •- rni'AiuA •i.ęiA'n'uo.J“u , ’ . •'v**, •".f*; Nortiį Chrimsfoi^ Maw.’tKAMš ARLEIŠTI ’

užsidarė abrusų audiny^ia; NUA. Pnetiki^ož^o..^Voielio-
• Sakoma,’ ktfd Maskvos

______ - valdžia, sužinojusi jog Ar- ^P1^’įug žmonių Bet 
meni joj įsikūrė sovietų vai* yisur pradėjo jam »pn«šintis 
”• ' * • — . i- dabar jis tapp visiškai su-
kininkui, .turkų tautininkų Keliolika .įukstan-
vadui MustMai, telegrama, . 9 V° k,arem1 paėmė •
rairindamA ii tuniaiia ii ‘ Ar- j nelaisvėn.

I ; Balakovičius sugrįžo da- 
/bar Lenkijon tik'su dviem 
tuksUnčiais kareivių ir prie 
to da pats pagautas. DSbar 
jis guli Vaduvos ligonbuty- 
je. Vienas tukstanturjo ka
reivių insai atsišakfes trauk* > * 
tis atgal ir vęikiaus’pereb 
bolševikų pusėn.

Varšuva sako, kad Balą- • 
kovičių pražudęs priešingas 
žmonių nusistatymas. Jis iš t. 
visų pusių buvęs apsuptas 
priešų . Savinkovas, rusų 
juodašimčių politikos vadė* 
jas Varšuvoj, dabar esąs la
bai nusiminęs, juodašimčiai 
jau nebetekę vilties; l&d to
kiais žygiais, kaip Deniki- 
no, Kolčako, Wrangelio "ar 
Balakovičiaus butų galima 
įvykinti Rusijoj ”tvanžį” ir 
sovietų valdžią nuversi.

♦

REIKALAUJA 10 CENTŲ 
DUONOS.

Chicagos miesto tarybą 
su brangumu kovoti sušau* 
kė anądien į City Hali duon
kepius ir patarė jiems nupi
ginti duonos kainą ant ava
linių kepąlų nuo 15 iki 10 
centų Jeigu jie to neklau- 
svs, tai tarybos pirmininkas 
Poole pasakė raginsiąs mo
teris kepti duoną namie.

South Dacotos, Montanos 
ir Minnesotos valstijos duo- . 
na jau atpigo. Pusantro sva- 

r, _ >ro kepalai, kurie pirma per
damas, jog kairiaspamiai siduodavo po 18 centų da- <» 

.sugriovė partiją. ’bar parsiduoda po 15 centų |
.

TARPTAUTI-1 ^ur c-—-IAKK1AL11 ‘Kompanija ąpbąhkrutijo:

Youngsto.wn,. Ohio, plieno’ 
kompanijos nutarė nuo 
naujų metų' dirtiti tiktai 8 
valandas į parą-; dabar te
nai dirbama po 12 valandų 
Kadangi darbininkai dirba 
nuo valandų, tai tas reiškia 

_ sumažinimą uždarine. Tas
vo kri^nSs^tos s^cYalistį [paliečia apfe,40,000 darbi- 
partijos, kurios atsisakė dė-J11111!0!* _____ _

. - .... • , Pittsburgb geležies fabri-nalo ir nenon įeta me kai ketina Youngą,
Tnter. It9w.o p^įjjju Kai 

rios nepriklausomos plieno 
dirbtuvės • Pittsburge jau 
sutrumpino darbo valandas.

Užsidarius bravorams, A- 
merikoje pradeda nykt apy
nių pramonė. Apynių -augin 
tojai Oregono valstijoj turi 
apie 55,000 pundų apyniu ir 
nėžiiy> kur jas dė*i. Jie siūlo 
jas po 25 centus svarui, bet 
niekas neperka. - Darbiniu* 
kai apynių pramonėj nėten-

ILISTŲ KONFE 
ENCIJA.

: NedėUąj, atsidarė Ženevo
je (Šveicarijoj) tarptautinė 
socialistų konferencija, ku
rią stišaukė Vokietijos ne- 
oriklausomieji sacialistai su 
Šveicarijos socialdemokra
tais. Ton konferencijon bu*

Jausmais kilnius esąs taip klyno prieplaukoj užsidegė 
lenkiškas, kaip ir Varšuva, laivas prikrautas amunici- 

, Vilniaus gyventojai esą tik* jos. Kada pradėjo eksplio- 
____ ____ ______________ R_ ________ ______  
tuvos Atstovybė‘Amerikoje ną būti, todėl jie baisiai nu- rodėsi, kad miestą pradėjo 
yra gavusi iš Kauno kable- stebę ir pasipiktinę, kuomet bombarduoti artilerija. Gy 
gramą, išsiųstą Iš Kauno 3 išgirdę, kad Lietuva norinti ventojai pradėjo bėgti iš 
gruodžio.________________Vilnių nuo Lenkijos ats^ir- namų ir slėptis į saugesnes]

^Plebiscito mus^sostinė- ti. [Vietas. V
jė Vilniuje prie jokių aplin* Želigovskio divizija stoju* 
kybhj nebus. Toksai yra vi- si gint** -
sų Lietuvos gyventojų šau- lenkų 
ksmas. ToTaos' nuomonės jam e 
prisilaiko ir musų valdžia, lykas.

”Kad pagreitinus Želi- džia 
govrirfo likvidavimą, Lietu* 
vos valdžia yra padariusi

--

v oniv vra v xx*aj<» owj w | .

inti Vilniaus teises ir KOMUNISTAI SUKĖLĖ 
vos gyventojų šau- lenkų tautos pritarimas TRIUKŠMĄ LONDONO 
Tokios nuomonės jam esąs visai natūralia da* Į ' PRAKALBOSE.^ ‘ 

. Nors Lenkijos vai-1 ' Chicagoj pereitą netiėl- 
ir karinė vyriausybė dienį kalbėjo socialistų 

_____ „ _____ "smerkiančios” Želigovskį Į kongresmanas Londonas, 
yra padariusi dėl nepaklusnumo, tečiaus žmonių buvo susirinkę apie 

sutartį su Lenki- Hftudis stojanti už jį ir už 3,000 ir karštai kalbėtojui 
Visą atsakom*-. Vilniaus gyventojus, kurie plojo. Bet kaip tik jir pra- 
d Želigovski^®- ■nenorį ^but nei po Lietuvos, | dėjo, kritikuoti bolševikų

savęs

tis prie Antrojo Interriacio-

Trečiojo (Maskvos) Inter
nacionalo.

Vokietijos socialistus 
konferenciioi atstovauja 
Arthur Crispien, George 
Ledebour, August Silfer- 
ding ir Kurt Rosenfield.

Nuo Austrijos socialde
mokratų atvažiavo Fried- 
rich Nąter.

Nuo francuzų — Jean 
Longuet ir Paul Kaure.

Nuo Anglijos Nepriklau
somos Partijos — Richard 
Wallahead, Francis John|ka darbo., 
son ir Emmanuel ShindelL

Nuo Rusijos socialdemo
kratu darbininku partijos 
atvažiavęs tūlas Morou (gal 
Martovas? Red.)

Amerikos Socialistu Par
tija irgi turėjo toj konfe
rencijoj dalvvauti. bet ne
spėjo savo delegato nusiųst 
ATVAŽIAVO McSviNEY 

ŽMONA.ŽMONA.
‘ Pareitą savaite Amerikon 

J atvažiavo p- Mc^ymeją ku- 
[ apkėlė rios wra> Anglijos kaleji- 

I----- --- — r _ —, _ . — —____dHŽžiu* me mirč andai badu ųž Airi*
‘ rialistai tikisi, kad Tautų rėtojas turėjo Šaukti polid- jos laisve Ji sako> kad

JOS jur

i išmes* nei P° bolševikų valdžiomis, (taktiką, kemunistai 
Lenkijos Ant galo Varšuvos impe-.tokl lermą, kad salės

> "Tautų Sąjungos kontro- Lyga suurasianti šitą pad£ ją. Komunistai ! 
Mi komisija yra pasiūliusi tį ir padarysianti taip, kad liatą kėdžių ir.su 
sudaryti nąutralę šoną tarp Vilnius tektų Lenkijai. lis paveikslus.

nenusikratys Angli- 
igo.

f' ■

R. V

A z- »

t •, \
4 L

-ragindama jį tuojaus iš Ar
mėnijos paąfcraukti ir visus 
geležinkelius pavesti pa
tiems armėnams.
RIAUŠĖS PRŪSŲ SEIME.

Svarstant kaizerio algos 
klautimą Prusą Seime kilo 
riaušės. Socialistai padarė 
įnešimą, kad • buvusio * kaize
rio dvarai ir kiti turtai bu
tų- paimti visuomenės nuo
savybėn. Įnešimo padavėjas 
socialistas Heilmann pasa
kė, kad kaizeris yra Vokie
tijos žmonių neprietelis ir 
šalis negali mokėti jam mi* 
lionų, * kaip tai norėtų bur- 
žųapija ir atžagareiviai. Tei' 
sybę pasakius, užrpiškė so
cialistas, kaizerio šeimyna 
neturi teisės, gauti iš Vokie
ti josnei vieno pfenigo. At
žagareivių atstovas- Khuf- 
mann užsipuolė ant socialis
tų ir Seime kilo riaušės. Pir
mininkas turėjo uždaryti 
posėdį.
FRANCŪZŲSOCIALIS- 

TAI SKILO.
Skilimas Francurijos So

cialistų Partijos jau įvykęs 
faktas. Skilimas įvyko dėl 
Triečiojo Irįternacionlalo. 

—jKairieji nariai užsispyrė dė- 
200 tis prie Trečiojo Internacio- 

Bangorą pri- i nalo ; ramesnieji tam pasi- 
* '* 'priešino, ir partija skilo. 

**____ i ”Prie-
Wakefielde, netpli Bosto- šinimosi Komitetas,” kuris

—............ ,

• Maine’o miškuose darb
daviai susitarė numušt .miš
kų darbininkams algas. Da
bar jie duoda $2.50 į dieną ir 
valgį ; pirma nfokėdavo $3 į 
dieną ir valgį. Taigi' numu
šė $3 į sąvaitę. Aroostookb 
paviete numušė miškų dar
bininkams nuo $90 ant $52 j 
mėnesį. Ir daug žmonių at
leidžia nuo darbo. Lincoln 
Pulp Woud kompanija pe-1 
reitą savaite paleido 
darbininkų. I Bange važiavo daug* bedarbių’ ' [pritino, ir partija

no, mėzginių dirbtuvės pra- išleido manifestą, pareikš- 
dėjo dirbti tik tris dienas damas, jog kairiaspamiai 
sąvaitėje. antrini iiart.nfl I

4
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darbininkų , ’kąvoi 
bejėgė, bet . tatai i 
1 1 • • 1** *

rMaročję krikščionių skerdė 
i ' _
te U kitur atkeliavusiu imo? 
VUm, Nesielgdavo taip bjauriai 

, prie to paties rubežiaus nė des- 
pdtinėa ‘Ruąįjbs sargyba. Lie- 

1 tuvos rubežiaus sargai kantra- 
bMAį praleidžia ii nusiduodą 
Jtėąntą, o nekaltus žmonės. rw.

duodami Uatu\ s laisvės boĮ
havoja. Dabar Amerikoje par- Jiakus, aplaikėm da Įdo~

InisVAO K^.l—----•„ i *—•- ’ ------•
nai. Pirk. lietuvi amerikieti, už Į 
tai priedu gausi, kai parvažiuo
si j Lietuvą...”
Ir kad parodžius, jog jis 

te be pamato Lietuvos vaL| 
linukus kaltina. Skliautas; 

H ‘ ‘ l.„,___ ,. _,
KumĮmtienė gavo Amerikoj

MIKUCKIS IR KOMUNIS
TAI.

Lietuviškieji komunistai 
skiriasi nuo kitų žmonių 
daugiausia tuo, kad jie ne
moką Logiškai protauti.

štai jų organas "Laisvė” 
nugirdo kur ten, kad Lietu
vos socialdemokratų veikė
jas Požėla organizuojąs 
"Geležinio Vilko" raitelius 
nuo lenkų gintis. Paskui ji 
išskaitė kokiam ten klerika
lų laikraštyje, kad Mikuckis 
padarytas "Geležinio Vilko" 
vadu. *

Ir7 išskaičius šitą žinią 
"Laisvė” nudžiunga, tartum 
piemuo birbynę radęs. Žiū
rėkit, girdi, žiūrėkit, Požėla 
susidraugavo su Mikuckiu. 
Komunistėliu organui rodo
si, kad jis čia atrado antrą 
Ameriką ir jis-sako:

’’Ir taipr mes-dabar galime 
dar 'karščiau' pasveikinti Po
žėlą, kuris susilaukė pagelbdn 
Mikuckj. Tai bent draugą tu
rės! Juk Mikuckis moka ne tik 
darbininkus šaudyti, bet ir fa
brikantus Dirses. Jeigu tik. su 
pastaraisiais susivaidija už 
meilužes.”

' -X ‘ ■

Pąkląuskite dabar "I,ais- 
vės” redaktorėlių, ko gi jie 
čia .taip straksi ? Kas čia to
se žiniose yra nepaprasta? 
Kad Mikuckis užmušė žmo
gų, tai juk visiems jau .žino
mas dalykas. Apie tai rašė 
visi laikraščiai. 0 kad jis Įs
tojo Į "Geležini Vilką," tai 
ilgi nesvarbus dalykas.

Lietuviškiems komunis
tams iš "Laisvės" abazo ro
dosi, kad tas faktas, jog Mi
kuckis Įstojo i "Geležini Vil
ką,” prie kurio veikia Požė
la, baisiai diskredituoja Lie
tuvos socialdemokratus, nes 
Požėla yra socialdemokra
tas.

Tas ir parodo, kad komu
nistai nepajiegia Logiškai 
protauti. Juk prie "Geleži
nio Vilko*' priguli tūkstan
čiai žmonių. Kodėl tad Mi- 
Kuckio nedorybės turėtų 
teršti vien tik Požėlos garbę 
toj organizacijoj?

Antra vertus, kokiu gi tik
slu "Laisvė” taip stengiasi 
diskredituoti Požėlos var
dą? Juk nelabai senai jos re- 
daktorėliai garbino ji, kaipo 
rimčiausj jr nuosekliausi

Kratai. kuomet nei vieno so
cialdemokrato Vokietjjos 
valdžioje nėra. Ir tuo pačiu 
laiku ji da priduria, kąd ta 

i'socialdemokratu valdžia” 
■ rūpinasi kaizerio likimu.

KELEIVIS
BU. ------------f JF1^-

t*, taętat nęra pasaulyje. Tie 
ŽnM«Į», kurie aukavo, kiek iš- 
gąlMėmi, kad buvę paMupidė- 

svetimoje salyje, galėtą j

šas, viską pametęs, pabėgo jau vįen šitas faktas paro- 
su jais. Jo dvarą paėmė (fo; kad komunistų .organas 
Krakių Valsčiais Taryba ir. pats’sau prieštarauja. Nes 
Įkūrė tenai'liaudies mokyk-, gį į3j aire"*- ’“J 
i?- ! cialdemokrif ai

I

1. ' Darbininku tarybos * 
priyalo kontroliuoti supirki
mą, žalios medžiagos.

2. Prižiūrėti pardavinėja 
mą padarytų išdirbinių.

3. Prižiūrėti nustatymą 
algų, darbininkams. 1

4. Kontroliuoti visas iš
krautas prekes. * 4
4 SpręatL kokiam darbui tas 
ar kitas aarbininkas labiau- 
sia tinka.

6. Prižiūrėti, kad nusam- 
dymas darbininkų butų at
liekamas sulyg. tam tikrų 
tąisykhų.

f.- Kontroliuoti dirbtuvių 
išlaidas, ypač išlaidas, ku
ri® daro dabartiniai dirb-, 
tUvių savininkai ir jų direk
toriai; prižiūrėti, kad jie 
■nęšunąųdotų daugiau kaip 
50 nuoš? pelno.

9. Spręsti, kuomet dirbtu
vėm yra reikalingos naujos 
mašinos.

,; LO. Prižiūrėti higijienos ir 
sveikatos sąlygas dirbtuvė
se,

11.! Samdytojas neprivalo 
stengtis iššaukti krizius — 
pramonės suirutes.

Metalo darbininkai Itali
joj pradėjo kovą prieš sam
dytojus reikalavimu pakelti . 
darbininkų algas 20 nuoš. 
Samdytojam atsisakius išpil 
dyti reikalavimus, darbinin
kai stojo kovon. Ir jie lai- 
mėjo nestik didesnes algas, 
bet ir pramonės kontrolę. 
Tai jau ne taip menki laimė
jimai.

Nereikia manyti, kad dar
bininkų kova su kapitalu 
Italijoj ant *to ir užsibaigė. 
Pastarieji laimėjimai, tai 
tik-pirmasis etapas socialėj 
revoliucijoj. ,

i tete šąli parvažiavę laisvai Nėlabai senai pamckd A- atSraėpti Ir turkai, kurid yra ireitią^ringSFži^; 
■ mm'šiv darbininkai Italijojmu. vargų pa uL’tu biaurūm i ^irMuves, iškėlė

ir varo

talijos vatdžte nėpanaudojb 
kariumenėąĮŠyyjiinui darbi
ninkų iš dirbtuvių ne todęi, 
kad ji nepasitikėjo kariume- 
nės iftikimybe, bet greičiau, 
kad bijojo Įerzintu darbinin
kus, Panaudojimas kariu- 
mėnės grąsipo iššaukti vi
suotiną streiką. Italijos gi 
ekonominė padėtis reikalau
ja šiandien juo našiausios 
gamybos, juo taupiausios 
ekonomijos, šalis paskendus 
skolose.. Kad išbridus iš jų 
reikalingas yra didesni# yi- 
sų dąrbo spėką įtempimas.

Italijos valdžja metalo 
dąrbininkų , "kųvoj pasiuto 
bejėgė, bet . tatai neršte, 
kad jie negalėjo visai paro
dyti pasipriešinimo kilus 
komunistinei revoliucijai. 
Nereikia manyti,; kad to- 
:kk>j revoliucijoj valdžia bu
kų pasiSkus. neutralė. 
Buržuazija, kunigija ir vei
kiausia profesijų žmonės 
komunistinėj revoliucijoj 
butų stoję valdžios pusėn. 
Tūlose Italijos dalyse, kaip, 
pavyzdžiui, Trieste, viešpa-: 
tau ja dar reakcija. Ir jeigu 
dariuninkams butų pavykę 
nuversti valdžia, tai tik ar
šioj eivilė j karėj. Gi cįvilė 
įrba sa\Ttarpine karė grū
moja visišku pramonės su-t 
stabdymu, suirute.

Bet jau Rusijos ręvoliuci- 
ia parodė, kaip pavojingas, 
kaip pragaištingas yra pra
monės suirimas. Rusijos 
darbininkai- tečiąu& šituo 
žvilgsniu randasi : daug ge
resniame padėjime, 80 nuoš. 
Rusijos gyventojų yra ūki
ninkai. Miestelėnų Rusijoj 
nalyginamai nedaug.,,. Pra
monei suirus daug ,miestelė
nų persikėlė sodžium Rusi- 
ia turi užtektinai duonos: ji 
turtinga anglimi, 
kitokia žaMa me 
nėžįurint viso U 
žmonės, štai jau* treti metai 
badmarteuja. •

. Italijos darbininkų pade 
ris, pramonti suirus/ butų 
daug aršesnė, negu Rusijos^ 
Italijos miestelėnai sodžiui 
keltis negali Sodžius nepa- 
iiegia jų išmaitinti, nes ir 
šiaip kas met Italijai reikia 
<aųtf iš svetur apie 40>0Q0/ 
900 kintalų javų. (1 kintalis 

lOO .kfldgr.I Beta, mieste- 
'ėnų skaitlius Italijoj paly
ginamai daug didesnis, ne 
gu Rusijoj. Taigi Italija? 
žmonės daug labiau prikteu-

met pa-

rdėjo. kad so- 
i rupiptuęi 

kaizerio reikalais?
Tečiaus ’TJaisvė” irsite 

nesupranta!
Na. o jeigu jau pati irik-. 

raščio redakcija politikos 
• dalykuose yra tokia ignor 
rantė, tai ko jau benorėti iš. 
tų. kurie iš josios raštų "su- 
sipratimą" semia!

SAKO. LIETUVIAI NU- 
j PIRtį « GARLAIVIUS..

Lietuvos Informacijų Bip-, 
ro pranešimu, sioniis dieno? 

i Londono nuo Yčo ir kapito
no Stulpini) šitokią telegraL

"Lietuvos Prekybos laivy-. 
j nas jau yra, vėliava ant juriu 
! plevėsuoja. Ačiū Amerikos lfe- 
! tuviu jSkrairiąi, ir žemės banko, 
i direktoriams, žiliui, Petkui; 
j sutikus finansuoti. Lietuvos 

Garlaiviu Bendrovė nupirko 
į šešis prekių garlaivius, visai 
į naujus, kurie plaukios tarp 
j Klaipėdos. Anglijos. Skandina- 
i vijos. Vokietijos, Holandijos, 
i Francijos; prireikus, bus gali

ma taip gi Ameriką pasiekti su 
prekėm. Vakar pirmas laivas 
išplaukė per Stokholmą Klaipė- 

I don. Kiti baigiami statyti ir 
i bus mums perduoti 15 gruo- 
I džio. 5 sausio. 15 vasario, pir

mą kovo. 15 balandžio. Tokiom 
ratom reikia ir pipigai mokėti 
Darbuokitės, kad pavasari ga
lėtume dar du laivu pasažieriu 
pirkti Amerikos linijai: yra 
jau nužiūrėti statyme, laivy
ną Įtaisius, Klaipėdos klausi

amas savaimi išsiris. Musų rei
kalai fronte geri, lenkai smar
kiai sumušti. Vilnius be balsa
vimo turi musų būti-

"(Parašas) Hotel Ritz, Mar
tinas. Yčas, Kapitonas Stulpi
nas.”
Sprendžiant iš ^itęs tele 

i gramo^ Lietuvos Garląiyii? 
Bendijąvei gerai sekąsi Te- 
čiaus musų akisie Bendrovės 
vardą diskredituoja tas fak
tas. kad.jos priešakyje- stovi 
p. Yčas. Tas mekleriš mums 
nepatinka. . „

AMERIKIECIV BAGA
ŽAS IR: LIETUVOS 

MUITAS-
_ "Lietuvos Ūkininkas” iš
spausdino tūlo Jono Skliau
to laišką iš Amerikos, kur 
karštai protestuojama prie? 
Lietuvoš muitininkus, kurie 
arba apkrauna' parvežamą 
amerikiečių bagažą dide
liais mokesčiais, arba visai 
jj atima.

Skliautas rašo: *
"Be abejonės, jus gerai ži

note. kad kaip tik jums pinigų 
reikia, tai jus tuojaus išrenka
te pasiuntinius. Ir jie pataiko 
paliesti opiausias širdies vie
tas. Jų pasakos apie Lietuvos 
žmonių didžius skausmus daž
nai išveržia ašarą iš lietuvio 
amerikiečio akies. Tie jūsų pa
siuntiniai prašo pinigų, kad 
galėtų užlopyti žaizdas. Ameri
kiečiai nesigaili — duoda. Tuo 
amerikiečiai parodo, kad jiems 
gyv 
lai. ir pirmoj vietoj stovi tvir
tas pasiryžimas remti Lietu
vos laisvę.

'Bet kaip baisiai amerikie
čius Įžeidžia. Kuomet tie buvu
sieji amerikiečiai sugrįžta Į sa
vo mylimą šalį — Lietuvą, tai 
ant rubežiaus randa pastatyta 
sargybą, ir ta sargyba lietu
vius keleivius krečia, tarsi ko
kius kriminalistus. Radę kokią 
dovanėlę bevežant pasiilgu- 
siems giminėms: motinai, tė
vui, broliui, seserei — užkrau
na nepakeliamą muitą, o kad 
'ne — atima. Atima arba mui
tais dideliais užkrauna ir daik
tus., kuriuos keleivis sau veža
si.

"Didesnės begėdystės už ši-

Dabar gi šitas bermonti
ninkas sugrįžo ir tuojaus 
dvaras buvo jam atiduotas. 
■Jis tuoj liepė neštis laukan 
iš pilies mokyklai ir kume
čiams.

Žmonės, nustebę, kreipėsi 
j žemė^ ministeriją. Jiems 
rodėsi, kad tas reakcijos 
buožė sugrjžo nieko nesi
klausęs. Bet ministerijoj 
buvę paaiškinta, jog "dva
ras barimui Brasui yra su
grąžintas. nes Valstybės 
Gynėjas pranešė, kad nėra -.r----- »
lokio įstatymo, kuriuo re-(bhupas? 
mianties butų galima pa-i 
traukti jj atsakomybėn.”

Še Jums! Nėra'Įstatymo, 
kad šalies priešą nubaust!: 
O kaip darbininkų vadams j 
areštuoti ir jų laikraščiams j 
smaugti, tai yra Įstatymų. J 
Kokiam tad velniui Lietu- | 
vos valdžia tarnauja?

PATARIA UŽSIČL4UPT. Į 
"Naujienos” pataria užsi-Į 

čiaupti tiems pakvaišėliams, i 
kurie pradėjo pliaukšti, jog, 
lietuviu socialistai, kurie re
mia Lietuvos gj^pimosi nuo 
Lenkijos imperialistų, esą 
’ygųs lenkų generolui Žel-į 
’ovskiui.

■"Naujienos" sako:
"Na. jau jeigu lietuviai, ku

rie nenori pasiduot lenkų dva
rininkų jungui, daro tokį pat ■ 
darbą, kaip banditas želigovs-! 
kis. tai tuomet nebėra ko nė; 
kalbėt. Mes*pasakysime tečiau 
ponui Dėdelei ir1 tai visai chu
liganų saikai, kuri per 'Laisvę’ . 
ir kitus 'komunistiškus' šlamš- j 
tus drįsta lyginti prie banditų ' 
Lietuvos žmones, liejančius sa-' 
vo kraują kovoję už šalies lai
svę. — kad šitokie purvini 
šmeižtai ilgai nebus toleruoja
mi.

"Argumentuot su tais idio
tais nebėra ko. Bet kęsti, kad 
jie šioje mirtino Lietuvos pa
vojaus valandoje" tyčiotųsi iŠ 
tos žmonių kovos, Kad jie ly
gintų. ją prie banditizmo. —ne
galima- Kartą ant visados rei
kia tarti tiems netekusiems 
proto ir sąžinės sutvėrimams; 
Užsičiaupkite 1*^ I

veikėją. Taigi ji čia spjauto NEGRAM0TNAS LAIK- 
į ta sulinj. iš kūno nesenai ' • - o /kmia 
pati yra gerus. KASlkS.

0 gal ^Laisvei” rodosi, 
kad ginti Lietuvą nuo lenkų 
užpuolimo yra nedoras dar
bas? Bet ar Rusijos bolševi
kai nesigynė, kuomet lenkai 
buvo juos užpuolę?

Pagalios, ar bolševikų ar
mijoj, kurios organizato
rium yra pats Trockis, nėra 
tokių žmonių, kaip Mikuc
kis? Ar Brusilevas ir kiti 
buvusiojo caro generolai, 
kurie dabar :arnauja raudo
nai armijai, augščiau stovi 
savo dora už Lietuvos ko
mendantus? Ar jie nėra 
šaudę darbininkų?

Tai kodėl gi ių generolų 
biaurųs darbai nesuteršia 
Trockio garbės ?

Nusigyvenęs "kairiaspąr- 
nių” protas nepajiegia to 
suprasti.

GRĄŽINA BERMONTI
NINKAMS DVARUS.

"Socialdemokratas" (N28) 
praneša, kad Joniškio apsk
rity, Krakių valsčiuje, tapo 
atiduotas baronui Brasui 
Leporų dvaras.

Kuomet bermontininkai 
anuomet užpuolė Lietuvą, 
baronas Brasas susidėjo su 
jais ir. jo dvare jų štabas bu
vo įsitaisęs sau lizdą, iš ku
rio jie įdarydavo užpuolimus 
ant Lietuvių kaimiečių ir 
piešdavo juos.

Kuomet bermontininkai 
buvo sumušti, baronas Bra-

, Kiekvienas žmogus, kuris 
į skaito laikraščius ir seka 

politikos gyvenimą^ gerai ži-
■ no, kad Vokietijos valdžioje 
i šiandien nėra nei vieno so

cialdemokrato Šalies *val-
■ rižią paprastai sudaro mini-Į
• storių kabinetas, o visi mini-į 

storiai Vokietijoj šiandien 
priklauso buržuazinėm par-

i tijom.
Tečiaus Brooklvno "Lais-

• vė”, lietuviškųjų komunistų 
; organas, to nežino. Jis nuo

latos kartoja, kad Vokietiją' 
dabar valdą socialdemokra-i 
tai. I? 282-ram numeryje:

! "Laisvės" » redakcija savo i 
"editoriale" rašo:

"Vokietijos socialdemokrati- į 
nė valdžia niekaip negali už- į 
miršti pabėgėlį kaizerį... Kad ■ 
kaizeris neatsidurtu kritiškoje į 
padėtyje, socialdemokratinė 
valdžia buvo besirengianti šie
met jam išmokėti $25.000.000 
kaipo algos...* Daug geriau po
nams socialdemokratams ap
krauti biednuomenę didesniais; 
mokesčiais, o kaizeriui Išmokė-; 
ti šimtus milionų dolerių.

• "Bet kažin, ar ilgai Vokieti
jos darbininkai leis taip kaize
rio bernams — socialdemokra
tams gaspadoriauti, kaip jie 
dabar gaspadoriauja ?”
Taigi, politikos dalykuose. 

"Laisvė” yra visai "negra- 
motnas? laikraštis. Ji tikri-; 
na savo skaitytojams, kad' 
Vokietija valdo socialdemo-

>aduoda laišką, kurį Stasę iraliėjipio.. 
Kun^rotienė gavo Amerikoj 
įuotevo brolio, parvažiavu
sio Lietuvon Į Akmenę. Tas 
smogus skundžiasi:

"Mano kelionė buvo neper- 
daug Uoga. Parvažiavau per 7 
dienas ir .pusę, ale daug patro- 
to turėjau. New Yorke taksų 
užjnokėjąu $72.25. Daug pini
gų man- kaštavo, <> kaip važia
vau per grony ėia i Lietuvą, 
Lietuvos valdiniąka i kratė, vi- 
siems boksus atėmė, taipgi ir 
man; .visus geruosius drabu
žius, kur ^mes buvom sudėję, ir 
šilkus ir kitus rūbas. kur buvo 
tavo supirkti mamai ir sese- 
riai„ viską atėmė. Nežinau, ar 
begausiu atgal,- ar ne. Pada
viau prašymą į vyresnybę, Į 
muitinę! Aš aprobavau, kad už 

<300 doleriu turiu iškados. Gai
la begalo. .O.dar mažulėlė ba
ras, kam aš pirkau šilkus, sa- 
ko._kad, tik butu tai ir bovelni- 
niai butu gerai. Aš pats irgi 
neužganėdintas, kad parvažia
vau, nes neras kuo užsiimti. 
Gal ir vėl reikės važiuoti i A- 
merfką. Darbai Čia tik prie že
mės. Kas žemės tur ir dirba, 
tam gerai, o šiaip nė jokiu už- 
darbią^nėra, o ypač čia Akme
nėj?’ '

-A

vau. nes neras kuo užsiimti.

f 
r;.. abudu laiš-

cu, ”Lietuv(«'Ųkininko" re- 
lakeija sutinka^ kad toks 
imęrikiėčių keliauninkų 
jlėšimas nešdi : <—--1-- 
liajns 
dn£ imu jninkųš.
kad tie negalį atsieti "kas 
iovanas ve^o kąs^mugelĮ 
lori varyti.”

Bet ar tai amerikiečiai 
kalti, kad Lietuvos valdiniu- 
kai negali tokiu dalyku at
skirti? x '

Gavome du "Darbininkų 
todžio” numeriu/, išausiu 
Kaune\ lapkriči “ ;; “ 
Nors iš turinio matyt, kad 
’D. ž.’’ organaųja Lietuvos 
■irofėsinėm. sąjungom, te- 
nau laj^ą^io. leĮ&ju pasi- 
•ašo A. Būitridas.

Iš 2ro ”EL Ž.” numerio 
sužinome, kad Lietuvos Gy- 
limo Komitetas buvo pa
kvietęs ir profesinių, sąjun- 

įninku

* ■

amerikie-; 
s ji .tri-

mesnių žim^: samdytojai 
čurėjo nusiĮeisti. Darbinin
kai gi laimėjo ne! tik -dides
nes algas, bet ir balsą diriK 

tvarkyme, 
visa tai atsitiko, galima 
tyti, . lašo kraujo

Jšr6dp,W Italijos,darbi- 
ūnl^ai^ėn^pęĮĮgą. 
ęr Tąip ir sako $ocĮ&hstai; 
:oWos pat nuomojftįą.yra Jr 
Talįjbs; DaH» Fedenteiios 
.radąi. Kitaip kąffift
iomunistai. Italijos darbi- 
rinkai, pasak jų, prakišęs 
<ądąi juos .‘pardavę -darbi-■ 
linkai da syk| apteikę kar- 
•iąpąmdką- ' * ' .

Rp gį tikejos' komųnistąi 
i Italijos metalo darbinin- 
kų kovos? Jie tikėjos revo- 
iuęijos; "sudarymo valstjr- 

" lės mašinos,” ^proletariato 
iiktaturos sovietą formoj,” 
ikąpropriatorių ekspropria- 
Įjos” ete. Ar tokia revoliu- 
ija buvo .galima šiuo laiku 
talijoj? Komunistai.'neąbe; 

ibjąl Jie nurodo _tą faktą, 
jad Italijos valdžia pasiliko 
lešalėkalbamoj kovoj..Val
kas, pasak koęiunistų, ne
galėjo atsidėti ant kąriume- 
iės; valdžia neturėjo jiegos 

oagėlbėti samdytojams. 
Faip dalykams susidėjus, 
mvo puiki ? proga išsaukti 
-evoliuciją, paimt sovietų 
aldžion šalies reikalų tvar-^ 

<ymą. Jeigu valdžia pąsiro- 
jė bejiegė kovai prieš meta- 
o darbinftkus, tuo mažiau 
spėkos bužų galėjus ji paro- 
iyti reyobueiįęs bangom rtž- 
iejus visą šalį. Darbininkų 
įpiaš taipgi buvo pribrendęs
_____________ ___  
iauta ir parąuįi kitų pra
monės šakų darbininkų^ ku
te. jie ’ 'teikė kovojantiems.

iejuš visą šalį. Darbininkų 
ipąš taipgi buvo pribrendę? 

jęvpliucijai, ką parodo, uzį 
iauta ir parašui kitų pra
monės šaką <&rbmirikų‘ ku-•’i
3et’atsitiko nelaimė: diarbi- 

i, ypač socialis- 
darbininkus nuo

• ■* y c.
,.u

io menesy.

kviet^ ir proic „ 
*ų CriitraM Binrąįjris 

’ti prie kovos šu jivąrini] t 
Lenkiją. Biuras Įteikęs Stei
giamam Seimui savo pareiš
kimą, išvardydamas sąly
gas, prie kurią Lietuvos 
profesinės sąjungos' stotų Į 
tą kovą. Svarbiausios tų są
lygų esą tokios:

Profesines Sąjungas ir vi
sas darbininkų organizaci
jas ir partijas.

2. Turi būt duota spaudos, 
žodžio, susirinkimu K strei
ku laisvė. \

3. Turi 
visos d va 
ūkininkų 
I darbiūuiką .kąniitaą ran- 
lv3S

4. Darbininkai turi^ būti 
ginkluojami. Profesinėms 
sąjungoms vadovaujant

5. Lietuvi;*!
tikrą Sąiūmii sa Stvfetą 
Rusija.

’Tlarbini
’ burži|, .i,w. -—-- 

Biuro sąlygas atmesjanti.

y vai rupi Lietuvon ,visi reika-.' 1. Valdžia turi legglizuoti

i Žodis”

geteže ir <tl.C a f
jžiaga. Ir t pastaroL Rusijos

Brooklvno kriaučiai "pro
gresuoja”. Ūžėjus bedarbei, 
pradėjo jieškoti priežasčių, 

i Surado, kad delegatas nege
ras, todėl ir darbo nėra. Rei- 

. kia rinkti kitą. Išrenka Be- 
kampį./Joint Board Bekam- 

daugiau kandidatu ir nauju 

aett

ljia rinkti kitą. Išrenka Be- ■•„J . %-k. * —•-
|rio nepriima. Sako, reikia

čąt sulaikę _
-feYoliucijos, dar sykį kar- 
tea pamokinę juos; ’ 

komunistai^

darbininkų ^o Kuo normalio pramonės 
yrą bnbrendęą reto- olaukimo. kaio kad RusiteL

iucljai,. apie tai šiandien 
liekas neabejoja,. Sicilijos 
ikimnkąįu^rięh^amv dva

rus, irgi paroiS,, kad. prūs
inė nuosavybė nėra jiem di- 
ižiai šventa. 1

Bet darbininkai Jr ųkmin-. 
kai suĮąro ti|L<£a^ Italijos 
gyventojų, -pavyzdaui, 
fešjj^s žmonių sluogsniai. 

italijos reikalus, sako; kad

-> J pro -

Zmonės, arti, pažįstantys 
[talijos reikalus, sako, kad 
ir profesijų žmonės didžiu- • > * i

olaukimo, kaip kad j 
Italija neturi šayo anglies, 
neturi savo , geležies, neturi 
nlienp. Stoka jai ir kitokios 
žalios medžiagos.

Visi šitie dalykai randasi 
Amerikos, Anglijos,. Ffanci- 
;os ir kitų šalių kapitalistų 
rankose. Kaip tos šaljs pasi
tiko Rus i j o s revobu-

rinkimų., Allright, pastato 
aėttris- kandidatus: Moc- 
kai^ją. Brazaitį ir Bekampi. 
Pąąękmės balsavimo-tokios: 
Bekampis gauną daugiausia 
bąlsų ik; liekasi delegatu. 
Dabar gal ir Joint Board 
pasitenkins.
- -

Bekampio "keise" "Didy
sis Jonas” vartėsi, kai vers
tinis karvelis. Mainėsi apie 
dešimts kartų. Tai gynė, tai 
smerkė,'tai vėl gynė, tai vėl 
smerkė. ' Bet kada suprato, 
kad Bekampio kišeniuj yra 
daugiau proto, negu "Di
džiojo Jtmo’’ galvoj, tai da-

I

pasitikę ir Italijos darbinin
kų revoliuciją. Jei nežiūrint 
nė j Rusijos milžiniškų pla
tumą, nė i jos .gamtos tur
tus, nė Į tai kad Rųsija yra 
ūkininkų šalis, jos gyvento
jai badauja. Tai kas laukė 
Italijos darbininkų respubli
ką, laimėjus revoliuciją? 
Atsakymas trumpas: ba
das! O po to, rasi, reakcija, 
tokia pat, kokia šiandien 
siaučia Vengrijoj.

Turint visą tąomenėj. 
reikia manyti, kad pragaiš* 1 
tinga butų buvus komunis
tinė revoliuciją Italijos dar 
Liniukams šiuo laiku. Ir Ita
lijos darbininkai;; matyti, 
suprato, tatai. Jie; paklausė 
ne. komunistų, kurie kvietė ........ ......
įuos prie revoliucijos, bet draugo balsus jie du arba.3 
socialistų^.kurie patapė t»r 

„ r— kyti» BU gaudytojai*. ,Ifo;
rinkimų laiku, kad ne- ges,, kuriomis darbtamkai 

JA® | pariiainentą dar-sutiko taikytis ir kūnas

moj nebelaukia niekę gero
- —------- S-'1?-.-

sistemom Bet tatai nereiš-
:š sCTĮobinės kąpitalistinėg 

kia, kąd profesijų žmonės 
būtį priėmę komunistinę 
revoliuciją.. Patys komunis
tai šnąiriaf žiuri | susitvėru
sią pastaraisiais laikais te* 
(•hnikų —Įvairių inžinierių, 
l&ygvėdžių,’ manadžerių, iri 
tt—uniją* Kodėl? Todėl, 
«ako komunistai, ? kad tie 
žmonės; esantį* persiėmę 
>uržuazine dvesia.

Nėabejotina taipgi, kad 
buržuazija, ypaė stambioji 
ir šisrip-. jau Mžagareiriąki 
sluogsniai butų atkakliai 
co\roję prieš darbininkus 
comunĮKiriei revoliucijai ki- 
us. Tą nuomonę gali patvir- 

tinti atkakhHhus, l»inuo at- 
zagareįvuM ; kovojo pasta-

iš Są
jungos Piki' Komiteto.”

Aš tau, Jonuk, pasakysiu, 
kad. tu didėlis, bet d?..... Jis 
netik iš .Sąjungos P. K. pa
bėgo, bet net tris kartus bė
gė iš savo kailio,' kad tik iš
gelbėjus savo "reputacijį.

Veli k i Džiri

-SLA. prezidentas Gegu
žis, negali atsistebėti, kaip 
156 jcuOpos viršininkai iš 30 
susirinkime dalyvavusių na
rių ir tik £3 balsavusių galė
jo suksaityti už T. Dunduli 
net 48 balsus.

TaLyra komunistiška arit- 
metika, kurią ne bile kas ga
li suprasti. Skaitant savo

kartus padidina, gi skaitant 
priešo balsus tiek pat kartų 
sumažina. Tai tokia nauja 

;‘arįtmetiška komunistų tai-
n*rhi ninirML
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Kas nieko nevsilda 
To niekta Bepeikia 

brookiSn,^. ¥.
Tautininkų prakalbos.
Pastaruoju laiku pas mu

mis labai retai atsilanko ge
resnieji- kalbėtojai. Tiesa, 
nuo apardymo LSS. gurėjo
me vieną kurtą čionais drg. 
Grigaitį ir jisai pasakė bro- 

~ okl.vniečiams. porą prakal
bų, kuries labai gerai pavy
ko ir atsilankiusieji daug ko 
pasimokino. Taip pat. pdrą’ 
kartų turėjome ir drg. Mi- 
chelsoną. Tai ir viskas, ži
noma, kaip visur, taip ir čia 
chamunistai, dangstydamie
si kitų organizacijų vardais* 
parengia sorkių tai negra- 
motnam J ūkeliui, tai pla
čiaburniui Bimbai, tai "pa
garsėjusiam” Mockaičiui- 
nrazaičiui-Bekampiui. ABet 
Bnookfvno publika, žinoda- 

• ma tų "oratorių” blogą re- . 
putaciją. o ypatir.gaijpasta- 
rojo,- kuris yra trijose asą- 
bose, neina ant jų parengtų 
serkiųj
^Šitaip dalykams stovint, 

Brooklvno publika, išgirdus 
atvykstant kokiam nore kal
bėtojui, kad ir nusidėvėju
siam, gana apsčiai į prakal
bas susirenka. ♦

Taip, 26 d. lapkričio ALT 
S. I kuopa surengė prakal- 
bas 'daktarui Šliupui ir ki
tiems. Tarp traukiančios i, 

>tas prakalbas, publikos nu
vykau ir aš pasiklausyti, 
nes jau senai buvau girdėjęs. 
Šliupą kalbant. Atėjęs į Mc- 
Caddin svetaine jau radau 
bekalbant p. Mikolaini. At
sisėdęs. apsidairiau — publi
kos jau nemažai. Mikolainis 
kalba begalo prastai—dau
giau murkia, negu žodžius 
taria. Betęsdamas savo 
murkimą išsitraukė iš kiše- 
niaus kokį tai laikraštuką ir 
ėmė iš jo eiles skaityti. Pub
lika nerimauja, pradeda 
•juoktis, o jisvrėžią Tr tiek. 
Pirmininkas, matydamas, 
kad Mikolainiui prastai vy
ksta deklamuoti, pakiša jam 
raščiuką ir tas tuojaus pra
kalbą užbaigia.'

Po Mikolainiui išeina 
hloznas vyrukas, sako San
daros pirmininkas Žiuris. 
Jis ir kalbėjo vien tik apie 
tautininkų Sandarą. Pabai
goj savo prakalbas jis skai
tė keletą rezoliucijų Lietu
vos klausime, kurias publi
ka rankų pakėlimu* priimi
nėjo. Tarp kitų rezoliucijų 
buvo viena pasmerkianti 
Tautų Lvgg ir Francijos 
imperialistu- politiką dėl 
pritarimo lenkų plėšikiškai 
valdžiai ir davimo jai pagal
bos užpuolant Lietuvą. Per
skaičius tą rezoliuciją ir ei
nant prie balsavimo, staiga 

fc* • išlindo iš po uždangos- šliu
pas ir. kiek tik drūtas ėmė 
lėkti. Išsyk publika negalė
jo nei suprasti, ko jis ten rė
kia. Tik vėliaus tapo supras-’ 
ta, kad jisai smerkia Ameri
kos valdžią priešakyje su 
Wiisonu ir nori, kad prie 
perskaitytos rezoliucijos bu
tų dadėta pasmerkimas Wil 
šono administracijos, kuri 
atsisako pripažinti Lietuvą. 
Tas buvo priimta ir nieko 
peiktino* tame nėra. Bet 
man prisimena pora metų 
atgal, kuomet tautininkai 
siuntė daktarą Šliupą į Lon
doną ir kitur pa klupščiuoti; 
po imperialistų kancelerijų 
priemenes delei Lietuvos ne
priklausomybės. Prieš pat 
išvažiavimą jisai laikatoje- 
pat svetainėje prakalbą ir 
taip Iv^iai karščiuodamasis 
rėkė, kad, - girdi, šita karė 
yra vedamą flel mažųjų tau- 

. tų paliuosavimo ir z tiktai 
tautų lyga priešaky su Wil- 
sonu paliuosuos ir Ljetuvą. 
Ot čia ir pasirodė, kad dak
taras yra menkas politikos 
žinovas. Tą viską, ką ji|#i< 
gynė tik apie du metu atgal, 
dabar pačiam prisieina pa
smerkti. Mes, socialistai, sa-

TO
l'l
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kėm, kad didžioji karė Y^i 
įama ne tautų pąliuosavi- 
mui, bet dąr didesniam jų 
pavergimui ir kad tautų ly-L 
ga. yra tveriama kaipo im-. 
inerialistų įrankis saviems 
tikslams įvykinti. Mes jąu 
tuomet sakėm, kad imperia- j 
istai» betęsdami’ karę,.nusiU 
bankrutvs ir mažosios tau. į 
tos pačios pasiliuosuos. Tas! 
Ja'inai jau ir įvyko. į •. I

Pabaigus Žjuriui kalbėti 
buvo oficialiai perstatytas | 
Ir. ^šliupas. Pradėjęs kalbėti Į 
jis tuojaus užreiškė, kadi 
"arpe lietuvių yra trįs sro- Į 
vės: krikščionių katalikų—r 
dešinioji, socialdemokrate I 
—kairioji ir Sandara. —vi 
turinė. Pirmiausia ėmė j 
katalikišką srovę Ip'itikuoti j 
bet pasirodė, kad daktaras J 
r katalikiškos (geriau sa
kant klerikališkosf srovė.-1 
oastarujų, laikų veikimą ma j 
žai pažista. Toliaus ėjo prie 
socialdemokratų. Pasisakė 
kad ir jis seniaus. buvęs s0‘ 
daldemokratas, bot kuomet Į 
raseno, tai pamatė, kad iš tcJ 
kairumo nieko gero nėra.. 1 
Girdi = * "socialdemokratai
daugiau nieko nenori, kair I 
dk revoliucijos ir rėvoliuci-J 
ios. Jie viską tiktai nori 
griauti ir# nieko nebudavoti. I 
^asižiurėkit i Rusiją, ten di-l 
džiausiąs badas ir vargas, r 
ižtai, kad ten valdo socįąlis 
ai ir viską’griauja. Jie nori 

tą ir Lietuvoje daryti. Pa, I 
siuntę jie su ta revoliucija.” Į

Čia tai jau nereikid'nei I 
komentarų, nes kiekvienam į 
bent kiek sekančiam gyvenį- 
ną žmogui aišku, kad dak- i 
taras Šliupas yra toli -tol? 
politikoje atsilikęs. Jis. ma Į 
tomai, jau tūlas, laikas kaip j 
neseka partijų veikimo, c 
bando jas kritikuoti. Ju«< 
šiandien jau visi žino, kad | 
Rusiją valdo ne sociaddemoU 
kratai, o bolševikų frakcija I 
r kad ten socialdemokratai 
oetik kad yrą neįleidžiami Į 

1 valdžią. bet . dargi -.aštria?; 
įersekiojami. Taip patėvis; 
žino, ka d Lietuvoje socialde- 
nokratai nieko negriauja, o | 
iktai veda aštrią kovą prieš 

atžagareivius: dvarponius, 
kunigus ir kitokius darbi Į 
ninku priešus. į

Toliaus Šliupas vėl tarka
vo sąjungininkus su jų lygs 
:.r Wilsonu. Pagalios dąvč 
vėjo lenkams ir ragino au
kauti Šauliam, kad sumušus 
lenkus, žinoma, neužmirse. 
ir savo laivvno. *~B^e, dai j 
pasakė, kad Lietin^oje-d 
Kaune labai geras alus u 
degtinė. .

Po Šliupui kalbėjo majod 
ras Žadeikis. Jisai apibrėžė 
dabartini Lietuvos 
mą ir Lenkijos imperialisti
nius siekius veržimosi Lie
tuvon. Taip pat ragino A- 
merikos lietuvius remti Lie
tuvos nenrigulmvbę ir ją 
kąrėje su lenkų imperialis
tais. perkant Lietuvos bo
nus ir aukaujant šauliams. 
Reikia nasakyti, kad Žadei 
kis nėra agitacinis kalbėto
jas, bet mokantis sąye užsi 
iaikvti ir nepliauskia kas 
nereikia. .

Po prakalbų buvo parda
vinėjama Lietuvos bonai ir 
renkama aukos šauliams 
Bet kiek pardavė bonų ir 
surinko aukų. tai. garsinant 
nenugirdaui Pasvirkalmętis

•' LEWIŠTON, ME.
‘ "Keleivio” Nr. 46 tūlas 
Klerikalas rašo, kad -Bate* 
medvilnės dirbtuvė čia užsi
dariusi neapribotam laikui-’ 
Tas ne tiesa. Aš pats. toj 
dirbtuvėj dirbu ir j> nėra 
užsidariusi. Sustojo tik apie 
150 staklių, o kitos dirba pil
ną laiką. Kodėl Klerikalas 

i. nerašo apie kitą dirbtuvę, 
kuri visai sustojo, arba apie 
tas, kurios numuša darbi
ninkams algas? — Milens

NORWOOU MĄSS. i 
Visko pq biskį.

Andai susitinku "pobačkr 
'ii revoliucionierių” kriau
šį ir nusistebėjęs glausiu:;

—Kodėl tavo veidas taip
. ųmarkiųotas?

> ' jTTilJgĮi t0« šv. Ko-
. .męs vi|tos maų. v^idą su
rėžė _ atsakė kriaucius. • 
' —Kaip tai vištos?—ūžę 
Jausiau ąš dar labiau nusi- 
tebėjęs.
—Na, kad nesupranti is 

įotų, tai pasakysiu papraš
ai: man veidą surėžė mote

> įs šventos Kotrinos baliuje. 
Ar dabar supranti? —- pa
aiškino apluptąis veiJaisd 
krįaūčiųs.

Šeniaus musiį draugijos I 
?pač, moterų, kol svaiginau--L 
i gėrimai buvo neuždrausti, j 
merkdavo Svaigalus ii I 

.•engdavo švarius balius I 
Dabar gi tos pačios draugp 
os, viena po Jdtai, rengia | 
>alius su "naminiu.” Mat, Į 
uždraustas vaisius vis gar-Į 
lesnis. Nebūk, pievos vai-| 
<ai! ‘

£ # ♦J > j
Musų kunigėlis perdaug 

mandagus, - kas kunigiškam | 
tonui beveik' netinka. Ar 
legeriau butų, jeigu paj’a<| 
djonai ši kunigėlį nukeltu j 
mt f'armos, o smarkuolį Kff I 
mą perkeltų nuo farmos už Į 
irabaščių?^ j

Aną naktį čia pasirodė] 
ulas slekeris Seliomės du Į 
dūkas Endriukas, bet ir vė 
tuojaus pranyko. Mat, ,Pa*| 
klydusią dūšelę nesuvaiky- j

Ko, ko, bet duonelės pas Į 
mus tai nestoką, tik valgas Į 
r norėk. Senasis duonkepis 
jągimdė nąujiį, tai dabai I 
įbudu, |vg susitarę, duonelę 
r ga/dfca, ir pigina ir dW- 
aa. _ ']

Kad ko, tai Lukšiu Juą- 
ui ir vėl gal prisieis Plu

kus t r timpai nusibarberiuo- 
ti, nes ir antroji jo pačiulė 
jau ligonbUty vieši. .

Vieną sykį Katriukės čtal 
perstatė senoviškas užgali 
vėnes. Publika, prisižiurė-1 
jus veikalui, irgi pradėjo se-1 
aoviškai elgtis* Nukentėjo 31 
vyriškos skrybėlės ir 1 mo-Į 
teriškas kalnierius. x i

•* ]

28 d. lapkričio kalbėjo dr.| 
Šliupas apie Lietuvos pra- 
inonę^ ■ • # a # j I

Ta pačią .dieną barškėjo 
tulaė* žmogiukas klerika-l 
iamš: kuris gyrėsi buk* nese
kai is/Lietuvos pribuvęs ! 
Jeigu, "žfed* ir dabftr Lfetuy^ 
randasi tokią žmogysčių, tai 
bloga su Lietuva. Ir kam, 
rodos,' klerikalams . traukti 
iš kitur tokiu barškalų, kad

Mąjomai, jie narė para-J
T ju tvino svetainėje, 

bet .^adangi jie rašė komu- 
Siisfcgkai. tai pas ,’u<.' išėjo 
kitaip* •

•Tarp tų 14 klausytoju i,u. 
vąu ir.ąš. Nuėjęs ; svetainę 
'adau palei pečiu stovint 
Dažą žmogiuką, kuris 
buvo tasai kalbėtojas. T 
oalėi pečių stovėdamas jisai 
T atlaikė savo prakalbas, 
zisą laiką niekindamas ai- 
loblištus ir socialistus.

Patartina Bridgeivaterid 
Darbininkų Kooperacijai 
įesiuntinėti tokių “kalbėto- 
•ų’.’ į žmones, nes ne nauda, 
bet blėdį daro pačiai koope
ravai.

Y.. A •’ S. Poetą.

- - ELLZĄBETH, N. J. 
Pliuškių prakalbos.,

28 d. lapkričio ‘Pliuškių 
Kliubąs buvo surengęs pra
kalbas tūlam čevejjykų Į— 
įsrovės agentui iš Bridgewą-

— ' i 1
LAW<ENCE, MASS. * 

Klerikalų prakalbos ir muš
tynes.

28 d. lapkričio atsibuyo 
klerikalų Tautos Fondo pra 
kalbąs. Kalbėtojum buvę 
pakviestas kun. Jakaitis iš. t M V _ V X J _ _ • _      • ’ ___ -*' A’orcesterio, nesenai sugęį 

lai •> Lietuvos. Publikos
,• / ; prisirinko pilnas dide’is ai — --- - »

sų kūno liga, reikės su jais 
kovot. Taigi, visi ištikimi 
ietuviaū katalikai, dėkime 
pinigus Tautos Fondan ii 
stiprinkime savo poziciją. < 
iai busime gana stiprus, tąi 
iiaosimę, ką daryt.”

Tai matot, broliai lietu . 
visi; lj^i!> kunigai gieda ' 
littkdami pinigus neva de 
.ietuvos laisvės, jie man< 
sunaudot juos kovai ne sv 
enkais, bet su Lietuvos pa 
šankesniais susipratusiai; 
iai bininkais, kurie atsisakb 
aižyt kunigams skvernus 
Taigi, ar ne laikas butų pro 
•tiesy via ms žmonėms su- 
ungti savo jiegas į krūvą 
tad nulaužus klerikalų ra 
?us?

Malūną Gizelis.

Km skaito ir ra?s
▼as ritiAiiAB raimmIa A W Rllvllv® flvjr*

gSSg^a- r .1

Tmogiukas neužmiršo išlieti 
;ulžį ant "Keleivio”, kad jj- * 
ai turįs savo, namus, bran
giai imąs nuo bankierių už 
;pgarsinirmis, pagalios tie 
.ankieriai oankrutina, nu
nešdami žmonių pinigus. 
Esą, mes tokių apskelbimų 

" -eta’piname ir todėl prašom 
ūsų paramos.

Skaitytojas.| * * w 
irių bažnyčios skiepas. Pir 
miausia pasilipo ant pagrin
dų airių kunigas, kuris pasi 
žymėjo pereitų metij darbi 
ninku streiko sulaužyme 
Jis padėkavojo lietuviams 
kad jie savo prakalboms pa 
randavojo nuo jo pripelėjus 
skiepą. PaskUi 4 atrištoje 
koks tai.špitolninkas ir ban 
?iė publikai paaiškinti, ko 
dėl jie>vieni rengia prakal 

‘oas be Protesto Komisijom 
įarių sutikimė. Mat, čia yra 
įtverta visų lietuvių tan 

!.ikra komisija, kurids už 
luotimi yra protestuot 
>rBš lenkus Įsiveržėlius i: 
inkti aukas Lietuvos gelbė 

’imui. Vietos klerikalai- nu< 
šio bendro 'darbo yra atsis 
kyi^. Nors šis špitolninka 
-avo paaiškinime bandė kle 
■ikalų darbus gražiai užglo 
’ityti, bet, anot tos patarlės, 
caip vilką nedabintum, ris 
o iltis matosi. Trečias pra 
Įėjo kalbėti kun. Vermaus 
kas, bet kadangi jis yra ne 
skalbus, tad šiek tiek am 
pagrindų .paąįraivęs, persta 
e Worcesterio kunigą ^Ja
kaitį, Tas luyjaus pradėję 
deklamuoti apie tėvynės 
neilę. esą dabar niekur nė 
ra tokios laisvės, kaip Lie 
tuvoje. Tep, girdi, visų par 
.ijų žmonės valdžion įeina 
kaip tai: socialistai, liaųdi 
ninflai, krikščionys demo 
krati ir net bolševikai. "Taip 
ir reikia!"—patvirtinančia; 
sušuko Jąkaitis. Matomai 
tokia savo bešališka prakal
ba šis "tėvelis” norėjo vi 
siems įtikti. Jęad'daugiau au 
kų pririkolektavus į Tautos 
Fondą,

Pabaigus Jakaičiui kalbė 
ti, .atsistoja iš publikas rie- 
eaš žmogus ir prašo, kat

ram pavelytų laišką perskai
tyti, Ičurį jisai ką tik gavo iš 
Lietuvos. Vietos loinigas 
V-ermauskas pašokęs rėkia: 
‘’Negalima dabar, ant pa
baigos galėsi skaityti.” Vie- 
ne>k tas žmogus užreiškė 
kad jis nori perskaityti pir
ma- kolejttos. Subėgę špitok 
ninkai su kun. Vermauskiu 
ištraukė iš to žmogaus laiš
ką jr fią^asi ant pagrindų 
skaityt. Bet laiško savinin
kas sako: ”Aš pats noriu 
laišką^, perskaityti, nes jus 
išversit laišką pagal savo 
norą, aš jums netikiu.” Tuo
met kun. Vermauskas nu
metė laišką tam žmogui ir 
užkomaneįpyo davatkas 
mest tą žmogų laukan. Su
bėgę davatkos su ^pitolnin- 
kais' prie to žmogaus ir 
stumdydami; spiaudydami, 
draskydami velka tą žmogų 
per visą svetainę laukan. 
Privedę* prie durų partren
kė žmogelį ant grindų “K 
kojom apspardę, išvilko lau- ' 
kan. Pažangesnė publika, 
pasipiktinus tokiu juoda- 
šimtišku/špitolninkų darbu, 
demonstratingai išmaršavo 
laukan. Pasilikę tik kuni
gams ištikimos davatkos su 
špitolninkais, iš kurių ir au
kų nedaug tegalėjo surinkti. 
Pats Vermaūskas iš piktu
mo paklojo šimtinę.

Po kolektai vėl pradėjo 
prakalbas. Kalbėdamas ant
ru atvejuikun. Jakaitis jau 
yisai kįkitą užgiedojo. Jis 
dabar pasakė, kokiems tiks- 
Jains jie aukas renka!. Girdi, 
' Lietuvoje, yra daug bažny
čių sugriauta ir naujų rei
ki# statyti. Beto priviso vi
sokių laisvamanių, kaip čio- 
r ai, taip ir Lietuvoj. Laisva-, ______
maniai—tai bjauriausia mu- liukais kankiniaiš). Tasai

BŪTTE, MONT. 
Darbai sustojo.

"Keleivio’’ Nr. 46ttilpo'ko* 
espondencija i š Butte, 
jlont., kurioje buvo pasaky- 
a, ka d darbai čia eina gerai, 
ik dėl stokos darbininkų 
celios mainos yra _ uždary- 
os. Vienok šiandien jau yra 
•isai kitaip. Butte siaučia 
lidelė bedarbė. Kuomet aną 
korespondenciją rašiau,. tai 
larbai dar ėjo gerai, bet 
įpie pabaigą spalio *ir pra- 
Ižieje lapkričio kaperio 
kompanija sugalvojo pa
bausti savo alginius vergus, 
iždą rydama apie 4 mainas, 
) iš kitų atleisdama po puse 
r daugiau darbininkų. Sa

koma, kad kompanija ren
giasi numušti darbininkamš 
ilgas, todėl ir atleido tiek 
laug darbininkų. Esant mi
noms bedarbių, lengviau 
bus tą savo sumanymą įvy
kinti.
Tai gi, patariu rytinių val
stijų darbininkams neva
žiuoti i čia darbo jieškoti, 
ies atvažiavusius gali patik
ti vargas. Ypač ant žiemos 
sezono vakarinėse valstijose 
ižsidaro visoki darbai.

P. Martinkaitis.

SALĖM. MASS. 
’Aetų'ių veikimas. Darbai.

Šiame miestelyje, kuris 
::urį apie 4Š0'"> gyventojų, 
ietųvių yra labai mažai. 
Randasi vos viena uašalpi- 
)ė>drąugija, kuri turi 24 na- 
įĮųs. ‘ To.ii draugija užlaiko 
savo, kambarį su skaitykla, 
□Irioje yra įvairių knygų ir 
aįkraščių. Į skaitykla gali 
ateiti nariai ir ne nariai.

Delei mažo lietuvių skal
saus ir velkin as čionai yra 
jnęnkasj Nepaisant to, pa
staruoju laiku visgi prade
dama šis.bei tas veikti. Taip, 
šv. Petro ir Povylo draugija 
įutarė surengti nors maža 
koncertėli, kuris atsibuvo 
25 lapkričio i padėkavonės ’ 
dienoj). Sudainuota keletas 
Rainelių, sulošta veikalėlis 
"Jaunystės Karštis.’’ pasa
kyta keletas deklamacijų, 
dialogų ir tt. Viskas patvko 
’abai puikiai. Susirinkę 
žmonės prisijuokė iki sočiai!

Su^dąrbais musų mieste
lyje yra labai prastai. Di
džiuma dirbtinių stovi už
darytos. Darbininkai nusi
minę. Daugumas lenkų išva
žiavo į Maine valstiją me
džių kirsti, bet kurie nepra
tę nrie sunkaus darbo, tad 
keikdami grįžta atgal.

Rrfiastantinavičius.

SPRINGHELD, ILL.
7. Darbai.
Šiuomi. laiku darbai ang

lių, kasyklose eina labai ge
rai. Iš kitur pribuvę darbi
ninkai lengvai darbą gpuna. 
Vienok viršutinėse dirbtu
vėse dalbai eina silpnokai, 
taip kaip ir kitur.

Oras šiuo tarpu pas mus 
šiltas ir gražus, žmonės 
vienmarškiniai po' laukus 
zaikpčioja.
' Vfenas blogas dalykas, 
kad tarp lietuvių jferdaug 
išsiplatinęs "naminis”. Žmo
nės geria daugiau. #eg\į se-

C. Joseph.

PEABODY. MASS. 
Prakalbos?

28 d. lapkričio čia atsibu
do prakalbos, kuriąs paren
gė Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų draugystė. KaiOėpo teisių 
Studentė Zuzana Pmšiutė iš 
•Bostono. Pirmu atvėju kal
bėtoja puikiai išaiškino pa- 
T-Tr-—4 draugijų naudin- 
;gūnią. Laike pertraukos de
klamavo M. Pašukoniutė ir 
.3. Bakanauskiutė iš Salenio.

CAMBR1DGE, MASS. 
Blogi papročiai.

25 d. lapkričio atsibuvo 
.ietuvos Sūnų draugystės 
)alius. .Nors oras tą dieną 
>uvo labai prastas, vienok 
monių prisirinko pusėtinas 
turelis .ir draugystei liks 
telno. x <

Aš čia noriu papeikti ne 
•uriuos žmones, kurie, atei 
iami Į balių, kišeniuose at 
ineša "moonshine” ir nuėjt 
išeinamąjį ruimą tiek pri 
įtraukia, kad paskui nei 
;monių nemato. Juk ir pa
lai draugijai negražu, kuo- 
net jos parengime daugybė 
irtų svilinėdami tąsosi p< 
vetainę. Tuos blogus pa- 
trocius reikėtų kaip nors 
trašalinti.
Taipgi norėčiau papeikti 

’ekruimio darbininkus už jų 
'.erangumą. Kai -žmogus, pa
prašai drabužių, tai už pu- 
ės valandos paduoda kepu 
e, dar už pusės . valandos 
klosčių ir už tiek pat laiko 
kaliošus. Taip kad per pus
antros valandos vos vieną 
tmogų’atleidžia.

Draugijos Narys.

pbdpiniu draugijų naudin- pi T

ROCKFORD. ILL.
Lietuviu ‘nesutikimas ir gir

tuokliavimas.*
Nors darbai Rockforde 

iiuo tarpu eina nekaip, bet 
ietuviai traukia "moonshi- 
ie”r net viskas braška. Suti
kimo tarpe musų kolonijos 
ietuvių irgi nėra. Komunis- 
:ai.visaip niekina socialis-. 
us. socialistai puciuoja ko- 
nunistus; Romos katalikai 
keikia nezaliežnikus, Šie gi 
apsisukę tarkuoja romie
čius; tautininkams kartais 
kliūva nuo visų —taip kova 
ietuvių tarpe verda labiau, 
begu pekloj smala. Užvis la
biausia yra kvailinami ir iš
naudojami Romos katalikui. 
Jų bažnytėlė prasta, skolose 
naskendus. Moka, moka pi- 
niguSj bet nei už seną skdią 
legali atmokėti, nei naujos 
įsistatyti. Visi ju sudėti pi
nigai taįp ir nueina "dievui 
ant afierų." Nezaliežnikai 
romiškius jau beveik aplen
kė ant visų pusių.

Rockfordietis.

YONKERS, N. Y. ' 
.Komunistų jomarkas.
27 d. lapkričio Brooklvno

diamunistai, prisidengę J j. 
D. L. D. vardu, parengė čia 
savo jomarką. Buv/i tai ne
va koncertas, prakalbos, ba
lius. Publikos susirinko apie 
20O.x Buvo.atėję ir daug ru- 
>ų„>nes buvo garsinta, kad 
dainuos rutių choras. Betgi 
rusų choras nedainavo ir to
dėl daugelis rusų jautėsi su- 
vilti. Dainavo tiktai "Aido” 
choras ir nekurie aidiečiai 
soio. Pertraukoje išėjo, tū
las susivėlęs žmogiukas ir 
pradęjo kalbėt, geriau sa
kant kaulyt iš susirinkusių 
pinigų neva politiškiems 
kankiniams (chamunistai 
dabar visi skaito save poli-

LOS* ANGELES. CALĮF. 
Komunistai norėjo išardyt 

susirinkimą.,
21 d. lapkričio atsibuvo 

lietuvių masinis, susirinki
mas, sušauktas tuo tikslu, 
kad parinkus kiek nors au
kų Lietuvos apsigynimui 
nuo lenkų. Nors žmonių at
silankė mažai, bet aukų su- 
inkta 118 dolerių.
Į šį susirinkimą atėjo ir ■ 

keletas taip vadinamų cha- 
munistų su savo lapeliais. 
Jie visokiais budais stengė
si kelti lermą ir vadinti žmo-- • 
nes buržujais, kad tik už
kenkus aukų rinkimui.- Jie 
elgėsi taip lygiai, kaip toji 
ilgaveidė svetimose bulvėse, 
šitokiais savo darbais tie * 
chamunistai nieko neatsie
kia. tik užsitraukia žmonių - 
neapvkantą ant Savęs.
‘ ‘ T. KASSALES.

4013 E. First st.,
Los Angeles, Calif.

įvejfirku ben-1 
š Bridgewą,- 

tec, Mass. . 'Ant virkaus 
katų kAip ir ant juoko buvo ______
atspausdinta: ”Per ap§yiefą ir Ona čebatoriutė. vietinė, 
i geresnę ateitį.’" Skaitau Prie drai’š^ stč> prisirašė 25 
žmogus. Xą plakatą. įr stebie
si, kaip komunistąi.tokį aht- 
gąlyį gąlėjo uždėk, nes jię su 
apšvieta nieko bendsų netu-. 
ri. O gal būt spaustuvė jiem 
ant pajuokos uždėjo tokį|ne6-tik per 
antgalį? Žemiau ant plaka- ' “ ' 
to pažymėta, kad tos "svar
bios” prakalbos atsibusią 
Antano Siutoino svetainėj; 
kur kalbėsiąs Petras Bud- 
rfUnas. Kadangi nieft^%tuo 
vardu svetainės nežino, tai į 
prakalbas atėjo 14 klausyto- 

i ių ir kalbėtojas — išrišo 15^

katu k&p ir ant juoko buvo

nauji nariai. ,
■ Antru atveju gerbiama 
kalbėtoja kalbėjo .moterų 
klausime ragindama mote
ris organizuotis ir šviestis, 

. j--! , - ’ m ganižacįją ir
įApsvieta galima pagerinti- 
M*?0 jfyvenimą. žmofiės aty- 
*džiąi klausėsi prakalbų ir vi
si buvo pilnai užganėdinti.

visi diaugijos nariai yra 
labai .dėkingi gerb. Puišiutei 

atsilankymą ir puikia 
ihą.
R. Kastantinayičius.

ADV. F. J. BAGOČLUJS 
PRAKALBOS.

Žymus Amerikos Lietuvių 
prakalbininkas adv. F, J. 
Bagočius iš So. Bostųno • 
gruodžio viduryje atvyksta 
su prakalbomis i vidurines 
valstijas. Jam šį maršrutą 
i engia Pittsburgas, Cleve- 
landas. Detroitą.^ ir Grand 
Rapids miestai. Kurie kiti 
miestai norėtų parengti ad
vokatui Bagočiui prakalbas 
prieš ar po apačioje pažy
mėtų dienų, gali kreiptis 
prie jo ypatiškai. Dabar gar 
sinama maršrutą veda cle- 
velandiečiai, bet iš jų nebū
tu galima kalbėtojo sau pa
siprašyti, nes per vėlu. ,
Kalbės sekančiose dienose ir 

paminėtuose miestuose.
Fittsburge, gruodžio 18 d. 
Clėvelande, gruodžio 19 d. 
Grand Rapids gruodžio* 20 (j 
Detroite, gruodžio 21 d.

I^abai senas laikas, kaip 
F. J. Bagočius šiame krašte 
lankėsi, todėl visiems bus 
smagu jį ir vėl pamatyti ir 
išgirsti jo kalbos.

Maršrute Komitetas

(

4.
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Aristotelis labai neaiškiai

I

daug apšvietos

L

tėve! 
links-

rivj. Tautinės autonomijos, šalindami iš Nevv Yorko le 
'kompetencijos ribos bus tik- gislaturos socialistus atsto
jai nustatytos Įstatymų ke- vus. Beto. reikia pripažinti 
iliu irflaiduojamos pamali- kad nevisi ir socialistai pa
rijais Įstatais. —„„.1

i

Į nieko praktiškesniu nereko- 
m^ndubjat?Berods, šioje ša-

vakarinę mokyklą 
- aikščiot ?
r, vaike, aš į luo

ba mokslas

gbse. .
Pastaba: Lietuvių kalba 

pripažinama valstybine kal
ba. Visos teisiniai viešos Įs
taigos, išskiriant žydų tau-

Spalių*16 d. apie 9 vai. ry- i 
to i Romanauskio kirpyklai 
Laisvės Alėja N r. (*>4 prisi- 

' rinko daug žmonių skustis 
Jų tarpe buvo ir

bėndrumenės ir hend 
,niu Sąjunga. Bendro

®ve nepasakote. Apsi- 
var

'skriaustas, tėve. ?
—Vaike, nors tu ir bedie- j 

vis, ale tavo šneka jnai\ pa
tinka geriau, negu kunigo

ŽYDŲ TEISES Atviru kiikis buvasitBS '■’TT’TT Or70TT’T T A 
LIETUVOJ. ’ sKialistiBs. P lJLiVJZjVDl iJH.1*r

pamokslas. Net pypkė manį Lietuvos
užgeso ir kinkos pradėjo dų atstovybei ,________, - ...
drebėti, kaip tu man-prade- priėmė sekančiu^ principus,x Dar tik pernai kartu da- 
jai pasakot apie dangaus kurie jau sudaro, ar

vyriausybė, žy- Buvusieji Draugai ir Drau- 
i ijikariant, ges!

Dar tik pernai kartu da- 
,4 ____ ____ 5, ar su<}a- lyvavome svarbiame socia-
karalystę. Ištikro, vaike,, aš rys paiĄatinių Įstatinių da- listų judėjime !'r vadinom^ 
nenorėčiau būti danguje u* . • ' » vi^ni L-itnca (i».in^.ao
toks senas per visą amžių, p j 
ypač jeigu tenai nėra išsi- 
gert. Degučių Vargdienis '

Ypatingos rūšies “tėvynes 
gynėjas”.

—Tegul bus pagarbintas,
Maike...

—Sveikas gyvas, 
šiandien tu išrodai 
mas.

—Šiur. A laike, kad links
mas. Bet ar žinai valuk ko9

—Nagi?
—Ogi valuk to. vaike, kad 

dabar 
Įgavau.

—Ai 
pradėjai

—Nos. 
kykią netikiu, 
yra velnio išradimas.

—O kas tau sakė, kad 
moksla’s yra velnio išradi
mas?

—Tą. vaike, visi sako: ir 
kapucinas tą skelbė, ir ko
munistai tą pripažįsta. Jie 
vaike, mokytų žmonių labai 
nemyli. Aš buvau syki nuė
jęs ant jų prakalbų, kur kal
bėjo jų mokytojas Bimba 
ias ir koks ten Barškalas: 
tai jie kad rėkė tai rėkė ant 
tiligentų; sako: "šalin viso
kie daktarai ir advokatai!” 
Visi komunistai, vaike, plo
jo. Ir aš jiems pritariau, su 
šukdamas: ”šalin mokslas! 
lai gyvuoja šnapsas!”

—Bet kada komunistas 
apserga. tėve! tai jis nesi 
šaukia to' Bimbalo, bet pa4 
daktarą kreipiasi;

—Jes, vaike, ale tas ne
reiškia. kad jis daktarą my
li. Jeigu jis ji šaukia, tai tik 
dėlto, kad jam pilvą skauda 
Sv. vaike, kaip aš tave su- 
kirtau!

—Kur tu taip ir išmokai 
tėve ?

—Ogi krikštynose. Tv 
turbut girdėjai, kad mane 
švogeriui Kilbasauckui Die 
vas davė sūnų. Taigi pereit? 
nedėlią buvo krikštynos 
Mano švogeris, vaike, yba 
bągotas parapijonas. tai pa
darė skiepe 15 galionų "na
minės’, užprašė daug svečių 
žinoma, prastų neprašė. Su
kvietė tiktai pavožnas asa- 
bas. Pavyzdžiui, aš tenai bu 
vau; paskui, buvo dar vie
nas lietuviško vaisko star 
šas; buvo klebonas su save 
gaspadine; buvo musų ščes 
Iv vos smerties susaidės pre 
ridentas, ir daug kitų obiva- 
teliu. Bėję, buvo da pora 
konfunistų ir švento Džiovo 
brostvos . orgarto redakto
rius. Taipę. vaike, kaip mes 
pradėjom tą "naminę” ger
ti. tai kad atsirado pas mus 
daug razume. kad mes ė- 
mėm tada kritikuoti Lietu
vos Misiją, tai tik klausytis 
reikėjo! Ir aš. Maike. taip 
’štreininau savo liežuvį, kad 
i atį cicilistų karalių galė
čiau dabar sukritikuoti —

Dr. A. J. Karalius.
- •

jrielto mes pagaminame savo 
l Sulyg’Aristotelio, gamta dorybes ir blogybes; kitaip 
yra priešinga protui ir me- nebūtų prasmės atitraukti
nui. Gamtoje randasi judėji- žmogų nuo blogybių ar bau- 
mo ir pašilsią pamatai; gi^ti už prasikaltimus.
proto ir meno darbuose to Aristotelis labai neaiškiai 
nėra. Gamta daiktams dųo- kalba -apie dūšios nemaru- 
da judėjimo ąTba pasilsio— 
Sulyg jų ypatybių. Gamta 
visame turi tikslo, vengia 
liegalmgumo, nėra visąga- 
linčia. Pasaulis— tai savo 
lųšies gyva esybė: nors tuii 
daiktai išrodo negyvu, bet ir 
juose randasi L. . 
.Gamta visuomet stengiasi 
atlikti gera darbą, bet jos 
gabumai (aliai apriboti, to
dėl dažnai pagamina neto
bulus daiktus; tai nesuži- 
ningai .dirbantis meninin
kas; jai lengviau pagaminti 
blogą, negu gerą. v

Viskas susidaro iš ketu
rių elementų, (šilumos, šal
čio, siusumo. drėgnumo.) 
Dūšią Aristotelis duoda vi
siems daiktams, net ir auga
lams. Vįsi gyvūnai turi pa- 
Fautimų, bet ne visi liuosų 
judėjimų. Dasilytėjimas ir 
-konis sudaro reikalingiau
sius pajautįmus ir dėlto jų 
turi visi gyvūnai; regėjimo 
r girdėjimo neturi visi. Ga- 
i būti tiktai penki pa jauti
mai. Pajautimų buveinė nė- 
*a smegenyse, sako Aristo- 
:elis, r.ė.gi kraujuje, bet šir- 
tyję, kuri sykiu yra buveinė 
_r judėjimo, ir kurioje visi 
gyvųpo veikimai susitinka 
r susirenka. Pajautimai ei
ta per mėsą ir susitinka 
Širdyje, kuri visus juos su
prantą. (Tai yra užsilikusi 
ki musų dienų pasaka. Mu* 

sų poetai nuolatos kalba 
vpie širdį kaipo kokį tai pa- 
iautiihų organą. Žmonės 
lažnai sako: ”mano širdis 
iuiaučia;’’ kiti tiki, kad 
nieilė vra ”širdies reikalas,” 
’r tt.— ).

Dusia, sako Aristotelis, 
/ra sujungimas visų kūno 
/eiKiimj. Ranka turi savo 
ikslą, Kuriuomi yra jos tiri
ama' veikmė; panašiai ir 

dekvienąs narys, ir visas 
kūnas; viso kūno tikslas, jo 
obulas veikimas, yra dūšia. 
Dūšia yra pirmoji' kūno 
mergija; ji neturi didumo, 
lė gi yra erdvėj, negi gali 
’udėti, ji stovi augščiau vis
ko kūniško. Dūšia yra kelių 
ypatybių: maistinė ypatybė, 
’ugalų dūšioje; jausminė, 
rvyunų dūšioje; racionalė 
• išmin^hė), dūšia žmogaus, 
šios vpatybės gali būti vie
loj dūšioj, visos, arba ke- 
ios. šitokį supratimą apie 
lušią, kaip matysime vė
laus, paėmė ir ligi šiol lai- 
■.dfei scholastikai.

Aristotelis tvirtina, kad 
zisa musų Žinija ateina per 
rajautimus, tyrinėjimą ir 

Patyrimus. Jis labai daug 
įasieiki patyrimams kaipo 
šaltiniui musų žinijos, bet 
ie visuomet. Patsai savaime 
patyrimas nėra mokslas, ji
sai sako. Yra augštesnis fa- 
kultas, negu patyrimas; tai 
protas, kuris nepriklauso 
jausmams, neturi ,kuno, nė 
kūno formos, laipsningai 
asmenyje išauga, iš pradžių 
egzistuoja tiktai kaipo galy
bė, ne veikmė, kaipo tuščia 
popiera. ant kurios nėra pa
rašo. .Kaip protas pradeda 
veikti? Kaip kas nors pasi
rašo ant tos tuščios popie- 
ros? Ne jausmais ar patyri
mu, nors be tų protas negal 
veikti; bet augščiausioji iš
mintis, vidurinė . išmintis 

__  ________ . __ . sužadina protą veikti. Jau- 
. žmonių arba testamentų pa- dies darbininku klesai/Nors. rimas dažnai veda prie 
'edamąs? Jos taipogi gauna dabar jus.turėtumėt supras- klaidingumo, protas— nięj visą.St. Patricko gatvę. Ti- 

_______   ’_- ’ ti ir prisinažinti priekiai- Rados. Protb ir jausmų gei-Įpperary mieste sudegino 
dės. Savo kolionėmis, kers- dimai dažnai susikerta, ir.sinn feinų kliubą. Ginkluoti 
tingumų ir piktumu jus tik* dusia valdo tai vieni, tai ki-j kareiviai stovėjo prie (te- 
dar toliau klampojate i pel-* ti. Kiekvienąm atsitikime J^ai^ių triebų ir neleido ug- 
kes, iš kuriu jums patiems mes elgiamės liuosai, ir dek < nagesiaibs # ugnį gesinti, 
bus sunku išeiti. • to esame atsakomingi. Sek- Taip Anglija ”liuosuoja” pa-

Lukšių #u^as. ti protą yra musų galėję, iy vergtas tautąp.

lį: ‘ " vieni kitus draugais. Bet
vi. žydui, kai], ir visi. bį-|i»n«en jus pani^inot visa 
liautos,'tikybos, kalbos skir- ^„kdb. J*™® bu™ J“™8 
! tunto pilkiai, turi pilnas
! jMMines, politines ir tauti- V- .**!**..“ d.el ** 
nes teises, i1 °Jo1- šiandien jus is-

. . (Sudėjot socialistų vardo ir
2. įstatymdavylės istar palikot didžiausiais, socialis- 

gose žydai yra arba bus at ,. tų priešąis. Liūdna ir skau-

3. -Žydai dalyvauja vai-! Jeigu jus turite bent kiek 
žioje ir teismo Įstaigose.; pilietinės drąsos, paimkite į 

am tikra ŽJydų Reikalų Mi-peivį" ir perskaitykite sį ma-
so straipsnelį. Rašau ne kai
no vadovas ąrba teoretikas, 
kurių jus taip nemylit Esu 
paprastas darbininkas ir at
siliepiu i jumis kaipo i 
draugus darbininkus. Nu
jaučiu, kad šį mano laišką 
ne vienas iš jūsų skaitysite, 
bet apgaileštauju jusų'dva- 
sios silpnybės,- kad man at
sakyti šioje pat vietoje jus 
nebeišdrįsite. Jūsų vadai su
kaustė jums jūsų minčių ir 
išsireiškimų laisve. Aš ži
nau, kad jūsų vadų "darbi
ninkiška diktatūra” drau
džia jums netik “ rašinėti į 
socialistų laikraščius, bęt ii 
skaityti juos.

Nuo pereitų metų gruo-

stovaujamr proporcingai. 
3.-Žydai i* ’ ’ 1

.........v_____  ly reikalams vesti įsteigta Į savo rankas laikraštį ”Ke" 
: ir kirptis. Jų tarpe buvo ir p;
karininkų. Visi laukė savo nisterija.

(eilės. Po kiek laiko įėjo dar, 4 Įstatymas de! propor- 
vienas karininkas su ilgu cingos atstovybės istatym- 
kardu, matoma: • raitelis, davybės įstagose laidųoja- 
šnekėjo vien rusiškai. Rieks mas įsteigimu tautinės žy- 
palaukęs jis piktai pareiškė dų kurijos, arba kokiu nors
rusų kalba, kad mums ka- "kitokiu budu. kuris pripa- 
riškiams iš fronto nėra lai- žintas bus tikslingesnis.

5. Žydai turi teisės laisvai 
vartoti savo kalbas viešuose 
susirinkimuose, spaudoj. te?, 
atre, mokyklose, darant Įvai

tiek apšvietos įgavau.
—O ar tu žinai, tėve, kasi 

tu esi ?
i —Aš, vaike, katalikas!

—Jeigu tu. tėve, katali-' 
kas, ir jeigu prie to da tu sa
kaisi taip^žinąs. tai tu ture-, 
tum žinot ką nors ir apie 
Adomą su Jieva.

—Šiur. Maike, kad žinau. 
Adomas ir Jieva buvo pir-, 
mutiniai musų tėvai, o mesi 
visi jų vaikai.

—Jeigu mes visi esame jų 
’ ■vaikai, tai kode! musų pa - • 
vardės nevienodos, tėve ? 
Kodėl žmonės nesivadina vi
si Adomais arba Adomai-; 
čiais. bet žiūrėk — vienas ■ 
Kneževičius, kitas Žvdana- 
■ičius. trečias Urban? vi-i 
liūs, ketvirtas Bartaševi- 
•ius. penktas Juškevičius, 
r taip toliau? .Jei tu geras 
katalikas, tai išaiškink, tė- 
•e. kodėl taip yra ?

—Vaike, tavo klausimas 
ra bedieviškas, ir aš nega
ili jo aiškinti. Aš negaliu 
Dievo galybę žinoti. Klausk 
nane, vaike, ko kito, tai ma
ksi. kaip aš tau išvyrožysiu.

—Gerai, tėve, paaiškink i 
nan, kokio amžiaus žmonės 
bus danguje? Ar jie bus te- 
lai visi vieno amžiaus, ar 
deni bus seniai, o kiti maži i 
raikai ?

—Kad čia, Maike, da be- 
lieviškesnis klausimas. Betl 
iš mis inu, kad bus visokio! 
imžiaus, ba ir jioteriuoseį 
'ra pasakyta: "kaip ant že- = 
nės, taip ir danguj.”-

—leigu taip butų, kaip tu 
akai, tai butų didelė nętei* 
ybė, tėve. Pavyzdžiui, jau- 
am vaikymui ąnt žemės yra 
ana gerai, visi myli! myli jį 
:apitalistas, nes jis vikrus 
’rie darbo; myli jį kunigas,! 
’es žino, kad jis ateis kada] 
lors šliubo imti; 
abiausia 
nerginos. 
ėve, kaip 
dabinasi, 
korsetais 
epą savo 
tad tik gražiau išrodytų. 
Va. o kas apie tave paiso? 
(as prieš tave dabinas, tė- 
e? Tave visi čia.išjuokia. 

Va, ir dabar daleiskime, 
tad tu nueini į dangų toks 
sukrypęs ir turi būt tenai 
:oks per amžių amžius, turi 
būt tenai taip pat visų stum
domas ir išjuokiamas, nes— 
"kaip ant žemės, taip ir dan
guj.” Tuo tarpu, jeigu aš 
dabar numirčiau toks jau
nas ir vikrus, koks dabar 
esu. Mane mylėtų tenai vi
sos merginos, ir taip butų ’marsumui 
per amžių amžius. Argi tji galą, 
tuomet nesijaustum

o už visus j 
myli jį jaunos ( 
Tik tu pažiūrėk, 
jos prieš mane 

kaip jos veržia 
šonus, kaip jos 
veidus ir lupas, j

i I

I

ko laukti eilės, kol skus civi
lius.” Vienas kirpyklos dar-j 
bininkų atsakė, kad jie pri
valą atlikti savo darbą iš ęi-,? 
lės. Vienai vietai pasibuota- -. .u-. . - , ... - v
vus karin. priėjęs pareika- pobūvio ak-
lavo, kad jį skustų. Darbi- L^\teisme 11 va^^zlOs> !&tai- 
ninkas atsisakė. Tada kari-! 
ninkas pradėjo jį mušti — 
pirma kardo makštim, šauk
damas "budeš brit menia; ( 
svoloč!", paskui • plaštakų 
per veidą ir per galvą. Pub
lika visą laiką tolėjo. Darbi
ninkas išbėgo ir parsivedė' 
komendantūros dežuruo- 
jantį karininką! Šis atėjęs 
pasisveikino su kavaleristu 
ir paklausė, kame dalykas. 
Darbininkas, kuri mušė, pa
sakė, kad čia yra šeinio na
rys. Narsuolis pabalo, bęt 
pasirodžius, kad SeimojBa- 
rio nėra, vėl pradėjo smar
kauti. Tūli iš publikos pra
dėjo reikalauti, kad butu su
statyta protokolas.’ ”Molča.t, 
vsie polučite.” kepešijo ”tė- 
vynės gynėjas," nors nebe 
taip karingu tonu. "Tu dar 
gausi savo 25,” — sake jis 
rusiškai sumuštam darbi
ninkui Tūli pasisakė sa¥O 
pavardes ir pareiškė norą 
outi teisme reiškėjais. ’’Vy 
vsie’ v tylu, chamv, polučite 
no 25,” galutinai nusprendė 
"tėvynės gynėjas.” Tai pa
sakęs jis su komendantūros 
karininku išėjo. "Nejaugi 
jam nieko i^bus už.tai?-,” 
sakė tūli, drebėdami iš ap
maudo ir pasipiktinimo. 
Mušeikai išėjus ne vienas li
kusiųjų- sakė, kad jisrmielu 

j noru butu užleidęs ji^rr sįvo 
vietą eilėje, jei tik jis to bu- 

, tų paprašęs. Kaip jau minė- 
;ta, ,skandalo laiku kirpykloj 
(buvo ir kiti karininkai, ku- 
Irie sakės taip put tapačią - . . .
( dieną turi išvažiuoti iš Kau- Mojcypįas žydų pradžios? 
no. bet jie. kaipo kultūringi mokyklose bus visuotinis, 
žmonės, ramiai laukė savo privalomas ir ^nemokamas, 
eilės.

. Darbininkui 
ta: skųsk* kam nori, 
šeikos pavardė buk i 
sužinota, pirma jis tarnavęs

■i ’enkų armijoj, 
j Panašus dalykai atsitinku.

draug su visa visuomene t 
šaukiama tėvvnė- ginti. Ir ju žinybos ir kompetencijos 
štai pasirodo, 1 
karininkams < nekalbama 
čia apie ristis) darbininkas 
—t?i "svoloč,” kuris nesibi
jant atsakomybės galima ir 
reikia mušti, o visuomenė 
fronto užpakaly

tinės autonomijos organus, į <^io mėnesio jus palikote 
privalo surašinėti tik ta ja politiškai neby iais. Nuo to 
kalba. Lietuvių kalbos mo- laiko jus nieko aiškaus apie 
\___s privalomas visose nepasakote.
aiu pradžios, taip ir augš* krikštipot komunistų 

’ ’ ’ ’' ' du. bet jeigu kas tuo vardu
j jumis pavadina, jus net su 
piktumu užsiginat jo. Jau 
ištisas metas, Jtaip jus vien 
tik plūstai ir niekinat mu
mis, socialistus, bet patįs 
nieko geresnio darbinin
kams nepasiulot, į jokią ge
resnę partiją* jų neorgani- 
zuojat. Jus pasmerkiat bal
savimą. tą svarbiausi, darbi
ninkų politinės kovos įram- 
ki. bet vieton balsavimo jus

kymas privalomas visose
k;
tesnęse žydų mokyklose.

6. Žydų teisės švęsti šešta
dienius* bei kitas šventes jo
kiu žvilgsniu nebus varžo-, 
mos: tečiaus negali būti aiš
kinama, kaipo vi išminėtų 
teisių varžymas' pareigų 
ėjimas, lygiu budu visiems 
piliečiams uždėtų ir tėvynės

tvark.oJk.ualaikymui rei
kalingų. ’ Robinai turi tokių 
.rat juridinių teisiu, kaip ir 
kitu tikvbu dvasiškiai.

į----- jr------------*. V

7. Žydai autonomingi sa-pyię, jums pavyko pagauT 
vo vidaus reikaluose.. kaip j vieną kitą' fakteli prieš bal
intai: tikybiniuose, ’abda- savimą, nes kapitalistai bar 
’rybės, socialės pagalbos, md- savimu išreikštą žmonių va 
kymo reikaluose ir aplamai! iid paniekino, neįsileisdami 
visoj' dvasinės kultūros sri- i kongresą Bergerio ir pra- 
4vj. Tautinės autonomijos, šalindami iš Nevv Yorko le 
'kompetencijos ribos bus tik- gislaturos socialistus atsto
jai nustatytos Įstatymų ke- vus. Beto. reikia pripažinti

mais įstatais. - t?ke į valdvietes, prideran-
Žvdu tautinės autonomi-čiai atlieka savo pareigas 

jofe * organais yra vietinės gęt kuomet jus pradėjot nie 
bėndrumenės ir bendruome- kinti taip tvirta ^už darbi
niu Sąjungą. Bendroomeniu nlpkų .k.esos rei.^a us kovo- 
ir ju Sąjungos steigimo tvar dratĮgt E. V. EĮebsą, taė 
ka o taipgi atstovybės for- pradeda imu abejonė, ar tik 
mi bu^ nustatytos tam tik- nemrbąt pi-ąęnštįgą 
fu įstatymu. , ’ . įninku klesa^darbif?

- • 1 Nors aiškiai ir nepasakot.'
bpt iš viso'ko matosi,? joge? 
iijs tikit L revoliuciją ir tik

mą. Dūšią pas ji turi žmo
gus, gyvūnas ir augalas. 
Žmogaus dūšia turi išmin- 

(proto), kuri yra neas- 
meninė ir amžina; amžina 
yra nė dūšia, k'aipo asmeni
nė esybė, bet tiktai protas 

gyvumo^ yrą. skelbiamas amžinu. Tik 
Uek Aristotelis kalba apie 
nemarumą.

Moralybė, sulyg Aristote
lio, išauga, iš daugeriopų 
natūralių ypatybių, žmogus 
savo prigimtimi yra jirau- 
gijinis ir politinis kūrinys. 
Niekas, kas priešinasi gam
tai. negali būti moraliai, to
bulas ar geras. Gamta sutei
kė žmogui norą veikti ir 
geisti.. Moralumo pamatu 
nėra išimtinai protas. Čia 
jis nesutinka su Sokratu, 
kaip atsimenate. Dušios»pa- 
linkimai ir .ūpas sustato 
musų veikimus ir kripsnius. 
Pirmiausia atsiranda noras 
gerą daryti, paskui ateina 
šprotas ir patvirtina. Vaikas 
instinktyviai kartais mora
liai pasielgia, bet tai nėra 
moralybė. Sokratas nepa
stebėjo. kad geiduliai ir 
paprotys musų prigimtyje 
vaidina gana stipru vaidme
nį: jam rodėsi', kad žmogus 
sužiniai visuomet moraliai 
elgiasi. Tiesa, sako Aristote
lis, visi žmonės siekia kas iš
rodo geru ir negali pilnai 
kontroliuoti savo suprati
mu gero, bet sykiu savo mo
raliu pasielgimu jie valdo 
savo vaizduotes ir suprati- • . 
mus. Bent dalinai jie valdo 
moralumą. Tiktai veikimais 
žmonės Įgyja dorybę (arba * 
blogybę. . Išmetę akmenį, 
mes negalime jo valdyti; bet 
kol akmuo randasi musų 
raųkoee. mes suteikiame 
iam spėka ir pilnai kontro
liuojame jo judėjimus. To
dėl žmonės atsako už savo 
darbus. Net tie, kurie nusi
deda nežinodami, turi būti 
baudžiami už savo nežinys- 
tę, jei jie turi gabumų suži
noti. Aristotelis liepia prak
tikuoti dorybę ir sykiu ją 
pažinti. Tiktai praktika mus 
supažindina su moralybe. 
Žmogus įgyja dorybės tri
mis keliais: per &amtą, pa
protį ir protą.

tuo metu, kada d

jeigu tokia -pat tvarka bus revoiiuęitor matot isgany- 
<e" atsaky- Įstatymu keliu nustatyta ir ”’k

Mu- visoms kitoms pradžios mo- 
esanti kykloms. - ,

8. Žydų Tautinės autonoy 
prijos organai, sulyg tepto 
ri'■■t... . č

rbininkai navyzclžid, skaitomi vai- .

mą. Bet juk šioje šalyje, kur 
žmonės -tiki į balssvinsą ir 
taip skaitįįpgai dalyvauja 
jame, kėlimas revoliucijos 
atneštų didžiausią pragaiš
ti darbininkams. Ęodosi, ir

2,000,000 BEDARBIŲ.
e

Amerikos Darbo Federa
cijos organas, ’The Federa- 
ticųist,” apskaito, kad da
bartiniu laiku Suvienytose 
Valstijose yra jau apie 2,- 
t|00,000 žmonių be darbo. 
Todėl , tas laikraštis reika
lauja, kad kongresas kuo- 
greičiausia uždraustų atei- 
vyste Amer^ton.

-------- „_r------ y — ’vsie 
chamy,” kuriems reikia kir
sti po 25.

Gal panašus tamsus gai-. - - - ----- ~~~

(valai tik laukia progos, kad 
j šiuo budu parodžius
”narwi>v»a ”

> savo 
narsumą/’ ~

Prieš tokius pasielgimus 
turi protestuoti patvs kariš
kiai. kuriems tikrai rupi tė- 
tvnės gynimas. Višudmenė 
tos rūšies "tėvynės gynėjų’/ 

turi padaryti 
Darbininkas.

("Socialdemokratas.”)

mės autonomijos organų sjicnaproėlai tai gali siipra- 
—- ~........ -■ , \ skaitomi ,v?‘‘sti. Pagalios ir kitose šalyse,
visuomene r žios orgąnais rr tiri teise.,, ųur rodosi, dirva revoliuci- 

. Ir jo žinybos ir kompetencijos j31- jau vra Dribreaduši. kė- 
kad*tūliems ribose, leisti Įsakymus, pi i- .revoliucijos neyisuo*.

valomus savo tautiečiams. Jrieę. j)una pasekmingas. Bal- 
Be to, jie turi teisės apkrau- savimaS$až ir yra tuomi tef, 
ti savo i__ i .. . /T ............
mokesniais savo išlaidų pa
dengimui. , '

Kas link pilietinių teisių, 
žydų benčfruomenės ir jų 
Sąjungos turi juridinio as
mens teises. .Be to joms duo
damos teisės priiminėti au
kas i

narius jlam tikrais.mpmetru, kuris parodo-, ant 
kiek toj ai’ kitoj šaly darbi
ninkų supratimas yra paki
lęs ir kaip gre$t galima da
ryti staigias permainas!

Ir. jus, buVusieji draugai 
ir draugės, pavartoję neiš- 

______ r mintinga taktiką savo ver 
ir dovanas-nuo gyvųjų Rime. pridarėte daug b’e-

20 METU KALĖJIMO.
.Aną pariedėk Brooklyne 

buvo nuteisti 5 gatyekariu 
streikieriai, kaltinami už
mušime vieno streiklaužio 
streiko metu. Bausmės teisė 
jas jiems paskyrė nuo 8 iki 
Ž0 metų kalėjimo: Bet kuo
met streiko metu streiklau
žiai užmuša streikuojantį 
darbininką, tat tuomet už
mušėju niekas nebaudžia

ANGLAI DEGINA AIRIJĄ
Korko mieste' Anglijos 

kariumenė išdegino beveik

subsidijomis vaistybės^jeigu 
tokios pat subsidij°s’ sknna
rnos panašiems tikslams, bus 
duodamos panašiems kitų 
tautu organams.. Subsidijos 
turi būti proporcingai skir
stomos tarp»visų-tauių--



Maloniai žviečis

REIKALĄ VIMALJVisokios žinios

‘ “KEI.FI VIS”
GKUAUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS*
PRENUMERATOS KAINA 

Aaarikaja:
. Matamą ........................  $2.00

• Ptuai metų ....................  |L25..
Kaaadoj ir Užrubežiuose: 

Metams ........................ $3.00
Pusei metų ....................  $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adTeeą ~

“KELEIVIS" *
SSS Breadway, So. Boston, Mass.

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

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

OBOLIA1 SU DŽIOV A.
Ant gatvių kampų tankiai 

matdsi vaisių pardavinėto
jai, kurie turi labai gražių 
ir viliojančių vaisių, ypač 
obolių, kurie taip žvilga, to
kie raudoni, kad masina 
praeivį. Ypač tokie gražus 
vaisiai vilioja vaikus. Aplin
kui viskas išrodo taip nešva
rų, o šitie obuliai tokie šva- 
rųs, taip dailiai sudėstyti, 
kad taip ima noras juos pir
kti! Ir Vincukas, kur tik nu
sitvėręs nokeli ar dešimtu- 
u visuomet bėgdavo tų 
obolių pirkti.

Bet vieną dieną Vincukas 
visai netikėtai apsirgo. Gy
dytojas ištyręs jį pranešė 
motinai, kad vaikas turi 
džiovą.

’ ’’Ale kaip gi tai galętų bų- 
ti!” stebėjosi motina. ”Musų 
namuose niekas džiovos ne
turi. kur gi jis galėtų ją 
gauti!”

Bet Vincukas kas sykis 
ėio vis blogyn ir blogyn. 
Kur jis tą ligą ^avo, niekas 
nežinojo. Bet štai, vieną ry
ta daktaras eidamas pas 
Vincuką eina pro , tą vaisių 
pardavėją, kur Vincukas 
Įmirkdavo obolius, ir štai ką 
jis mato: vaisiu pardavėjas, 
išsitraukęs kažin iš kur pur
viną skudurą ir, paspiaudy* 
damas ant jo, kad žibina tai 
žibina tuos obolius. O tas 
pardavėjas buvo džiovinin- 

-kas. Ir čia paaiškėjo kaip 
Vincukas gavo džiovą.

Šitas pavyzdys parodo, 
kaip yra pavojinga valgyt 
neplautus vaisius. Bet nevi- 
suomet ir plovimo užtenka. 
Tokius vaisius kaip oboliair 
grušios ir kiti reikia nusi
lupi valgant.

JEIGU mislinate kad Jūsų bi- 
la per didelė—pasakykite-
Jeigu koks darbininkas ne

rūpestingas—pasakykit mums.
Jeigu me$ neišpildėme musų 

pareigos bile reikale kad Jumis 
užganėdint—pasakykit mums.

Jūsų prisidėjimas padės pa
tobulinti musų patarnavimui.

The Edimt Eleetric

IBuauaariag

Pajieškau draugo Antnony Molloin. 
Jis buvo armijoj 1918 m. Company E. 
38th Infantry, Camp Green, N. Caro- 
lina. Meldžiu atsišaukti arba jį žinan
tis pranešti. (52)

P. Vaitkus
Camp D 3rd Engineers, Schofield Ba- 
rracks, Hawaiian I.

Pajieškau savo moters Elzbietos 
Steponavičienės, kuri pasidavus Elz
bieta Valaitis. Ji pabėgo su Antanu 
Zdanevičium rugpiučio mėnesy, 1919 
m.J.š Northatnpton, Mass. Girdėjau, 
gyvena Rochester, N. Y. Meldžiu atsi- 
šaukti, nes aš pasidaviau į teismų dėl 
persiskyrimo. Jeigu kas apie jų žino, 
meldžiu duot man žinia, už ką bustu 
labai dėkingas. (53)

B. Steponavičius
383 Park st., Holyoke, Mass.

 į -
Pajieškau apsivedimui moteriškės 

.pie pusės amžiaus, mylinčios gražų 
gyvenimą. (5ft)

J. A. Dainius
Scofield, Utah.

KAIZERIENĖ MIRŠTA.
Buvusio Vokietijos kai

zerio žmona Augusta Vik- 
toria labai sunkiai serga ir 
jau nesą vilties jai pasveikt.

Finų parliamentas didele 
balsų (Ųdžiuma užgyrė tai
kos sutarti su Sovietų Rusi
ja;, sako žinia iš Helsingfor- 
so.

NOBELIO DOVANA*
- WILS0NŲI.

Iš Kopenhagos praneša; 
ma, kad Nobelio Fondo val
dyba nutarė duoti šįme: 
$40,000 dovaną Wilsonui 
už... taikos vykiniirtą pasau
lyje.

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

Mr. John Alis ' (49)
Gen. Dėl. Cleveland, Opio.
Pajieškau švogerio Kazimiero Rer- 

nataičio, Suvalkų rėdytos ir apskr.. 
Vižainio vaisė., Gramo'.iznos kaimo. _ 5 
metai atgal gyveno Bostone. Turiu 
svarbų reikalų iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinot pranešt 

Juozas Brukąs (491
Wanamie. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
>e skirtumo tikybos, nuo 25 iki 36 m. 
‘š esu 44 metų, turiu turto apie $40,- 
00.00. Su pirmu laišku meldžiu pri- 
iųst paveikslų. Kiekvienai duosiu at- 
>akymą ir paveikslą sugrąžinsiu.

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

Pajieškau savo buvusios draugės į 
Kazimieros Tamošiūnienės i po tėvais 
Lapačinskiutėsi, kuri prasisalino nuo 
manęs Įo <L spalių, J92o m., pasiim- 
dama 50 dol. ir 2 mergaites Megutę 
11 metų ir Aldonelę 10 illetų Todėl 
kreipiuos į -visuomenę, k^d man pra- 
■neštų. kur ji randasi. Taipgi pranešu 
visuomenei, kad nuo tokios ypatos! 
apsisaugotu, nes ji netinkama šeimy- i 
nišk-am gyvenime. Už pranešima ap’ie i 
ją busiu labai dėkingas. (53)

A. Taniosiunas
147 Second st., Girardville, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos. 
arba našles nuo 20 ik: 27 metų am-; 
žiaus. Platesnių žinių suteiksiu laiš
kais. Malonėkit rašyti šiuo adresu;

J. B. (51)
36 Cabden st., ^Roxbury, .Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės ne jaunesnės kaip 23 m. 
ir nesenesnės 30 metų. Aš esu _ 35 m. 
vaikinas, mainerys, gerai uždirbu, 
gaunu po 150 dolerių kas dvi sąvaite. 
Nenoriu merginos arba našlės tur
tingos, bęt protingos, nepaisau, kad 
butų ir su vaiku. Meldžiu atsišaukti 
prūyunčiant paveikslą. (53)

Paul Katrunas
Box 40, Vt’oltpit, Ky.

-----------------------------------------------------——r; i.
Pajieškau dėl susipažinimo mergi

nos arba našlės, be skirtumo tautos 
ar tikėjimo. Su pięmu laišku meldžiu 
prisiųst paveiksią. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Atsakymą _ duo
siu kiekvienai. (50)

Joseph Kamoras *
1515 So. 49th avė.. Cicero, III.

NORI SUTVERI DRAUGYSTE 
SENIEMS ŽMONĖMS VARDU 

’TftVYNt HJJTUVOš BROLIU"
Aš pajiešk&u 12 vyrų.' kurie butų 

visi lieuviai ir katalikai (kitos tau- 
tos nepriimamu, ne jaunesni kąip 45 
metų, nevedę, kad ir našliai be šei
mynos ir kad turėtų nemažiau kaip 
500 dol. pinigais. Mano nuomonė yra, 
12 vyrų susidėjus nusipirkti farmą ir 
ten gyventi lig smerčio. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką. (51) 

JONAS ENDRULIS
Box 219, Camp 2, Odanah, Wis.

PAitSiDl iii;A t; lotai Jamąicą, 
arti elevateno ir prie gatvekario li
nijos,, 10 centų atvažiuoti į New Yor- 
ką. Lotų didumas 13 pėdų pločio ir 
80 pėdų ilgio. ‘Parsiduoda gana pi
giai, nes savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Lotų kaina $1000, bet parduosiu 
už $700. {mokėt reikia tik $300, o li
kusius po $10 ant mėnesio. Rašykite 
arba ypatiškai kreipkitės pas:

Juozas Ambraziejus
168 Grand stM Brooklyn, N. Y. 

Tel. Greenpoint 4548.

PRANEŠIMAI
!i

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

-■loseph Vodeikis
129 Knox st., Rumford, Me.

Pajieškau brolio Kazimiero Narbu- 
io. Turiu labai svarbų reikalą. Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį žino 
pranešti Šuo adresu: (49)

Stanisiovas Narbutas
- 491 24th st.. Detroit, Mich.

APSIVEDLMAL

"SOCIALDEMOKRATAS" 
CENZŪROS SUDARKY

TAS.
„Socialdemokrato” 28-tas 

numeris atėjo biauriai Lie
tuvos cenzūros sudarkytas. 
Sudarkytas net Socialde
mokratų Partijos komiteto 
atsišaukimas į t visų šalių 
darbininkus, kur jie prašo
mi padėt Lietuvos proleta
riatui gintis nuo lenkų ir są
jungininkų reakcijos.

Straipsnis ”Kada gi bus 
galas” išgriauštaš net trijcr. 
se vietose po keliolika‘eilu
čių.

Paskutinis laikraščio pus
lapis beveik visas tuščias — 
apie du trečiadaliu išbrauk
ta.

Prisimena caro laikai.

Lietuvių Bankinė Bendrovė, 
vardu "Baltic Statės Finance 
Corp.” siunčia i Lietuvą kur jera 
vieną iš savo biznio vedėjų, pil. 
Joną B. Valukonj. J. Valukonis 
yra gerai žinomas Bostono lie
tuviams, nes pirmiau jis buvo 
vedėju ir paskui savininku Lai
vakorčių agentūros. Iš Bostono 
išvažiuoja apie 20 GRUODŽIO, 
O KAUNE BUS APIE NAUJUS 
METUS.

Amerikos lietuviai, kurie nori 
saviškius su pinigais sušelpti, 
lai Įduoda pil. Valukoniui par
vesti, nes jis važiuoja su tikslu, 
pagelbėti Baltic Statės Finance 
Corp. atstovui Kaune, pil. K. N. 
Norkui geriau sutvarkyti reika
lus, ir užmegsti ryšius su laivu 
kompanijomis taip kad po Nau
jų Metų lietuviai galės į Ameri
ką atvažiuoti tiesiog iš Liepo- 
jaus. Tikimės, kad jam pasiseks 
prašalinti kliūtis arba bent pa
lengvinti budus pasportų vizavi-' 
me-

Todėl pasiskubinkite kas nori
te kad pinigai tuoj butų prista
tyti Lietuvoj, prisiųst pinigus 
tuojaus. Taipgi užsakyt laiva
kortes dėl saviškių iš Lietuyos Į 
Ameriką, o pasportai bus parū
pinti.

Kas norite važiuoti sykiu su 
pik Valukoniu į Lietuvą, dar su
spėsite, tuoj atsišaukit.

J. Valukonis sugrįš į Ameriką 
prieš Velykas.

Visais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:
BALTIC STATĖS FIN. CORP.

357 BR0ADWAY,
ŠO. BOSTON, MASS.

Važiuoja j Lietuvą

P'jieš'-au savo vyro Kazimiero Ri- 
nanausko, jis baisiai sumušė mane, 
šbutau § są vai tęs ligonbutyje, o pats 

25 lapkričio prasišalino. Jis smarkiai' 
reria ir tingi dirbti; nemoka rašyt. 

<2 metų, trumparegis, Vilniaus gub.. 
j'žugašcio miestelio. Jis yra ant 6 
lėnesių pasitaisymo nuteistas.. Kur 
is pasirodys apsisaugokite, taipgi 
įalonėkite man pranešti. (51)

Levusė Ramanauskienė
3 Midiile st., Lav.-rence, Mass.

Pajieškau draugo Domininko Kin- 
rro, jis 1918 m. gyveno Rockford, In. 
Turiu svarbų reikalą, kas apie jį žino 
nolonės pranešti arba pats lai atsi- 
-aukia šiuo adresu:

Antanas Valiuskas
3121 Chambarlain st., Detroit, Miėh.

Pajieškau Antano Zakrio, jis yra 
čauno gub.. Panevėžio pav, Mačiūnų 
aimo, Pabiržės parapijos. Du metu 
tgal gyveno Detroit, Mich. Seniaus 
Gyveno Saginaw, Mich. Meldžiu atsi- 
aukti arba žinančius apie jį man 

pranešti, nes turiu svarbų reikalų iš 
Lietuvos.

P. Dzeveeka A
Box 495 S ta. 12 , Laivrence, Mass.

Pajieškau A. M. Kalviu. Pradžioj i 
920 metų buvo pagarsinta "Keleivy- 
e,” buk jis išleidžia sekretų knyge- 
esj Box 95, Będford, Onio. Dabar po 
uom antrašu negalima jo surasti 
Kas apie ji žino meldžiu man praneš- 
i aiba jis pats lai atsišaukia, turiu 
varbų reikalą.

Anthony F. Ruseckas (5o> 
2242 \V. 2 >i’d pL <?hicagp, III.

GYVULIŲ MARAS 
EUROPOJ.

Budapešto žiniomis, rytų 
Europos šalise pradėjo siau 
sti gyvulių maras. Daugiau
sia gyvulių stimpa Lenkijoj. 
I>enkija jau šaukiasi, kad 
Vengrija atsiųstų jai vate- 
rinorių. Čeko- Slovakijos, 
Austrijos, Rumunijos ir 
Vengrijos ūkininkai esą la
bai nusigandę ir parduodu 
savo gyvuliuš už pusdykį.

GRAIKAI KYIEČIA se
nąjį KARALIŲ.

Visuotinu balsavimu Grai-

Pajieškojimai

Aš,' Domininkas Mažrimas, pajieš- 
’tau savo pačios Kleofos, -kuri pabėgo 
»uo manęs 21 d. spalių, šių metu. Da.- 
imdama 1000 dol. pinigų. Ji paeina iš 
Kauno radybos, Telšių apskričio, Na
cių miest., tamsių plaukų, žydrių akiu 
r apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi. 
.alino su Ignu Aleksiejų, kuris paei
na iš Kauno rėd., Aleksandrąvo aos_ 
Rokiškės parapijos, Pečių kaimo. Ju 
yra gyvanašlis, turi šviesesnius už ia 
plaukus, žydrių akių. ™

Pajieškau draugų Frano Vaičiaus 
ir Kasparo Beinoro. Abudu paeina iš 
Skuodo apskr., Mosiedo parapijos. 
Mikulčių kaimo. 1918 m. pavasary jie 
gyveno Monti^al Canada, bet dabar 
nežniau, kur jie randasi. Meldžiu at
sišaukti arba žinantieji apie juos pra
nešti, už ką busiu dėkingas. -Taipgi 
meldžiu ir kitas mano pažįstamus at
sisaukt, norėčiau susirašynėti.'(50) 

Prank Krasauskis
4tfl N. 13th st., Philadelphia, Pa.
Pajieškau brolio Jono RTdavičiaus. 

kuris angliškai vadinasi John Rodovv- 
ca. 1919 metais, grįždamas iš kariu- 
menės . sustojo pas mane Waukegan, 
III. Man persikėlus j Kenosha, Wis. 
negaunu laiško jau čieli metai. Jis iš
važiavo į girias apie Antigo. Taigi 

siu

Pajieškau . apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 38 metų, kuri 
mylėtų ramu gyvenimą. Aš ..esu 38 m. 
pasiturintis. Su pirmu laišku malonė
kit,’, prisiųsti savo paveikslą. Plates
nes žinias suteiksiu kiekvienai luiš.- 
ku ir-paveikslą grąžinsiu.

Jonas Bartanias
1258. Or ego n avė., Cleveland. Ohio.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 26 iki -»6 metų. Aš esu jaunas ir 
gražus vaikinas, moku gerą amatą, 
esu molderis. uždirbu virš 50 dol. į 
savaitę. Merginas meldžiu atsišaukti 
prisiunčūtnt paveikslus.

' Petras Matulevičius *
P. O. Box 22. Linfield, Pa.

, a r - . ■ - ---- ------- -

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 23 metų, i i . Z „ 
turiu pastovą ir gera darbą. Atsišau
kit be skirtumo tikėjimo. Platesnes 
žinias suteiksiu laiškais.

Anton Runkaufku
K). W. 2nd sL, St. Charles, III.

HA.MBURG AMERICAN LINIJA 
JAU PRADĖJO VEIKTI.

Hamburg American Linija, jau at
naujino savo veikimą tarpe New Yor
ko ir Hamburgo.

Garlaivis "Mount Clay," buvusią 
"Prinz Eitel Friedrich” išplauks iš 
New Yorko ; Hamburgą subatoj, 
gruodžio 24 diftią.
BALTIC AMERICAN LINIJA PRA

DAS VEIKTI NUO SEKANČIO 
SAUSIO* MENESIO. 1921 m.

Baltic American Unija (paveldė- 
Rusų Amerikoniška Linija išsiųs pir
mą savo laivą iš New Yorko į Balti- 
ko portus pradžioje sausio mėnesio. 
1921 m. Taipgi išsiųs laivą ir iš! Bal- 
tiko portų pirmoj pusėj sausio thėne- 
sio. Kompanijos garlaivis S. S. Balta- 
mer (buvęs Kursk). Baltara (buvęs 
Czar) ir Baltide (buvusČ Czaritza) 
-isi yra lietuviams žinomi ir jie ,da- 

i bar yra geriausiai prirengti# kad pa
tarnauti keliauninkams į Baltiko por
tus ir iš ten į Ameriką.

Baitic Amerirap Linija (paveldė
jo Rusu Amerikoniškos Linijos) per
ima puikius emigrantų ramus, pabu-; 
čavotus Rusų Amerikoniškos Linijos; 

' l iepojuie dėl patarnavimo keliaunin
kams.

Liepojuje Baltic American Lini
ja tarės nuosavas prieplaukas 
(piers) ir nuosavus namus su reika
lingais patarnavimui ofisais, kad ke- 

i liauninkai iš visų pusių butų užga- 
' nėdina*.

Gautos informacijos nuo Baltic A- 
nrerican Linijos ofiso iš lįlew Yorko, 
kad delei pasažierių nesmagumų ar 

i neparankumų, keliaujančių per Dan- 
c gą. Baltic American Linija, jeigu 
bus reikalas. pasiųs savo Kar
eivius S?-S. Mitau arba S. S. Russ į 
Dancigo portą kaipo gyvenimo lai
vus nasažieriams.

YDatos, norinčios parsitraukti sa- 
uu.ui ••*-« „.„o vo draugus, gimines iš Lietuvos, lai 

"ūV’metH tuojaus nuperka jiems laivakortes, o 
as esu « mer j, Ameriean Li„ija užtikrina,

kad iie ^pasieks šia šalį, nes ši kom- 
■ panija turi savo ofisus Dancige, Var- 
i šuvoj. Lodziuje. Kaune. Ry#roj ir Li- 
I bavoj, kurie prigelbės keliauninkams.

i

I

PARSIDUODA FARMA.
Puiki 66 akrų farma, 15 akrų iš- 

I dirbtos žemės, du obelių, grašių ir ki
tokių vaisinių medžių sodnai, graži 6 
ruimų stuba. bamė, 2 vištininkai. Pa
liksiu kelis šimtus kordų malkų, ku
rios dabar parsiduoda po $14 kordas, 
malkoj randasi 6 mylios nuo fanuos. 
Kaina tiktai $1500. Pusę tos sumos 
reikia į nešt. (50 »

-Merntt Welch, savininkas.
Chaplin, Conn.

TIK VYRAMS!
Turime labai gražių iš Francuos 

moteriškų artistiškų paveikslų., Pri-

REIKALINGA MERGINA PRIE 
NAMU.

Tik trys ypates, du* dideli ir viena 4 
metų mergajtė. Mokestis $35 iki $40 
mėnesyje, valgis ir kambarys. Halo-' 
nėkit atsišaukti. (1)

Alex Rinkus 
lff Spring st., Union City, Conn.

REIKALINGI MEDŽIŲ 
KIRTĖJAI.. KT .. 'u, siųskite 2 doleriu, o aplaikysit 8 toru rbti prie Great Northern Paper Co. -km^ paveikslus. (531

Maine valstijoj; mes neimam už pa- Wm LEBEDNIKAS ' '
rodymą darbo. Darbininkai reikalingi r. s. S. ’ Rutland. Mass
prie Nevv-York Centrai geležinkelio,' 
kelionė dykai. Atsišaukit (?)

NORTHERN LABOR AGENCY
43 Portiand st, Boston. Mass.

PARDAVIMAI
. PARSIDUODA FARMA.

Parsiduoda 120 akrų farma Savi- ‘ 
ninkas išvažiuoja j Californijij, todėl 
parduoda pigiai. 50 akrų dirbamos 
žemės, o kita visa ganyklos ir miš- i • 
kas. 8 melžiamos karvės, 1 veršis, 2 
arkliai. 120 vištų, 2 kiaulės, visi ja-' 
vai, šienas, įrankiai, vežimai, karie
tos, sodnas, puiki 7 ruimų stuba, 2 
barnės, 7 kitoki biklingai gerame sto
vyje, tik 3 mylios* nuo miestelio, karų 
linijos, netoli mokykla, bažnyčia, 
krautuvės. Kaina už viską tik $4500. 
Inešt $3000. Likusius • ant lengvo iš
mokėjimo. Rašykit tik angliškai (51J

Natban Keįsler’s Farm Agency 
9 • School st., Danielson, Conn.

KALĖDOS!
Jei nori pirkti Kalėdų dovaną, pa- 

pirk vokišką britvą. Per daug metų 
jumis atsimins. Biitvos gvąt'Hn tuot-^s 
$5. $6. $8. • (50)

M. ZIZAS
138 MiHburv st.. Vercester, Ma^,

Didele Niųieu Vnieas!
Nauja knyga "Receptai ir Sekre

tai” (apsisaugojimas nuo įvairių li
gų). Nuo visokių epidemijų, kokios 
ten nebot. Išviso yra "Receptų ir 
Slaptybių Sekretų” 390. Kaina buvo 
$2. Ir būt buvę veltui visi patarimai. 
Dabar kaina tik $1 dėl greito jos iš? 
pardavimo. Aišku, kaip diena, kąd 
vienas žmogus, visuomenę, nė negali 
atetovauti. Tai yra, pranešti, kad to- 

| kios ir tokios knygos, kurias tąs 
■ ara - ■

luodu, tai naudingos. 
Ar nebaidyidė &ic- 
"---- --- ~

_ __ ____ ____ _ ___ _ ____  reumatizmo ligom” Yskrofular~^»f. 
kit "Keleivio” administracijoj. (49) diegliai, šlubavimas, sprando gyslų 

255 Broadway, So. Boston, Mass. [patinimas ir skuros niežėjimą^, Yta‘ 
labai daug ligų su niežėjimais sidiros.: 

.Viskas pareina iš nečystumo kraujo. 
I Plaukų slinkimas, pleiskanos ir'iviso-; 
kios formos skuros išbėrimai. Knygoj” 
nurodymai, kaip pats gali susitaisyti 
patentuotas gyduoles, visokias ir dėl 
valymo kraujo. Kadangi patentuoto
se gyduolėse sako nėra minimų Slidė-; 
’imų. Mat juos- nusiunčia vistis- oo 
vienų, sudėtų ir ima praktiką. Iš jų ir 
duoda patentą. O gavęs patentą gali, 
nedeti. kurie brangesni minimi daly4.! 
kai. Kas skelbia teisybę tų visi puolat 
Jeigu kokis pusdaktaris pasakyto* 
kad gerdamas iš vien® stiklo saliųo-* 
nuošė, pas barberi ir mąu 
užsikrėsti syfilijįkorri ' ir ne 
reumatizmo ligom. gMutpai; 
valkatos, šun-daktario. > .

Kada knygos kaina maži,'veltai 
l>atarimų nėra. Knyga tinkama dova
noms. pasiuskit jų į Lietuvą savo gi
minėms. Pinigus siuskit tik Monev 
Orderiais, adresuodami: (SOi
v k MATULIONIS
P. O. West Frankfort, 111. U. S. A.

1 draugas pardavinėja nenaudingo-
■ tik kurias aš parduodu, tai nai 

Ką tas reiškia ?................  ‘
PARSIDUODA FOTOGRAFUV

•STUDUA. _____ ________ t it
Parsiduoda labai pigiai fotografijų čiuose? Kadangi žmonės sergą dąu- 

studija. Biznis išdirbtas per daug me- giausia nerviškom ligom ir Midina. 
tų ir dabar eina labai gerai.. Sužino- r"—-*’-—

’ PUIKI FARMA PARSIDUODA 
PIGIAI.

„Jauna, 28 metų, našlė priversta 
parduot savo farnią greitai. 150 akrų 
žemės, 6o akrų dirbamos, 30 akrų ga^ 
nvklos. likusioji žemė gero miško, 
Vien tik miškas yra vertas du sytc 
tiek pinigų, kiek už farmą reikalauja. 
Beto yra 7 karvės, 1 bulius, '2 arkliai, 
S0 vištų, visoki vežimai ir padargai, 
2 puikus sodnai, visokių javų, 9 rui
mu puiki stuba, fornišiąi, 5 vištinin- 
kai dėl 1000 vištų, tik pusantros mv- 
lios nuo miestelio, arti karų linija, 
mokykla, krautuvės, bažnyčios. Kaina 
tik $4700. jnešt $2500. (49)

Natban VVeislers Farm Agency 
9 School sta Danielson. Conn.

LIETUVIŠKI REKORDAI.

, .. -___ natrio meldžiu greitai atsišaukti arba žinan-klJOS Žmones nutarė paKVie- tieji .pranerti, nes aš tuoj persikelsiu 
sti ant sosto senąjį karalių*ant tanuos ir norėčiau atiduoti jam 
Konstantiną, kurį sąjungi-įjJF
įlinkai karės metu buvo nu- 7ti s, Edward st., Kenoeha, wis.
Vėrtę kaipo vokietį. . j Pajieškau Z. Pranio. Turiu labai 

Šitas graikų) nutarimas, svarbu reikalą. Meldžiu atsišaąMti, 
tai moralis antausis sąjun- «•k“ ? E!“' <®.
gininkų imperializmui. i»:5 So. 49th avė., cfceio, m.

Čionai jų pąveikslai. Kas pinhas 
apie tokią porelę praneš, tam skiriu- 
$25 dovanų.

Mieloji Kleofųta, sugrižk pas ma
ne. aš už vįską dovanoju. 0 jeigu jau 
taip nenori su manim gyventi tai 
nors divorsų paimtume. Jei nemisiini 
grįžti, nors laišką parašyk. < 541 i 

D. Mažrimas ' ’
31 Uudsoc avė., Brdoklyn, N. Y.
Pajieškau brolio Klemenso Roko 

Kauno gub.. Ukmergės pavieto, Any-’ 
kscm parapijos. Až.ožerių kaimo Pir 
miau gyveno Montrtal. Canada.'Mel* 
džiu atrišaukti arba kfc> apie ji 
pranešti šiuo'adresu; oT/Julius Rokus t’49’

859 Belnont Avė., Brooklyn, y

PLAUKAI! PLAUKAI! 
Pleiskanos, Niežiejimas, Šipimas, Ži- 
nmas. Retumas, Slinkimas plauku 
galvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiu
si savo antrašų ir už 2c. štampų, gau
si urnas. (50)

_ Western Chemical C< 
P. O. Box 133, Wilkes Barre, Pa.

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 
nžsisakykit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arba popierinį 
dolerį, ant vardo

F. J. STROPUS
•30 Broadway, So. Boston, Mass.

Agentams duodame gerų nuošimtį.

Linksmos Dainos ir smagus Šokiai dėl žiemos menesių
10 Inch—$1.00

LIIIDNAS GYVENIMAS , „ IHOTE1.YJE. i
NEDĖLIOS RYTA. Polka. 
DĖL MUSŲ JAUNIMO. Polka.

NEMĖTYKIT PINIGŲ 
DYKAI!

Aš esu geras šiaurius iš Lietuvos ir 
galiu pataisyti jums teverykus pigiai 
ir gerai. Todėl, panešiotus čeverykus 
nemeskite laukan, bet atneškite man 
pataisyti, o užtikrinu, kad jūsų čev®- 
rykai bus geresni už naujus ir pigiaž 
apsieis. ♦ (ši)

JONAS ŽUL1S
15 Harrison st., kampas School st, 

Cambridge, Mum,
Nauji Columbios Rekordai yra malonia dovana bile laiku, bet ypatingai malonus pa
linksminimas dabartiniu metu laikų prieš Kalėdas kuriame plečiasi meilės dvasia 
ir pačių išpažintis ir kada šeimynos ir draugai-gyvena linksmume, šiame laikotar- 
nvje yra dvasinė armonija kuri pakelia visų širdis prie gerų minčių, ^rerų darbų ir 
geros muzikos- Tie Rekordai viršuje yra kaipo priedas viliojančios grožybės, todėl 
kad jie yra vėliausi Columbios Lietuviški Rekordtu. Jie yra kaip tik tie daiktai, ku
riu jus norite šiame sezone patįs dėl savęs, kaip ir dėl jūsų draugų. 'Koks linksmu
mas turėt tokius artistus savo namuose, ktfriuos galima išgirst dainuojant arba 
graiinant kada tik norit! .. / a .

Nurodytos čia dainos ir šokiai padarys Jums ilgus
. Giesmė Į Panelę švenčiausią. 
' M. Brandunienė,* soprano.

*ve Maria. Viol iželio solo.
Nemuno Vilnys. Valcas. šokių orkestrą. 
Sudiev. Mazurka.

Paprašyk, jusy pardavėją naujo Kataliogo Tarptaut$ky instrumentaliy Rekordų
gile vienai Columbia Rekordų . pardavėjis Suv. Valst. ar Kanadhjc mielai sutiks 

vienų tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums 
i______ _ • Kataiiogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

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

žiūrėk kad toks Vaizbaženklis 
butą ant kiekvieno Rekordo. 

COLUMBIA GRAPHęPHONE COMPANY

pagrajinti jums bile

Columbia
Rekordai skamba 

gražiausiai ant 
Columbia 
Grafonola

Kaina. $32.50 
iki $2100

9

E-2356

niūras trapais
( Lietuva Tėvynė musų.
j Mikas Petrauskas, tenoras 
j Tykiai Nemunėlis teka.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, -žiedai ir tL, nuo kokio li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniMUŪ* 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė į^rų pamokinimų^ slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
koznam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. ŽUKAITĖS (36)
45! Hudson avė., Rochester, N. T.

GER 4 PROGA!
Parduodam gerą tabakT'TaoS 
pigiai. Rašykite, " •»••—** —i- 

; nas informacijas.

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome .visokios rūšies su- 

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

P. SENKUS
Bom 2- Herrin, 1H.

pigiai. Rašykite, o gausit pil- 
(50)

EUROPA BOOK CO.
57 Dey 8t„ .'

New York. N. Y.



Darbininko Draugas

musu

ADAM SABULIS

DRUG
CO.

• 233 Broadway, 
SO. BOSTON, MASS.

nes mes
• ivairiu

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

Išplauki iš 
N'ew Verki

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus.

" ISDIRBĖJIS

RANKŲ DARBO. UNIJOS 
. CIGARAL

Scena III.
Lošiama kartu su antraja 

scena. Kuomet visi gyvento
jai išlindę per duris ir lan
gus i gatvę šaukia "’gevalt”, 
peoviakai ir golovoriezai iš 
kitos pusės lenda i vidų ir 
tuo tarpu pavaduoja savi
ninkus, krautuvninkus, par
davinėtojus ir kt.

su
, ir kirviais ir parrfa- 
įceruojanti be galvos 
nutarė, kad tai bus 

miško kipšukas Į spąstus Įk
ritęs.

—Ščo ciaper robic diabo- 
lu?—klausė valstiečiai viens 
kito./'

—Rubit unsvota ’ ’.— drą
sino narsesnieji.

—Kirvis ir šakė diabla 
nieberut, — abejojo kiti.

—Diablas bijo šermukšnio 
brūklio ir sviencono 
derts, — 
liesninčius 
atnešti vandens.-^—

—Geriausia bus tam vel- 
šermukšnio brūklys, vy- 
— nusprendė kitas vals- 

Visi su juo sutiko ir 
ręsti, 

tuo tarpu ne-

Prošepano baltus.
Laikui paįvairinti Prose* 

panas ėuiė rengti gatvių 
maskaradus su koncertais, 
kuriuose dalyvavo visi mies
to kvartalai. Programą jis 
kaip pirmąsyk nustatė taip 
ir nebekeitė^es ji buvo la
bai indomi ir turėjo didžiau
sio pasisekimo išjudinti visą 
miestą.

Dviem sriubai*
Laivas

niui 
rai! 
tietis. 
nubėgo šermukšnių 
Prošepana;
rimdamas daužėsi ant šniū
relio. Susirinkę valstiečiai 
su šermukšnio vėzdiniais 
ėmė Prošepaną aušinti.

Beaušinamas Prošepanas 
Įsidrąsino ir atsibėgėjęs nu
traukę virvelę. Neturėda
mas laiko atsiversti, jis kaip 
stovėjo augštyn kojomis, 
taip ir nubėgo artimiausiu 
keliu. Kadangi ligi Vilniaus 
nebuvo toli, tai Prošepanas 
akrobatu Įpuolė i pati mies
tą ir kaip* bomba atsidūrė Į 
”Lutnės"’ išeinamąsias du
ris.

Bematant Prošepaną ap
spito žiopliai, skautukai, pe- 
oviakai. kuriems komediją 
—tai tik rodyk ir rodyk! 
Paipatę 'toki komedijantą 
vaikai ėmė kelti neapsako
mą lermą.

—Nėra to blogo, kas beiš
eitų Į gerą, — patenkintai 
pamanė Prišepanfts ir, ėmė

Aklasmatė.
("Trimitas.”)

—Kodėl chamunistės mo
teris pradėjo kirpti sau 
plaukus? _ x .

—Tingi juos iššukuot. 
Kuomet galvoje atsiranda 
pulkai .“buržujų”, tai kito
kio išėjimo nelieka, kaip tik 
nukirpt. Svirplukas.

------------ IR -------- —

Straight Adams

van- 
paaiškino vienas 
: — reikia bėgti

”, niežėjimą nuo pleiskanų,

-S'jĄ—"’~I 9 kenčia bereikalingai.
’ ' j nes tą niežėjimą galima

* Itngvai prašalinti. Nebus
<laugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

X UFFLE»
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos vi«as pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgvmas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos ,o<lai ir plaukams. 
Ji «iesugadin6 nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. •
0 Jus aptiek įpinkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo Jūsų centus pačto
markėmis ar tnoney order. kuriuos siųskite šiuo adresu: *
——>-r. AD. RICHTCR 6-CO., 326 33C Bro*dway, New fc>rk ——

PHOšEPANO PRIEPUO
LIAI.

Scena I. r
Gatvių kryžkampiuose 

vaikšto barzdoti patruliai 
žydai. Gatvėmis eina krakty 
viakai, varšuviakai, pozna- 
niakai, mozuriakai Įvairiau
sios spalvos ir plauko. Už
kulisiais ir skersgatviais 
slankioja peoviakai ir golo
voriezai.

Teta šaukia Prošepaną.
Negalėdama dėl lermo ap

siklausyti,. teta markizą de 
Kozel išėjus i Dansko kori- 
dori ėmė šaukti:

—"Prošepana^ dosc dura- 
ka valiat, idz do domu!”

Prošepanas tetai ve ką 
atsakė ■

—Matka, niema gvupychi 
Bėda buvo, kol augštyn ko
jomis vaikščiot nemokėjau. 
Dabar aš ir tetai parodysiu, 
kur blezdingos žiemauja.

Tatai taręs Prošepanas 
ėmėsi išnaujo koncertą diri
guoti.

•Mes sumanėm išparduoti 3,«<00 geteke.io Įaikrodebu nuternmta karna g 
per dienu, šis laikrodėlis tai yra ge.zkeho h,kroddis,-jt.k 
laputi didesni.-: regu sidabnnis doleris. Pirmos kiesos darbo, , su!21ttme- 

įtaikintas iki minutei ir laiko n><lo teisingiausiai. Todėl sjtuos laik- 
rodč’iu- vartoja daugiausia dirbantieji ant gelzkeho žmones ir visi tiejta- 
>iems -eika’inga žinot teisingas laikas. Darbas ir viršeliai 
ant 20 metu. Toks laikrodėlis mažiausia vertas 2o dolerių, pet> mes 
sime juos laike šio išpa-davimo, kuns tesis tik .10 dienų 
<.„vana r ie kiekveno laikrodėlio duosime kostumenam* DYKAI 
ktus: ■ Puikius paauksuotus l^krodel.u. lukštus; 2 Gražų 
branzalieta sn imitacija laikrodėlio; 3 Fountanmę plunksnų: . į Barbeno 
hritva; '>. Britvai galąsti diržą; 6. Pinigams diržą, kuris padarytas tarp, 
kad tu niekuomet mipamesi pimCT1 >r niekas jų nuo taig n*P*Wsj * "* 
čiamų vargonėli. kurį ką tik aplaikem >s Europos; 8. PaaAsudta 
gražiu akmeniu. Tuos 8 čia nurodytus daiktus duosime. DYKAI kiekvienam 
musų kostumeriui. ku«s užsisakys viršuj nurodytą laikrodelų Čia,nurody
tų daiktų atskirai mes neparduodam, kadangi SIS pasiūlymas tęsM tik 30 
dienų, tai neatidėliok laiko, bet prtsiųsk tuojaus 1 dol. depozito, o likusius 
užmokėsi pristatant daiktas. Užąknname. kad busite užrtnedinti. Jeigu gi 
ne, tai pinigus sugrąžinsime. Rašykit tuojaus ir adresuokite

PRACTICAL SALES COMPANY 
x1219 Nota Irvine Avė, Dept.<lO01 • Chfca^. IIL

i ' • I "I

AR NORITE JUS PAVALGYT 
TAIP GERAI KAIP SENOJ ŠALY?

į’ - ”Mount Clay” ir penki kiti laivai yra geriausiai pertaisyti. Pir- » 
I miau buvusios pirma ir antra kiesos. perdirbtas su 2, 4 ir 6 Uyofbs 
k kambarius, kuriuos užims vien tik • - Į.
£• TREČIOS KLESOS POSOŽIEKIAI
| ‘ be jokios extra mokesties. Uiselis valgymui kambarys, sėdėji- C 
į niui kambarys, rūkymui kambarys ir pasivaikščiojimui denis taip » 
ę ■ gi- yra prirengti. J
'į» Norint kokių informacijų arba rezervacijos reikale kreipkitės ' !;
!j £9 BROADWAY NEW YORK ČITA’ J
» ARBA PRIE BILE AUTORIZUOTO AGENTO. !>

Buvo pakorę.
Baltgudžiuose lenkų, kul

tūra prigijo labiau,, negu 
kur kitur. Pas juos net pie
menys tebeatsimena lenkų 
miatėžstvos metą ir u n v da 
mi gyvulius kiškių bei šeškų 
kitaip negaudo, kai tik kar
tuvėmis. Tokių kartuvių 
spąstų rasi pagal kiekvieno 
šunkelio. Į vienus tokius 
Prošepanas ir Įkliuvo per 
savo smalsumą. Perėjęs su 
savo veteranais Jašunus 
Prošepanas užsimanė užeit 
i artimiausi krūmeli.

Sakoma yra — septyni 
vieno nelaukia, ir Prošepa- 
no pulkelis nuėjo sau. Be- 
uoginedarna s Prošepanas 
pastebėjo kažkokį navatną 
tilteli ir papratęs visur kišti 
savo purviną batą, užsiriog
lino ant tiltelio pabandyti, 
ar išlaikys ji.

Spąstai nieko nelaukę 
spriegė ir apvertė Prošepa
ną augštyn kojomis. Dabar 
Prošepanas išrodė šitaip: 
vietoj rankų maskatavo ko
jos, gi kojų vietoj dribsojo 
rankos. Galva liko taip sau 
tame tarpe.

Taip bevaikščiodamas 
Prošepanas išmoko akroba
to, gudrybių ir sumanė, jei 
lik čia galo negaus, ta gud
rybe pasinaudoti, -nes nėra 
gi pelningesnio darbo, kaip 
-komedijanto.

Trecią dieną Prošepaną 
atrado piemenys ir šaukda
mi: ”bezliepyčia spąstuose!” 
nubėgo Į kaimus.

Susirinko valstiečiai 
šakėrm 
tę besp 
žmogų

Scena II.
Legioninkas eidamas pro 

šalį* padega parrucKui barz
dą. Tas barzdą suspaudęs 
rėkia: ’Gevalt’”

(Laike antraktų legionin- 
kai gaudo žydes arba laužia 
krautuvių duris). Artimes
nieji patruoliai išgirdę "ge
rsit’’ taip pat rėkia ir per
duoda tolimesniems.' Tuo 
tarpu atsidaro langai, duris, 
visoki šiberiai. per juos iš
lenda Į gatvę visa namų Įtal
pa: seniai, vyrai, moters, 
vaikai, prieaugliai ir visi 
choru šaukia: ""gevdlt.” To
kios scenos tęsias apie pus
valandi. Visas miestas aidė- 
ja vienu milžinišku duksavi- 
mu.

Geri narnai apšviesti elektriką, pirmos kiesos mo- 
’ kyklos ir Bažnyčios.

Mainos varomos spėka. Parankios gyvenimui ap- 
tlinkybes.

ženoti žmones su šeimynomis ypatingai pageidau- 
L jam i.

Atvažiuokite tuojaus arba rašykit sekančiu adresu:
5 ELK RIVER C f IAE and LUMBER COMPANY 

WIDEN, \VEST VIRGINIA.
d' Atvažiuokit i Charleston, W. Va. ir imkiie B * O ge-

* . ♦

ležinkelj i Dundoip Iš ten jus atvažiuosite ant musu pa- 
rių geležinkelio Į Widen.

GRUODŽIO-DEČEMBER 30-tą DIENĄ.
Iš NEW YORKO be persėdimo TIESIOG I

BREMENĄ IR DANCIGĄ
LAIVAS ”SUSQUEHANNA”

Fasažieriu Skyjrius: 99 Statė Street, Boston. Mass. 
Važmos Skyrius: 120' Broadwav, New-York (5ty.

“MOUNT CLAY”
Seniuas buvęs "Printz Eitai Friedrich”)
SUBATOJE, 25 D. GRŲODŽIODEC.

Į HAMBURGĄ TIESIOG;
ir iš Hamburgo Į New Yorką Sausio 15 d.. 1921 m.

DIDŽIAUSIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIOiŲ!

lOO MAlNlERIU REIKALINGA
KURIE NORI UŽDIRBT GERUS PINIGUS

Gerame mainų miestelyje! ir gerose kasyklose, kur 
mes turime Pilnai karu, nes mes turime 60<i karių savo 
pačių.

PASTOVUS DARBAS UŽTIKRINĮ’AS.
Storumas anglies yra 6 ir pusė pėdos ii- viršus yra 

taip tvirtas kaip akmuo, čionais nėra gazų ir mes varto, 
jam -atviras lempas.

PUIKUS TRINEKIO SIE
NINIS KALENDORIUS 

1921 ni.
Trinerio Sieninis Kalen

dorius visuomet atneša Į ju- 
'U namus ką-nors naujo, šių 
metų "Atbudavojimo Dva
sia” nukreips jūsų minti nuo 
pasaulinės karės pragaiš
tingumo Į veiklųratbudavo- 
Įima visose industrijos ir 
pramonės šakose. Tai yra 
idėja prilygstanti Trinerio 
Karčia jam vynui, kuris vi
suomet pagelbsti atbudavo- 
’imui jūsų sveikatos, jeigu 
Įųs kenčiat nuo prasto ape
tito, nerviškumo ir kitokiu 
vidurių nesmagumų. Apie 
tą vidurini paveikslą randa
si 15 žemlapių (mapų) Įvai
rių Europos valstybių, ku
rių rubežius didžioji pasau- 
inė karė .žymiai atmainė. 
Nauji rubežiai Italijos, Ju
goslavijos. Čekosla vijos,
Lenkijos. Ukrainos, Lietu
vos, Latvijos, Rumunijos, 
Vokietijos ir tt. Labai pui
kiai nupieštas ir patraukiau 
čiai sutvarkytas. Prisiųsk 
i5 centų padengimui per
siuntimo lėšų. —-Joseph Tri- 
ner Company, 1333-45 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

Dr. 1 J. Karato
Gydytojas . 

ir Chirurgas
Gydo užsegėjusias ligas 

vyru ir moterų, ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus 'sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. RORGAN ST.
CB1CAG0. ILL .

TEL. BULEVARD 2160.

1 t IKI AUSIS SUSIEKIMAS SU 
LIETUVA. KURIS BUVO J- 

s TEIGTAS Pttl Eš KĄR^ 
AMER1CAN expręss KOM-, 
PANMeSj DABAR PORAS Mt- 
n ėšių Atgal vėl tapo at 
NAUJINTAS.

Sugryžusieji pakvitavimai pa
lovio, kad pinigai nueiną į apie 
tris sjivaites. Mes Lietuvoje Iš
mokant markėmis, kurios dabar 
-kaitomos legališkais Lietuvos 
pinigais. Musų kursas yra že- 

.as ir musų patarnavimas yra 
■ įeitas ir teisingas.

Americąn Express Kompani-
. ivų iseigta 1841 metais ir 

Turi-kapitalo £18,000,000.00. Ji
. nčia i Europą daugiau pinigų 

siuntinių, ne&u kitos finansi- 
i < s i- iagos. .Ji yra išbudavojus 
i: užlaiko didelius ir puikius 21 

Aay. New Yorkc^. kurių pa-

' vaikams komedijas rodyti, 
I šokinėdami per atkistas 
’ lazdas,' rydamas ištisas jam 
kišamas silkes ir tt.

1 ,Prošepanui tris dienas iš
pasninkavusiam pustynėj 
dar spąstuose, ypač patiko 
užsiėmimas su silkėmis.

Taip begalabijamą Proše
paną pamatė viena gerašir
dė senutė ir ėmė drausti vai
kus neliesti Dievo sutvėri
mo.

Tas labai užgavo Prošepa
ną ir jis rūsčiai tarė: — 
”Matka, užtiesą tau sakau, 
kas šiuos mažutėlius pikti
na, turi būt pasmerktas ma- 

Į žiausia penkiems metams na 
1 rozstšelanie.”
I —Et, blevizgoji niekus,— 
^supyko senutė ir nuėjo sau.

—Kas yra trecias mter-> 
nacionalas? — klausia tūlas,> 
darbininkas lietuvio chamu-A- 
nisto. II

_ Trečias iyternacionaias s 
—tai yra draugas Jukelis, S 
draugas Bimba ir draugas J 
Paukštes. Slapukas. _ *

v riausias Kompanijos ofisas. ji 
rių money orderius užmokant ] i 
r Kanadoje. Parduodam viso: J i 
s Kuomet siunčiat.kur nprs ji 

ican Espress rasytės. Tai vra i1 
mo.
Ayrių musų agentūros arba i i [ 
Raihvay Express Company, ar-, i ’

Tikros Fotografuos! | 
Nuo basimaudančių, pusnuogių, Jj 
gražiausiu Kalifornijos mergi- N 
nų. Šitos fotografijos visiems P 
patinka, nes jos yra tam tikrai 
padarytos, kad patiktų. Miera jj 

•‘U/2Xo colių; kaina $1.00 už 16 i 
fotografijų. Reikalaudami, ad- k; 
resuokite šitaip: (50)
VENUS NOVELTy'.M ARKET *

■ Užeikite ir pavalykite kartą pas mus, o Jus visa 
dos norėsite panašiai pavalgyt.

NAUJAS RESTORANAS
j 1106 WASHINGTOiN ST. BOSTON. MASS. 

netoli Dover st. Elevatori® Stoties.
t . . . I . ■ J ■■ ■ ' —

ATGAUS JUMS:— . |
APETITĄ, £
PATAISYS VIDURIUS | 
SUDRUTINS JŪSŲ 1 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug Lie- £ 
karstų pagal Europos (se- 
no krajaus) metodos, per- v 
tai musų lekarstos yra 
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ | 
sandelis yra turtingiausis | 
visoj Amerikoj, 
taupome apie 500 
šaknų ir žolių.
Reikalaukite nuo 
tam tikrų aprašymų apie 
Įvairias lekarStas—siun
čiame persitikrinimui dy
kai. Žoles užlaikėm nuo viso
kių ligų.

SALUTARAS
CHEM

174J7 S. Halsted st., "f- 
CHICAGO, ILL. |

■ ------------------- ---- ------------------ ----------

.• ...... ..... f. •

Į »jna»siis jftjas
tatficu Eipress Caapaiy

‘. 66 trutaay. ic« Toru
■ augsto namus ant ’’
• veikslas čia telpa.
• šiuose namuose
■' Vartokite musų
j visokias bilas šioj št.
- kitįs svetimų žemių pi’
; pinigus, -reikalaukit A a
t apdraudimas nuo prar 
J Ateikite £ bile vit
; bile vieną ofisą Amerk;
i bu i musu vietinį ofisai
j 13 FRANKL1N S ; KEET, BOSTON. MASS. 1.
i Arba rašykite s:, kalboje i j ►'
į Foreign Money Or k r Department
! . AMERICAN ’ Al’RESS COMPANY |
! 65 BROAPV. \y. NfiW YORK- J

t
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skubino tą pasiūlymą priinr, 
ti. Lietuvos valdžia taipgi 
sutiko su tautų lygos pasiu- 
ivmu, bet visai teisingai pa
statė tris sąlygas: 1) kad 

’ _ J ir Vižai
nio — Punsko — Seinų lini
joje; 2) kad nebūtų plebisci
to į šiąurę nuo linijos Varė
na — Eišiškės 
kaip kad buvo lietuvių-len- 

* __ » .______kų,pasirašyta; ir 3) kad Lie-
nuos kiek darbo padėta! Bet I Vilniaus miesto atvadąyL- lūva butų priimta j tautų ly • 

*■—1—- .------—, ^są ir pripažinta Lietuvos
Respublika de jure. Sulyg 
tautų lygos- tariamo pasiū
lymo ir išeina, kad plebisci
tas turės Įvykti visame Dru
skininkų — Gardino — Ly
dos plote, bet Vilnius lieka 
Lietuvai be jokio ginčo, nes 
jis randasi į šiauryčiuš nuo 
minėtos linijos, šio aiškaus 
dalyko rodos viens Želigovs
kis, Lenkijos imperialistų 
kurstomas, nenori suprasti. 
Kaip tautų lyga žiuri i Lie
tuvos valdžios kontrpasiu- 
lymą, ir kokių priemonių 
imsis tautų lyga Želigovskio 
iškraustymui iš Vilniaus.— 
tuo tarpu dar nežinia. Bet 
yra aiškus vienas dalykas: 
Želigovskis nekrapštpmąs 
neis iš Vilniaus. Vilniaus 
dovanai mums niekas ne
duos, — turėsime jį patįs 
pasiimti. Želigovskis jau ga
vo du smugiu. rasi dar bus 
reikalingi trečias ir ketvir
tas arba ir penktas.' Gintis 
visomis pajėgomis ir vyti 
lauk okupantus — tai aktu- 
alė šio momento politika 
Lietuvos. Musų, amerikie
čių. politiką dar aiškesnė: 
remti Lietuvą pinigais —pa
skola ir aukomis. Laimėje, o 
Ypač nelaimėje bukite su 
Lietuva! Čia musų išgany
mas.

Liet. Mis. Įiifor. Skyrius.

Nuo 16 vasario 1918 me- interesų ir niekados neissi- plebiscitas įvyktų 
tų,.kada Lietuvos didmies-1 žadės savo suverenių teisių^"’" 
tyje Vilniuje liko Lietuvos i ir savo taikios politikos. Po- 
valstybės Neprigulmybė pa- litika Lietuvos buvo, yra ir 
skelbta, jau greit sueis trįs bus: krašto neprigulmybės 
metai. Kas išrokuos kiek1 gynimas, lenkų militarės 
skausmų turėta, kąs įkaį-! okupacijos panaikinimas, 
nuos kiek darbo padėta! Bet Į........
neveltui, turime nepri- 
guĮmingą ir demokratmgais! 
pamatais organizuotą savo į 
Respubliką, žymiai jau su-j

. stiprėjusią. Bet kova už Ne
priklausomybę dar nepasi
baigė iki šiai dienai: impe
rialistai lenkai, susitarę su 
Lietuvos .dvarponija, vis da 
tebetiki į savo ”krulestwo,"|to, nustatant sienas ‘su Izen- 
vis dar tebetiesia savo juodą' kija buvusios Suvalkų gu* 
ranką ant Iaetuvos padan- bernuos vietose, tik į pietus 
ges. Kova eina su dideliu 
įnirtimu iš abiejų pusių: 
męs lietuviai esame užpulti 
priešo ne svetimoje žemėje, 
bet savo sodybose, savo na
muose, — todėl turime gin
tis ir ginamės kiek išgalime 
su pasišventimu; gi lenkai iš .
kailio -neriasi, kad greičiau gindama. Taipgi ne Lietu- 
iveikus lietuvių kariumenę, vos kaltė, kad francuzų-len 
kol Lenkija šiaip taip ant.kų planai smunka kartu su 
kojų dar laikosi. Lenkai ma- Į Wrangeliu^ Petliura, Bala- 
to savo galą: Lietuvos d va- ’ ”*
rai bus jau greit išdalyti, 
Lenkijoje gi —skolos, badas, 
epidemijos, bedarbė ir...rau- 
donas pavojus iš Rytų! Dėl-.

• to ir skubinasi lenkai, dėlto 
desperatiškai dūksta Želi
govskis. O lietuviai ris gyvi, 
vis eina stipryn ir vis žengia 
pirmyn ir artyn Vilniaus.

Lenkai jau senai butų su
smukę, jeigu toj kovoje jiem 
nepadėtų Franci ja gražioji. 
Lig ausų paskendusi skolose 
Lenkija, kurios piniginė va
liuta ne vertesnė už Lietuvos 
molio kupetą. —nekokia.ten [Pernai metu Pilsudskio iy- T T — •• •v y. į • F - • T ♦ x v * 1 . . ;4-į it*

| mas, suvienijimas visų lietu
vių gyvenamų žemių sulyg 

.taikos sutarties su Rusija, 
į sulyg pasirašyto rubežių nu 
statymo plano su Latvija 
sulyg Versatiaus traktato 
nusprendimo delei Klaipė^ 
dos teritorijos, sulyg Tautų 
Sąjungos pasiūlyto plebiscf-

nuo Curzono linijos, o ne į 
rytus. Pagalios, taika su vi
sais kaimynais ir pastovus 
neutralitetas.

Lietuva nekalta, jei kam 
tokia politika nepatinka. 
Ne Lietuvos kaltė, kad ji 
yra priversta kariauti save

Bastūnai,

* *

4

f

Mokinkis Angliškai Namie! '
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvo $ 10 Dabar'$5
JEIGU LEKCIJOS NEPAT1KS.GRĄ.ŽISLME JUMS PINIGUS. .

* Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašytu Jis yra lengviausias, greičiausias ir tikriausias būdas išmokti visą 
anglą kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu b.du, kad metinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstata dalykus taip aiškiai ir pftįktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieno žodžio spaudžias į mokinio minti su 
tokia spėka, kad jis- nekelia akių nuo lenkcijos, kolei visko neišmoksta. Išta^ 
rimas angliškų žodžių ir vertimas liemviškon kalbon taipgi yra praktiškas ę 

Šia-kursas susideda iš 28 gražiai atspaustų ant geros popieros 'lekcijų..
Pirma lekcija susideda iš 8 didelių pu dapių —visos kitos iš 1 didelių puą-j 
lapių. • . »

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, is>nokęs angliškai: 
”Cerbiam:pji:— Meldžiil priimti nuo manęs širdingiausią jums pądėįcą i 

už jūsų atsakantį mokinimą ir populi .riškas lekcija.- jūsų metodos. Joaą 
■ mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū’i' už konsutia- 

s-iją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augšta pa
rari,a, JOSEPH K1JLAUSKAS. Norristovn, Pa.. July 11, 1917.

Turime šimtus'pdnašių laiškų .nuo savo mokinių. Jeigu jie, mbkėję {ta . 
SlO.Oų už kursą yra taip užganėdinti— busi užganėdintas ir tamsta, neo-? 
kėdamas dabar tik $5.90 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus —dabar.■ 
Vėliaus gali būt nervėlu. Atminkit, mes turime -tik 100 kursų j>o S5J¥>. 
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.tM> kiekvienas kursas. Taigi, buk pir
mas. Siųsk $5.00 šiandien. Įdėk markių už 15c. dėl iškastri> prisiuntima 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiusk lekcijas mums 
atgal už trijų (S) dienų po apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Šis kur-. 
sgs^ra vertas $30.00. Musų kaina tik 10.00, bet tamsta dabar turi progą 
gauti ji už .$5.15 su markėmis. Naudokis šia pr oga. Prisiusk pinigus šian
dien. Uztikripame, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Miney Orderiu” šiuo 
adresu: - ' ,

K. BEN. WAITCHES .
4456 SO. HERMITAGE AVĖ. * CHICAGO. ILL.

I

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norit* teisingi} raistą žemoms kainoms, tai visada siktta 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokią naminių vaistą šaknų nuo vi
sokių ligą, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio lira-; 
matizm > nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau
čių. nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimas suteikime, nuo patrūkimą dėl vyrų tr mo- 
terų. Dieiių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių: Mes jums patarnau
sime kuo’rriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- 
dvfra Todėl jeigu norite gaut gerės vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 

į APTIEKI po numeriu (1)
.100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

Tiktai 9 dienas į

| HAMBURGĄ IR LIBAVĄ
. PER ANGLIJĄ.

LAIVAS *AQUIŲANIA - 
išplauks GRUODŽIO-Dec. 14 D.

3-eia Kiesa
Į Hamburgą ..... — . S 125.00 

r Libavą --1.................... 145.00
Karės taksų $5.00

.■

k 
I 
I 
I 
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CUNARD LINEehovičiu. Tik Lietuvos ne
laimė yra tane, kad ’’nere- 
guliarės” gaujos Želigovs
kio, kurs iš Pilsudskio ma
lonės turi jau 15 divizijų, da 
neišvvtos iš Vilniaus padan
gės.

Nekaip sekasi Želigovs
kiui Lietuvoje; lietuvių ka- 
riuihenės sutiktas, du sykiu 
liko smarkiai apkultas prie 
Vievio ir dabar nesenai 
Švenčionių - Giedraičių lini
joje. Yra kuo susirūpinti 
Lenkijos imperialistams ir 
Lietuvos "prošepanams!” 

gis į Lietuvą niekais nuėjo; 
Želigovskiui nesiseka šiais 
metais. Tad nusitvėrė lenkai 
už plebiscito, tikėdamies 
kad bent dalį Lietuvos' ‘ že
mių laimėsią, kur lietuviu 

11 1 • • !•••-

Yra vietos agentai jusų.naies 
te. Klauskite pas juos.

Prašalinkite Slogą su

01HNJNE
. _ &

Colds, Coagris

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingas vaistus po ranka 
dėl pirmo nusičiaudejimo.

Prašalina šalti i 24 valandas— Pegelbstį. 
Gripų į 3 dienus—deras nuo Galvos skaaaėįimo.

Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvojot-Cascara yra ge
riausias paliuosavimui Tonikas—Nėra Mijzrionų Hiilsfo vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

ATYDAI LIETUVIŲ AT YDAI
‘DYKAI

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.
LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR Iš KRAJAUS; 

SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS ANT PAČEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.; -

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

galybė; jf neišdrįstų ir ne
galėtų užpuldinėti savo kai
mynių: rusų, baltgųdžių, uk- 
rainų, čekų, vokiečių ir lie
tuvių. Sekretas lenkų galy* 
bės,” tai francuzu biznis.
Francija turėjo ir nori ture-j tautinis atgijimas nespėjo 
ti savų interesų Rusijoj, ku-' sustiprėti, kur nuolatinės 
rių negali atsiekti Sovietų svetinių kariumenių okupa- 
Valdžiąi ten esant; mat. jai 'eijos sudemoralizavo gyven- 
rupi išgauti iš Rusijos pa- tojų politinį susipratimą, 
skolintus pinigus; be to,. Prieš plebiscito idėją nieks 
franeuzai prisibi jo nugalėtų į nieko negali turėti. Tečiau 
vokiečių ir nori jų užpaka- plebiscitas neyisųr tinka, 
lyje sau talkininkų turėti; Plebiscitas Vilniuje kitaip 
Lenkija permenkas talkinin- nębutų galimas Įvertinti, 

'-kas, ir todėl norėtų ją su- kaip lietuvių tautos įžeidi- 
drutinti prijungiant prie jos mas .ir lenkų imperializmui 
visą Lietuva ir Klaipėdos pataikavimas..
kraštą; gal būt kad Lenkija . Tautų lyga, imdama sprę- 
oermenka pasirodytų ir Lie- sti lietuvių-lenkų' disputą, 
t u vą bei Latviją prie jos pri-turėjo kreipti domės į tai, 
jungus, ir todėl franeuzams kad Vilnius yra istorinė lie- 
norėtusi-tos pačios Lenkijos tuvių tautos šventykla; kad 
rankomis nuversti Sovietu Vilnius buvo, ir turi būti vi- 
'Valdžią ir prielankų senąjį! sos Lietuvos kultūros ir po- 
Rusijos režimą sugražinti, litikos centru; kad Vilnius 
Viskas tas gali būti... Juk ne 
bereikalo dygsta Wrange- 
liai, Balachovičai, Želigovs- 
kiai; ne bereikalo pats Pil- 
suckis bandė Napoleono ro
le lošti; ne bereikalo francu- 
zų pasiuntinys Lietuvoje da
vė instrukcijų milicijai nesi- 
ginti nuo lenkiškos ”neregu- 
liarios kareivijos” ir kada 
pasirodė pats Želigovskis,, 
tai bučiavosi su juo Vilniu
je; ne bereikalo Klaipėdos 
krašto prefektas, erzina len
kų apetitą ir trukdo lietuvių 
veikimą. Taipgi ne bereika
lo franeuzai dūduoja len
kams į ausis saldžias sere
nadas apie "galingą lenkų 
karaliją", apie tai, kad Len
kijai lemta užimti Rusijos 
vietą pasaulinėje politikoje 
ir tt. ir tt. Aliantų dovano
mis išpaikyta Lenkija go
džiai klausosi saldžiųjų Pa- 

. * ryžiaus meliodijų ir vis pu
čiasi ir pučiasi... Taip,. yra 
gana aišku, kad Suvienytos 
Lietuvos Nepriguimybė neįr 
eina į francuzu politikos 
planą, kad nepriklausomos 
Lietuvos Respublikos buvi
mas ardo lenkų imperialisti
nes svajones. Kaip ten. nebu- ■ 
tų, bet Lietuva niekados ne-(*~-^- —
sutiks būti velykiniu arine- ri stambių neaiškumu. Bet 
liu dėl svetimos valstybės nežiūrint į tai, Lenkija pasi-

»

t

v

mas ir lenkų imperializmui

Ii tikos centru; kad Vilnius 
nepertraukiamai yra suriš
tas su tautiniu lietuvių atgi
jimu ir Lietuvos Respubli
kos kūrimo pradžia; kad 
Vilnius užimtas , svetimos 
lenku kareivijos, sulaužant 
sutartis ir iškilmingus pasi
žadėjimus iš lenkų puses; 
kad rytinės . ir pietrytinės 
Lietuvos dalįs buvo prievar
ta lenkinamos. Pagalios 
tautų lyga- turėjo kreipti, 
domės į Lietuvos taikos su
tarti su Sovietų Rusija, kur 
rubežių klausimas pilnai 
yra išrištas.

Tais svarbiais motyvais 
pasiremiant, Lietuva turėjo 
pamato iš tautų lygos £ar- 
pininkystės laukti, kad Želi
govskio avantiūra bus pa
smerkta, kad Lenkijai ne
bus duota galimybės naujų 
divizijų tam "maištininkui’’ 
pagejbon siųsti, ir kad Vil
nius bus neginčijamai pa
vestas Lietuvos Respubli
kai.

Tečiaus tautų lygos pa
siūlymas kalba tik apie ple
biscitu į rytus nuo 9 gruo
džio 1919 metų linijos, gi Vi
žainy, Punską ir Seinus ne
ginčijamai palieka Lenkijai. 
Tautų lygos pasiūlymas tu
ri stambių neaiškumų. Bet

LSS. Viršininkų Nominaci
jos. '

Dabartiniai LSS. viršinin
kai buvo išrinkti 1920 me
tams. Ateinantiems metams 
turi būt išrinkti jau nauji. 
Viršininkų nominacijos ne
galėjo ankščiau būti pas
kelbtos, nes. LSS. kuopos pa- 
sivėlinorsu IV referendumu, 
kuriuo buvo skiriama seka
mo LSS. Pild. Komiteto vie
ta. Pagal LSS. Pild. Kom. 
įsakymą, šiuomi skelbiu 
LSS. viršininkų nominaci
jas:

1. Kandidatai į Pild. Kom. 
turi būti nominuojami iš 
Chicagas apielinkės. Kiek
vienas kuopos narys gali 
balsuoti, ne daugiau kaip už 
• ' kandidatus. Kandidatas 
turi būti išbuvęs Sąjungoje 
ne mažiau kaip dvejis metus 
be pertraukos.

2? Kandidatai i sekreto
rius-vert ėjus: Kiekvienas 
kuopos narys gali balsuoti 
ne daugiau kaip už'/vieną 
kandidatą, kuris turi būti 
Suv. Valstijų • pilietis ir iš
buvęs Sąjungoje trejis me
tus be pertraukos.

3. Kandidatai į Literatū
ros Komitetą: Kiekvienas 
narys gali balsuoti už tris 
kandidatus, kurie turi būti 
išbuvę Sąjungoje . bent po 
vienus metus.

Kuodu sekretoriai- privalo 
pranešti nominacijų rezul
tatus kuogreiči'ausia..

Mare Jurgelionis. 
Sekr.-Vert.

3133 So. Emerald avė., Chi
cago, III.
“TT 
¥1 Redakcijos Atnkymi.

Degučiui. — Paskutinės 
jūsų korespondencijos nega
lėjome sunaudoti.

J. Lapaičiui, — Grąžinam 
su paaiškinimais.

P Mikoiainiui. —Tamstos 
straipsnio netalpinsime, nes 
panašių raštų mes ir iš mi
sijos gaunam glėbiais.

K. Liutkui. —Dėl vietos 

[gagėjome į šį numerį įdėti.

*
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CUNARD LINE
s

LAIVAS SAKOMA. 14,300 Tonų. įtalpos, išplauks

1S D. SAUSIO-JANUARY, 1921 M-
Kabinas .. .................. $180.00 Karėes taksų $5.00
3-čia Kiesa $125.00.

Didžiausi Laivai tiesiog į HAMBURGĄ
3-čia Kiesa Į Eytkunus per HajnTurgą $130.40.

Karės taksų $5.00?

Yra Agentai jusu mieste arba apielnikėje, klauskite-
f

r !
I

I 
i «•I 

stokos jūsų atsišaukimo ntš Į 
iraflpinmp i ši nnmpri »
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Stebaklifigas 8-niq Dienu Lnikrodėfc
Yra tai geriausias ir praktingiausias laikrodėlis 
už visus kitoniškus laikrodėlius, už tai kad to lai
krodėlio nereikia užsukti kožną, dienų, tik vieną 
sykį į S dienas. Yra tai kas stebėtino tokį laikro
dėli turėt, yra didelis parankamas. Lukštai to lai
krodėlio. yri grąžąs ir labai tvirti, 7 akmenų me
chanizmas geriausio plieno ir nikelio. Laiko gp-ai 
laika ir gvarantuotas ar.t 20 metų. Dabar pę -;s- 
lyk, kiek nauJcs ir parankumo gali turėti iš tokio 
laikrodėlio, nes nereikia jo užsukdyti kožną dieną 

" tik syky į ? Jie nas. Kožnam kas tik pamato, tas 
laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00. 

' Lt jnes parduėdame tik per trurrtpą 
laiką už fabrikos prekę už $9.25 ir 
priedo duodam kuris perka laikradėlj, 
mašinėlę drukavimui gromatą, arba 

‘taip vadinama "TYPEWRITER” kuri 
yra graži ir tvirta. Turi visas literas, 
ženklus, numerius ir ant jos gali dru- 
kuot kaip ant brangios mašmos. Ji 
parsiduoda .po $5.00 ir brangiau, bet 

mes duodam DYKAI kas perka laikrodėlį. Užtijcrinam užganėdi- 
nima kožndhi arba gruzinam pin igus. Prisiusk 25c., rankpjnigią. o 
kitus užmokėsite kada viską atneš ant jūsų adreso. AdAęuokit;

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North'TrviBg A»e., Dept. 333 Chieaco, Iii

HENRY F. MILLERT& SONS I 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
proga grajinti ant ROJA
LIU F. MIULERIO PIA- 
Kį FIRMOS, tas gerai ži
no. kad .iie nesulyginamai 
gesni už kitus. t ± 
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų. 
Bet ne skaičius metų ją 
padarė garsia po visą Eu
re pa ir Ameriką, bef* jos 
gerumas.

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 iie ir Pastat® firmą, ant augščiausio laipsnio, o 
nati skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo. 
' Ta paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
’ėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs.

Parduodami musų ROJAŲIŲ daugelį, mes pajudi? 
alsuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai-
Henry F- Mi4ler dt Sons Piano Co. 

B0YUSTON STRBET, BOSTON; MASS.
I
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BALTIC STATĖS FINANCE GORPOR.c
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Sportas.
Komitetas.
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Komitetas
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RESTORANAŠ DĖL BEDARBIŲ 
llfi Broadway, So. Bostone.

Mes duodame dykai zupę, pudi 
’.rbatę ir kavą.

Rūkytas šolderis su kopūstais 
Corned beef su kopūstais 
Roast po r k
Hamburg su cibuliais- 
Nedėliomis. pietus

J. J* Peldžius
.J. J. Lukauskas 
•J. A. Žardeckas.

Tel. tiaymarket 4164 
lyvenimo TeL: Cambridg* 6098.

DR. AL FIBERKO1CZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
7ALANDOS:

N no 1 iki 3, nuo B iki 7:30 
šventadieniais nuo 10 iki 1

81 canal st. boston. 
Rootn 211 ir 218.

Tel.: Richmond 29S7-M.

Dr.David W. Rosen

REIKALINGI AGENTAI
Kurie norit uždirbti geru-- pini
gus liuosame nuo darbo laike ar
ba visą laiką tam pašvęsti, atsi
gaukit pas:

Baltic Statės Finance Corp.
Securities Dept. 

357-361 Broadway,
■So. Boston, Mass.

, ___________ PARSIDUODA NAMAS.
skleidžia musu •so- bostone, grafoj apielinkei gy- 

- ! vena savininkas ir randauninka:. 13 
<ambarių; gerai pataisytas ir pigiai 
■>arsiduoda už $2.000. (49 ,

CHESSMAN
181 Huntington avė., Boston, Mass. 

---------------------- StS---------------

|Dr. L. J. Podder
Ii Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ' IR 
MOTERŲ LIGAS. t 

Taipgi Kraujo ir Odos Ligaa. 
VALANDOS: Nuo 9 ii ryto 

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

69 CHAMBER ST. BOSTON.
Telephone: Haymarket 8390

rv#r j
30c.
30e.
30c.
25j.
49e.

PARSIDEDA POOL-RLTM1S
ii 4 stalai. Hyrcipkitės:

243 D strret, So. Boston, Mass 150

Tūlas Day, nesenai atvy- (Inag Park, South Boston polici
jų aba- Amerikon ir niekad ne- Jos prohi^cijos agentų buvo 
škaplier mat?s u^nies. aharmo. ' ^uMžiama * už pardavinėjimąi

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai

GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
PTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dien*. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

321 HANOVER »T.
BOSTON. MASS.

kęs -a

*

Jas galite ramiai miegot naktimis
t *

JEIGU JŪSŲ PINIGAI YRA SUDĖTI TAUPYMUI 
SAUGIOJE GERAI APSAUGOTOJ

Jeigu jus investinate į staką, bondus, etc., tikėda
miesi didelių nuošimčių, jus žinote kad rizikuojate.

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

UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS 
GASPADORAVIMAS.

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

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

Padėlius galite prisiųsti ir per paštą./ I
------- ----- .. . ------------------ ■

A

Vietinės Žinios
• — 

Komunistų lapeliai.
Lietuviškieji komunistu- 

kai pradėjo platinti So. Bos
tone lapelius, užvardytus 
”Šalin Darbininkų Priešai.”

Ar žinot, ką jie vadina 
„darbininkų priešais?’’ Ogi 
socialistus, kurie sako, kad 
Lietuvos žmonėms reikia 
gintis nuo Žulikovskio raz- 
baininkų.

Jie karštai gina savo or
ganą „Laisvę”, kuri taip ne
atsargiai išsišoko už Lenki
jos imperialistus, tečiaus jie 
vadina save „susipratusiais 
darbininkais” ir sako, kad 
jie irgi' esą priešingi len
kams. Girdi: „Mes, susipra
tę darbininkai, buvom ir bu
sim didžiausiais priešais 
lenkų imperialistu. Kuomet 
liepos mėnesyje, šią vasarą 
bolševikai mušė lenkų po
nus, kuomet buvo puikiau
sia proga pabaigtinai apsi
dirbti su šlėkta, tai buržua
zinė Lietuva pasiskelbė esan 
ti ’neutralė.’ Mes jau ne 
kartą sakėm, kad jeigu pe
reitą vasarą Lietuva1 butų 
susidėjus su bolševikais ir 
davus jiems bent 50,000 ka
reivių, tai Varšava butų bu
vus paimta.” Toliaus komu
nistai da priduria: „Kas ge
riau užtikrintų Lietuvos 
ateitį, jeigu ne sutartis su 
Rusija?” -

;l TJiemis vaikezams rodosi- 
kad jie čia labai didelę gud
rybę pasako. O nemato žio
pliai, kad čia didžiausia ne
sąmonė! Nes kaipgi Lietuva 
galės; susi vieny t su Rusija, 
jeigu lenkai atskirs ją nuo 
Rusijos, jeigu Lietuvos var
du kalbės ne pati Lietuva,

‘ bet Varšuva? > 
į Tuoš lapelius musų ko- 

muništukai, matyt, dėlto’ tik 
ir parašė, kad galutinai save 
diskreditavus. Nes niekas 
nebūtų galėjęs geriau juos

i So Bostone vėl priaugo Dėl žingeidumo pateko ka- 
šnipų. I lėjinian.

So. Bostone klerikalai vėl 
gali didžiuotis, nes jų aba- 

■ zan sugrįžo žinomo ši . “ 
I ninko sūnūs, kuris karės 
i metu neteisingai skundė 
valdžiai pažangiųjų lietu
vių organizacijas ir pavie
nius žmones. Dabar So. Bos
tone yra 8 lietuviai šnipai ir 
beveik visi klerikalai.

Tik dabar tie šnipai nega
lės apmeluot valdžiai pažan
giąją visuomenę, nes jie ne
turi progos. Dabar jie darys 
ablavą ant ”moonšainierių,” 
nors jie patįs 
lai
mėję kaipo didžiausi val
katos ir vagys. Mums yra 
pranešta nuo ištikimų žmo
nių, kad škaplerninko šnipo 
tėvas pats daro ”mooriSal- 
ną,” nes škaplierių bizhis nu 
puolė. Sūnūs šnipas tą gerai 
žino. Taigi, pažiūrėsime, af 
jis išduos valdžiai ir savo 
tėvą?

Aną savaitę vienas lie
tuvis šnipas įėjo į lietuvių 
restoraną So. Bostone ir 
prisispyręs prašė degtinės: 
kada jam degtinės nedavė, 
tai jis išsitraukė revolverį ir 
pradėjo grasinti, kad jis 
peršaus visus, jeigu jam ne
duos degtinės. Ir nežinia 
kas butų atsitikę, jeigu pa
šaliniai nebūtų pašaukę po
liciją. Pirmiau tas pats šni
pas girtas būdamas norėjo 
peršauti savo pačią ir palei
do du šuviu kambaryje. Bet 
kovot su jais sunku, nes jie 
tarnauja policijai.

so, patraukė aną vakarą 
kablį, kad pamačius, kas iš 

!to išeis. Bematant atpvškė- 
ijo gaisrininkų komanda su 
I švirkštynėmis ir aparatais 
gaisro gesinti. Day buvo su- 

■ imtas ir nugabentas belan* 
!gėn. __________

Daktaro šliupo prakalba.
Pereitoj pėtnyčioj Lietu

viu Svetainėje kalbėjo dr. 
vra eiliuok-' jo prakalba

XT t ’• •* « otetiir buvo gana rimta ir nuosek-Nekune jų yra atsizy-
Į

I

Lietuviai drutuoliai.
Pastaruoju, laiku Bostone 

lankėsi lietuviai drutuoliai 
Franas Yuška ir Žilinskas. 
Jiedu ritosi Bostone ir apie- 
linkėse su žymiausiais pa
saulio ristikais. Yuška pari
to* vieną iš žymiausių Ame
rikos drutuolių Lemley ir 
keletą kitų. Yuška yra dar 
iaunas vvras. Jis gali palik- 

■ sumušti, kaip jie patįs tuo- pasaulio i ^ru-
se lapeliuose save sumuša.

“Jie kolioja Lietuvos valdžią, 
kam ji kariauja su lenkais, 

- ir tuo pačiu laiku smerkia 
ją. kam ji nedavė 50.000 ka
reivių Varšuvos paėmimui.

Jie norėtų, kad Lietuvos 
valdžia paaukautų 50.000 
vyrų užkariavimui • Lenkijos 
ir ten pat vėl rėkia: "Lietu
vos buržuazija perdaug Įsi
drąsino šinkavot Lietuvos 
darbo žmonių kraują. Už
teks to kraugeringo melo! 
Šalin siurbėlės!”

Supraskit dabar, ko tie 
žmonės nori! Jie patįs neži-

• no. Ir jie da. vadina save 
_ „susipratusiais darbinin
kais Didesni nenuosaku- 
mą sunku jau ir Įsivaizdint.

Už Lietuvos buržuaziją 
"Keleivis” neužsistoja. Bet 
kaltinti tą buržuaziją tuo, 
kad ji „šinkuoja darbo žmo
nių kraują” gindama savo 
šalį, ir tuo pačiu laiku peikti 
ją, kad nedavė to kraujo už
puolimui . ant svetimos ša
lies, tai reikia būti idiotu.

- Jeigu, komunistų suprati
mu, gynimas savo šalies nuo 
užpuolikų yra nepateisina
mas ”šinkavojimas darbo 
žmonių kraujo,” tai kokios 
liogikos dėsniais tuomet bu
tų galima pateisinti užpuoli
mą ant Varšuvos? Juk tai 
butų tūkstantį sykių dides
nis „šinkavojimas” žmonių 
kraujo!

Ištiesų, komunistai plati
na tuos lapelius, turbut tuo 
tikslu, kad parodžius savo 
proto bankrutą. >

tuoliu, jei tik daugiau lavin
sis. Sveikatą jis turi jaučio, 
tik truputį stoka vikrumo.

Žilinskas yra pasidavęs 
k?ipo rusų kazokas Michai
lo v. Jis jau senai yra žino
mas Amerikos lietuviams. 
Tai yra nepaprasto vikrumo 
žmogus. Vienok pastaruose 
imtynėse su milžinu italu 
Renato Gardini jam nepa
vyko. Jiedu ėmėsi per du 
vakaru. Vienas vakaras bu
vo be pasekmių, bet antra
me vakare italas primušė! 
Žilinską, mesdamas jį per ; 
galvą. Žilinskas dar žada 
tam italui ateityje atsily-l 
ginti.

Persišovė šilkų pirklys.
Kast Bostone tris gink-, 

iuoti plėšikai užpuolė žydė- 
lio Lewiso krautuvę ant 
Summer gatvės ir Įvarę sa
vininką i užpakalinį ruimą 
paėmė iš kasos $70 ir pabė
go.

Peršovė šilkų pirklys.
Bostone anądien norėjo 

nusišauti -John A. White- 
cnurch, šilkų pirklys. Ji ra
do ofise su peršauta kruti
nę, bet dar gyvą.

Kooperacijos Susirinkimas.
So. Bostono Lietuvių Ko

operacijos jjriešmetinis su
sirinkimas bus 10 gruodžio, 
1920 m. 8 vžrt. vakare Lietu
vių Salėje, kampas E ir Sil- 
ver st., South Bostone. Į šį 
susirinkimą prašomi visi 
nariai šėrininkai ateiti, nes 
bus renkama sekantiems 
metams valdyba ir yra daugLSS. 60 kp. susirinkimas.

Ateinančios nedėlioj. W d. svarbių reikalų apsvarstyti, 
gruodžio, atsibus LSS. 60 
kuopos susirinkimas po nu
meriu 409 Broadway, rui
mas 15. Pradžia 1:30 vai. po 
pietų. Visi nariai neatbūti
nai atsilankykite, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi ir 
nauju narių atsiveskit.

Sekretorius.

Vaidyba..

"Kalvio Duktė” scenoj.
Pereitoj subatoj Lietuvių 

svetainėj buvo perstatyta 
drama „Kalvio Duktė.” Sta
tė dramos ir muzikos drau
gija "Gabija.” Veikalas ne
blogas. Sulošta vidutiniškai.

ATRASTt 4IEKA 1.TA1S. 
Emma Keižienė, nuo oi Tho-

Ii. Kalbėjo daugiausia apie 
dabartinį Lietuvos padėji
mą. Smerkė tautu lygą, kuri 
netik kad neužtaria mažųjų 
tautų, bet dar labiau spau
džia jas. Taip pat davė vėjo 
klerikalams, kurie šioje 
sunkioje Lietuvai valandoje 
negelbsti Lietuvos valsty
bei^ bet renka pinigus vien 
tik savo partijos reikalams.

Daktaras Alseika Bostone.
Pereitam nedėldieny pri

buvo iš Lietuvos į Bostoną 
daktaras Alseika. "Varpo” 
Akcinės Bendrovės įgalioti
nis. Tą pačią dieną, vakare, 
■isai laikė prakalbą Lietu
vių Svetainėj. Nors ir pa- 
argęs buvo, vienok gražiai 

apipasakojo . susirinkusiai 
publikai apie dabartinį Lie
tuvos padėjimą, raginda- 
mas amerikiečiams gelbėti 
Lietuvai atmušti nuo lenkų 
Lietuvos sostinę Vilnių, be 
kurio Lietuva negalėtų gy
vuoti.

Talbot kriaučių streikas.
Talbot kompanijos kriau

čių streikas dar tęsiasi. Pa
keisti paskalai buk streikas' 
užbaigtas yra grynas melas, j 
Tuos melus ______-
priešai. Mes. streikieriai, j 
laikomės didelėj vienybei ir 
tikimės, kad netrukus kovai 
bus laimėta. Kuomet strei
kas bus užbaigtas, tai pati' 
streikierių presus komisija 
apie tai praneš laikraščiuo
se.

Svarbios diskusijos.
Ateinančiam nedeldienvj. 

7:30 vai. vakare. LSS. 60 
kuopos . kambaryje. 409 
Broadvvay (Room 15) atsi
ims svarbios diskusijos. Dis
kusijų tema: Ar reikalinga 
gelbėti Lietuvai karėje su 
lenkų banditu Žulikovskiu?

Meldžiame atsilankyti į 
šias diskusijas kaip Lietu
vos draugus, taip ir jos 
priešus.

CAMBRIDGE. MASS.
Prakalbos. Nedėlioję, 

gruodžio 2 vai. po pietų, 
svetainėje 7 Burleigh st.. 
bus žymios prakalbos, ku 
rias rengia Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija, 
Kalbės stud. Z. Puišiutė. 
Prakalbos bus svarbios at
silankykite.

Severos Gyduoles užtaiko 
šeimynos sveikata. _______ t

mahorkos” (moon-hine). Mat 
koks lietuviškas šnipelis atėjęs 
pasiguodė, buk jam pilvą skauda 
ir jos vyras liepęs duot išsigert, 
u kaip gavo kiek, tuoiaus suare
štavo. 29 lapkričio federalis tei
sėjas (komisįjonierius) Havs 
atrado p. Keižienę nekalta. Lie
tuviams patartina jokiu nepa
žįstamų ypatų, kad jie ir saky
tųsi esantys detektivai arba poli 
cija, j namus neįsileisti uakol ne
parodys ”search varvant" (Įsa
kymą iš teismo krest namus).

Kazimieras Blinstrubas ir .io 
sūnūs Adolfas, gerai žinomi So. 
Bostono karčiamninkai buvo 
skundžiami buk pas juos polici
ja gavusi degtinės pirkti. Pasi
rodė, kad policija pasamdė kokį 
ten girtuoklį airi, užmokėjo jam 
$10 ir tas už pinigus sudarė by
lą. Teisėjas Day So. Bostono 
teisme atrado abudu p. Blinstru- 
bus nekaltais.

Abidvi provas gynė adv. F. J. 
Bagočius.

DAKTARAS
A.L KAPOČIUS
LIETUVY8 DENT1STAS.

VALANDOS Nm • iki 11 ė
Ibi

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOM1S ir 

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

ant Antrų lubų.
ligonine ir didisis ofisas: 
401 MARLBOROUGH ST, 

BOSTON, MASS.

Lietuviu Bendroves Banku

r i
i

II

Netoli Statė Brase, Bostone: 
Parsiduoda Restorantas i . t
’e Marmorinių stalų, 26 kėdės, regis- - ♦ 
eris, typervriteris, deska, show ka- * 

-es, du pečiai, fenas elektros sainos. • 
Biznis gerai išdirbtas. Nepraleiskite * 
■uksinės progos! Taipgi galima iš- — 
nainyti ant grosemės arba bučemes. ♦' 
\aina visai žema, ir išlygos lengvos, | 
Dėl platesnių žinių kreipkitės pas: |į

ANTANAS J KUPSTIS (50)1 • 
332 Rroad-vay, So. Boston, Mass. !

-.......................
TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMM .
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 1 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

ELIHU D. STONE
Representantas ir £> brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
66—67 Journal Building

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

Nauja Lietuvių
SPAUSTUVE

So. Bostone
Dirbama įvairių rusių spau
diniai kaip lietuvių kalboje 
taip ir angliškoje bei kitose 
(si a vokiškose) kalbose. Visi 
biznieriai, profesionalai ir 
draugijos bei organizacijos, jei 
jums reikia kokių nors spau
dos darbų, duokite šen mums 
juos padaryti. (50)
Kerdčjai, geri ępaustuvninkai.

KERDIEJUS PRESS
598 Bradtvay, S. Boston, Mass.

LIETUVIS DENTISTAB

Dr. M. V. Casper
^KASPARAVIČIUS)

425 Broadwav, priešais paštą.. 
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823 
utiso • valandos:

Nuo 9:30 iki U
" 1 ” I
- 6:30 ” 9

■
Užlaikyk tą Linimentą ■ 

Parunkui. S
Sergant nuo reumatizmo, Ftrenu diegimo, 
strendieglį. neuralgijos, skaudėjimo rau- IĮ 
menų, sustingeja sąnariu, mėšlungio ir * 
kitu iSlaukiniu skaudėjimu ir gėlimu, 
vartuoto

a
■

Severa’s 
Gothardol

(pirmiau žinomo kaipo Severo* GotlMtdH- 
kas Aliejus) ant staubos skausmu o tikrai 
aptaikysi greita paselpa. Tas pasekmin
gas naminis linimentas yra vartotas per . - 
M mažiaus kaip keturios deiimtys metu B 

■•o užganėdinta pasekmių dėl apgalėjimo a 
vietinio skausmo ir pamsžinimo supūti- * 
no Pardavinėtas kožnoi aptekoL Dvi į| 
mieras. 30 ir docentai. _

W F. SEVERĄ CO 
CEOAR RAPIDS. IOWA

I Didelis Išperiamas
ČEVERYKŲ!

AUDROS ČEVEKYKAI.
štai, kur nu>>- vandens apsau
goti čeverykai, dvejais skun- 
niais " "
kad 
tiems 
tiems

■I

paretkais. Pąsinti tąlD, 
ilgai laikytų* begrijan* 

ir ėeverykus plešian- 
vaikams.

KitKt kriitirt- 
siHRMioh 

H $5.00 
Mu| gi didelėj 
knitafij H
$2.95

PUBLIC SALE
580 WashiogtM Street

Kamoj, ilaymrd Plece 
BOSTON, MASS.

Pasportaiį 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTL’S 

su Latvijos vizų keliauti 
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

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

čekius išduodame į Lie- < !
£ tuvių Komercijine Banką 
4 Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

I InternatioMl Baiken
iCenHBy

* 103-5 SALĖM ST

BOSTON, MASS.
Įseigta 1880 m.

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

LAIVAKORTES j LIETUVĄ ir iš Lietuvos geriausiai 
pirkt per mūsų 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.

PAšPORTl’S važiuojant į Lietuvą, ir atvažiuot iš Lietu-' 
vos parupinam visiems. Du advokatai ir tris notarai 
yra musų Banko direktoriai, jie prigelbsti sutvarkyt 
viąus dokumentus tuose reikaluose.

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

LIETUVOS EMIGRACIOS BIURAS
LAISVĖS ALĖJA 60. KAUNAS, LIETUVA.

KAUNE, musų atstovybė prižiūri visus pinigų išmokėji
mus Lietuvoje, aprūpina visus iš Amerikos atvažiuo
jančius, pagelbi su Lietuvos pasportais ir Amerikos 
Konsulių vSais 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 Komisijoj ienų 
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 Į musų Banką- Mes mokame už 
padėtus pinigus 5 procentus su 1 diena kiekvieno mė
nesio. Iš tolymų miestų ir valstijų galite pasidėjimui 
prisiųsti čekiais arba Money Orderiais. Išmokame ant 
pareikalavimo.

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

Su visokiais Teikalais kreipkitės šiuo adresu:

357—361 BROADWAY. SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 1061.

1 l ■ "

BALTIC-AMERICAN LINE
PaveHėja RUSIŠKOS -AMERIKONIŠKOS LINUOS.

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,
42 BROADWAY NEW YORK, N. Y.

arba pas vietinius musu autirizuotus agentus.

Nė kokios baimės—jus žinote kad * 
saugiai, nes per 60 metų yra saugus 
ir užtikrinti bankieriat

Frankjin Saving 
' Bankoje
BOSTONO MIESTE

6 P ARK SQUARE


