
KELEIVIS*5-į
LITHUANIAN W£EKLT - I

Nfahed by J. G. Genite ft C*.

595-M.

i

’• • X •įevj, Sir-

r

v

4

;>

► ♦

a
- -

■

LYGOS KOMISIJA RE
MIA LENKUS.

Metai XV.

žinios sako, kad ir pats 
d’Anunzio esąs užmuštas.
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Nuvykus Varšuvon ; 
praplėsti jų naudai demar

kacijos liniją.

600 VAIKŲ SUGRĮŽO 
RUSIJON.
šimtai Petrogrado

Kopenhagoje šiomis die; 
nomis nuspręsta garsioji 
Duodžio byla. Teismas nu
teisė Duodj grąžinti Lietu-

__ hy J. G. Genite ft
Kednesday in Boston, Man.

•nta over 4,000 LithuaniaM 
fa the Gty of Boston, 50,000 in 
New Engianti and abont 500,000 

in the Uhtted Statės. w '
The Bent Airertteing MefinflL 

Advertising rates on applkatioA
Ali eommunications should be 

addressed to: 
'Rstetots,” S. Boston, Mass. || 
r- ' 41

žius surinko Sibire ir per 
Suvienytas Valstijas nuga- 

SUĖMĖ VAGIŲ VADĄ, jbeno Finlandijon, šiomis 
Brooklyno policija suciu- į dienomis buvo jau pristaty-

priešą. Bet jei tik iš lauko 
ant bolševikų jokių užpuoli- 

‘ mų nebusią, jeigu nuo Rusi
jos bus nuimta blokada ir

“ True translation filed with the pešt-master at Boston, Mass., on Deę. 
Į 29 1920, as required by the Aet ofOctober 6, 1917.

Sovietų valdžia
atstovų Martensą. •

MENŠEVIKAI REIKA- LIEPIA PANAIKINTI VI- 
LAUJA PRIPAŽINIMO I SUS KONTRAKTUS.
SOVIETŲ VALDŽIOS, i . .. .. . . _______  'Amerikos kapitalistai pro*
Rusijos menševikų parti- testuoja prieš Valstybės De

jos vadai, L. Martovas ir R.' partamento politiką.
Rusijos užsienio reikalų

laikoma mirties skyriuje. pg

mokėtos, išlaidos pasidaro 
iygiai $33,455,000,000.

Viena tik Wilsono taikos 
imisija Europon padarė $1/ 
651,191.09.

MtlCB VUflilMTJVb HA K i5viqo ££>4 322609BININKŲ VADAS. moJcetajsn^ąto^,bw. 
Pereitą nedėldienį Berti-125 NUOŠIMČIAI BEDAR- 

ne mirė Kari Rudolf Legien, BIŲ.
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Amerikoje • •••••••••••■•.'• h 
Kanadoj ir užrubežiuoso .

Kanadoj ir ožnbežiuoM 
Amerikoje .....................
Apgarsinimų kainos klauskit laiiku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite: 
'Keleivis,”S. Boston, Mass.

Telephone:
So. Boston. 504-M.

SO. BOSTON, MASS„ 29 GRBODžIO DEC., 1920 M.
"Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Ofiiee at Boston, Mass., under the Act ofMarch 3, .1879.

^Žulikovskis sulaužė sutartį 
ir užgrobė Joniškį

ŠAULIAI GAUDO PAKRI
KUSIUS LENKUS.

Kai lietuvių kariumenė i _ j
sumušė Želigovskio gaujas K]1S£1 MIufiUKC uC 
ties Širvinta, tai vienas len- *
kų raitelių pulkas, kuris bu
vo pasiskirstęs dalimis apie 

bas. Jau ir rusų kariumenė Anykščius, Panevėžį, Troš- 
pradeda nerymauti delei to- kunus ir Kėdainius, tapo at- 
kio buvimo, gal ir latviai pa- kirstas ir išsislapstė po miš-

DARBDįlN-;
29 1920, as require<: by the Act of j KŲ, TURĖJO ŠAUKT 
October 6. 1917. POLICIJĄ.

Viena kontraktorių fir- 
ma Philadelphijoj paskelbė 

Krheg cn knLaic laikraščiuose, kad jai reikia 
lyPoS o U lvllKalb* 05 darbininkų. Nors skelbi-

Rv”.bet žmonės pradėjo, 
i rinktis jau nuo 4, o pakol 

p1Sa‘wSonetų j ofisas atsidarė, buvo jau to-! 
k^. Re1kia’špėtij0K”tik tuo keliose'vietose karštų susi- Joffe^asakęs, ta^ta\ 
tibclii fonn cnrlafvta 1»* «11- rpmimu ir keliatas šauliu norlaric rloknv!. pomijos paganius, | O vauaa, ■- ** *v.

nes bijojo, kadbesigrusda-|Abramovičius; kuriedu da-,1 nusilos uzsienio 
nuomones neapverstų jos bar randasi išleido EL ^uU-

tenai savo partijos vardu kja iš Amerikos sovietų val- 
atsisaukimą į visų salių so- džjos atstovą Martensą, ku- 
cialistų partijas ir darbiniu- yjg jau nuo poros metų turė-

I
ji nori galios susipras ir tuomet kus. Gaudyti tų plėšikų da- visai pertrauktos? °So vietų! ’ 
demar- bus lengviau išvyti tasai vii- bar išėjo ‘šauliai. Jie turėjo Rusijos delegacijos galva \

T. _ tikslu tapo sudaryta ir su-rėmimų ir keliatas šaulių tinė Rusijos padėtis dabar
Lietuvos valdžia 25 gruo- tartis deleiginklu sustabdy- tu-ose mūšiuose krito. Bet esanti tokia gera, kad tartis; 

ožio prisiuntė šitokią kable- mo su želigovskiū, o fakti- žuvusiųjų vieton stoja nauji toliau su lenkais rusams vi- 
gramą: . ' nai šie ginklai tik yra galan-vyrai ir neduoda lenkams saį nesą reikalo.
' 'Tarpininkaujant Kont- darni. atsikvėpf Daug lenkų jau ------------- •

rolęs Komisijai, 29 lapkričio* 
buvo padaryta sutartis de
lei sustabdymo mūšių tarp 
musų . ir Želigovskio kariu- 
menių. Lenkų valdžia yra 
pasiėmusi atsakomybę, jog 
Želigovskio kariumenė pil
dys išlygas. Musų valdžios 
buvo tyčia pabrėžta, jog su
tartis yra daroma vien tuo 
tikslu, kad pagreitinus išsi
nešdinti Želigovskio kariu- 
menei. Lapkričio 30 dieną

• Kontrolės Komisijos buvo 
nustatyta neutralė zona. 
Musų linija eina per Jakai
čius, Žuklėją ir DaugĮrdiš- 
kius; paskui pro Vievį, šir- 
vintus, Giedraičius ir Du- 
binkius, paliekant tris pas
taruosius miestelius neutra- 
lėj zonoje' ir baigiasi Joniš
kyje. Želigovskio linija pra
vedama per Deksnius, Ru- 
dziškių stotį, toliau, 5 iki 12 
kilometrų atstumu į rytus 
nuo musų linijos ir baigiasi 
Ornenuos (netoli Joniškio). 
Želigovskis tečiaus visai ne
paiso pastatytų jam išlygų. 
Ką tik dabar jo kariumenė 
užėmė Joniškį.

”Gruodžio 17 dieną .Kont- 
yolės Komisijos nariai išva
žiavo Varšuvon ir dabar 
siūlę nukelti neutralę zoną į 
šiaurę nuo Joniškio iki 
punkto, kuris yra penki ki
lometrai atstu į pietų-rytus 
nuo Ežerėnų (Novoaleksan- 
drovsko). Tokiu budu lęnkų 
norima naikinti Varėnos- 
Bastunų demarkacijos lini
ja ir Suvalkų sutartis.: jie 
stengiasi užimti'tokią liniją, 
kokia buvo lenkų dar birže
lio mėnesy užimta: Musų 
valdžia ant to reikalavimo 
dar nėra davusi atsakymo.”

Toksai tai naujos telegra
mos turinis. Apie tą naują 
^demarkacijos liniją tarp 
musu kariumenės ir Želi
govskio jau buvo paduotos 
žinios. Lygiu budu jau pa
siųsta spaudai ir visa sutar
tis, kuri buvo lapkričio 29 d. 
padaryta. Šioj' telegramoj 
nurodoma, prie ko pačių 

. lenkų einama. Jie norėtų vi
sai atsisakyti nuo padaryto
sios Suvalkuose spalių 7 die-,

Liet. Inform. Biuras.
v. -s

TELEGRAMOS iš LIETU
VOS.

Elta praneša iš Kauno se
kančių žinių:

Lenkų laikraščių prdneši- 
mais, Želigovskio žengimas 
į priekį sukėlęs didelio nera
mumo latvių tarpe. Rygos 
spaudos atstovai kreipėsi į 
enkų atstovą Ėstam1 Vasi- 

ievski, buvusį tuo tarpu Ry
goje, prašydami paaiškini
mų Vasilevskis nuraminęs 
juos, pabrėždamas, kad Len
kų- Latvių sieną užims Len
kų kariumenė, todėl Želi
govskis negalėsiąs nieko pa
daryt?

Aukštuolaičio mėginimai 
palenkti Klaipėdos lietuvius 
Lenkijos pusėn pasibaigė 
niekais. Vietoj pritarimo, 
Klaipėdos krašto lietuviai 
pakėlė griežčiausią protestą 
prieš jo išdavingą darbą.

išgaudyta ir daug išmušta. (ITALAI B^IRIRDUOJA | LAV^N’C^AmBJAI 

'ŽVAIGŽDĖ” NUPUOLĖ.1 Italijos' valdžia pagalios Lawrence’o audėjai baisa- 
. Apie Leliūnus, Utenos ap- liepė. avmiHurininkui d’An- vo klausima, ar pasilikti 
skričio, Lietuvos ūkininkai nunziai iš h uimes įssikraus- jiems prie dabartines uni- 
matę aną naktį nepaprastą tytL ??? $s' , Amalgąmated Textile

Finmn<j hlnL-aHo I Worl«*rs nf Ampnea. ar nn-reginį: ”Nuo dangaus nu- paskelbė Fiurnos blokadą ir 
puolė žvaigždė,’’ kaip jie sa- 'apstatė tą miestą nuo saus- 
ko. Nupuolė į patį vidurį kareiviais, o nuo ju-
Rubikų ežero ir krisdama -ŲU puses apsupo laivais. D- 
apšvietė visą apielinkę. Su saHdyt.
didžiausiu užimu ji pasinė-Italijos laivynas ir 
rė į vandenį ir ežeras iššovė teauszemio armija pradėjo 
į dangų didžiausiu ętulpu. ibombarduot1 d Anunzios pa- 
Paskui toj vietoj vanduo !<>«<, Jo Jcanumenės kazar- 
ežere ilgai da kunkuliavo, kitokias Įstaigas,
lyg ir virdamas, ir garai ki- Nuostolių esą labai daug, 
lo dideliais kamuoliais. coLn Vi,rl j* naf<s

Tai buvo tikras stebuklas 
kaimiečiams, kurie nieko 
nežino apie • astronomiją. 
Davatkos tuojaus pradėjo 
kalbėti, kad ateina jau 
”sudna diena,” jeigu ”žvai- 
gždės” pradeda nuo dan
gaus kristi. Tuo tarpu čia 
nebuvo jokia /'žvaigždė,” 
tik paprastas meteoras, ko
kie visuomet iš oro krinta.

Nuo 22 spalių iki 10 lapk
ričio Kaune buvo Gudų 
Liaudies Respublikos vy-, 
riausybės atstbvai ir turėjo 
eile pasitarimų su užsienių 
reikalų ministeriū ir kitais 
Lietuvos vyriausybės atšto-’ 
vais. Iš tų pasitarimų paaiš
kėjo, jog kaip Gudų, taip ir 
Lietuvių vyriausybių pažiū
ros yra visai vienodos, ir 
kad jos supranta abiejų val
stybių interesų bendrumą, 
kuris remiasi bendru lietu
vių ir gudų * tautų valstybi
niu gyvenimu per daug 
amžių. Abi vyriausybės su
tinka remti viena antrą val
stybės statyme ir bendroje 
kovoje su grobiamais lenkų ( 
imperializmu siekimais. Abi , 
vyriausybės giliai įsitikinę, 
kad šis pažiūrų išsireiški
mas bus tvirtu pagrindu j 
abiejų tautų prietelingam , 
sugyvenimui. <

UŽMUŠĖ SERBŲ GENE
ROLĄ.

Iš Budapešto pranešamą, 
kad susirinkus bulgaru ir 
serbų, komisijoms nustatyti 
tarp Serbijos ir Bulgarijos 
rubežių, tarp delegatų kilo 
smarkus ginčai, laike kurių 
bulgarų pulkininkas užmu
šė serbų generolą, kuris po
sėdžiui pirmininkavo. Pas
kui pulkininkas ir pats nusi
žudė.

ną su mumis sutarties, su- yos valdžiai 36^884 danų 
lyg kurios jie yra akyvaiz- (apie 4,000,000 auk-
doje tos pačios Kontrolės ^nų_sios dienos kursu) ir 2,- 
Komisijos narių sutikę, jog f^2,574 
jie neisią toliau į šiaurę nuo ' “ “ ...........
linijos Varėna- Bastūnai ir 
jog toji linija pasiliksiairti 
visą laiką, iki visi ginčai 
tarp abiejų valstybių nebus 
galutinai ąptarti. ^ulyg šios 
sutarties visa Želigovskio 
kariumenė turėtų būt senai 
pasitraukusi iš Vilniaus ir 
jo apskrities už tos linijos. 

Jjuo ji ilgiaus, kaip koksai 
jsibriovęs vilkas, pasilieka 
Lietuvoje, juo aiškiau mato
si tas neteisingas lenkų dar

3,000 ARMĖNŲ BADAUJA
Trįs tūkstančiai armėnų, 

turbut kokių atžagareivių, 
kurie pabėgo į sąjungininkų 
valdomą Konstantinopolį, 
dabar neturi nei ko valgyt, 
nei kur gyventi. Uždarbio 
Konstantinopilyje negalima- 
jokio gauti, nes dabartiniu 
įaiku tenai yra apie 100,000 
susirinkusiu Wrangelio pa
sekėjų iš Krymo ir daug 
graikų iš Anatolijos.,

TRĮS VALSTYBĖS VAL
DYS DARDANELIUS.
Anglijos premjeras Lloyd 

George pranešė parliamen- 
te, kad kontrolę ant Darda- 
nelių paima trįs valstybės, 
būtent, Anglija, JYancija ir 
Italija.

kų unijas, kviesdami jas vi- 
- sas kartu reikalauti sovietų 
i Rusijai pripažinimo, nuėmir 
■ mo blokados ir atnaujinimo 

-------a------- r - ---- -j prekybos santikių.
Workers of America, ar pri- t Toliaus atsišaukimas sa- 
sidėti prie^ I.W.W. Ir 1181 i ko, kad generolo Wtangelio 
k«i«. 1104? ""‘ apgalėjimas, tai ne bolševi

kų pergalė, bet pergalė Ru
sijos revoliucijos ir visos 
Rusijos liaudies.

Manifestas nurodo, kad 
Rusijos kaimietis, nors savo 
kaime kovoja su komuniz
mu, tečiaus Wrangeliui su
mušti davė valdžiai karei
vių, kaip lygiai davė jų ir 
socialdemokratiškate Rusi
jos proletariatas, nes abudu 
esą pasiryžę "apvalyti Rusi
jos žemę lygiai nuo tarptau
tinių, kaip ir rusiškųjų re
akcininkų.”

Taigi, manifestas sako, 
tie užpuolimai ant Rusijos 
nesilpnina bolševikus, bet 
stiprina, nes visos partijos,

balsu prieš 1106 nutarta pa
silikti prie dabartinės.

PAŠTAS TURĖJO $17,270, 
482 DEFICITO.

Pastos viršininkas Burle- 
son paskelbė metinį savo ra
portą, kuris parodo, kad 
šiais, metais paštas turėjo 
$17,270,482 daugiau išlaidų, 
negu įplaukų. Pajamų išvi
so buvo $437,150,212, o iš-

Vokietijos amatinių unijų 
sąjungos prezidentas ir so
cialistų atstovas Reichsta
ge- * .. .Trįs sąvaites atgal jisai 
sugrįžo iš tarptautinio uni
jų suvažiavimo Londone ir 
dalyvavo Reichstago posė
džiuose. Jis buvo 60 metų 
amžiaus ir sirgo tik 10 die-1 
nų.

Vokietijos parliamento 
narys jis buvo jau nuo 1893 
metų, o unijų sąjungos pir
mininku išbuvo 30 metų. 
Kuomet jis buvo išrinktas 
sąjungos viršininku, ji turė
jo da tik 250,000 narių, o 
šiandien ji turi duokles mo
kančių narių jau 8,500,000 ir 
atstovauja 60 įvairių amatų 
ir užsiėmimų darbininkų 
organizacijų.

Tuo tarpu jo pareigas eis 
Otto Grassmann, antrasis 
pirmininkas.
PETROGRADE NUŽU

DYTA 105 DARBININKAI
Loųdone gauta iš Helsing- 

forso žinių, kad Petrograde 
pastaruoju laiku buvo labai 
subruzdę darbininkai ir 
daug žmonių buvę užmušta 
bei sužeista, žinia sako, kad 
sula Ii m as buvo nuslopintas 
ir 105 darbininkai nužudyti.

Darbininkai buvo sukilę 
dėlto, kad bolševikai atsisa
kė išpildvt jų reikalavimus. 
Jie reikalavę daugiau mais
to ir sutrumpinimo darbo 
valandų, dabar jie dirba 16 
valandų Į parą. ___
BOMBA UŽMUŠĖ VAIKĄ.

Tuk Branno namuose 
Brooklyne jie r Kalėdas eks-

Darbo ir pramonės depar
tamento surinktomis žinio
mis, Massachusetts valsti
joj šiųomi laiku randasi 25 
nuošimčiai bedarbių, t. y. visa liaudis tuomet eina su 
kas keturi darbininkai, vie- jais, kad atrėmus svetimą 
nas vis be darbo. priešą. Bet jei tik iš lauko

$185,125,037 NUOSTOLIŲ
ANT LAIVŲ. _____ r ______ _

Padaryta galų gale apys-' atidaryta durįs prekybai, 
kaita parodė, kad pono Wil- į tai iš vidaus žmonės nuver- 
sono sudaryta laįvyno žiny- sią juos labai greitai, 
ba bemekleriaudama laivais 
pridarė valstybei $185,125,- 
037 nuostolių. Turto (ass* 
ets) ji turi dabar ant ran-į šeši šimtai Petrogrado 
kų $2,670,612,755, o skolų į kolonijos vaikų, kuriuos A- 
(liabilities) — $3,537,380,- merikos Raudonasis Kry- 
726. *

UlvvIUVHu MVllVljC* OvAVAlA » .• • • . -y-k • • •po tūlą King'ą, kuris esąs! 1 sovietą Rusiją ir Kale-
''visu vacriu” Amerikoi va-! šventė savo namuose, visų vagių Ame n ko j va Dasfev§ Petrorrada 18 das. Jisai jau pnsipazino ’Jie reuugrBu# i©
dalvvavps keliuose užDuoli- gniodzio. Vaikai buvo ame-dalyvavęs keliuose užpuoli
muose Brooklyne ir New 
Yorke. Jis esąs puikiai apsi
rėdęs, turįs gerą išveizdą ir 
draugavęs visuomet su tur
tuoliais, o paskui duodavęs 
savo sėbrams nurodymų, 
kaip juos apiplėšti. Jo jieš-

rikiečių globoje iki pat Ru
sijos rubežiaus, kur jie buvo 
perduoti tėvų komitetui. 
Prie rubežiaus juos privežė 
iš Finlandijos rogėmis, ku
rių buvo sutaisyta čielas 
traukinis. Nuo rubežiaus jie O • . » O a 9 • • A

nų) teismo , išlaidų. Tų pini
gų dalį Lietuvos valdžia jau 
anksčiau yra išgavusi, kita 
dalis tebeguli po areštu.

/
Duodis buvo prekybos 

agentas užsienyje ir Lietu
vos ministerija buvo įdavus 
jas visokiems supirkimams . 
5,000,000 auksinų valstybės 
pinigų, bet jis nieko nepirko!jon. adresuokite sekančiai: lo„,..... .
ir buvo atsisakęs tuos pini-! Lithuanian Representative, ranką, o jo draugą, 16 metų

Lietuvos Misijos adreso 
permainos.

Nuo sausio mėnesio 1 d. _____
1921 metų Lietuvos Misija pliodavo bomba, kurią jis 
persikelia į naują viet$. Nuo sakosi radęs savaitė atgal 
tos dienos, visais reikalais 'medžiodamas. Brann norėjo 

____ _c ... kreipdamiesi Lietuvos Misi-'dabar ja atidaryti ir ji spro- 
pinigų, bet jis nieko nepirkoIjon. adresuokite sekančiai: Igo, nutraukdama jam vieną ii* kiiTrn ufaiaolroa flirtą rUni-' T.ifhnonion .._ Jroiifra 1A mofii

. •''^*••**•**1 v, ičlilikit. J'7
gus grąžinti, todėl buvo 162 W. Slst st., Newį York, McKenney, ant vietos už- 
prieš jį užvesta ši byla. N. Y. mušdama?

I
prieš jį užvesta ši byla.

tati Čilifo^ijos ir kHMp?«vo susodinti Į trūkįirtao- 
valstijų policija. Jis pasta- Ja}Ls išvažiavo i 
lytas po $100.000 kaudjos. . Tuos _vaikus .bo,^kf 
J K _____ įbuvo paėmę anais metais

KARDINOL^rGlBBONS
Kardinolas Gibbons, ku-!^nai”k^Am^ 

ris wa skaitomas Amerikos , R d Kryžius juos pa- 
katalikų vadu, dabar sųn- 6 ė savoglohįn.Jų daug^- 

tas, kad mirs. Kad serga, tai ______ -
nėra jokia naujieną bet įdo-l kalėjime jAU NĖRA 
mu tas, kad sveikatos jis ne j VIETOS
iš dangaus sau prašo, bet XT v V“ daktani šaukiasi. Yorko valstijos rar-

4 fuam” kalėjime Sing-Sing
NUŠOVĖ DU KALINIU. !?au. .r,., , Isią sąvaitę įskelta is tenai į
Tralee mieste, Airijoj, kitas belanges. Dabartiniu 

anglų kareiviai nušovė du ųajku Sing-Sing bastilijoj 
politiniu kalimu, ’ kunedu esa 1150 kalinių, 11 kurių 
band| iš kalėjimo bėgti. laikoma mirties skyriuje. *

jo New Yorke įtaisęs savo 
biurą. Atšaukimo priežastis 
buvo ta, kad Martensas tele
grafavo Maskvon, jog Ame
rikos valdžia nutarė jį de
portuoti.

Čičerinas įsakė Martensui 
uždaryti čia visus ofisus, pa
naikinti visus kontraktus, 
kokie buvo su Amerikos ka
pitalistais padaryti, ir kuo- 
greičiausia grįžti Rusijon su 
visais sovietų Rusijos' pilie
čiais, kurie tarnavo jo štabe. 
Kontraktų Martensas čia. 
buvo padaręs įvairiems už
sakymams apie $50,000,000 
vertės.

Darbo Departamento se
kretorius Wilsonas buvo įsa
kęs deportuoti Ma 
sausio, bet Martensas pi 
siąs, kad jam butų leista i 
važiuoti savo lėšomis taip 
greit kaip galima, tik ne 3 
sausio, bet gal į kokias dvi 
sąvaites.

Martensas pasakė, kad da
bartinės Washingtono val
džios priešingas nusistaty
mas linkui Rusijos gali pa
naikinti net ir tą kontraktą, 
kurį Vanderlipas atvežė fe, 
Rusijos čionai ant $6,000,- 
000,000 užsakymų, kaip fy- 
giai ir tas koncesijas ant 
400,000 keturkampių mylių. 
Sibire.

Todėl Amerikos kapitalis
tai, kurių kišenių tas dau
giausia paliečia, pradėjo or 
ganizuoti savo spėkas kovai 
su Valstybės Departamentų 
ir reikalauti laisvės preky
bai su Rusija. Senatorius 
France pasakė: ”Jau laikas, 
kad musų valdžia užmirštų 
savo neapykantą linkui Ru
sijos ir sektų Anglijos pa
vyzdžiu, atidarydama savo 
piliečiams prekybos duris 
visose pasaulio dalįse.”

MASKVA*NUSIUNTĖ 
ARMĖNAMS DUONOS.
Gautomis Konstantinopo

ly iš Armėnijos žiniomis, . 
Maskvos valdžia nusiuntė į 
armėnų sostinę Erivąną 80 
vagonų javų badaujantiems 
žmonėms., li tą bolševikų 
armija tenai buvusi be duo
nos, taip kad darbininkams 
ir kaimiečiams butų kas 
duoti.
KIEK AMERIKAI LĖBA

VO KARĖ?
Iždo sekretorius Houston 

savo raporte praneša, kad 
Europos karė Suvienytoms 
Valstijoms lėšavo $24,010,- 
000,000. Pridėjus prie to da 
duotas kitoms valstybėms 
paskolas, kurios da nėra at; ’4 
mokėtos, išlaidos pasidaro

i
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ir dąųguųją buku kąvąleri- 
jos hko nuo sąvujų atkįrątą. 
Dabar ji gaudoma Taujėnų 
rajone. Prie to gaudymo 
dšug prisidėjo vietos šaulių 
buriaj ir patys žmpnta Ap
sitvarkius frontui, musų 
kariumeąė vienu laikų pa
spaudė lenkus ir atvarė juos 
įteąąs poziciją^, paimdama 
širvmtus ir Giedraičius.

Lenkai, pradėdami pas
kutinę sąvo operaciją, buvo 
tiek tikri laimėjimo, kad ti
kėjosi užimti kuone visą 
Lietuvą. Suimtuose doku
mentuose rasta įsakymai 
atskirom lenkų dalim, ko
kios kurią vietą turi užimĮti.

Netikėtas smūgis ne tik 
oirdino lenkų planus, bet 
iuos sukrikino. Vilniuje ki- 
’o paniką, buk lietuviai kar- 
u su vokiečiais nesulaiko- 
nąi veržiasi pirmyn ir greit 
)asieks miestą. Želigovskis 
. ėl puolė prie Chardigny, 
o taikos bąląndžip, prašy
lamas jo pagalbos, kad bii- 
ų sustabdyti ginklai. Želi
govskio prąšyiųą rėmė ir 
enkų valdžią. Chardigny iš 
iesų pasiūlė Lietuvos yąl- 
Ižiąi padaryt paliaubas, pa
žadėdamas iškraustyti Že- 
igovskį. Nuo sekmadienio 
-yto ginklai laikinai ,sustab- 
iyti. Chardigny atvažiuoja 
Kaunan toliau derėtis. Jo 
iždavinys esąs sustabdyti 
<ovąs ir paruošti dirvą ple
biscitui Lietuvos Rytuose. 
Fas taikos apaštalas yisą’ 
aiką faktprauja lenkų nau- 
ląi ir aiškiai dirba 
iarbą, kurį pernai 
itliko franeuząs 
tuomet lietuviai
culti bermontininkus ties

į JIE GJNELUOSJS U 
TpLIAU.

I Nelabai senąi "demokra- 
tinės" valdžios kąs dieną 

J, kartojo žmonėms, kad šiai 
Amerikoje* neątspausdiris karei pasibajųgus daugiau 
už 19 centų 100 paprastų skerdynių pasaulyje nebu- 
plakatų. * . i '

Kada pinigai iki tiek nu
puola, tai valstybei tas reiš
kią bankrotą. Ir faktinai 
Varšuva šiandien yra jau 
nusibankrutijusi.

Šiaip dalykams susidėjus, i 
turės atsitikti vienas iš į 
dviejų: arba darbininkai 
turės nuversti dabartinę po
nų valdžią ir panaikinti sko
las, arba ponų valdžia turės 
užstatyti Lenkiją užsienio 
kapitalistams už skolas.

LIETUVA ATMETĖ "RY
MĄ" IR "POPIEŽIŲ."
Lietuvoj kas diena daro

mos reformos, štai, pasta
ruoju laiku jie tenai jau iš
metė iš savo kalbos "Rymą" 
ir "popiežių."

Kuomet lietuviai laisva
maniai Amerikoje pradėjo 
anais ‘metais vietoj "Ry
mas" rašyti "Roma," o "po
piežių" vadinti "popu," tai 
nabašninkas Kaupas ir kiti > 
kunigai kėlė prieš tai di
džiausi protestą, sakydami 
kad tai esąs išniekinimas ir 
erzinimas tikinčiųjų žmonių 
jausmų. Kaip, jus, girdi, 
drįstat "šventų" daiktų var
dus kraipyti!

Tai buvo lygiai toks pro
testas, kaip to Lietuvos pra- 
baščiaus pasipriešinimas: ( "Kaip tu. chlope, atsivožvji ‘>los k?da P3^

APŽVALGA ID
KAS DEDASI TARPE 

PAČIŲ LENKŲ.
Anot kauniškės "Lietu

vos," kurią cituoja "Prūsų 
Lietuvių Balsas," šiomis 
dienomis tarp lenkų Lietu
voje buvęs šitoks atsitiki
mas:

Iš Varšuvos atvykęs į Ly
dą ginklų ir maisto trauki
nys Želigovskiui. • Lydoje 
tuo tarpu stovėjęs trauki
nys su lenkų legioninkais, 
kurie buvo siunčiami į bol
ševikų frontą. Tie legionin- 
kai vieną vagoną Želigovs
kiui siunčiamo maisto tuo
jaus išplėšę. Kada atėjusi 
sustiprinta želigovskininkų 
sargyba ir norėjusi iš legijo- 

• ninku tą maistą atimti, šie 
pradėję į želigovskininkus 
pilti iš karabinų. Išvaikę Že
ligovskio sargybą, legijo- 
ninkai išplėšė da keliatą va
gonų, o keturis vagonus pri
kabinę prie savo trūkio ir 
norėję vežtis su savim i bol
ševikų frontą. Tada geležin
kelio vyriausybė, pavežusi 
traukini i laukus, atkabinus 
lokomotivą i r nuvažiavusi, 
o legijoninkus su visu trau
kiniu palikusi vidury lauko. 
Bet legijoninkai nenusimi
nę: jie išplėšę ir tuos keturis 
vagonus, susikūrę ugnį ir 
lekavę per visą nąktį lau
kuose. Rytojaus dieną atėjo 
daugiau kariumenės legijo- 
ninkams malšinti, bet tie jos 
neprisileido ir jau iš tolo 
pradėjo šaudyt. Prie jų pri
sidėjo da vienas legijoninkų 
skyrius, kuris grižo iš bol
ševikų fronto. Galų gale pa
vykę juos suvaldyti ir trū
kis buvęs sugrąžintas Į Var
šuvą atgal. Legijoninkai 
paskui teisine savo pasielgi
mą tuo, kad Želigovskis ga
lįs sau maisto pasiplėšti Lie
tuvoje. o jiems bolševikų 
fronte nesą iš kur plėšti, nes 
jau viskas išplėšta.

Nesenai Lietuvos laikraš
čiuose buvo rašoma, kad 
tarpe Želigovskio kariume
nės buvo kilęs maištas. Gali 
būt. kad tie paskalai apie 
maištą susidėjo iš to paties 
atsitikimo.

LIETUVOS MISIJA GRĮŽ
TA NAMO.

Lietuvos Informacijų Biu
ras praneša, kad Lietuvos 
Misija savo užduoti Ameri
koje jau atliko ir tuojaus 
grįš Lietuvon atgal. Pasko
los reikalas bus pavestas 
Lietuvos Atstovybei.

Lietuvos Atstovybės ve
dėjas, p. Vileišis, taipgi iš
važiuoja Lietuvon, bet jo 
vietoje pasilieka Vinikas. 
Kiek galima spręsti iš pra
nešimo, tai p. Vileišis ne vi
są! apleidžia Ameriką, bet 
keliems mėnesiams. Jis pats 
prašęs Lietuvos valdžios, 
kad duotų kiek laiko vaka- 
cijoms, ir valdžia tą prašy
mą išpildžiusi. Taigi išrodo, 
kad paviešėjęs Lietuvoje, p. 
Vileišis vėl sugrįš Ameri
kon.

VARŠUVOS BANKRU- 
TAS.

Paskelbusi karę visiems 
savo kaimynams, susidariu
si didelę armiją ir prisisko
linusi užsieniuose daugiau 
negu ji gali išmokėti, ponų 
ir kunigų valdoma Lenkija 
atsidūrė galų gale ant bank
roto bedugnės.

Jos pinigai šiandien taip 
nupuolę, kad jau neužsimo
ka juos nei spausdinti, nes 
popiera brangiau atsieina, 
negu lenkų markė turi ver
tės.

Ir tas puolimas eina vis 
toliau. Da nelabai senai, 
rugpiučio mėnesyje, 100 
Lenkijos markių kainavo 55 
centus. Šiandien 100 lenkiš
kų markių galima gauti jau 
už 19 centų!

Jokia lietuvių spaustuvė

TPLLAU. Kaip tiątvviai atwi$ 
lenkis. Lietuvos Darbininkai.

šią, reikią tik nująužti Vo
kietijos militarizmui spran
dą. Kada Vokietijos milita- 
rizmas busiąs palaidotas, 
tada visi nusiginkluosią ir 
užviešpatausianti amžina 
taiką.

Vokietijos militarizmas 
tapo apgalėtas, o ką mes da
bar matome? Mes matom, 
kad jo vieton tos "demokra
tinės" valdžios stato sąvo 
militarizmą. Susirinkęs jų 
Lygos kongresas Ženevoj 
dabar per ištisas tris savai
tes svarstė slaptuose posė
džiuose nusiginklavimo 
klausimą ir ant galo paskel
bė, kad prie nusiginklavimo 
"žmonija da nepribrendus.” 
Japonijos atstovas Iši pa
reiškė, kad Japonija nega
linti padėti ginklo, kuomet 
Amerika didina savo laivy
ną; o Amerika sako ji pri
versta ginkluotis, nes Japo
nija apsiginklavus nuo gal
vos iki kojų. O kuomet Ja- 
jx>nija ir Amerika ginkluo
jasi. tai Anglij’a su Francu-, 
žija irgi negali apsileisti. Ir 
taip, nei vienai pusei "neap- 

! sileidžiant," tos pašėlusios 
ginklavimosi lenktynės eis 

ipatol, pakol vėl imperialis- 
!tai negriebs vieni kitiems 
J už gerklių. O kada užlieps- 

ant chlebo sakyt: duona ??" i Pasaulis išnaujo žmonių 
■■_____ 2. "popiežius". Kraujuose, tai tie veidmai-

buvo paimti iš lenkų kalbos niai vėl sakys: "reikia ka- 
žodžiai. ir nežiūrint kaip jie riauti. kad daugiau karių 
išrodytų kam "šventi," juos nebutu." 
galima iššluoti kartu.su’ki < 

šiukšlėmis, jeigu jų
į
t 
I

"Rvmas" ir

i

tomis
vieton galima rasti tinka
mesnių vardų. Ir štai. Lietu
vos laikraščiai, net atžaga- 
reiviški, kaip Kauno "Lietu
va," rašo jau nebe "Rymas." 
bet "Roma,” kas musų senai 
jau priimta, o vietoj "popie
žius." —"papa."

Pastarasis terminas, nors 
ir geresnis negu "popie
žius." mums tečiaus nelabai 
)atinka. . Musu nuomone, 
tipkamiausis "šventam tė- į 
vui" vardas yra "Romos po-' 
nas."

----- 1---------------
frue translatior. filed w:th the post- j 
r.aster at Boston, Mass., on Dec. 
29 1920. as required bv the Aet of. 
Vctcber 0, 1917.

KĄ DARYS RUSIJA?
Kalėdoms pasibaigus, at-Į 

eina Nauji Metai, nešdami 
naujų neaiškumų, sako ra
šytojas Arthur Brisbane.
Didžiausis klausimas prieš 

pasaulį dabar stovi: "Ką da-: 
bar darys Rusija, kuomet i 
karė frontuose pabaigta?"! 
Ar tas didelis meškinas, iš
vaikęs visus šunis, kurie jį 
užpuldinėjo ir kandžiojo, 
pasitenkins tuo, kad dabar 
jau niekas jo nekliudo, nusi
ramins ir pradės tvarkyti 
savo namus, ar gal pradės 
atakuoti ,tuos. kurie ii ata
kavo ?

Kynai jau užveda drau- j 
giškus santikius su Tarybų. 
Rusija. Armėnija įvedė pas' 
save tarybų valdžią ir pa
naikino visas skolas, o ypa
tingai skolas Amerikai. Tas‘ 
gal atims Amerikos valdžiai 
norą skolinti pinigus kitoms 
valstybėms.

Žinios sako, kad šioje va
landoje Rusija rengiasi į ka
rę su Gruzijos respublika, ir. 
sąjungininkai. kurie vis. 
skelbia, kad Rusija jau "mi
rus" arba "miršta," skubi
nasi išvežti iš Gruzijos savo 
misijas, kad jos nepatektų į 
tos "mirštančios" Rusijos 
rankas.

Rusija nuo Amerikos toli, 
tečiaus Rusijos nuotikiai vi
suomet atsiliepia ir šioje ša
lyje. "Dėl tos kvailos bloka
dos. kuri neleidžia Rusijoų 
nei gabenti nei parduot pre
kių, Amerikos žmonės ir da
bar jau turi kentėti," sako, 
Brisbane.

I

Atėjęs dabar .- Lietuvos 
’Soeįaldemoki - ra^°:

Praėjusią są\.Aę kovose 
sų Želigovskio ? dide-? 
lių mūšių. La < l ičio 16 d. 
lenkąi, susitra- ę didesnių 
pajėgų, puolė Musninkų.JvjiAhi Ru*

Mūsiške kariumenė 
‘ apleisti Šir

vius. Lapk. 
vystyti 

■ą. .Jie su- 
; raitelių ir 
vus Malėtų 
ir pralaužę 

. Balnikais, 

. krašto gi-

Viena

aų fHUSHį. 1%V A 
lenkąi, susitr; - c didesnių 
pajėgų pųoK Musninkų, 
sirvįntų ir Gie.iraiėių ba
ruose. t' 22 
laivo priverst; 
yintus ir Giedi 
18 d. lenkai pr; 
didesnę o per: .2 
traukė du puik, 
pėstininkų rezr; 
•Širvintų ruože 
musų frontą tie- 
stūmė kavalerija 
’umon. 19 d. leiįsu raiteliai 
iau buvo Kurkii los. Viena 
ių dalis paslinko Anykščių 
pusėn; kita, didesnė, susi
vartė į vakarus, perėjo per 
Kavarską ir Taujėnus ir su- 
umetė dideliuose tos apy- 
inkės miškuose.

Bet jau pačioj tų operaci- 
ų pradžioj lenkų laikinas 
pasisekimas buv pakirstas. 
Musų kariumenė i lenkų 
)uolimą atsakė priešpuoli- 
nu ir Širvintų r įjone skau
džiai juos sumtriė. Iškarto 
>aimta apie pustrečio šimto 
belaisvių. 2 kanuoli. 20 kul
tas vaidžių. 40 virtuvių, 150 
arklių, keliosdešimtys veži
nų, 250 šautuvų, automobi- 
is. Vėliau belaisvių skaičius 
r karo grobis padidėjo 
Ties Širvintais paimtas bri
gados štabas su visais doku- 
nentąjs. štabe buvęs Želi
govskis vos spėjo pabėgti 
Kitą dieną lenkų pralaužtas •» 1 •. • 1 . • i •

tą pati 
metais 
Nissel, 

pradėjo

frontas jau buvo užtaisytas Radviliškiu.
--- ---------------------- -------—---- -
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Kiek gąlimą spręsti iš 
skelbiamų žįųįų, tai Lietu
voje yra oFgąųizuotų darbi
ninkų net apįę penkias de
šimts tūkstančių? Tai didelė 
spėką, tokioj mažoje šalyje, 
kąiD Lietuva. Esant pačiam 
daribinįnku ir žinantį ko
kiose aplinkybėje jie turėjo 
organizuotis, imą neapsako
mas džiaugsmas, kad Lietu
vos darbininkai jau pažįsta 
savo reikalus neblogiau 
kaip bent kurioj kitoj šaly 
darbininkai. Be to, jie moka 
puikiai kovot ir dabar — 
didžiausio krizio metu.

Gaila tiktąi, kad jų virši
ninkai — Prof. Sąjungos 
Biuras —daro nemažą klai
dą, ypač dabartiniu momen
tu, kada Lietuvos darbo 
žmonėms reik kautis su viso 
pasaulio buržuazijos prote
guojamų banditu — Želį- 
govSkiu.

Tiesa, jo (Biuro) reikalą- 
vimąi iš dabartinės valdžios 
yrą teisingi ir priimtini. Bet 
jo nusistatymas yrą nupeik- 
tinąs. Jis (Biuras) sako, 
kad jeigu jo reikalavimai 
nebus priimti ir išpildyti, 
tai Prof. Sąjunga atsisakys 
stoti kovon prieš viršminėtą 
banditą. Tai yra ultimatu
mas Lietuvos valčiai.

paviršium žiūrint, toks 
ultimatumas yra geras, bet 
įsigilinus į tą klausimą —ne. 
Biuras nesijaučia, kad jis 
kategoriškai pareiškia štai

dėl turčių interesų, bėt dėl 
savo, Twl čįa ir sakau, kad 
Prof. Sąjungos Biyro 
stątymąs yrą peiktinas.

Prof. Sąjungų Ęjuras tų? 
rėtų suprast, kad pakol bur
žuazija turės progos skelbti 
obalsius, kurie klaidiną 
liaudį, ji niekad ne išpildys 
dąfrbmįakų reikalavimų. 
Kad užbėgus tam UŽ akių, 

j,Prof. Sąjungų Biuras turė
jo jfereikšti štai ką: Jeigu 
musų valdžia* ne išpildys 
musų reikalavimų, iki mes 
pareisime iš karės fronto, 
nugelėję savo išlaukinį prie
šą, tąi mes tuomet nepadėsi
me ginklų iki nenugalėsime 
ir vidujinį priešą, iki neiš
naikinsime visus šalies pa
razitus!
' Tik tokia taktika galima 
surišt darbininkus ir atsiekt 
trkda

Laisvės Mylėtojas.
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Lietam aki.
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus surinktomis žiniomis, 
1912 metais Lietuvoje buvo 
45.8% dirbamos ž^mės, 
24.3% ganyklų, 20.3% miš
kų ir apie 10% nedirbamos 
žemės,

šitų skaitlinių Raudona
jam Kryžiui suteikė Lietu
vos žemės ūkio ministerija.

1913 metais Lietuvoje bu-
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PLENAS POPIEROS DIRBTUVEI.

BENDROVĖ INKORPORUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJ.
VALDŽIOS UŽTVIRTINTA KAPITĄLIZACIJA....... S250,900.00
ŠĖRŲ KAINA . ...r> . .............  .* $M0

"Keleivio" 'Bendrovė stato sau tikslu steigi i Lietuvoje popieros dirbtu
vę, kurti didelę tenai spaustuvę, leisti pažangų laikrašti, spausdint švie
čiamas knygas, užversti šita literatūra visą Lietuvą ir varyti visą kleri
kalizmą į ožio ragą. ’ . " -

Tuo tikslu Bendrovė parduoda šėrus ir kelia kapitalą. Visi pinigai už 
šėrus eina į Bendrovės kasą. Kaip tik susirinks pakankama suma, Bend
rovė tuojaus siųs Lietuvon komisiją kad užpirktų plotą girių, kurios da
bar gana pigios, ir parinktų tinkamą vietą popieros dirbtuvei. Gali būt, • 
jog "keleivio" Bendrovės fabriką sušvilps ant Nemuno krantų jau atei
nančią vasarą.

"Keleivis" gi keliaus po Ameriką kaip keliavęs. Nuo Naujų Metų jis 
jau pereina į Bendrovės rankas su visa spaustuve, mašinom^ namu, kny
gom, krautuve ir visu bizniu. Jo sąvininkais tuomet bus šėnninkai, kurie 
nusipirks "Keleivio" Bendrovės šėrų. Tie šėrininkri bus taip pąt savinin
kais ir popieros dirbtuvės Lietuvoje, kuomet ji įsikurs, ir ląikrašeio, ir 
visų kitų daiktų, kokių Bendrovė tenai įsigyst

Kas neri prie to viso prigulėti, tegul tuojaus prisidedą prie "KELEI
VIO" BENDROVĖS. Vėliaus šėrų gal nebelikti, arba jie gali pabrang
ti. Daugelis užsirašė jau po 20 ir po 40 šėrų. Vienas paėmė het 200.

Rašykit tuojaus kiek Jus imsit. Neužnąirškit, kad drąsiems priguli pa
saulis. - -

' APLIKACIJA.
Išpildyk šitą aplikaciją ir prisiųsk "Keleivio’’ Bendrovei šiuo adresu: 

'KELEIVIS" PUBLIŠHING CO.
255 Broadway,
So. Boston, Mass. z~.

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

Vardas ir pravardė........................... -.................................... ..

f

Adresas.
Miestas.
•U-.----- . F 'J*1

kategoriškai pareiškia st»i:vo 762,000 arklių, 1,481,000 
Ką: Jeigu jų^ ponai, nonte, 1.^ j avių jr 0£.
kad mes darbininkai gintu tianliii
me nuo užpuolikų jūsų te- 
vvnę, tai išpildykite musų 
reikalavimus, o jei ne -gin- jr kitokių B
kitę jus vieni. > rrv*. , ... "r

Palikt ir tikėtis, kad lmr- |nki^aj taipgi daug naudos 
žuazija gins šalies nepri- traukia.
gu 'mybę (ji niekad tp nėra j pirm karės daug galvijų 

išpildys darbininkų reikalą- [užsienį, bet "per kare 

sprendimas. Klesų kovos kinti ir pakol lietuviai ne- 
narys neturėtų taip kalbėti. • prisiaugins jų gana saviems 

Kam daugiau apeiną šą-' reikalams, į užsienį parduot 
lies likimas: ar buržuazijai, ‘dabar Bėra kas.

• • *__ _? | Raudonas Kryžius taipgi
kaH kiAkvien^s Paduoda keliątą skaitlinių l’ kad kiekvienas apje Li£tuvos mokyklas. 

Pasirodo, kad jis žino, jog 
nėr ilgą laiką spaudą ir mo
kyklos lietuvių kalboje Lte? 
tuvoj buvo rusų valdžios už
draustos, ir kad dėl tos prie
žasties didelė dalis lietuvių 
nejnokėjp nei skąityt, pei 
rašyt. Dabar tečiaus Lietu
va subruzdo šviestis ir mo
kintis. šiuomi laiku‘Lietu-

tkų ir 2,000,000 kiaulių.
į Dabartiniu laiku Lietu- 
tvoje daugiausia auginama 
ižąsų ir kitokių paukščįų. Iš 
bitininkystės Lietuvos ūki- • • 71___ ____

žuazi ja gins šalies nepri-' traukia.« » • 1- 11 — i —- * - k • _ — . * »

dariusi) tik dėlto, kad ji ne į§ Lietuvos buvo parduoda- 
išpiHys darbininkų reikalą-ma i užsienį, bet perkarę 
vimų, tai per daug leųgyąs gyvuliai buvo labai išnai- 

narys neturėtų taip kalbėti.'

ąr darbininkams?
Aš manau,

sušipratęs darbininkas žino, 
jog buržuazija kovoja už 
šalies nepriklausomybę tik 
tada, kada ji mato, jog 
priešas ateina ir atsineša 
gatavą karstą jos kapitalui. 
Bet ar daug Lietuvos bur
žuaziją nukentės nuo len- 

:kų? Žinomą, nukentės, bet 
••ne tiek, kiek darbininkai, 
j Buržujus prie pirmos pro- 

vą. kąip tikras "patriotas" 
7žinomą, dęl biznio), ir iš
vien susivienijęs su svetima 
buržuazija smaugs darbi- 
ninkus. O tas jų susivieniji
mas neapsąkomąi apsun
kins darbininkų kovą už ge
resnę ateitį. Tai taip, trum
pai sakant, buržuaziją "ko-

' mybę. ji tik žiuri biznio rei-

tada, kada ji mato, jog 
priešas ateina ir atsineša 
gatavą karstą jos kapitalui. 

; Bet ar daug Lietuvos bur
žuazija nukentės nuo len- 
kų? Žinomą, nukentės, bei 

•ne tiek, kiek darbininkai.

i gimnazijų.

tOMS U0ICS*
Federalės valdžios komi

sija, kuri tyrinėjo anglies 
vnia" U? šalies neoriklauso-1 ?^an^mo Priežastb, Pą- . voja uz saiies nepnKiauso- k Ib^ sąvo raportą, kuris 
mybę. J. t* zmn bumo rer.

-i-i j • tono anglies nuo 1918 metųDarbininkai, kovodami jįj me^ pabrango tiktai
sahęs nepnklausęmybę, tu-(52 centeis. K to, 45 CMtas 
n visai kitokių siekių. 1 paima pakelta darbininkų 

Darbininkai žino, kad ’ alga.
priešas veržias į jų šalį ne j Komisijos raportas ęa- 
vien dėl jos rinkų ir gamtos ‘ dengia 566 kasyklų sąviąin- 
turtų, bet ir dėl pavergimo. kų biznį. Imant visus juos 
darbo žmonių. Kada viena apskritai, anglies tonas pa- 
valstybė užkariauja kitą,1 gaminti'jiems atsieiną šiąn- 
tai tas reiškia pavergimą‘dien $2,66; .tas apmoką yfe 
darbo žmonių ne vien užka- sus dąriuninkus, ir po žente 
riautoje šalyje, bet ir na-(ir ant viršaus, kurie tik prie 
mieje. Mat, buržuazija tuo- j pagaminimo tos anglies kuo
met turi progos laikyti dide- nors prisidedą. Pridėjus 
lę, armiją jr>: kaip žinia, vi- ~ x '
suomei ją mąinoi iš užgrob
tos šalies kareivius siunčia 
į "savo" šalį, o iš "savo" Į 
užgrobtąją šalį. Taip caro 
vąldžią Lietuvos darbininkų 
judėjimą visuomet slopin
davo su nagalba rusų karei
vių, o lietuvius kareivius 
siųsdavo Rusijos gilumon.

Susipratę darbininkai ge
rai tatai žino, todėl jie ir gi
na šalį nuo užpuolikų — ne

prie to 65 centus pąrdąvimp 
lėšoms ir yidutiniam pelnui, 
anglies kąiną turėtų būt 
$3:31 tonui.

Tuo tarpu Bostone me» 
mokam anglies tonui $15i)0. 
Vadinasi, $12^9 ant kiek
vieno tono paima tarpinin
kai, kurie tune tos anglies 
pagaminimo neprideda pei 
piršto. v .

Tai ve, ką reiškią kapita
listų viešpatavimas!

» ‘
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S. Poetą.

buvo minios 
nedorėliams.

J. G. >■

’es ne užlopysi...
Reikia, pasakyti keliate

„Laisvę,’’ —jos 
Rakandus iš-

liuciniais žodžiais jie už- ninkai bus bado priversti 
baigti. Bet pats jų vidurys grįžti pas juos jr prašytis 
yra aiškiausia provokacija. atgaj j darbą bite kokiomis

, 1'• 
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TaadsMM sspasin

BRObKLYN, N. Y.
Provokatoriški darbai 

kriaučių unijoj.
Pereitų metų rudenį ko

munistams pavyko suskal
dyti Socialistų Partiją, ’o šį 
rudenį jie pradėjo griauti 
kitą darbininkų organizaci
ją — Amalgamated- Cloth- 
įng Workers of America 
Uniją.

Ir šitą judošišką darbą 
jie pradėjo varyti kaip tik 
šiuo laiku, kuomet rubsiu- 
vteuns daugiausia reikalin
ga vienybė, kuomet prieš 
juos stovi ilga ir sunkiu kova 
su turtinga' ir gerai or^ni- 
žuo(a dartelavių asociacija. 
Tie suchuliganėję gaivalai, 
kurie vadina save „tikrais 
darbininkų gynėjais,’’ o iš- 
tikrujų yra tikrais provo
katoriais, dabar pradėjo va
ryti didžiausi demoralizaci
jos darbą kriaučių unijoj.

Štai, 16 -gruodžio didęlis 
jų būrys atėjo i kriaučių su* 
sirinkimą iš anksto jau 
slapta susitaręs ir per dide
lę kovą pervarė nutarimą 
išleisti unijos vardu tiesiog 
provokatoriškų lapelių, ku
rie, kaip girdėjau, bus at
spausdinti lietuvių ir anglų 
kalbomis ir platinami tarpe 
streikuojančių rubsiuvių, 
kad supjudžius juos ir tuo 
budu sunaikinus jų vieny-

' bę.
Kad paslėpus judošišką 

tikslą, kad apmulkinus ma
žiau protaujančius darbi
ninkus, pradžia tų lapelių 
parašyta gana revoliucio- 
nieriškai, ir taip pat revo-

ku nesusiprasime ir tų pro
vokatorių nepažabosime.

Sugriauti uniją galima 
labai greitai, bet suorgani
zuoti ją netaip lengva. O tik 
pradėkim dabartiniu laiku 
šaukti, kad Valdybą reikia 
nuversti, unija bematant 
subiręs. Komunistai savo 
provokatoriškais lapeliais 
kaip tik prie to ir veda. Ir 
jeigu tiems kapitalistų 
agentams pasisektų savo 
tikslą pasiekti; tai vargas 
butų darbininkams ’

Naudos gi iš tų lapelių 
bus visų pirmą tiktai tam. 
k^s juos parašė, nes fabri
kantų asociacija jam, be 
abejonės, gausiai užtai at
lygins; paskui pasipelnys 
da „I^aisvė,” nes ji veikiau
sia tą' provokacinę literatū
rą spausdins, o ant pat ga
lo tos agitacijos vaisius su
sirinks fabrikantai.

Fabrikantai ir dabar jau 
trina rankas iš džiaugsmo, 
sužinoję, kad suagituotas 
komunistų susirinkimas nu
tarė tuos lapelius išleisti, 
nes tas nutarimas jiems pa
rodo, kad darbininkų orga- 
nizacįjoj jau nėra vienybės, 
<ad tarp jos narių ir valdy
bos jau prasideda kova.

Tas begalo svarbu darb
daviams dabartiniu laįku, 
kada jie užsimanė numušti 
darbininkams' algas ir su
naikinti jų organizaciją. 
Pamatę, kad darbininkai 
pradeda kovoti tarp savęs, 
darbdaviai da daugiau užsi
spirs savo reikalavimuose; ir 
laikysis jiatol, pakol pakri
kę ir sudemoralizuoti darbi-

Tenai nieko daugiau nėra, 
kaip tik šmeižimas unijos 
viršininkų-^ Generalės Vai
dyklos ir Joint Board’o. 
Darbininkai tiesiog šaukia
mi griauti savo organizaci
ją, versti valdybą, nes ji su- 
sidėjusi su „r*''-’ 
kais,” einanti „prieš 
ninkus” ir tt. T" 
turbut norėtų, kad unijos 
valdyba butų pavesta to
kiems gaivalams. kaip Frai- 
na ir kiti jų vadai.

Jie lygiai taip šaukė ir 
prieš Socialistų Partiją. Ir 
tenai jie rėkė, kad partijos 
centro komitetas esąs ”so- 
ciAlišdavikiškas,” kad jis ei
nąs „prieš darbininkus,” 
kad reikia jį įversti, o jo 
vieton pastatyti Frainą ir 
kitus komunistus.

Ir kokios buvo to pasek
mės?

Socialistų. Pa'rtija tapo 
suskaldyta, iš ko buržuazi
ja turėjo labai daug džiaug
smo, o darbininkai daug 
nuostolio.

Na, o ką vieton suskaldy
tos Socialistų Partijos ko
munistai davė Amerikos 
proletariatui? Ar jie sutvė
rė geresnę organizaciją? 
Ar jie nuvertė savo liežu
viais kapitalizmą? Ar jie 
sudrutino nors kiek darbi
ninkų poziciją?

Nieko panašaus. Jie ne
tik nepadarė „revoliucijos,” 
apie kurią jie taip garsiai 
plepėjo, bet ir savo vardo 
užsigynė. Jų Fraina ir kiti 
vadai, kuriuos jie norėjo 
įpiršti į Socialistų Partijos 
komitetą, pasirodė esą ap
mokamais šnipų departa
mento agentais. Ir kada jų 
provokacijos paaiškėjo, jie 
pasislėpė. Nėra žadėtos__  _______ ____
„revoliucijos,” nėra „darbi-' pąts jai apsireiškia ir savo 
ninku diktatūros,” nėra' rankomis plaukus suglosto. 
„komunistų partijos” ir nė- Senovės Kristui gąjva tik 
ra ju vadų;' o Socialistų numirusiam nusviro, o mų- 
Partija suskaldyta, nuosto-’siškiam dar gyvam esant 
lių ir blėdies . darbininkų' galvelė nulinko. Žmonės kai- 
judėjimui pridaryta neiš- t>a, kad neužilgo bus jau 
pasakytai daug. I krikštas... gal koks Povylas

Bus taip ir su rubsiuvių atsiras, 
organizacija, jeigu mes ląi-

sąlygomis. *
Taigi dabar, kuomet strei

kas iau prasidėjo- ir kova 
gali būt sunki, lėisdami to* 
kius lapelius mes tiesiog pa
ikom savo išnaudotojams: 
„Jus ndrit numušti mums

’sociališdavi- algas- ir panaikinti uniją 
darbi- dirbtuvėse. Mes jau apskel- 

Komunistai savo vadams kovą ir 
gali būt, kad komunistams 
vadovaujant, sugriausime 
visa uniją. Tai-gi laikykitės, 
o tikrai laimėsite T*

Bet taip ^neprivalo būti! 
Dabar, kuomet* prasideda 
kova ant žut-ar-but, darbi
ninkai turi užmiršti visus 
savitarpinius nesutikimus, 
ir visi kaip vienas stoti 
prieš bendrą savo priešą. 
Ne darbininku draugas ir 
ne revoliucionierius; bet iš
gama ir provokatorius yra 
tas unijistas, kuris dabarti
niu metu kelia unijoj vai
dus! Šalin iš unijos kiekvie
na tokį judošių!

• Trimeris.
. --------r

VVAU^įGAN, ILL. 
Du IHH& šventieji.

čia išdygo du nauji šven
tieji, kuriu®® vietos žmonės 
vadina „Kristum” ir „Mag
dalena.” Bet tai naujos ga
dynės „šventieji.” Jie pri
klauso prie „kumefistų” par
tijos ir savotiškai stebuklus 
daro. Pavyzdžiui, senovės 
gadynės Magdalena paskui 
Kristų sekiojo ir jo pėdas 
uostė, o čia „Kristus” paskui 
„Magdaleną” sekioja. Mat, 
dabar jau tokia gadynė, kad 
visame „rivaliucija.” Seno
vės Magdalena ilgus plau
kus nešiojo ir Kristaus be- 
jieškodama nusipešė; Wau- 
kegano Magdalenai nerei
kia Kristaus jieskoti — jis

- A • •__ _

Šalavijas.

ELIZABETH. N. J. 
Dėl perų skyrimosi.

Matydamas „Keleivio” 
Nr. 50 kokius ten pasileisi- 
-'ūmūs delei porų skyrimosi, 
aš noriu pranešti tikrą tei
sybę ir viešai paskelbti pa
vardes tų, kurie persiskyrė,, 
kad daugiau jie -nevestų jo-

saldaus gjfveniniij,* tik pa-
kartina neįsileis1 i vėl i savo 
'namus Trečioji' Internacic 
nalo nurdingierių, nes j* 
vėl galės „revoliuciją 
kelti.

* FjTTąjhcthf- Senukas.

* Nuo Redakcijos.—Su šiuo 
.. . i numeriu užbaigiant visus
kių/polemikų £er laikras-Ljnčus apife Elizabetho ko- 
ciua. (Pakol persiskyrimas.nunigtų šeimyniškus reika- 
nėra teismo- pripažintas,Iįu8

eio- 
jie 

” su-

nėra i
pilnų pavardžių persisky
rusių šeimynų skelbti nega- 
ime. —Red.)

Kad visiems 
skaitytojams 
iranešu, jog 
'»ios šeimynos:

1) B—jai,
2) S—čiai.
B—jienė persiskyrus „iš- 

simufino” pas savo <lraug»| *£££ 

tarpu bėgo pas jos vyrą for , T* koncertą jau gal ir la- 
•iičių pirkti. Apie tai žino p3.1 rengti, nes
čia visas miestas ir visi iš[sa^ma, kad gerų žmonių 
komunistų juokiasi efltiamos subsidijos kur

S—čiai pessikyrę irgi tą re“ užpuvę ir organas jai 
patį vakarą savo rakandus I.A®1 koncerto nesulauke. Ne 
nardavinėjo- kas vieną daikte1^ subatoj, prieš koncertą, 
tą nupirko, o kas kitą, Vie- M ^ncer.Panedel. 
nas komunistas velka kėdę 1588 lalkrastpa neišėjo 
ant kupros užsivertęs, kitas .mat> nor:: lr 1 Plaukė 
tempia šienyką, if \t. Tai <}ek. nu(, k°ncerto, ta 
vis tie žmonės, ką nešiojasi talJ* Sre:tai nsas sky- 
kišeniuose -------- '
auklėtiniai. ________ _ . .. . .
pardavęs, pats S—eitis apsi- žodžių ir apie pati koncertą 
gyveno pas savo draugą Visų pirma Kanklių orches 
R—čių, o kur nuėjo buvusi ptra kelis dalykėlius pa 
io pačiulė, tai nežinau. Da- skambino. Botam pora uk 
bar S—čiai vėl susitaikė ir rainiečių, smuiku’ir pianu 
išnaujo „apsivedę” gyvena J išpildė porą duetų. Išpildyt; 
Dėlto turbut 56-tam „Kelei- Į oakenčiairtai. P-lėJz. Avie 
vio” numeryj ir norima už
ginčyti, kad jokių persisky
rimų čia nebuvę.

Sausinikietis.

jSU.

BROOKLYN, \. Y. 
žulikovskio sėbru koncer

tas.
„Keleivio” 

butų aišku, 
. P^iskyrėl Brooklyne ir apielinkėse 

pasipylė dideli skelbimai 
įpie rengiamą vietos cha- 
munistų organo koncertą 
12 d. gruodžio Labour Ly-

£. tenaitė . sudainavj 'keliate 
dainų lietuviškai.' Ji vien; 
tik ir buvo lietuvaitė šiame 
koncerte; šiaip gi visą pro
gramą išpildė daugiausia 
rusai. Avietenaitė yra gera 
prasilavinusi dainininkė 
ir sudainavo gerai. Ji sai 
vietą galėtų drąsiai pasirin- 

I kti^geresniuose koncertuo
se, ne tokiuose, kaip šis.

Toliau koks ten buferis 
’šėjęs dainavo „solo”, ge
riau sakant, rėkė ožio bal
nu To da jam neužteko: j L 
išsivedęs savo "bobą” duetą 
užtraukė. Dainavimas bu ve 
tikrai komunistiškas...

Ant galo buvo statoma 
ukrainų kalboj "operetė.* 
Būrys kazokų pereina ”dai- 
modami’* per sceną, vienas 
burliokas išgeria puskvortę 
degtinės, kiti „kazoką” pa
šoka —ir "operetė” atlošta.

Visas programas buvo 
abai menkas. Šį koncerte 
-engdami "laisvininkai” pa

Komunistai turbut norė
te apgauti „Keleivio” re
dakciją ir skaitytojus, nes 
Darašė į 50-tą numerį, buk 
čia nebuvę jokių komunistų 
persiskyrimų. ■ Taip rašo 
tūlas S—čia.

Bet kaip jie gali skaity-J 
tojus apgauti, kuomet vhi 
Elizabetho lietuviai žino 
„revoliucija” tarp "Lais
vės’’ mokinių!

Tamsta, S—čia. pats man 
sakei, kad „moteris pasilei
do.” Tamsta skyreisi 25 
spalių. Žmonės ėjo kaip ant 
kokių dyvų pas tamsta ir 
viską nešė, kas kam papuo
lė, o tamsta dabar meluoji, 
kad nebuvai niekad persis- 
kyres. Tamsta turėtum kuo- 
greičiausia šitą savo melą 
atšaukti, nes kitaip tamsta J 
liksi viešu melagium. Kg - savo susmukimą

Jeigu tamsta niekad ne- Komunistai turi tik didelę 
buvai • persiskyręs, tai kol gerklę šmeižti susipratu 
tamsta buvai išsikėlęs gy-hius darbininkus ir socialis 
venti pas savo draugą R— pus — daugiau nieko. Je.’ 
čių? Kam tamsta skundeisi I nebūtų gavę parsikviest 
kad tamstos burdingieriusĮAviėtenaitės iš Worceste 
K—-Hs (komunistų lyderis) rio, Mass., tai lietuviškam 
suardė tamstai gyvenimą? ių koncerte vieni burliokai 
Kam tamsta man sakei, kad ant scenos butų švaistęst Oi 
nuėjęš pas R—čių ant ”bur-ku bankrutėli, bankrutėli !.. 
do” verkei? Pagalius, juk iri Tokie koncertai nėra verti 
jūsų pačiu organas „Lais- senos pypkės cibuko; Jie 
vė” Nr. 283 rašė apie dviejų į rengiami tik žmonių išnau- 
šeimynų persiskyrimą. Tai lojimo tikslu, kad pasirin
kant tamsta nori visa tairtus pinigų smunkančio 
užginčyt? Nejaugi tam, kadkhamunistų biznio palaikys 
pastačius save ant didesnio I muk 
juoko? _ 2 | Ir reikia pažymėti, kad iš

„extęa - revoliucionierių” 
--------  i nusų „laisvininkai ima vir-

Elizabethe daug trįukš- sti paprastais džingo-pa- 
mo. Komunistai jau griuvau triotais. Pavyzdžiui, šiame 
Visi jų lyderiai' ir veikėjai jų koncerte svetainė buvo 
„kvitiha”- ir bėga iš kuopų, oapuošta valdiškoms plunk - 
Didžiausia ju tvirtovė, taip momis. t. y. dryžomis vėlia- 
vadinamas Pliuškiu Kliu-Į vomis, o kaip kurie’ lyderiai 
bas, pasiliko be jokio pa» ir atlaike dryžą vėliavukę 
traukimo, nes šaunios pro-1 turėjo. Pasieniais slankiojo 
gresistės, kurios tenai dar-] tvarkdariai- policistai, ser- 
bavosi, pametė savo vyrus! gėdai# chamunistų ’ nepa- 
ir nuėjo su burdingieriais. piečiamvbę”... žodžiu šis
Tiesa, viena porelė, S—Sai, r-r-rtvoiiucionierių organo 
dabar vėl susitaikė. Bet iš (koncertas atrodė į koki tai 
buvę 5 sąvaites našliais, ma Įdžingų vakarą, ir kaip kurie 
tyt, dabar jaučiasi kaip pir atsilankę net abejojo, ar čia 
mu syk apsivedę ir neturi tik nebus frainukų pareng- 
laiko nei komunizmo žiurė-ltas bankietas Palmeriui... 
ti. Linkime jiems laimės Ir / Ten Buvęs.

PITTSBURGH, PA. 
Advokato F. J. Bagočiaus 

prakalbos. •
18 d. gruodžio L. M. D. 

svetainėje atsibuvo prakal
bos, kurias rengė Pittsbur- 
go draugijos. Kalbėjo adv. 
F. J. Bagočius iš So. Bosto
no. Pirmiausia turiu paste
bėti, kad žmonių ^tsilankė 
ne perdaugiausia, mat įžan
ga buvo net 25c. Rengėjai, 
darydami įžangą, vadovavo
si tuo išrokavimu, kad pa
darius kodaugiausia pelno 
Lietuvos apsigynimui ir ap
sisaugojus nuo tų elementų, 
kurie atėję į prakalbas tik 
priekabių jieško, o laike ko- 
ėktos nei cento neaukauja.

Kaslink adv. Bagočiaus 
prakalbos turiu pasakytų 
tad tai yra vienas iš geriau- 
;ių lietuvių kalbėtojų. Jis 
mbliką taip užinteresuoja, 
tad. toji gaudo kiekvieną jo 
tedį su didžiausia atvda. 
\dv. Bagočius labai nuosa
kiai išaiškino, kodėl lietu* 
dai negali susidėt nei su ru- 
•ais, nei su vokiečiais, nei su 

. enkais ir kodėl jie turi gin- 
is nuo visų užpuolikų. Davė 
gražią pamoką ir musų ko- 
nuni6tams, kurie eina prieš 
sietuvos gelbėjimą. Ant pa
baigos gerb. kalbėtojas už- 
■eiškė, jogei Lietuva bus 
aisva, nepaisant ar kas to 
įori ar nenori, taipgi nežiu- 
■int, ar kas amerikiečių pri- 
įdės su pagelba ar ne. Lie- 
uvos liaudis nepasiduos sa- 
’e daugiau pavergti.

Aukų Lietuvos apsigvni- 
nui surinkta išviso 317 dol. 
'7c. Po dešimtinę nupirki- 
nui Lietuvos žmonėms šau- 
uvų aukavo šios ypatos: V. 
Jemikis. P. Klimaitįs, B. 
laidis, A, Rumšą, J. Brazai* 
is, K. Čaras, J. Dįčius, J 
Keraitis, K. Andrįulaitis, V. 
Labunaitįč, K. Akeliunas, P. 
Stulga, A. J. Alėįįunas, P. 
Gulbinas, A. S. Ateliųnas, A. 
Bieliūnas, K. Brazaitis. P. 
darmokas, J. Virbickas, B. 
/.apeika. Po penkinę auka* 
o: J. Maskeliūnas, J. Za- 

nulevičia, J. Ruženskas. P. 
’ikšris. A. Gedraitis, J. Nor 
jus,-J. širmila, Ona Virbic- 
tienė, J. Šuminskas, P. Mo
nika, K. Petrikas (mažiau 
vakavusių vardus delei sto
jos vietos apleidžiam. Red.» 

Pirm to Lietuvių Mokslo 
Draugija iš savo iždo paau
kavo 500 dol., A. P. L. A. 7 
kuopa 100 dol. Taigi, Soho 
laly, Pittsburge, išviso jau 
surinkta Lietuvos apsigyni
mui 917 dol. 'Cc. Visi pini
gai pasiųsti per Lietuvos 
Misiją.

Antru atveju adv. Rago
žius kalbėjo apie Lietuvos 
oramonę ir'apie Lietuvos 
Piliečių Sąjungą. Po j<\ kal
ios susitvėrė Liet. Piliečių 
•Sąjungos kuopa iš 33 narių.

Juozas Virbickas.

į Vėliaus prasidėjo gaudy- 
mas dar trijų blogdarių. 
Policija sužinojus, jog jie 
randasi netolimam mieste
ly Santa Rose, pasiuntė iš 
San Francisco du detektivu, 
kad juos suimtų. Detektivai 
su Santa Rose šerifu įėjo i 
trioba. Tuojaus pasigirdo 
šūviai ir šerifas su abiem 
detektivais likosi ant vietos 
užmušti. Vichok lauke sto
vėjo dar tris detektivai ir 
jiems visgi pasisekė blogda- 
rius suimti.

Apielinkės žmonės, suži
noję apie užmušimą detek- 
tivų ir šerifo, susirinko ties 
kalėjimu ir pareikalavo 
žmogžudžius išduoti jiems. 
Betgi šiuo tarpu policijai 
pavyko susirinkusius nura
minti. Gruodžio 10 d. di 
džiausią minia maskuotų 
vyrų vėl užpuolė kalėjimą 
ir, nuveikę policiją, išvedė 
žmogžudžius iš kalėjimo ir 
nuvežę ant kapinių visus 
tris pakorė.

Tai šitokis 
teismas tiems

IIOLYOKE, MASS. 
Prakalbos.

12 d. guucdžio čionai atsi
buvo prakalbos, parengtos 
Lietuvių Audimo Bendro
vės iš Bostono. Pirmas kal
iojo D. Klinga. Jis didesnę 
dalį savo kalbos pašventė 
agitacijai už Lietuvos ne 
oriklausomvbę. Pertrauko 
ie buvo renkamos aukos 
Lietuvos šauliams ir užraši
nėjami Lietuvos Laisvės 
Bonai, šauliams surinkta 16. 
dol. 65c. Bonų užrašyta už 
kelis šimtus dolerių.

Antras kalbėjo Jarušas. 
Jis daugiausia ragino pirkti 
Audimo "Bendrovės šėrų. 
Kiek šėrų jie pardavė, nete
ko sužinoti.

Verta pažymėti, kad Ho- 
lyoke’o lietuviai labai gau
siai aukauja Lietuvos šau
liams. Net paprasčiausiuose 
susirinkimuose nepamiršta 
sumesti bent kelių dorelių.

A. Rąžukevičius..

WATERBURY, CONN. 
Vyčių ir davatkų streikas 

neįvyko.
Čia eina kalbos, buk vy

čiai su davatkomis rengėsi 
prie streiko delei tūlos kle
bonijos gespadinės. Vienok 
gaspadinei liko atsakyta 
vieta ir vyčiai su davatkoms 
nusiramino.

Vieną nedėldienį klebo
nas užreiškė parapijonams, 
kad kiekvienas Į neidamas i 
bažnyčią, privalo užsimokė
ti 15c. įžangos arba parody
ti kortelę. Kuris neužsimo
kės,* tam bus padaryta sar- 

’mata.
Delei šito klebono „uka- 

zo„ tūli vyčiai vėl pradėjo 
kelti neramumą.

Parapijos Reporteris.

SALTLAKE CITY, UTAIL 
šis tęs apie mormonų miestą 

Šis miestas turi 115,000 
gyventojų ir yra labai gra
žios išveizdos, nes visas ap
sodintas medžiais. Iš žiemių 
pusės matosi kalnai, o iš pie
tų — didysis druskos ežeras, 
vadinamas Salt l.ake. Jis 
turi 80 mylių ilgio ir 30 my
lių pločio. Prie to ežero yra 
įtaisytos sūrios maudynės, 
kur vasaros laiku privažiuo
ja daugybė pasiturinčių 
žmonių iš rytinių valstijų.- 
Per ežerą eina didelis gelž- 
keiio tiltas, kuris priklauso 
Southern Pacific kompani
jai. Važiuojant gelžkeliu ke
lis desėtkus mylių per ežerą 
matosi labai gražus regi- 
lys: iš vienos pusės riogso 
iideli kalnai, o iš kitos pu
tes puikios farmos.
Salt Lake City apgyventas 

Hormonų . tikybos žmonė
mis. Gyvendamas rytinėse 
.alstijose daug girdėjau 
apie mormonus kalbant, 
buk jie gyveną su daug pa
čių ir kad tai esąs geras ti
kėjimas ir geri žmonės. Ga
vęs „darbininkiškas vakaci- 
as” nutariau važiuoti pasi- 
ūurėti tų mormonų. Buda- 
nas Sait Lake City norėjau 
ižeit į mormonų gražiausią 
jažnyčią. kurios pabudavo- 
imas lėšavo net 4 milionai 
iolerių, vienok manęs tenai 
lejsileido, nes neturėjau 
am tikro ženklelio, kutų vi
ii mormonai turi. Taip ir ' 
įeteko pamatyt nei jų kuni- 
južio, nei pamaldų. Ant 
dek teito patirti, tai mor- 
nonų tikėjimas, taip lygiai, 
taip ir kiti tikėjimai, tar- 
tauja turčių klesai. Mormo- 
lai darbininkai čia yra,ma- 
žiau susipratę ir mažesnes 
algas gauna, negu kitų mie
stų darbininkai. Taip, pa- 
vėizdan, Montana ir Idaho 
valstijose mainieriai darbi
ninkai gauna nuo $5.75, iki 
S6.25 į dieną, o Utah valsti
joj mormonams užtenka 
įuo $4.75 iki $5.25.

Mormonai darbininkai 
iniįų ir kitokių darbinin
kiškų organizacijų bijo iš 
:olo. Mat mormonų kunigu- 
žis uždraudžia sava parapi- 
ionams prigulėti prie kokių 
nors darbininkiškų organi- . 
zącijų. P. Martinkaitis.

SAN FRANCISCO, CAL. 
Baidus atsitikimas.

25 d. lapkričio (padėka- 
vonės dienoj)- tris vyrai pa
siėmė dvi merginas iš šokių 
salės pasivažinėti automo
biliu j. Ties pulruimiu j au
tomobilį įlipo dar penki vy
rai. Besivažinėjant, auto
mobilis staiga sustojo ties 
tuščia trioba. Vyrai, po 
prievarta įsivedę tas mergi
nas į trioba, pradėjo su jo
mis biauriai elgtis. Mergi
noms besiginant, likosi nu
plėšti nuo jų drabužiai. Ant 
laimės, vienai merginai pa
vyko pasprukti per langą ir 
ji,. suradus prileistą, atsi
vedė jį į tą trioba gelbėt sa
vo draugę. Pavyko suareš
tuoti iš tų blogdarių tiktai 
du: Edwardą Kruwosky 
Allen McDonnell. Kiti šeši 
pabėgo. Ant rytojaus poli
cija sugavo dar tris' Du iš 
jų yra vedę, turi savo pačias 
ir po du vaiku.

SHELDON, CONN. 
Aukos šauliams ir našlai

čiams.
Skaitant laikraščius daug 

žinių matosi iš įvairių lietu
vių kolonijų, bet apie musų 
koloniją nei žodžio, tartum 
kad čionai lietuvių visai nė
ra. Šiuomi pranešu, kad čia 
yra būrelis lietuvių, kurie 
darbuojasi pagal išgalę. Tū
las laikas atgal šios koloni
jos lietuviai suaukavo 135 
dol. Lietuvos šauliams. Taip 
pat du piliečiai, J. Adoma
vičius ir A. Krugelis, perė
jo per stubas ir surinko 76 
dol. 85c. Lietuvos našlai
čiams kaipo Kalėdų dovaną. 
Visi tie pinigai pasiųsti per 
Uetuvos Misiją.

Yra. šioj kolonijoj apie 
porą frainistų, kurie kliudo 
Lietuvos gebėjimui, bet 
mažai kas Į juos tekreipia 
atydos.

Tryškietis.

HARTFORD, CONN. 
Pirmeivių apsnūdimas.
Kad ir nesenai pribuvau į 

Hartfordą, bet su vietos tie- 
tuviais jau teko šiek-tiek 
apsipažinti. Nors ir randasi 
čionai būrelis susipratusių 
žmonių, bet nieko progresy- 
vio nėra veikiama. Todėl at
žagareiviams klerikalams 
yra gera proga savam dar
bui plėtoti: Ir vietos kunigė
lis moka šią patogią progą 
išnaudoti. Jis rengia viešus 
susirinkimus if pinihgauja- 
si. \

Patartina progresyviaįns 
žmonėms - nesnausti, bet 
Dradėti darbuotis, nes to
kioj didelėj kolonijoj, kur 
priskaitoma į 4000 lietuvių; 
dirva progresyviam veiki
mui yra didelė.

Hartford ietis.

LAWRENCE, MAS8. 
Paaukavo $100 Lietuvos 

apsigynimui.
■ Draugystė M. D. A. Var
tų savo susirinkime, laiky
tame 21 d. lapkričio nutarė 
jjaaukauti iš savo iždo 100 
dol. Lietuvos apsigynimui 
nuo lenkų plėšikų. Pinigai 
pasiųsti per Lietuvos Misi
ją. Mėnesis laiko atgalėta 
pati draugystė nupirko Lie
tuvos Laisvės Boną už 100 
dolerių.

Patartina ir kitoms Law* 
rence’o draugystėms prisi
dėti prie gelbėjimo Lietuvos 
nuo lenkiškų plėšiku.

F. R. M. Kirmilss. «
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MARKSIZMAS IR 
DARVINIZMAS. 
Pagal A. Pannekoek’ą parašė Margeris.

VII. DRAUGINGUMAS 
ŽMOGAUS.

Pirmutinė labai raiški y- 
patybė, kokią mes pastebi
me žmoguje, yra ta, kad jis 
yra draugijinis asmuo. Tuo 
jis, žinoma, da nesiskiria 
nuo visų gyvulių, nes ir 
tarp gyvulių yra tokių, ką 
draugijomis gyvena tarp 
savęs. Tečiaus žmogus ski
riasi nuo visų tų gyvulių, 
kuriuos mes ikšiolei, kalbė
dami apie Darvino teoriją, 
turėjome omenvj. Žmogus 
skiriasi nuo tų gyvūnų, ku
rie ne santarvėj gyvena. bet 
kovoja tarp savęs už maistą. 
Ne su plėšriaisiais gyvūnais, 
kurie gyvena atskirai, žmo
gus turi būt lyginamas, bet 
su tais, ką gyvena būriais. 
Draugingumas gyvūnų ir 
yra ta ypatybė, apie kurią 
mes dar nekalbėjome: tai 
spėka, kuri gamina pas gy
vulius naujas kokybes.

Yra klaidinga manyti, 
jog kova už būvį yra vienin
telė priežastis, sudaranti 
organinį pasaulį. Tiesa, kova 
už būvį yra pamatinė prie
žastis naujų veislių atsira
dimo; tečiaus ir pats Darvi
nas gerai žinojo, jogei ir ki
tos priežastis bendradar
biauja ir priduoda įvairių 
ypatybių gyviems daiktams. 
Čia ypač svarbu pastebėti, 
kad jis savo veikale ”Žmo- 
gaus Paėjimas” dažnai pri
simena ir draugijini gyveni
mą. Plačiai gvildena šį klau
simą ir Kroputkinas savo 
veikale "Savitarpinė Pagal
ba, Jjaipo Faktorius Evoliu
cijoje.” Bet geriausia nu
šviečia draugi gurno pasek
mes Kautskis savo veikale 
"Etika ir Materialistinis Is- 
tefrijos Supratimas.”

Kuomet daugelis gyvūnų 
gyvena krūvoje, iri jie kar
tu kovoja už būvį prieš iš- | 
laukini pasaulį, ir todėl ko
vai ju pačių tarpe nėra vie
tos. Gyvūnai, kurie gyvena 
santarvėj, neveda kovos 
prieš vienas kitą: tvirtesnie- 
ji pas juos ne smaugia silp 
nesniujų. Jeigu kuris gyvu 
nas yra" tvirtesnis, turi ge 
resnę uoslę maistui susiras
ti, ar šiaip būna geriau pri 
sitaikęs prie aplinkybių, ta? 
tokios jo ypatybės nepasilie
ka pas jį vieną. L»et perein? 
į visą buri. O sudėjus tokiai 
ypatybes krūvon viso burie 
susidaro daug tvirtesnė spė 
ka, negu kad ji butų pas vie
ną kurį gyvūną, nors jis bu
tų ir tvirčiausias. Su pagal
ba tokios bendros spėkos 
beginkliai žolėdžiai gyvūną’ 
apsigina nuo plėšriųjų žvė 
rių. Nekurie ačiū tiktai to
kiems sąryšiams ir jungti 
niai spėkai, gali ir vaikus 
savo apginti.
Antroji draugingumo nau 

da yra tame, kad kur gyvu
liai padermėm gyvena, ter 
yra galimybė darbu pasida 
linti. Tokie gyvūnai pasiren 
ka žvalgus arba sargus, ku , 
rių prideryste y r?. saugot1 
visus, gi likusieji arba mai 
tinasi, arba renka maistą 
suprantama, pasitikėdami 
sargais, kad tie praneš jiem.1 
apie kiekvieną pavojų.

Tokia gyvūnų draugija 
bent nekuriais atžvilgiais 
pasidaro atskira paderme 
pavieni organizmu. Tiesa 
čia susirišimas yra daugi 
liuosesnis, negu narvelių su-1 
si rišimas atskiram gvvuni | 
kūne. Tečiaus visa grupė pa
sidaro jungtiniu kunif: iš kc 
jau matyt, kad tenai turi bu-1 
ti koki? nors spėka, kuri lai 1 
ko krūvoje visus narius. !

Šitokia spėka surandam; f 
ir draugijos namatuose.— 
tai instinktas, kuris palaiki 
narius krūvoje ir sudari 1 
kuopą arba b^ri. Ištikrujų |

gru-tokis instinktas ir yra gru
pių pasilaikymo pamatas. 
Kiekvienas gyvulys turi vi
so būrio reikalus statyti 
augščiau savo reikalų; jis 
visada privalo instinktyviai 
veikti, idant apsaugojus ir 
palaikius visą būrį, nepai
sant savęs. Kaip tik silpni 
žolėdžiai gyvūnai ima rūpin
tis kas sau ir, plėšrųjų gy
vūnų užpulti, kiekvienas 
pradeda žiūrėti lik savo gy
vybės, o ne rišo būrio, — vi
sas būrys veikiai išnyksta. 
Tiktai tada, kada tvirtas, 
vien savęs palaikymo moty
vas tampa nuslopintas da 
tvirtesnio sąrišinio motyvo, 
ir kiekvienas gyvūnas rizi
kuoja savo gyvybę, idant 
apsaugojus visus. — tiktai 
tada būrys pasilaiko ir nau
dojasi ’ bendro rūpinimosi 
vaisiais, šitokiame atvejyje, 
suprantama, savęs paauka- 
rimas, narsa, pasišventi
mas. disciplina ir sužinia tu
ri pakilti ir pasilaikyti, nes 
kur šitų veiksnių nėr. drau
gija suįra; draugija egzis
tuoja tiktai tenaiUtur egzis
tuoją šitie veiksniai.

Šitie instinktai, kurie, be 
ibejo. paeina iš papročių ir 
neišvengiami! reikalų. yTa 
sutvirtinami kovos už būvį. 
Kiekvienas gyvūnų būrys 
enktyniuoja su tokių pat 
tyvunų kitu buriu: tie bu 
’iai. kurie yra geriausia pri- 
•itaikę prie aplinkybių, kū
ne gali atlaikyti priešą, tie 
slieką, kuomet tie, kurie 
ra prasčiau išsilavinę, turi 

:uti. Ta grupė, kurioj dram 
rijinis instinktas yra labiau 
šsinlėtojęs, yra tinkamesnė 
^laikyti kovos lauką: tuo 
arpu ta. kurios draugijinis 
ristinktas yra menkas, leng
vai patenka savo priešams 
arba neišlaiko tinkamiau- 
ios maistui vietos. Šitie 
Iraugingumo instinktai, 
kaip matote, yra svarbiau- 
iais faktoriais, ką nuspren
džia. kas turi gyventi, o kas 
’uti. Ir šitokie instinktai 
(prigimti-palinkimai) pasi
barė sprendžiamais veiks
liais.

Tai, kas čia pasakyta, pu
odo buržujiniu darvinistų 
-ilpnybes dar aiškiau, negu 
ad mes matėme jas pirma. 

■ u tvirtinimas, jog išnaiki- 
limas silpnesniųjų yra na- 
uralis ir dagi būtinai reika- 
ingas dalykas, idant apsau- 

I gojus nuo išgverimo visą 
I ’eis’ę, ir kad apsaugojimas 
I ilpnujų veislę suniekina — 
j ra visiškai be pamato. Mes 
I natome, kad pačioje gajnto- 
I e. kad gyvūnų pasaulyje, 

lipnesnieji yra apsaugoja- 
I oi. Mes matome ir tai, kad 

lipnesnieji pasilaiko ne 
-ien tik savo asmeninėmis 
’ėgomis, bet visos draugijos 

I lastangomis. Ir mes rnato- 
ne. jog'šitoks gyvūnų susi- 
arimas nenusilpnina jų vei
slę, liet suteikia jai dar dau
giau jėgų. Gyvūnų grupė, 
-urioje savitarpinė pagal- 

! -a yra daugiausia prakti- 
į įuoiama, yra geriausia pri- 

itaikius prie kovos už būvi. 
Kas siauro supratimo žmo
nėms atrodė silpnuno prie
žastimi. tas tikrybėje yra 
utvirtėjimo priežastimi. 

Paderate ar būriais gyveną 
tvvunai yra tokioj pozicijoj, 
;uri padeda jiems pergalėti 
uos. kurie laikosi pavieniai.

Dabar mes aiškiai mato- 
ne, kaip silpni ir nemoksliš- 
'i tvirtinimai yra buržuji- 
ių darvinistų. -Jų naturalės 
iesos (dėsniai) ir jų nuovo- 
'os apie tai. k?s yra natura- 
iu, yra išvestos iš tos gvvu- 
ų pasaulio dalies, kuri turi 

nažiausia panašumo su 
mogumr: tuo tarpu tie gy

vinai, kurie savo pranašu-
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mu stovi arčiausia prie Žmo- dalė sąvoki platinasi. Seno- ..—t--—
vfe gadynės pabaigoje mes šauliams, Lietuvos Raudo- 
matome, kad vienos šalies najam Kryžiui ar kitoms 

rija, ir tuo laiku kilo teorija, siuntimo * Skyrius, 
kad visi žmonės yra broliai, veiks persiuntime u

gaus, kurie gyvena mažne 
tokiose sąlygose, kaip ir 
žmonės, visai neimami do
mėn. Kodėl buržujai taip 
daro? Suprantama, todėl, 
kad jie patys gyvena kleso- 
je, kur laikosi pavienių lenk
tynės. Todėl jie mato tokias 
pat lenktynes ir pas žemes- __
nius gyvūnus. Ir delei šitos nors ir labai silpną. Visgi 
priežasties jie apsilenkia su reikia pasakyti, kad abstrak 
tomis kovos formomis, ku- tinis (protinis) brolybės 
rios yrą svarbiausios žino- jausmas kaskart darosi po-

i puliafriškesniu. Socialiniai 
šitie buržujiniai Jausmai, žinoma, yra tvir

tesni tarp vienos klesos na
rių, nes klesos yra būtinais 
sąryšiais, apimančiais tam 
tikras reikalus ir turinčiais 
tam tikrus narius. Mes ir 
matome dabar, kad socialiai 
sąryšiai (units) i r socialiai 

ir altrujisti- jausmai persikeičia i žmo- 
artimo). Bet jie, nių draugiją. Tokius perinai 

aitru jizmo nos,' be abejo, tampa paga- 
., negali su- mintos ekonominių permai- 

' ■ nų; ir juo yra
Aitrujizmas ju šnekose pa ekonomio išsivvstvmo laips- 

labai nesi ’ ' ‘ “

žmonės audirč Romos impe-
•• • . t •• 1 •! i ••

nimo komitetui, Lietuvos

organizacijoms: 2) Pinigų
- -— * • • 1 • * ___ t kuns

------ -- yra broliai, veiks persiuntime pinigų ar
Imdami donion nfUsų lai- aukų per Lietuvos valstybės 

kus^ mes matome, jogei eko- iždą, nukentėjusfems nuo 
nomiu žvilgsniu visi žmonės karo, giminėms ir šiaip 
padaro ‘vieną sąrv^į, tiesa,1 žmonėms, kurie norės pade- i_ 1^-1 • •> „ . _ J A.* • • w .

nems.
Tiesa, 

darvinistai nusimano, jogei 
žmogus nėra valdomas vien 
tik egojizmo, visai nepai
sant savo kaimynų. Buržuji- 
nr?a mokslininkai dažnai sa
ko. kad kiekvienas žmogus 
turįs du pajautimu: egojis- 
tinį (savimeili) 
nį (meilę 
nežinodami šito 
socialūs pradžios.
prasti jo rubežių ir sanlvgų. nų; ir juo yra augštesnis 
Altrujiznias jų šnekose pa ekonomio išsivystymo laips- 
sidaro labai neaiški įdėja. nis. tuo yra aukštesni ir pra- 
kurios jie patys nebežino kilnesni socialiai jausm; * 
kaip bevartoti. . i (Sekantis straipsnis

Viskas, kas tinka draugi- "Įrankiai, Protas ir Kal- 
jinięms gyvūnams, tinka ir ba.” 
žmoguir Musų pratėriai. 
kaip ir išsivystę iš jų primi
tyviai žmonės, risi buvo si 
ni ir beginkliai gyvūnai, pa
našiai kaipir visos beždžio
nės. bet jie gyveno padermė
se. Čia gi draugijiniai moty
vai ir instinktai turėjo užsi- 
megsti, o vėliaus išsivystė ir 
į moralius jausmus. Kad 
musų Įpročiai ir dora yra 
niekas kita, kaip tik draugi
jiniai jausmai — jausmai 
kuriuos mes randame pas 
gyvūnus, tai. regis, jau vi
siems žinoma. Net ir pats 
Darvinas sako: "gyvūnų pa
pročiai. kuriuos ga’ima pa
vadinti dora tari) žmonių. ’ 
Skirtumas yra tiktai saike. 
Kaip greitai šitie jausmai 
pasidaro aiškus žmonėms, 
taip greitai jie Įiersiima do
ros jausmų pobūdžiu. Tai ir 
parodo mums, kad doros są
voka. — kuria buržujiniai 
autoriai skaitė pamatiniu* 
skirtumu tarp žmonių ir gy
vūnų, 
žmonėms ypatybė, o tiesio
ginis padaras tų sąlygų, ku
rios viešpatauja reik visam 
gp-unų pasaulyj.

kaip bevartoti. f'bus:

Nėra Lenkų be 
Lietuvos.

\'
I

Rugpiučio mėn. 29 d. jo nos, ir druskos, ir riebumų, 
Ekscelencija, Lenkų valsty- o Kas. P bus toliau. Nors 
'oės viršininkas, atsikėlė brangiai atsiėjo Seinai, bet 
ankstį rytą ir pakrapštęs ris tik dabar, nors rekvizi- 
akis pašaukė savo tarną. ei jų turėsim nuo ko imt; ir

—Klausau, šviesiausias legioninkai šiaip taip apsi-
pone! —riktelėjo įbėgęs tar- dengs... O dabar rašo man iš 
nas ir kaip pagalį prarijęs 
sustojo ties durimis.

—Pašauk riiano adjutan
tą!

—Klausau, šviesiausias 
pone, — vėl garktelėjo tar
nas, ir apsisukę^ išėjo ‘iš 
miegamojo.

—Aš čia, jūsų Ekscelenci
ja! — pratarė įėjęs į 
miegamąjį adjutantas ir su
mušęs pentinais atsistojo 
prie durų.

—Na, kas girdėt iš Lietu
vos — ar jau peržengė ma
no legionai demarkacinę li
niją? — paklausė viršinin
kas.

—Kol kas, dar ne, Jūsų 
Ekscelencija.

—Dar ne. Kas tai... Juk 
šiąnakt Kaune turėjo būti 
lenkų sukilimas?

—Jokių žinių, Jūsų -Eks
celencija.

—Pašauk generolą šep- 
tickį.

Nesuskubo jo Ekscelenci
ja tarno padedamas ir apsi
rengt. o jau prieš jį stovėjo 
nubalęs ir nemigęs lietuvių 
fronto lenkų vadas.

—Kas girdėt iš Lietuvos 
—rūsčiai paklausė jo Eks
celencija ir sveikindamas 
padavę du pirštu.

—Nieko gero, .Jūsų Eks
celencija: tik tiek ir teži
nom, kad tarp Jonavo ir Kė
dainių nukirsta keturi tele
grafo stulpai ir tarp Pane
munio ir Rokiškio vienoj 
vietoj išardytas gelžkelis.

—Ir daug litvomanų nu-i
sisukė sau sprandus? - . ;v. v , ___

—Nei vienas, Jūsų Eksce- celencija. Mūsiškių da daug

ti savo pinigus Lietuvos 
valstybes iždan; 3) Preky
bos ir Pramonės Skyrius, 
kuris drauge su jsikurusia 
Amerikos Lietuvių Preky
bos ir Pramonės Taryba rū
pinsis užmezgimu pęekybos 
ir pramonės ryšių tarp Ą- 
nierikos ir Lietuvos, prižiū
rėjimu įvairių prekybos ir 
pramonės bendrovių, kurios 
norės vesti ^bv kokią preky
bą su Lietuva arba tenai sa
vo pramonės įstaigą ir pa
laikymu įvairių prekybos 
ar pramonės bendrovių, ku
rios Įsikūrusios Lietuvoje 
norėtu čion tarp Amerikos 
lietuvių gauti naujų paji
ninkų, ir 4) Amerikos Lie
tuvių Registracijos Sky
rius, urie kurio bus ranka
mos žinios apie visas Ame
rikos lietuviu kolonijas, 
apie pačių ateivių skaičių, 
iu darbus ir užsiėmimą. 
Prie šio Skyriaus pasilieka 
ir lietuvių Piliečių Sąjun
ga. kailio bepartijinė Ame
rikos visuomenės organiza
cija, per kurią Amerikos lie
tuviai liuosu noru sumoka i 
Valstybini Fondą pamatini 
Valstybini mokestį Lietu
vos Valstybės Iždui. Sulyg 
veikusiųjų Lietuvoj įstatų, 
kurie buvo išleisti dar Rusi
jos valdžios, kiekvienas iš
keliavęs svetur pilietis tu
rėjo mokėti po 10 rublių į 
pusmeti arba 5 dol. už buvi
mą užsieniuose. Prigulin- ( 
tieji prie Lietuvos Piliečių 
Sąjungos nuo šio mokesnio ( 
bus priiuosuojami.

Be to, prie šio Skyriaus 
bus įtaisytas dalinai ir pasų 
išdavimas ir jų vizavimas, 
kaip tik bus galima, nes pa
matiniai tuo tarpu visų pa
su išdavimas ___ LL___ _ ___ __ __ __________ __ _____ 7__ ____________ „
Atstovybėse yra koncent- viai pasidarė tokie" gudrus, ir suimti, tai taip pat niekis _____ _________a___ _ I •» * • « • • • __ *’• Į 1__ J__ ___ 1___ •

w _____ _____ _ *•
ras vieną arba kitą valsty- iš anksto suuodė ir traukinį Į Lietuviai nors ir pagonų 

' kilmės, tečiau ne kraugeriai
—O Kaune kas? ir baisiai nemėgsta kraujo.
—Negera, Jūsų Ekscelen- Palaikys kalėjime, palaikys, 
* __ » o paskiau arba visai paleis,
—Kas negeri? Sakyk vis- arba ištrems iš Lietuvos, 

‘ - \. Viską kaip išgamą, o mes juos pri-
Aš viską turiu ži- glausim ir jie dar mums pa- 

I tarnaus...
—Teisybė, lietuviai ne 

kad sprawyl kraugeriai, jie net bolševi-

po Dvinsko, kad musų legio- 
ninkai būriais bėga į lietu
vius, nes ten ir maitina ge
rai, ir karininkai su karei
viais apsieiną kaip lygus su 
lygiais... o pas mus tai...' —ir 
Jo Ekscelencija susiraukė.

—Bet da ne pabaigta, Jū
sų Ekscelencija, — mes dar 
mėginsim.

—Mėginsim tai mėgin
sim, bet kiek visa tas atsiei
na. Pardavėm amerikie
čiams visas savo kasvkles, 
išnuomavom anglams miš
kus. žiūrėk, reiks i r gelžke- 
liai prancūzams užstątyt^. 
Kur tai matei, ponas jenero
le, dar tik du metai gyye- 
nom, kaip valstybė, o jau 42 
miliardu markių skolos tu
rim, juk tai kiekvienom 
Lenkų gyventojui mažam ir 
dideliam, turtingam ir*bied- 
nam išeina išmokėti po 1000 
markių... O kas gi bus dar 
toliau... > • ■

—Paimsim, Jūsų Eksce
lencija, Lietuva, tai per vie
ną sąvaitę atsigausim. Vie
nam Kaune valdžios sande

liuose sako esą gal į šešios 
šimtus milionų prekių.. O 
kiek yra kituos Lietuvos 

I miestuos ir miesteliuos, kiek 
i sodžiuose grudų, drobės, 
i gyvulių... Niekis. Jūsų Eks
celencija —Lietuva padengs 
visas Lenkų skolas.

—Bet greičiau, jenerole, 
J greičiau, kol dar lenkų mar

kė visai nenupuolė ir nesu
silygino su sovietų rubliu.

—Padarysim, Jūsų Eks- 

visose kitose į lencija. Tie pagonys lietu- liko nesuimtų.- O tie, kurie 

rūotas Wasningtone, išskv- kad niekaip jų neprigausi: Į— paskiau bus dar gudresni, 
i 
be. kuri per savo konsulus sulaikė, 
atlieka tą darbą ir New 
Yorke. L

Visi kiti darbai, kurie ikijeija. 
šiol Lietuvos Atstovybės A-l ■ 
merikoje buvo atliekami, ką! Tuojau sakyk I... 
kaip tai visa politinė akcija ' ’ ‘ ‘ ’
delei Lietuvos Nepriklauso
mybės pripažinimo, liudyji- 
mai visokių ‘ dokumentų, 
įvairių bylu vedimas ir paė
mimas Lietuvos Atstovybės 
er’obon, kur reikia, pasiliku
siu turtų nuo mirusių Ame
rikoj Lietuvos piliečių. Lie
tuvos Informacijų Biuras, šnipų ir darbuotojų." 
Viešas Amerikos Lietuvių! —O dokumentai? 
Knygynas, neminint jau pa- —Ir dokumentus
čių pasu išdavimo, vizavimo1 
pasų kitų valstybių pilie
čiams, išdavimo paliudyji- 
mu įvažiavimui Amerikon 
iš Lietuvos ir tt. pasilieka, 
kaip ir buvo, prie Lietuyos 
Atstovybės Amerikoje 
(Lithuanjan Lega»ion,' 703 
ioth st.. N. W. VVasiiington, 
D. C.) kur visais tais reika
lais ir reikia kreiptis.

Liet. Inform. Biuras.
------- . — .

DARBININKAI PATJS
VES FABRIKĄ.

N e\vburnų mieste, North 
( arolinos valstijoj. Iron

> snL’ Delei nauji! permauų.L p3 • J____ •

Lietuvos valdžios įsaky
mu, Lietuvos-Misijos nariai, 
užbaigę šių metų paskolos 

j darbą, grįžta Lietuvon. To
limesnis paskolos darbas 
yra pavedamas Lietuvos 
Atstovybės žinion, kaip ly
giai ir kiti darbai, kurie te
ko Lietuvos Misijai vesti. 
Be to, Lietuvos Atstovas A- 
merikojef yra prašęs ketu
riems mėnesiams urlopo ir 
ministerių- kabineto nutari
mu yrajįj§jj 
ryžęs iŠK3 
ant kelių ų 
goms, kad j 
pranešimą _ 
bus. kurie buvo Atstovybės 
jau atlikti arba kurie prisi
eis čion artimiausiu laiku 
atlikti Lietuvos Atstovy
bės reikalai. kaii> buvusieji, 
laiu ir naujai jai oaskirti. 
valdžios įsakymu. Lietuvos 
Atstovui išvažiavus atosto

goms, bus pavesti Lietuvos 
atstovo Amerikoje pava-

• duotojui Matui Vinikui. To-Tokia jau šitų jausmų po- Rj į pemainog.
gilutis, kad jie neišeina uz! - r - -
rubežių draugijinių grupių, 
kurioms priklauso gyvūnai 
ir žmonės. Šitie jausmai tar
nauja praktiškam tikslui, 
tai yra palaiky mui grupės 
•ielybėje ir apsaugoje: to- 
’iaus šito siekinio jie (socia- 
’iai jausmai) yra beverčiai. 
Gyvūnų pasaulyje, didumas 
:r pobūdis socialūs grupės 
.ra nusakomas gyvenimo 
antikiais. ir todėl grupe pa

silieka tokia pat mažne ant 
visados. Tarp žmonių tečiau 
grupės, šitos socialūs viena-! 
tos. nepaliaujamai keičiasi! 
kartu su ekonomių besivys-! 
tymu, o tas taingi permaino 
ir socialius instinktus;

Pirmapradinės • grupės, 
'aukinių ir barbarinių žmo
nių kamienai, buvo tvirčiau 
susijungę, negu kad gyvūnų 
grupės, šeimyniški santy
kiai ir bendra kalba sudruti- 
no tokias sąjungas da la- 
biaus. Kiekvienas asmuo tu 
į ėjo teikti paramą visai pa
dermei. Prie tokių aplinky
bių socialiai motyvai, mūra-. 
liai jausmai ir individumųl ___ _____  _ ________ _______ _____________ _______ ________________ _____ , ______ _________ _
prikiausomybė \ įsiems tu-i ve, 162 West 31st St.. ant Works and Supply kompa- žinau, ką jus lig šiol ir vei- Į persekioja kunigus, uždaro

). šiame n i ja pranešė savo darbinin- kete: tiek energijos padėta, mokyklas ir taip tiliauJ 
biure pasiliks Lietuvos Ats- kams, kad ji turinti numuš-tiek pinigų f’-"—-•*■- x 42
tovybės Amerikoje: l1 Fi- ti jiems 20 nuošimčių algos, liaudinę- “ 
nansinis Skyrius, kuris su nes kitaip jai darosi nuosto- ir- vis ”kiepskie sprawy”... 
pagelba Amerikos lietuvių lis. Darbininkai tam pasi jArba tos ”sęjnskie sprawy.” 
visuomenės rūpinsis J r to- priešino ir-padavė šitokį pa- Juk tamsta žinai, jenerole, I susirinksim Radvilų rūmuo- 
liaus Lietuvos Laisvė* Pa- “ - * * 2?-L— ’? x u .
skolos reikalais, būtent pa
čiu bonų pardavinėjimu, ap
mokėjimu, kaip ateis laikas 
nuošimčių už bonus, o lygiu 
budu rinkimu žtukų ir jų 
nersiuntinėjimu Lietuvon 
Įvairioms valstybės sta 
goms ar visuomenės oiga^ 
zacijoms, kaip Lietuvos Gy

— yra ne prigimta

ir yra pasi
auti Lietuvon 
ėnesiųį atosto- 
pątiškai duoti 
pie visus dar-

Dar rugpiučio mėnesyje 
i Lietuvos Misija buvo pasiū
liusi Lietuvos valdžiai už
baigti paskolos darbą iki 
spalių 1 dienos ir leisti jai 
grįžti namo, tečiaus Lietu
vos valdžios nutarimas gau
tas vra tik šiuo laiku. Sulyg 
šio įsakymo, Lietuvos Misi- 

įja yra paskelbusi visoms 
| stotims, kad jųjų visos sąs
kaitos, bonai ir pinigai butu 
i parsiųsti Lietuvos Misijai 
iki Naujų Metu, idant suve 

! dus visų stočių sąskaitas 
pintų galima sudaryti galu 
tina apyskaita ir ji paskui 
Lietuvos valdžiai pristatyti. 
Spėjama, kad iki sausio mė
nesio pabaigos Lietuvis Mi
sijos nariai jau galės suves
ti visas sąskaitas, atiduoti 
pati paskolos darbą ir kitus 
reikalus Lietuvos Atstovy- 
l>ei ir paskui keliauti Lietu
von.

Vykinant šį pieną, Lietu
vos Atstovybė Amerikoje 
yra Nev; Yorke nuo sausio 
I dienos, 1921 metų, 0arsi- 
samdžius nauja savo biurą 
(Lithuanian Rej>resen:tati-

i

t

1

išsiplėtoti kuožvmiau- kamno 7th avenue)
11? • 1 • • I . - * .... * • .

»ėjo
šiai. Su tolimesniu draugijos 
išsivystymu, padermės pra
dėjo nykti, o jų vietą užėmė 
nauji sąryšiai, kaip antai 
miestai, tautos ir tt. Taip 
naujos formacijos užėmė se
nųjų padermių vietą, ir nau
jų sąjungų nariai dabar jau 
vedė bendra kova už būvi su 
kitų tokių sąjungų nariais. 
Lygioje proporcijoje su eko
nominiu besivystymu. sąry
šiai vienval didėja, o kova 
tarpe ju mažėja: tokiu ve 
budu socialiai jausmai, so-

i-

sakvk!... 
notl.

—O tai. Jūsų Ekscelenci
ja,. negera, f _ _ „ _ ____
Seinskie zapsuly calv polski 1 kų nešaudė ir jei ne musų 
interes i litwini stali ežiu- kultūros jų karininkai, tai 
leiszi: gavom žinių, kad šią- pie butų ir Smolski ir Valiu- 
Fiakt Kaune suimta apie du kus paleidę ir kitus... Aš 
šimtu ištikimiausių musų oats esu lietuvys, tylko wro- 

dzonv ze zpolsczonej matki 
ir jei ne mano lenkė pati, tai 

rado gal ir pats šiandien besidar- 
Nekrašo sode. buočiau Lietuvos, o ne len-

—Tai ir Nekrašas suim- kų naudai, kaip darbavos 
tas? • mano bočiai. Bet dabar toji

—Nekraišas pabėgo, bet mano pati, jos giminės, tie 
kol kas dar anapus demar- visi maršalkos, dvarportiai. 
karinės linijos slapstosi. Iš- grafai, kaštelianai... — ir j’o 
siųsta jam pagalba. F1

—O P. Plikevičius kaip? i
—Suimtas, Jūsų Eksce-|žė.

lencija.
—O Aukštulaitis?

—Ir Aukštulaitis suimtas I celencija, — mes esam jka- 
ir Sipavičius; komendantai reiviai, o ^kareiviai niekad 
tie vėl — vieni suimti, kiti neturi nusimint, štai kas ie- 
išbėgiojo... Kiepskie spra- nerole. Jus tuoj spausdinkit 
wy. Wasza Ekscelencjo. lapelių ir paskleiskit fVil- 

—Kiepskie sprawy! —su- niui, kad Kaune lietuviai 
nyko Jo Ekscelencija, —ne-1 muša, suiminėja lenikus,

Ekscelencija, mostelėjęs 
ranka, susiraukė ir nusigrę-

— Na, bet gana apie tai, 
—urnai susirūpino Jo Eks-

įergijos padėta, mokyklas ir taip tiliauj
_j išeikvota, tiek Ties lietuvių komiteto 

igų žmonių suimta — langais sušaukit mitingą, ir 
”kiepskie sprawy”...|tegu minia šaukia: do Kow- 

na, do Kovvna! Mes gi visi •__ •_•___•_ _ JI- *1 __J
siūlymą: mes vesime fabri-.kiek man atsiėjo ”sejnskielse ir apsvarstysim tolesnius 
ką patįs, mokėsime kompa-1 spravvy” už tuos pinigus ga-prieš Lietuvą žyghi... 
nijos viršininkams paskirtą Įima būt Vilniui da bent du —Suprantu, Jūsų jEksce- 
algą, o kiek bus pelno, tai universitetai įkurt ir bent lencija: visos gatvės bus is- 
mums. Kompanija su tuo dešimts rautų iškelt — o jus puoštos. Šalygatviais stovės 
sutiko ir tapo padaryta su-1—”kiepskie spravvy”... Taip žmonių minios ir šatiks ”te 
tartis, kad nuo šiol šita gele- (negalima, jenerole. Juk gyvuoja Lenkų ‘ valstybės 
žies fabriką bus darbininkų (tamsta turi žinot, kad nėra viršininkas;’’ nuo priebučių 
kontrolei ir darbininkai da-.Lenkų be Lietuvos. ’ 1
įysis pelnu. j

Kompanija su tuo dešimts rautų iškelt — o jus puoštos, šalygatviais, stovės 
• ’—"kiepskie sprawy”... Taip į žmonių minios ir šatiks ”te - - x.-a------- 1_-------- «— •-----------Juk gyvuoja Lenkų * valstybės

Jau iri mėtys... gėlių ir taip toliau.." 
dabar mums trūksta ir duo-j (Toliaus bus)!
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-Stanislovas Racūkas

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 24 metų, be skirtumo tau
tos ir tikybos. Aš esu vaikinas 21 m.,

. * •
apsivedimui merginos

., nuo 25 iki 30 
Platesnes žinias su-

ką gyvenimą, •malonėkit kreiptis laiš
ku, pr i sių sdamos savo paveikslą, ku
rį ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

J. Miller (52)
P. O. Box 196, Mexico, Me.

Pajieškau brolio Kazimiero I.apeno 
ir pusbrolio Juozapo I.apeno iš Teter- 
vėnų sodžiaus; taipgi pusbrolio Petro 
Sargevičiaus ir draugo Petro Petke
vičiaus, visi Kauno rėti, Panevėžio 
■.pskr., Pasvali parapijos. Meldžiu 
atsišaukti arb- apie juos žinantieji 
pranešėt, už ką busiu dėkingas. (1)

*. Ėmelekas Lapenas
1610’Vąshburn st. Scranton, Pa. 

. ' -■_______________________________________________ L.

Aš. Petras Samulevičia, pajwĄcau 
savo brolio Naroleono Samulevičiaus 
ir sesers Onos Samuleviėiutės. Kau
no gub.. Rokiškio apskr., Skapiškio 
parapijos, Jogų sodžiaus. Meldžiu at
sišaukti- (1)

. Petras 'Samulevičia
381 Grand st., Jersev City, N. J.

LDLD. Reikalai.

ima
aP'Jjryvt-nimaa 

prie dėdšs Beaton. < išimti 
tai, kąi nšaaiHiu žinios 
dMfts, n* »*> *>r >1$>. .Veži 
dar ji* ar .mi'' SiMngai 
atąiMiilrti arb* k.s apie 
pranešti, už ką issalt. > tariu Ęą ačhi. Sofija Kazokai 
Mažeikių stotis .r ap-.). uania-

PapieškšU' dra-izo .h Petraičio, 
KafUr.O riM-i R*S-mių apskr. Betarų 
kaimo. Pirmiau jisai g. veno Water- 
K Conn, daba- nefci.au. kur ran-

Mddžta at .-išauk1.i arba kas ži
notą pranešti, už ką busiu labai dė-

Alena Maėulikė
962 N. Waroock st. I-hiladelphia, Pa 
i * _ ___ . _
Pajieškau dviejų savo švogerių An- 

tąno Žemaičio ir Jono Kriaučiūno. 
Abudu—Suvalkų gub.. Mariampolės 
pavieto, etystos Budos g mino, Sasna
vos parapijos. Nedelbrzi<> kaimo. Try
lika metų atgal gyveno Škotijoj, o da
bar nežinau kur jie randasi. Turiu 
labai svarbų reikalą, todėl meldžiu 
atsišaukti arba kurie žinote pranešti, 
už ką busiu labii dėkingas. (1) 

Motiejų- Korbuta
• Wistvi!le N. S. Canada.

USI3 DARBO ŽMONIŲ 
LAIKRAŠTIS 

PRENUMERATOS KAINA 
■•riką ją;
■MM ......................... 12.00
Puei metų ..................... |L25..

Kaaadąj ir U žaibeliuose: 
Metams ......................... $:>.oo
Puaei metų ..................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant j Redakciją, rašykit šitokj 
adresa:

-KELEIVIS”
255 Broad way, So. Bos(»n, Mass.

Didžiojo Bostono 
žmonėms:

The Edisųn 
Electric Ilhuriinating 
Conipany iš Bostono 

linki Jums : 
Linksmų Naujų Metų

The UiMM Eleetrie
Prie darbo, draugai!

Prabėgo jau suvirs metai 
nuo to laiko, kai komunis
tiški gaivalai suskaldė mu
sų apsrietos draugiją. Per 
šį laikotarpį mums prisiėjo 
sunkiai padirbėti, kad ap
ginti draugijos tiesas nuo 
tų žmonių, kurie, provoka
torių suklaidinti, griovė vi
sas darbininkų organizaci- mauda dabar ^darbuojasi” 
jas, nuo viršaus iki apačios,1 tautų lygos komisija Lietu- 
manydami tokiu budu nutvoję. "Socialdemokratas” 
versti šioje šalyje kapitaliz- paduoda įdomų incidentą, 
mą ir įsteigti darbininkų koks ištiko tą francuzišką 
diktatūrą. Šitie žmonės no- poną važiuojant jam išVil- 
rėjo ir tebenori užgriebti niaus į Kauną. Tą straipsnį 
LDLD. ir jos iždą. Nepavy- mes čia perspausdinam, kad 
ko jiems tas atsiekti provo- ir "Keleivio” skaitytojai ga- 
kacijų keliu, tad griebėsi iėtų pasiskaityti. — Red.) 
neva legališko budo, pa
traukdami LDLD. iždinin
ką teisman. Kol-kas, teismo 
dar nebuvo ir negalima iš- 
kalno spręsti, kokios bus pa
sekmės, vienok remiantis 
Įstatymais ir čarteriu, gali
me drąsiai sakyti, kad musų 
pusėj yra tiesa. Musų advo
katas Hilquit sako, kad per-

Ponas Chardigny sapyki.
(Chardigny, tai francuzų 

pulkininkas., po kurio ko-

• lj5.LF.lVIR.

I

i

P. Chardigny jau visa są- 
vaitė važiuoja iš Vilniaus 
Kaunan traukiniu ir negali 
davažiuoti. Nabagas jau iš
stovėjo tyram lauke šešias 
dienas ir šešias ilgas naktis, 
sušalo, supyko ant lietuvių 
ir vis tik nenori pasiduoti. 
Jis būtinai nori atvažiuoti 

.___ . Kaunan savu traukiniu ir
žengusieji draugijos įstaty- reikalauja iš lietuvių patai- 
mus nariai, nepaisant kokia syti gelžkeli. Kuomet” jam 
proporcija jų» ten butų, nu- buo paaiškinta, kad’ jo ližpa- 
stoja organizacijos teisių ir kaly "
nieko nuo jos negali gauti.

Esant tokiom sunkiom 
apystovom, negalima buvo 
daug kas nuveikti apšvie
ti labui. Dabar, kuomet 
vardas yra apgintas ir kuo- 
met.ątsigafvino pakrikusios 
kuopos, bus galima pildyti 
savo užduoti, tai yra leisti 
darbininkams naudingas 
knygas, skleisti a pšvietą ir 
taip toliaus.

Šiais metais draugija ne
suspėjo išleisti savo locnos 
knygos, todėl Centro Komi
tetas išvien su Literatūros 

.Komitetu nutarė nupirkti 
labai puikią knygą po var
du: ”Kokiuš Dievus Žmonės 
Garbino Senovėje?” ši kny
ga yra gana žingeidaus tu
rinio. turi 271 puslapi, su 
puikiais apdarais ir LDLD. 
vardu.- Tokią knygą dabar 
leidžiant atsieitu mažiausia 
2 dol. viena. LDLD. nariai 
gaus šią knygą už paprastą 
narinę mokesti, l dol. T odei, 
draugai darbininkai, prisi
dėkite prie šios draugijos 
dabar ir pasiimkite šią pui
kią knygą.

Neužmirškite, draugai, 
jogei darbininkų klesos už
darinis yra vienytis, orga
nizuotis ir šviestis, lik šiais 
trimis įrankiais darbininkai 
galės pasiekti savo tikslą;

panorės atvažiuoti 
Kaunan ir "Pilsudskis” su 
■’Paderevskiu” (du broni- 
ruotu lenkų traukiniu); pul. 
Chardigny pasiūlė visokių 
garantijų, kad Želigovskis 
tuo ruožtu nepulsiąs. Kaip 
tik jam besikėtojant, lenkai 
pradėjo šaudyti jau nebe 
lietuvius, o paties Chąrdig- 
ny traukini. Nusiminęs p. 
Chardigny liovėsi lietuvius 
Įtikinėjęs, bet kai lenkai nu
stojo šaudę, jis vėl pradėjo 
tą pačią muziką, — pataisy
ti jam kelią Kaunan važiuo
ti. Dabar, -laikinai sustab
džius ginklus, p. Chardigny 
berods galų gale pasieks 
Kauną, bet žalia mirtos ša
kelė jo rankoj labai Įtaria
mai atrodo. P. Chardigny, 
važiuodamas Kaunan, pir
ma pasikieminėjo Varšuvoj 
ir Vilniuj ir matomai gerai 
susiprato su lenkų valdžia. 
Jis užmerktomis akimis žiu
ri Į lenkų daromas šunybes 
ir stengiasi jas padengti net 
tuomet, kai jau darosi nepa
togu taip lenkams .fakto- 
rauti. Šiais metais prancū
zas Chardigny, prisideng
damas Tautų Sąjungos var
du. atlieka tą patį, nesvarų 
darbą, koki pernai įlietais 
padarė francuzas Nisselis, 
gindamas bermontininkus. 
Mes gerai suprantame, ko

rSkinH nėtiiusį kapitl j reikia reakdnei .Furijai; 
- - • į jr jvvk- mes žinom, kad ji kiekvienulistišką surėdymą 
dyti socializmą 
Darbininkų
Draugijos tikslu yra vieny; 
t i, organizuoti ir r--—4”

. Lietuviu H'^togiu metu leis Paryti 
Literatuos Lenkams Lietuvą bet tik 

sraėtų su jų pagalba par- 
u orsamzuoti u* šviesti blokšti Tarybų Rusus. Jei 
darbo žmonių minias. Taigi, Tautų flirtu’
draugai darbininkai, dekr j tokias’ ^aktenaib Ui b t

*

I

draugai darbininkai, ; 
tės prie šios draugijos ir su 
pagalba jos eikite prie galu
tino savo tikslo, tai yra prie 
S^Iliuosavimo iš po kapita
listiškos vergijos. Mokestis 
j* LDLD. tik 1 doleris už me
tus.

Kur nėra LDLD. kuopų, 
tverkite naujas. Informaci
jų, klauskite pas LDLD. cen
tro sekretorių šiuo adresu: 
JA. Valeika, 372 Washing- 
ton st.. <

vos liaudis tuo gauna dar 
vieną prirodymą, kėd bu r 
žuazijos padarai, ar jfe; šio
kį vardų nešios, ar tokį, vis 
vien dvokia vienu raueru ir 
visuomet tarnaus jos užgro
bimo tikslams'. J. - ■ >-

/ 'i “ ■ ------
ORLAIVI V PER ŽEMGA

LI. p.'.
Robert Bartlett, kuris bu- 

____ eiKci. oii doimiĮį-1 vo Peary ekspedicijos.JĮmvo 
oi., Cambridge. Mass. kapitonu, paskelbė,' kad da- 

Taio pat norėdami gauti I bar jis rengiąs savo eksped:
- H .......... ~ -—i- • !-•- • nolinu;
__ _ lękspedi- 
knygą" "Kokius Dievus Gar-kiją’ prie žieminio poliaus, 
bino Žmonės Senovėje.”. bet r.e 
prisiųskit 1 dol. centro sek- Į o oru.

bet ne vandenimis ir ledais, 
__ ______ ____ . Jis tikisi perlėkti or

atoriaus adresu, o apturė- laivių per šiaurės žemgalį, 
gite.___________K. Liutkus, tik surengimui ekspedicijos

U, U dpiUiC" laivių pvi oiauiuo

K. Liutkus, tik surengimui ekspedicijos 
LDLD. ižd. 1 nori .surinkti .$300,000.

hteitto Pmms Kew Ytrite 
* ii Lietwią Vibti- 

jais Inkis.
Siumi pranešama visuomenei, 

.iog.Nevv Yorke įsteigta Lietu
vių Bankas. BALTIC STATĖS 
BANK, 294 Eighth Avė., New 
York, N. Y.

Ta žinia norime pasidalinti su 
visuomene dėl kelių priežasčių. 
Viena jų — tai ta, kad BAIJTIC 
STATĖS BANKAS yra įsteig
tas beveik vien tik Lietuvių pi
nigais: apie 
yra lietuvių 
me banko, 
pasidarbavo 
Brooklynas, 
re, Netvarkas, Waterbury, New 
Britain ir tt Antra aplinkybė, 
dėl kurios skelbiamės visuome
nei, yra patogumai, kokius Bal- 
tic Statės Bankas galės suteikti 
Amerikos lietuviams visuose jų 
finansiniuose reikaluose, kaip 
čia Amerikoje, taip ir sąryšyje 
su Lietuva. Rimtai ir konserva
tyviai pastatytas specialia sky
rius padėlių nuošimčiams, duo
da galimybės ir iš tolimesnių 
vietų savo padėlius banke sudė
ti,—BALTIC STATĖS BAN
KAS priima pinigus padėjimui 
ant nuošimčių ir per paštą. Už 
padėlius ilgesniam laikui moka
ma 4 nuoš.; už padėlius einamo- 
Jon sąskaiton (cheking account) 
mokama 2 nuoš. Trečia, —pati 
Baltic Statės Banko vieta yra 
labai svarbi atžvilgiu susisieki
mo su užsieniais. Būdamas New 
Yorke, svarbiausiame finansi
niame centre, Bankas turės 
daug patogumų ir galės tinka
mai tarpininkauti netik šiaip 
musų žmonėms su jų piniginiuo
se reikaluose su užsieniais, bet 
ir įvairioms pinigų siuntimo ir 
laivakorčių agentūroms, kurių 
yra daug tarpe Amerikos lietu
vių.

Baltic ?tates Bankas yra in
korporuotas New Yorkb valsti
joje. Jo pamatinis kapitalas yra 
$200,000.00 ir perviršis (surp- 
!us) $50,000. Priešakyje Banko 
stovi šie asmens: Pirmininkas, 
Adv. J. S. Lopatto, direktorius 
dviej’ų Bankų Pennsyivanijos 
valsti j o j e; V ice-Pirmininkas, 
M. W. Bush, žinomas pramonih- 
kas ir visuomenės veikėjas; Ka- 
sierius, A. I. Cole, turįs 24 me
tų prityrimo Bankų reikaluose, 
dirbęs Baltic Statės Banke, N.Y. 
valstijos Bankų Departamento 
rekomendacija; Wm. C. Nash, 
vice-pirmininkas lrving Natio- 
nal Bank ir A. B. Strimaitis, vi
suomenės veikėjas, per 9 metus 
buvęs SLA. sekretorius.

Baltic Statės Banko organiza
vimu labai gyvai įdomavo ypa
tingai Brcoklyno ir New Y’orko 
lietuviai, kurie nuo senai jautė 
reikalingumą savo bankinės įs
taigos. Pats faktas, kad Ameri
kos rytuose susidarė toki Įstai
ga. sustiprina lietuvių poziciją 
Amerikoje, sudaro jiems naują 
versmę jiegų jų ekonominiems 
reikalams stiprinti Amerikoj*.

Amerikos lietuvių visuomenė 
turi remti savp įstaigą ir prisi
dėti prie to, kad ateityje pasi
darytų iš jos milžiniška finansi
nė Amerikos lietuvių industrija. 
Prie to lengva bus siekti, jei 
musų visuomenė, musų draugi
jos, musų organizacijos ir įvai
rios lietuvių agentūros Ameri
koje aprinks Baltic Statės Ban
ką savo bankinių reikalų atliki- 
nėtoju, kaip padėliams ant nuo
šimčių, taip ir persiuntinėjimu 
pinigu Europon, diskontavimui 
kredito laiškų ant Europos Ban
kų ir tt.

Prie Baltic Statės Banko su
organizavimo reikėjo nemaža 
pasidarbuoti, visiems tad drau
gams, kurie darbe parėmė. Ban
ko steigėjai taria širdingą padė
kos žodį ir tikisi, kad jų parama 
it užuojauta savai įstaigai ne
užsibaigs su Banko įsteigimu, 
bet ir toliau bus drauge su mu
mis ir musų suorganizuotu Bal
tre Statės Banku.

Su pagarba Baltic Statės Ban
ko Steigėjai: •

J. S. Ix>patto, 
M. W. Bush. ■ 
A. I. Cole, 
W. C. Nash, 
A. B. Strimaitis.

90 nuoš. kapitalo 
sudėta. Organizavi- 
kėlime jo kapitalo 
įvairios kolonijos: 

Bostonas, Baltimo-

i

i ,, 'i
*

-y.

šlove
u.s. 

buvo

■ Aš, .Domininkas Mažrimas, pajieš- 
Imu gavo pačios Kleofos, kuri pabėgo 
nuo manąs 21 d. spalių, šių metų, pa
imdama' 1000 dol. pinigų. Ji paeina iš 
Kauno redybo.-. Telšių apskričio, Ila- 
kių miest, tamsių plaukų, žydrių akių 
ir apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi- 
Šalino su Ignu Aleksio j u, kuris paei
ną. iŠ Kauno rėd, Aleksandravo aps. 
Rokiškės parapijos, Pečių kaimo. Jis 
yri gyvanašlis, turi šviesesnius už ją 
Plankus, žydrių akių.

Pajieškau savo buvusios draugūs 
il_uuueros Tamošiūnienės (po tėvais 
i.ipačifiskiutės), kuri prasisalino nuo 
manęs 15 d. spalių, 1920 m.. ] 
dama 50 dol. ir 2 mergaites j 
11 metų ir Aldonelę 10 metų. Todėl 

kreipiuos į visuomenę, kad man pra- 
> neštų, kur ji iandasi. Taipgi pranešu 

visuomenei, kad nuo tokios ypatos

Ojohai jų paveikslai. Kas pirmas 
a^iie tokią porelę praneš, tam skiriu 
$25.'dovanu. • ' ; >•

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

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

Pajieškau -Juozo Jogmino,- Kėdainių 
apskr., Melvidų kaimo. Turiti svarbu 
reikalą ir laišką iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas_žinot pranešti. 
~ < _________ __
. 94 Frincis avė., Hartford, Conn.

Psjieškap draugo Jurgio Jodino. 
Kauno rėd.. Rokiškio apskr., Astravo 
kaimo,'pirmiau gyveno West Virginia 
dabar nežinau kur randasi. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinot malonėkite 
pranešti, turiu svarbu įeikalą iš Lie
tuvos. Karolis Dagis (1)

.160 —įoth st., Nortn Chicago, III.

Pajieškau draugo Juozapo Milkevi
čiaus. Vilniaus rėd.. Tratai apskričio. 
Stakliškės nuėsto; pirmiau gyveno 
Conn. valstijoj, dabar nežinau kur. 
Prašau atsišaukti arba kas žinot pra
nešti. John Butkevičius (1)

45 Harding st., Cambridge, Mass.

Pajieškau sesers posūnio Stepono 
Jhdtštikalnio. Kauno rėdybos, Pasva
lio apskr.. Vabalninku valsiį, Alek- 
sandravos kaimo. Jis gyveno Philla- 
delphijoj. Kas apie jį žino arba jis 
pats praneškit. o jei nėra gyvo, tai 
vaikai malonėsit pranešti kogrei- 
čiausia. nes turiu svarbų reikalą iš 
Lietuvos. (52)

Franeišką Balciuaytė- Vesulienė 
1212 Vashington st., Norwood. Mass.

Pąjješkau brolio Jono Kalasinsko, 
apie 18 metų Amerikoj: Suvalkų gub. 
Mariampoiės apskr., Garliavos pa r., 
Grabvės kaimo. Kas apie jj žino malo
nėkit pranešti arba patį® lai atsišau
kia, yra svarbus reikalas. (1)

Kazimieras Kalasinskas •
P. 0. Box 13. Tludson^ Wyo.

Paneštam švogerio Vinco Barkauc- 
ko, iš Lietuvos Suvalbu gub., Ma-I 
riam pelės apskr.. Liudvinavo vaisč^ 
pirmiau gyveno Scranton, Pa. Kas 
apie jj žino malonės pranešti arba 
pats lai atsišaukia, yni svarbus reik

alas. Atakas Daminik (3)
P. 0. Box 23. Melrose. Conn.

Pajieškau brolio Jurgio Ulevičiaus, 
’apeckių kaimo. Kupiškio vaisė., Viš

tyčio apskr. Meldžiu atsišaukti.
407W. Ariington st, 

Shenandoah. Pa. -

Pajieškau Tcfilės Astrauskvtės, 
pirmiau gvveno Bratleboro. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti.

John Mevskis (52)
Keltus st. So. Amboy, N. J.

Pajieškau dėdžių Juozo ir Jono £a- 
karku. Jonas gyven<» Scrantone. o 
Juozas Chicagoje. Meldžiu atsišaukti 
arba žinantieji uranešn. (52)
Selomija Mikalauskiutė- Šarkuvienė

851 Hollins sL, ,F -------’*J

Pajieškau pusseserės
Šalaviiukės po vyruk ’ 
tąiaus gyveno Roxbuj 
bhr nebežinau, kur j
Skite atsisaukt! šiu4

Ona Remesk^
(i0> Havetneyer sU,-

Baltinio^, Md.

"; Kdnstanc* jos 
Matienės. 

■y, Mass., 
randasi.

■ adresu: 
:vičienė 
Brooklyn,

pasiim- linksmaus budo ir vidutinio ugio- 
Megutę Merginos, mylinčios gražų šeimyniš-

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, bet protingos, nepaisau, kad 
butų ir su vaiku. Meldžiu atsišaukti 
prisiunčiant paveikslą. (53)

Paul Katrunas
Box 40, Woltpit, Ky.

PRANEŠIMAS. 
Poliith lndustrial AMociatfoa.

Nuo 14 d. Rugpiučio, 1920 meti), 
Bankų Komisionierius paėmė į savo 
rankas visą turtą ir biznį Polish 1b- 
dustrial Association ir eina prie jo 
likvidavimo apmokant .skolas pagal 
priimtas tiesas. Visi skundai prieš 
šią associaciją turi būt paduoti po 
prisiega ir išpildyti ofise pas agentą, 
kuris užžiuri tuo reikalu, 196 Hano- 
ver su. iki 1 DIENAI BALANDŽIO 
(APRIL), 1921.

Po išegzaminavimui. patikrinimui 
ir pripažinimui skundu. RAŠTIŠKA 
KOPOJA SKUNDO PALIUDIJIMO 
bus išsiųsta kiekvienam, kurio skun
das bus pripažintas.

JOSEPH C. ALEN, Bankų Koml- 
s i< mi lei ius val<l.vtojas Polish 1 ndust- 
rial Association, pagal skyrią .‘.99, ak
tą 1910 m.

Per Daniel B. Rugglcr, agertas už- 
žiorėtojas.

apsišaugotu, nes ji netinkama šeimy
niškam gyvenime. Už pranešimą apie 
ją busiu labai dėkingas. (53)

A. Tamošiūnas
147 Second st., Girardville, Pa.
Pajieškau savo moters Elzbietos 

Steponavičienės, kuri pasidavus Elz
bieta Valaitis. Ji pabėgo su Antani 
Zdanevičium rugpiučio mėnesy, 191! 
m. iš Northampton, Mass. Girdėjau 
gyvena Rochester„ N. Y. Meldžiu atsi
šaukti, nes aš pasidaviau į teismą de 
persiskyrimo. Jeigu kas apie ią žino 
meldžiu duot man žinia, už ką busi: 
labai dėkingas. (53)

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

Pajieškau brolio Antano Gudo, pa
einančio iš Žarėnų parapijos, Tąrvi- 
<ių sodos. Rygoj buvo apsivedęs su 
Vesulaite iš Dusulių, Papilės apygar 
dos. Dabar jo moteris Marta mirė i 
duktė Stepanija dideliam varge. Mel
džiu atsišaukti arba kas tokį žin< 
pranešti. Yra ir daugiau svarbių rei 
kalų. (2)

Aleksas Gudas
16 E. 113 pi., įhieago, Ilk

Pajieškau draugo Anthony Molloin 
lis buvo armijoj 1918 m. Company E 
38th Infantry, Camp Green, N. Caro 
liną. Meldžiu atsišaukti arba ji žinan 
lis pranešti. (52)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 25 metų. Aš esu 30 metų 
vaikinas, laisvų pažiūrą. Katra mylė
tų apsivesti, meldžiu atsišaukti, pri
siunčiant savo paveikslą.. Atsakymą 
duosiu kiekvienai ir paveikslą sugrą
žiusiu. (551

J. F. Lavvet
Box 27, Clearcreek, Utah.

Pajieškau apsivedltnui merginos 
arba našlės, kuri galėtą prisidėt prie 
įsteigimo kokios nors krautuvės. Aš 
esu vaikinas 36 metų, laisvų pažiūrų. 
Gyvent sutikčiau ten, kur aplinkybės 
butų tinkamos. (52)

1 M. J. Alens
14 Hawthorne aveM Detroit, Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
■tylinčios dorą šeimynišką gyvenimą, 
uo 18 iki 25 metų amžiaus. Geistina, 
ad butų pamokinta anglų kalboj, 
(erginos, kurios mislina apsivesti. 

Malonėkit atsiliepti laišku, prisiun- 
iant savo paveikslą. Atsakymą duo
ta kiekvienai ir paveikslą grąžinsiu 

uit pareikalavimo. J. B. (52) 
1639 W. North avė., Chicago, III.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Šiandien ęrautas iš I.iverpolio ofiso 

Cunard Linijos telegrafiškas praneši
mas, kuriame sakoma, Jogei garlaivis 
Moscou- pradžioje sausio mėnesio iš
plauks su 600 trečias klesos pasažie- 
rių iš Londono į Dancigą.

Garlaivis Orlando ir Smolensk, 
kiekvienas su 600 trečios'klesos pąsa- 
žienų, išplaukdinės kas savaitė Jš 
Hul 1. Anglijos, į Dancigą. Visiems pa- 
sažieriams, norintiems vartot šiuos 
garlaivius, yra gvarantuojamas grei
tas parvežimas.

Aš, Ona Veščiunienė, pajieškau sa
vo dėdės Antano Tovenio, paeina iš 
Žemaitijos. Pirmiau gyveno Chicagoj 
i'amcčiau jo antrašą ir negaliu susi
rašyti. Meldžiu atsišaukti arba ka 
apie jį žino pranešti šiuo adresu: 

Tamošius Tovenis (52'
Palaviniečių šodž., Pandėlio paštas 
Rokiškio apskr., Lithuania.

Pjijieškau Z. Pranta. Turiu labai 
svarbu reikalą. Meldžiu, atsišaukti 
ar kas jį žinote pranešti. (52)

-John Rokus,
1515 So. 49th avė., Cicero, 111.

Pajieškau savo tėvo Antano Matu 
bonio, ap:e 25 metai kai Amerikoje. 
1‘apeciŲ kaimo. Metelių parapijos. 
Suvalkų r ėdy bos. Turiu labai svarbų 
e’kahj. Meldžiu atsišaukti arba kas 

'įpie jį žino pranešti šiuo adresu: (52) 
Donazas Matulionis

1516 W. Monroe st, Springfield, III

apsivediMal
Pajicškau 

arba našlės be vaikų, 
metų senumo, 
teiksiu laiškais. (52)

A. Vaitas
158 Cha ries st, Providence, R. I.

Pajieškau susipažinimui Amerikoj 
gimusios lietuvaitės, kuri norėtu gy
venti San Francisco. Califomijoi. 
kur nėra žiemos ir turėti gerą vaiki
ną- Atsišaukit prisiųsdamos savo 
na veikslu Galit rašyt angliškai. Vy
rai nerašykit (52)

M. Cziapas
622 Kerney st., San Francisco, Cal.

Pa’ies'-au apsivedimui merginos 
nuo 20 ik? 30 metų, bę skirtumo ti
kėjimo. Platesnes žinias suteiksiu 
laiškais.

■John Ijeviriskaš
Fred Parks’ Cąmp, H S. W 

Kokadjo. Me .

t

Pir- 
o da- 
Malo- 
(52) ‘

N. Y. i

Pajieškau apsivedimui merginos 
■rba našlės nuo 20 iki 30 metų, ne
tariant tikėjimo. Aš esu 30 metų 
’aikines, turiu gerą darbą. Su pir- 
tu laišku meldžiu prisiųsti paveikslą, 

’latesnes žinias suteiksiu laiškais.
J. Jeučauskis

P. C. Fuller Co., Ontonagon^ Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
^jaunesnės kaip 35 metų arba naš- 
ės be šeimynos. Aš esu vaikinas 40 
tetų, turiu farmą 80 akerių ir esu 
ertas 5000 doleriu. Merginos, myli n- 
ios gyventi ant farmos tegul atsi
sukta. Platesnes žinias suteiksiu 
aiškaia.

Jonas Endrulis
Box 219 Odanah, Wta.

ŽMONES, TEMYKITE.
Užėjus. brangenybei pragyvenimo, 

daugelis jūsų plaukiosite po mares be 
.jokios mislies ir tas plaukiojimas 
jums daugiau atsieis. Jeigu jus norite 
gauti teisingų žinių apie vakarines 
valstijas, kaip tai Wyoming, Colora- 
do, Idaho, _Utah, VVashington, Mont
ana, tai įdėkite į laišką 1 dol money 
orderį ir prisiųskite mums, o gausite 
teisingą atsakymą apie visokius nub- 
Irkos darbus ir žemes, kiek tik mes 
žinom.

Information Bureau of West 
S. ZUEY (3

P. O. Box 456 Sheridan, Wyo.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA VALGYKLA.

Parsiduoda lietuviška valgyk!*, vis
kas gerai sutaisyta ir biznis gerai ei
na, ale savininkas nori pirkti farmą, 
todėl parduoda labai pigiai, tik už 
$400. Savininką visados rasite ant 

200 Chestnut street. Lavvrence, Mass

Pajieškau apsivedimui merginos 
arp 26 ir 27 metų, laisvų pažiūrų: aš 
•su vaikinas 27 metų, turiu gerą dar
ią ir malonėliau su pirmu laišku 

’-.ad mergina prisiųstą paveikslą. At- 
akymą duosiu kiekvienai ir paveiks- 
ą pareikalavus gražinsiu. Vyrai lai 
terašinėia. P. N. D. (3)

Box 102, Short Creek, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
įuo 22 iki 25 metų amžiaus arba naš- 
ės nuo 30 iki 35 metų. Kuri mylėtu- 
net linksmą gyvenimą, atsišaukit 
uojaus. Malonėčiau. kad su pirmu 
aišku prisiųstumet ir paveikslą. Aš 
tu 27 metu. (2)

William S. Hart
P. O. Box 218, Burdine, Pa.

’ Pojieškou apsivedimui merginoj; 
arba našlės nuo 25 iki 36 metų. Su' 
>irmu laišku malonėkite prisiųsti sa- 
o paveikslą, atsakymą , duosiu kiek

vienai.
Stanis Jasailies-

8083 Witt st., Oetroit, Mich.

TIK V YRAMS!
Turime labai trražių iš Francuos, 

moteriškų artistiškų paveikslų. Pri
siųskite 2 doleriu, o aplaikysit 8 to
kius paveikslus. (53)

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

reikalavimai
REIKALINGA MERGINA PRIE 

NAMU.
Tik trys ypatos, du dideli ir viena 4 
metų mergaitė. Mokestis $35 iki S40 
mėnesyje, valgis ir kambarys. Malo
nėkit atsišaukti. (jj

Alex Rinkus
18 Spring st, Union City, Conn.

NUO $50 IKI $JOO J SANVAITE.
Žednas vienas gali užsidirbti. Paty

rimo nei mokslo nereikia. Kreipkis 
pne mus, o pastosi biznierium. (551 

STRIUPAS CO.
90-92 Ferrj- st, ' Nev.ark, N. J.

LAIKRODŽIU TAISYTOJAS.
■ Grei).as patarnavimas. Geras dar
bas. Gerai tam reikalui įtaisyta šapą.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 22 metų, be skirtumo tiky
bos, laisva ar katalikė. Iš tolimesnių 
miestų prisiųskite paveikslus^ o iš' 
npielinkių miestu tik laišką.

A. M. Duonis
153 Hope st, •Brooklyn, N. Y.

.. - ■ ■ , ■ •
Pajieškau apsivedimui ‘ _ mergino® 

be skirtumo tikėjimo.. Si: pirmu laiš
ku meldžiu siųst paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai ir paveikslą su
grąžinsiu ant pareikalavimo.

S. Racickas »
94 Frincis avė., Hartford, Conn.

Pa j ieškau apsivedimui užaugusios 
merginos arba našlės, nejaunesnės 
kaip 39 ir nesenesnės 50 metų. Turi 
būt ramaus budo ir mylinti ramų gy
venimą *ir turi mokėti skaityti nors, 
lietuviškai. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: J. L> Raudis (1)

443 Mass. avė., Cambridge 39 Mass
i — - 1 ■—

=*-■- I I

LIETUVOS LAIVYNAS
Visokį banditai lyg erkės lenda į Lietuvą ir siurbia jos 

kraują. Bet Lietuva erkes priputosiąs kraujo sutraškys. 
Nepavyks nė dvarponiams nė Lenkams užsėst ant spran
do Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietu
vai atsikelt iš vargo ir iš pelenų. Togi delei

Jeigu nori, kad Lietuvos vėliava plevėsuoto ant jūrių;
Jeigu nori savu laivu pasivažinėti Lietuvon;
Jeigu įdomauji užjurine pirkly ha;
Jeigu nori kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir 

Amerikos ; Jeigu nori kad tavo siuntiniai ir pinigai 
greitai pasiektų gimines Lietuvoje; Jeigu nori pats 
dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gerą pelną;

Jeigu nori prisidėt prie atkėlimo Lietuvos iš bėdų ir 
vargo, tai skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlai
vių Bendrovės.

Akcija su 10% padengimui orgajiizatyvių išjąidų (sur- 
pluso) kainuoja $33.00. Ka^ penkios akcijos duoda vie
ną balsą Lietuvos Garlaivių Bendrovės reikaluose.

tankai ir Rusai siūlosi Lietuviams su savais laivynais; 
argi mes lietuviai busime žiopliais ir remsime tuos, kurie 
Lietuvą nuengt stengiasi? Gana svetimiems dievams 
prisitarnavome, pradėkime dirbti labui Lietuvių tautos 
bent lyki!
' Visais Lietuvos laivyno reikalais kreipties reikia pas 
Lietuvos Garlaiviu Bendrovės Generalį Agentą.
Dr. J. iLUTPĄS. T419 N. Main Ave„ SCRANTON. PA.

I
I
I 
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H. A. LONG <*2)
Populiariškas auksorius 

40 Schoof st., priešais City Hali, 
Bostone.

KIŠENINIAI PEILIUKAL
Turime labai dailių kišeniniu pei- 

J^kų, su dviem moteriškais paveiks
lais ant kotelių. Prisiųskit 3 dolerius, 
o apturesit peiliuką. Kam nepatiks, 
sugrąžinsime pinigus. (11

F. Kozmus
____ ______S. S. Rutland, Mass.

PATARMĖS MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS 

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išiei- 
lo F. J. Stropienė, prirengdama nau- 
lingų patarimų ir moterims. Kurios 
lar neturit minėtos knygos, taojaus 
užsisakykit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arba popierini 
dolerį, ant vardo

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

Gerb. Muzikos vadų, solistų ir choris
tų domai.

NAUJOS DAINOS.
Parašė A. ALEKSIS. 

Keturios gražios dainos 
balsui prie forte p ta no:

1. Meilės uždegta kratinė ..
2. Graži čia giružė • •
X Ak. myliu tave................
4. ' Visuomėt širdis surakinta ___
Dvi skambios (maršai) dainos miš-

ram chorui:
5. Mes grįšim ten . ..
6. Ginkim šalį Lietuvos 
Senesnieji leidiniai;
7. I~ V. Hymnas. mišr. chorui 23e.
8. Meilė, vienam bals, ir pianui 40e. 
Reikalaudami malonėkit adresuoti:

A. ALEKSIS (1»
657 Josephine avė., Oetroit, Mich.

vienam

75e. 
5©c.

Skaitykit ir platinkit tėvy
nės gynėjų laikraštį 
“TRIMITĄ”!

“Trimitas** kas sąvaitę lankydamas 
savo skaitytojus, parneš jiems įvai
riausių naujienų apie politiką ir karo 
»adėtį. pasakos apie musų karžygius- 
cariumenę. šaulių partizanu žygius 
fronte, apie musų priešo nedorus dar
bus ir klastas.

"Trimitas" duos įvairiausią pamo
kinimų ir patarimų, reikalingų kiek
vienam Tėvynės gynėjui žinoti.

"Trimitas" dės gražių eilių ir karo 
dainų, apysakų, atsitikimų ir feljeto
nų iš kovų lauko ir pučių kovotoją 
gyvenimo.

"Trimitas” eina 34 puslapių knyge-' 
lėmis, papuoštas gražiu viršelių, žM^i 
pradėti eiti paveiksluotas.

Adresas: "Trimito” Redakcija hr 
Administracija, Kaunas, Iaiiavės Al*» 
ja 26.

«
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Darbininko Draugas

išsitraukė revol

Tėmyk Įkar* (kBeh*r) VaizbažmklĮ

ADAM SABULIS

233 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Ant Januška
222 W. BROAI)WAY, 
SO. BOSTON. MASS.

i paimti, tą 
eigų ūkininkas

”Czort wie co on za je- 
den...’’

Atsisėdę ant arklių ir 
keikdami nujoję sau.

Žmonės esą lenkų taip
1 nežiną kur

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.

LIETUVIŲ

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 AVE„ Cor. 6 ST. Dept. L. 3^ NEW YORK, N. T.

N9HCaMNMNNMatMNMiM|

Siutus, Overkotus ; 
ir kitokius kubus i

skaityk r mani
Ir tu jraii tapti turtingu, tčtnvda- 

mas nurodymus, kurie telpa knygelėj 
po vardu >
"TIESUS KELIAS PRIE TURTO".

šita knygelė tai yra raktas prie 
turto, kuris priguli tau.

""l'iesus kebas prie turte*’ išaiškina 
daug biznio ir išdirbystės paslapčių, 
kurių lig šio laiko lietuviai nei sap
nuot ne sapnavo.

"Tiesus keių£> prie turto’* kaip zer- 
kole nurodo, kaip ir ką daryti.

"Tiesus kelias prie turte” paliusuos 
tave iš alpinės vergijos ir padarys 
neprigulmingu.

"Tiesus kelias prie tarta" parodys 
tau. kaip su mažu kapitalu galėsi 
pradėti savo bizoj ir tapti turtingu.

"Tiesus kelias prie turto" kaštuoja 
tiktai’ 1 doleris su prisiuntiinu, l>et 
verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj, nelaukdamas nei 
minutes, reikalauk nuo manys pri
siųsti jums tą neapkair.uūjamos ver
tės knygely. Pinigus' meldžiu siųsti 
money orderiu arba popierinį doleri 
laiške. , , (3> ’

Adresuok šitaip: .
W. YURKEV1CH

3326 S. Halsted st, Chicago, I1L

-------------- IR---------------

Straight Adams

ATYDAF

GERA METŲ PRADŽIA.
Jeigu Nauji Metai gerai 

prasidės, tai gerai ir užsi
baigs. Sveikata tai yra ge- 
riausis apsaugojimas nuo 
nepasisekimo,''.'todėl tu ne
gali pradėti metų geriau, 

'kaip nueiti į aptieką arba 
pas vaistu pardavėją ir nu
sipirkti Trineriė Karčiojo 
Vyno. Paseknjęs jo vartoji- 

Imo bus taip* lygiai geros, 
! kaip jos yra .išdėstytos šia
me laiške, kurį .gavom nuo 
]>. Michael Ferezan 13 d. 

j gruodžio, 1920 m. iš Zalie- 
nople. Pa.: ”Musų namai 
buvo tikras ligtjnbutis, pa
kol mes du metai* atgal ne- 
pradėjom vartei Trinerio 
Karčiojo Vyno -ir Trinerio 
Angelica Karčiojo Toniko. 
šitos dvi gyduolės perkeitė 
viską. Mano 1918
metais* svėrė 120 svarų, da
bar sveria 170. Aš pats taip
gi esu geriausioj sveikatoj 
ir linksmas, mano apetitas 
visuomet gerą|. Todei šir
dingai ačiū už-|as gyduoles.’ 
Tik kelios eilutės, bet jos 
teisingos ir aiškios. Supran
tama, tu turi gaut origina- 
lio Trinerio Karčiojo Vyno. 
Tas, kuris pirks jam pana
šius, apgaus pats save.—Jo- 
seph Triner Company, 1333- 
45 So. Ashland avė., Chica
go, UI.

STORIŲ IR KITUS.
Šiomis dienomis atvyko iš 

Lietuvos p. Budrevičius, 
."'°rces,,eri? GhJTumukSTioo^

jlių. Bolševikas paliko recep- 
’tą ir išėjo. Vėliaus jis atsi- 
vedė da vieną bolševiką ir 

j numetęs ant stalo 500 rublių 
i pareikalavo ’rešto.

Lietuvą.
Mes pampiname greitai 

PASPORTUS
su .Latvijos vizų keliauti

I LIETUVA - 
važiuojantiems per Libava 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausia patnuvimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą j LIETUVA.

čekius išduodame į Lie
tuvių Homerai j ine Banką 
Kaune..

Pinigai važioti* su savim 
neparanku.

IitemtM tatai

šaudyt. Taip dabar yra ir 
su tamsta.” •

Ir, ačiū tam tardytojui, 
aptiekininkas buvo paleis
tas.
Kapsukas esąs geras žmo

gus.
Kapsuką p. Budrevičius

giria kaipo gerą žmogų, ’sivežą, o kas jiems netinka 
”Nors bolševikas, bet geras arba ko negali 

sudeginą. .Teigi

Būnant Vilniuje bolševi
kams, p. Budrevičius norėjo 
nuvažiuoti pas savo motiną, 
kuri gyvena netoli Vilniaus. 
Bet be leidimo išvažiuoti iš 
miesto nebuvę galima. Nors 
p. Budrevičius yra Suvieny
tų Valstijų pilietis ir ture
lis Amerikos pasportą, te
čiaus kad išvažiuoti iš mies
to, reikėję turėti speciali 
leidimą nuo bolševikų val
džios. Bet kad gavus tokį 
leidimą, tai du komunistu 
turi paliudyt, kad tu esi ge
ras žmogus.

"Na, o kurgi aš dabar: 
gausiu tokių komunistų, 
kurie už mane apsiimtų liu
dyt, kad aš nei vieno jų ne- 
jažistu

čius,
"iesiog pas J 
ova su juo apie 15 minutų. rikonui

Žmonių pas ji laukė apie 40 
—kiekvienas vis su savais 
reikalais. Papasakojau aš 
jam savo reikalą, ir jis pasi
rašė, patardamas leidimų 
viršininkui, kad leidimą 
man duotų. Kada Kapsukas 
pasirašė, tai antras pasira
šė jau pats leidimų viršinin
kas, kaipo pažįstantis mane 
komunistas. Gavęs leidimą j 
su tokiais parašais, aš jau 
vaikščiojau po Vilnių kaip i 
koks komisaras: paprasti 
komunistai prieš mane tuo-' 
met jau nieko negilfcrvo. i 
Taigi aš sakau, kad Kapsu-1 
kas nors ir bolševikas, bet! 
geras vyras.’’

Gavęs leidimą, p. Budre i 
vičius išvažiavo ant ūkės: 
pas savo motiną.

Lenkų užpuolimas.
Pas motiną p. Budrevi-1 

čiui beviešint, bolševikai iš! 
Vilniaus pasitraukė ir tuo-j 
jaus užpuolė Želigovskio ve-į 
darni legionai.

Vieną vakarą jam po kie-i 
mą bevaikščiojant, pasiro
dė prie vartų du kareiviai. 
Vienas priėjęs prie vartų 
sušuko rusiškai:

”Ei. choziajin, zapriagai j 
lošad!” (Ei, gaspadoriau,!
kinkyk arklį!)

Bet iš visko buvę matyt, i 
kad tai ųe rusai, bet lenkai,*' 
todėl p. Budrevičius prade-i

Išžudė daug žmonių.
”žinoma, kuomet priešin

ga spauda uždrausta, tai 
daug dalykų negalima ir pa
tirti,” tęsė p. Budrevičius 
toliau. ”Taip, pavyzdžiui, 
buvo ir su žmonių žudymu. 
Komunistų organų praneši
mu, jie nužudė Vilniuje tik 
8 žmones, o tuo tarpu gy
ventojai kalbėjo, kad komu
nistai kas naktį po kelis nu
žudo.”

”Ar gi tai tiesa?” paklau
sė ”Keleivio” redaktorius.

"Tiesa,” atsakė svečias. 
”Žudė daug; Bet kalbėt apie 
tai garsiai niekas nedrįso.”

Kad davus pavyzdį,, kaip 
komunistai elgėsi, p. Budre
vičius papasakojo šitokį at
sitikimą:

"Lenkų markės labai pi
gios, bet komunistų rubliai 
da pigesni. Jeigu už kokį 
daiktą reikia mokėti 100 
lenkiškų markių, tai bolše
vikiškais pinigais reikia 
duoti 1000 rublių. Sykį atei
na. bęlševikas į mano pažis- 
t&no aptiekoriaus aptiekę vyras,” jis sako, 
V .. . v ■

!” sako p. Budrevi- ju neapiplėštų. Bei ti 
Taigi, kreipiausi aš naktį lenkai apsupo t 

Kapsuką. Kalbė- būtį ir apiplėšė visus 
— is, atimdami p 

žiedus, laikrodėlius, 
nas, valyzas, žodžiu 
tiktai rado, pas juos.

IJ

Į už receptą daugiau soyietųi 
{pinigais, negu markėmis, Į 
pažeminai sovietų valdžios: 
autoritetą. Musų Įstatų 
žvilgsniu, tamsta tuo budu 
netik Įžeidei sovietų r" 
.publiką, bet sužiniai norėjai 
jai pakenkti. Kas kenkia’ 
musų valstybei, sovietų is 
tatai baudžia užtai mirtimi, lankas nešautų, todėl’Ivg

m MAINIERIU RBK«WA 
kurie nori uždirbt grrhh prhgub** — 

Genime mainų miestelyje, ir gerose kasyklose, kur 
mes turime Pilnai karų, nes mes turime 600 karių savo 
pačių.

PASTOVUS DARBAS UŽTIKRINTAS.
Storumas anglies yra 6 ir pusė pėdos ir viršus yra 

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

Geri namai apšviesti elektriką, pirmos klesos mo
kyklos ir Bažnyčios. » \

Mainos varomos spėka. Parankios gyvenimui ap
linkybės. ’ ,

ženoti žmones su šeimynomis ypatingai pageidau
jami.

Atvažiuokite tuojaus arba rašykit sekančiu adresu: 
ELK RIVER COAL and LIJMBER COMPANY 

WIDEN, WEST VIRGINIA.
Atvažiuokit j Charleston* W. Va. ir imkiie B A O1 ge

ležinkelį i Dundon. Iš ten jus atvažiuosite ant musų pa
čių geležinkelio Į Widen.

kalbėsi? Tuojau 
sorietų res- kinkyk a rklius!”

Buvo jau suotemis, žmo
gių aplinkui nesimatė, ir p. 
į Budrevičius pabūgo, kai!

Prie to, tamsta esi aptieko- nusiskusdamas’ pradėjęs^ iš- 
rius, apšviestas žmogus, m- metinėti, kad mes. girdi, 
teligentas, tai jau čia be jo-Įamerikiečiai, tiek gero len
ktos kalbos — sušaudymas, kams esam padarę, ir pini- 
Taip rodo Įstatymai. Bet iš'gais jr ginklais jus rėmę, o 
kitos vėl pusės tankiai pn*,jųs taip mums atsimokat. 
sieina tardyti žmogų, kuris. įr parodęs lenkui savo po- 
yra aiškiai prasižengęs n’ipięras.
netik sulyg Įstatymų, bet iri . Lenkas paskaitė ir atida- 
sulyg mano paties Įsitikini- VęS pasporta tarė i savo 
mo turėtų būt sušaudytas;'draugą: 
bet, žiūrėk, ateina komisą-1 
ras ir, kumštelėjęs Į pašonę, 
pasako: 'Paleisk, jis musų 
partijos žmogus, komunis
tas.’ Ir turi paleisti. O tan- ______ ,___
kiai aš matau, kad žmogų Įbauginti,, kad i„2.^ 
nėra už ką bausti, bet Įsta- dėtis, kur savo manta slėp- 
tymai rodo, kad jį reikia su- ti, kuomet pasirodą lenkų 

iegijoninkai. Paprastas da
lykas pas juos, tai visų pir
ma liepia pakinkvt arklį į 
vežimą; paskui išplėšia na
mus, atima drapanas, pa
galvius, lašinius, javus, žo
džiu, kas tik jiems naudin
ga, ir susikrovę į vežimą iš-

i 
i

p. Budrevi-1 „ ~
"Keleivio” . “9 k^cia gaspado- 

nus“ — paklausė vienas 
bolševikas.

Gaspadoriaus dabar 
1 nėra: yra tik užveizda ir aš, 
. tarnautojas,” — paaiškino 
1 aptiekos darbininkas.

"—Tai jus abudu esat 
areštuoti”— paaiškino bol
ševikas, ir liepė tuojaus 
abiem rengtis ir eiti su jais.

”Aptiekos užveizda pra
dėjo teisintis, kad jis negalįs 
vienos aptiekos palikt.

’’—O kaip tu paliksi ap- 
lieką, jeigu aš čia ant vie
tos tave nušausiu?!’’ atrėžė 
bolševikas.— "Tu žinai, kad 
sulyg Įstatymų aš galiu 
šaut tave čia pat ant vietos! 
Rengkis tuojaus!’’

"Apsirengė abudu ir bol
ševikai juos nusivedę už 
miesto uždarė i tavorini va
goną.”

Tuose vagonuose bolševi
kai laikydavę visus suim
tuosius. Žudymas Įvykdavęs 
visuomet nakties laiku. Ka
trą tik nakties laiku išves
davo iš vagono ant "tardy
mo,’’ tai tas jau negrįždavo.

Minėtąjį aptiekos, užveiz- 
dą bolševikai paleidę grei
tai, bet 'aptiekos darbinin
ką, kuris reikalavo už re
ceptą 100 markių arba 700 
"sovieckų” rublių, išlaikę 
kelias savaites, ir jeigu ji 
nesušaudė, tai tik jo laimė, 
kad jis pataikęs ant gero 
tardytojo. Tarp bolšerikį, 
mat, irgi esą visokių žmo
nių — gerų ir biaurių. Tar
dytojas, kuris tardęs šitą 
aptiekos klerką, buvęs inte
ligentiškas ir doras žmogus, 
ir jis suimtąjį paliuosavo.__________________
Po tardymo jisai šnekėjosi j ies su jais lenkiškai: 
j?u aptiekininkų privatiškai P ”Gal galima paklausti 
ir laike to pasikalbėjimo pa-j kas tamstos per vieni?’’ 
sakęs: _ "Neklausk, kas per vieni.

"Mano padėtis labai sun-(bet daryk kas isakvta!” su
ki. Tamsta/ reikalaudamas §uko lenkas.

”Bet aš esu amerikonas!” 
paaiškino p. Budrevičius.

Lenkas 
veri: 

"Ar da

PAIN-HPELIER
Vaizbaženklu užregi-M V. Pat. OfiM.

MATE KAPSUKĄ, SMEL-'su receptu ir klausia, kiek 
STORIŲ IR KITUS. ; lėšuos jisai išpildyt. Aptie- 

1 korius atsakė, kad 100 mar
kių. ’O kiek sovietskais?’ 
paklausė bolševikas. Aptie-

korius, kuris pereitą pa va-1 
sari buvo išvažiavęs pažiu-' 
rėti Lietuvos ir aplankyti] 
savo giminių Vilniaus apie-Į 
linkėj: Būdamas Vilniuje jis' ikalavo •rešt0. A tie_ 
matėsi su Kapsuku, kuomet Įkorjus suprato ka.| čia jau 
bolševikai buvo tą miestą i nebegerai, todėl išdavė bol- 
uzemę o Kaune buvo susie-|^viJ.ui 400 rubH sau 
lės su Smelstonum ir kitais. |ikdamas tik 100; fcad Aetu- 
amerikiečiais. . į retu delko kabintis prie jo.

Apie Vilnių p. Budrevi- „* 
čius papasakojo 
redakcijai labai Įdomių da
lykų. i

”Man tenai esant persi-1 
mainė tris valdžios,’’ sakė 
jisai. "Atėjo ir išėjo bolševi-j 
kai, atėjo ir išėjo lietuviai ir 
man tenai esant atėjo len
kai”

Kaip elgėsi bolševikai.
”Na, o kaip jums išrodė, 

kurie elgėsi geriau: bolševi
kai, ar lenkai?" buvo pa-

• klaustas musų svečias.
"Sunku pasakyt.” atsakė 

p. Budrevičius. "Prie lenkų 
atsirado daugiau maisto.

* Tiesa, brangumas buvo di- 
deli?, bet visgi turint pinigų 
pavalgyt buvo galima. Prie 
bolševikų gi ir už pinigus 
maisto negalėjai gauti. Tai- 

' gi, šituo žvilgsniu žiūrint, 
prie lenkų geriau.
' ”Bet, iš kitos pusės imant, 

lenkai daugiau plėšia žmo-
- nes. Pas bolševikus yra la

bai didelė drausmė, aštri 
disciplina, ir jeigu jie rek
vizuoja gyvulius ar kitokius 
daiktus, tai jie daro tą val
džios vardu. Atskiri žmones 
pas juos valios neturi ir už 
menkiausi prasižengimą 
gręsia sušaudymas. Tuo 
tarparpa* lenkus kiekvienas 
kareivis yra ’ponas’ ant sa
vęs : kas tik jam pasitaikė, 
tą jis apiplėš, o jei pasiprie- 

.šinsi, tai nušaus, ir jo niekas 
užtai nebaudžia. Todėl prie 
lenku visuomet žmogus turi 

. atskirų kareivių bijoti.. Jie 
apiplėšia žmogų netik ant 
gątvės pasigavę, bet ir Į na- 
miisįsilaužia.

”§ituo žvilgsniu žiūrint,
- prie bolševikų jau geriau. 

. Bet pas juos yra kitokių 
ydų. Pavyzdžiui, jų kriti
kuos visai nevalia. Atėję Į j 
Vilnių jie tuojaus uždarė ri
stis laikraščius. Kitokio lai
kraščio nebuvo kaip tik ko
munistų. Rusų kalboj ėjo 

\... ’Krasnoje Znamia,’ lietuvių 
—’Komunistas' ir lenkų — 
’Koinmunista.* Tai buvo 
kaip ir kokia litanija —ką 
komunistai nesakytų, kar
tok tik ’melskis už mus!’



^Linksmu

CHICAGO, ILL.

Mokslo, Literatūros ir 
Satyros ftirnalas

bet ir duonos nei kųsnįo ne* 
lįko. Užėję rusai mumis api
plėšė, vėliaus vokiečiai, o 
dabar lenkai tfisai apnuogi
no. Užėjus lietuviams tar
tum saulė patekėjo, nors at
sikvėpti liuosiau galime.”

Vienok nespėjo žmonės 
atsipeikėti ’ nuo pirmesnių1 
smūgių, kaip ir vėl paliokai- 
apniko musų kraštų. 24 d. 
spalių jie isnaujo užėmė 
musų kaimų, šiuo kartu jie 
atėmė nuo žmonių viskų: 
gyvulius, duonų, javus ir 
visokius daiktus. Drabužius 
nuvilko netik nuo didelių,

ųoKų) atėmė viską. Jus, ame
rikiečiui, nei įsivaizdinti per 
galįt£, kaip skauda, širdį 
žių.rjjit į Lietuvos žmogių 
vargus, kurie tųip baisiai 
kenčia nuo - sužvėrėjusių 
nazbųinjnkų paliokų.

Savo namus radau apdau
žytus, be langų. Užklausus 
pamotės, kodėl nėrp languo- 
se stiklų, ji gailiai apsiver
kė ir liųgųodama galvų at
sakė: "Sūneli, mes netik 
stiklų languose neturime, p * * ' • * •
]|ko. Užėję 
plėšė, vėli

DRAUG platinkite ”Kefeiv’į’ tarpe savo- draugų, 
kaipo $ datHrdnkų Uik raštį. kaina metams $2.00.

. t ■ . • - '

Žvėriški tankų darbai.
• Buvęs Amerikoje Juozas 
Stančikas rašo iš Lietuvos 
savų broliui į Holyoke, Mase.

Ęrųngus broli! Duodu ži- 
uoti, jogei j Lietuvą pargrį
žau laimingai. Daiktai yisi 
parėjo, kelionėje neprapuo-

DABARTINIO ekonominio per
versmo ir bedarbės metu šioje 
Žilyje, prisieis ant laiko sustoti 
su pagalba savo broliams Euro
poje, ir atnaujinti savo kovą už 
laimę" Suvienytose Valstijose.
VISIEMS, kurie visa savo šir- 
džia ir. darbu pasiryžę padaryt 
šią šalį geriausia vieta' gyvehi- 
mui, šiuomi širdingai linkime 
LA1JIINGV IR PASEKMINGŲ 

NAUJŲ METŲ.

ii ir plaukams. 
Ite apsieiti be

ę. Mes taipgi 
i centas p.ačto

i gelžkeliu važiuojantiems žmonėm^ 
S3M0 i doriems reikia visuomet tikras tai

kąs žinoti. Gvarantuotas ant 20 mė
ty Ypatingas pasiulijimas. Mes iš- 

' siusime šį faikrooeij ant kiekvieno ad
reso UŽJ9.75 C. O. D. ir pey-siuntinut 

■kaštus, su teise jums viską peržiūrėt.
i Jei busi neužganėdintas, nemokėk ne 
: cento. Atsiminkite, jus užmokėtu-, 
I met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00i 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo-j 
tas leneiu erelis ir kabutis dykai ašį 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELS1OR WATCH CO.
•M Athenaenm 8d ar. CHICAGO. ILL j

si čionai sutvertas pirmas 
ekspedicinis būrys Lietuvos 
šaulių ir tą patį vakarą nu
vyko į frontų kovoti su len-i 
kais Leipalingio apielinkėje, j 
Aš irgi turėjau vykti. Anri 
rytojaus tris verstai už Lei
palingio, Černiauskų kaime, 
susidūrėme su lenkais ir po 
atkaklaus mūšio- lenkus nu
galėjome. Paėmėihe grobio 
2 arklius su vežimu ir vienų 
lenką į nelaisvę: o vienas li
kosi mirtinai sužeistas. Ap
valę nuo lenkų Leipalingio 
ir Kapčiamiesčio apielinkęs, 
vėl visi pargrįžome laimin
gai Į namus.

Pasilieku Jūsų j
Jaunas Valdyta.

P. S. Malonėkit atleisti. |

** Išleidžiamas pradžioje kiekvieno mėnesio. 
Baflteūi ir rimčiausias didelio formato (8x11 c.) 
žunakokį kada Amerikos Lietuviai turėjo. Ja- 
n|£ feMsokta mokslų raštai, literatūrų, eUės ta 
MldįlĮpUslapįų 24, Raina metama $1.00, pusei 
metų ? Pavienis numeris 10c. Reikalauk vieno! 
*At!iįf'< TStli & $ Superipr, Ctavetaųd, O.

d I kovai prieš lenkų (endekų) | uiitMfAa R;veržimusi Lietuvos teriton- SIB 15 UKBVuSa j°n- Ant greitųjų padarėme ****** II įleidimus ir nuėję pas Aly- 
1 1 1 1" L “ 1 taus komendantą uątvirti-

i KRUONIS, Trakų apskr. nome, kad kiekvienas Lietų-1 
24 spalių palei bažnyčių po vos pilietis, kuris tik sutiks I 
pamaldų buvo sakoma pra- prigulėti Lietuvos Saulių 
kalbos apie lenkų veržimusi Sų jungai, turi pilnų teisę 
į Lietuvą. Kalbėjo nesenai nešiotis su savim kariškų 
parvykęs iš Amerikos drg. ginklą be jokio kliudymo iš 
B. Kondratavičius ir vietos, valdžios pusės. Fotam, liko? ' 
mokytojas S. Paltanavičius, 
kurie labai gerai apipasako
jo apie lepkų žiaurumus ir 
ragino rašytis į šaulių bū
rius, kad butume pasirengę 
su ginklais pasitikti lenkus. 
Paskui nuėję eprie valsčiaus 
namo išrinkę komitetų rin
kimui aukų, už Kurias bus 
perkami kareiviams šilti 
drąųbužiąi. - Tų pat dieną 
buvo įrašoma jauni vyrai į 
šaulių burius.

į Lietuvos Respu 
| Istorija ir žerr

tcojausueisisspau

gtEtyu-

i

Pirmu 
Karta

Lietuvių ; 
dalboje !

~ ŠITAM VEIKALE TILPS VISI FAKTAI IR DOKU
MENTAI, KURIE PARODO: , ’
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paHuosų-

vuną Lietuvos. i
2. Kaip tbo pačiu laiku kunigai rėmė caro valdžią. ■
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti- .

jos, kuomet revojiupi.ia paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo. \ . • - ■ ’

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus į Lietuvos karų-
< lių kaizerio generqją Urachą ir kaip musų kunige- • 
Z liai mokino tą junkerį "Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią ir
J J išblaškė paskutinius musą a^agąreivių pienus. , ? i
A Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
\ Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko. J
•; Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir lyek kuri jų į 

savo atstovų pravedė. ; f:
R Ką Steigiamas Seimas nuveikė. . > J
1 . Pilna Lietuvos sutartis su Rusija. , ’s
Ii Lenkų ant Lietuvos užpuojimas. Ir daug-daug kitų 

dalykų.
iEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir • 

pandys, kur eina Lietuvos Respublikos rūbeliai, kaip ji- * 
padalyta į apskričiu* ir tt. Jis bus didelio formato, dailiai 
sulaikstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas. '< 

Užsisakykite šita veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $LW-

įteigdami užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa- 
duotą Ranką ir prisiųskit šitokiu adresu:

l¥ - * "KELEIVIS*.

, 25$ B«a4*ay, So. Best™, Masa.
s BLANKA UlSAKYMUl: ,

*K^Hvta” Administracijai:
Aš, žąmiąu pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už Lietuvos . 

RespubRkM tateriją ir temlapį, kuri ” KeL” adaūnistrąci.- s 
turi prfeiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš :

Nepamenu, kurio mėne
sio ir kurių dienų Kruonio 
debonas, kaipo gerus avelių 

ganytojas, nežinia iš kur 
sugriebė "Keleivio”, Nr. 23 
ir tų nedėldienį iš didelio 
gailesčio nei pąmokslo ne
sakė. Išėjęs už bažnyčios 
durų prabilo: „Klausykite^ 

• vyrai, paskaitysime laikraš- 
i tį is Amerikos, kur labai ge- < Pk r f u i v ir arų naujienų yra!” Ir prade-j AKKLLE 
jo net verkšlendamas Sįkai j Detroite šv. Povylo baž- 
tyti tų žinutę, kur buvo apie nyčios parapijomis pagavo 
jį parašyta. Manė, kad jo savo kunigą, kuiis nešėsi iš 
parapijonai taip pat veHcs- bažnyčios komunijos taures 
Bet žmonės pasiklausė, nu- po pažasčia, ir pradėjo jį 
sišypsojo ir kiek toliau paė- mušti, manydami, kad tai 
ję viens kitam sako: ”Ot, plėšikas. Kunigas buvo ke- 

„„.-i,.. tai tikra tiesa parašyta.’ liatą kartų parblokštas mi-
šin iL Norėjo žinutės padavėjų nios smūgiais Ant žemės ir!^.traukti į teismą, bet apsi skaudžiai suspardytas, 
mergeles ir pradėjo su jo- j žiurėjęs> įad ____ J____ J___ _______
mis zvėnskųi elgtis. Spiegi-j|0 nusiramino 
mas ir šaukimasis pagalbos ’
tų nekaltų nuvargintų mer-j -------- 1). A Į I:
geliu tartum peiliu varstė; ** ncidllilb j j
mano širdį. Kuomet ėmė Nu° raus« korespondento. ] Gydytojas ’S
mano drabužius, aš užpra-' Apleisdamas Amerika ! . !
testavau, sakydamas: ”Tiek.buvau žadėjęs rašinėti ”Ke- 1 • !r Chn*ur"as ! !
žemių pervažiavau ir niekas j leiviui” žinutes iš Lietuvos ! Gydo užsenėjusife i.^3 J
tų drabužių nuo manęs ne-: darbininkų gyvenimo. Bet ! vyrų ir moterų, ypatingai ly- S
Atė|nė, o jus dabar atimat. ’|deja... Aplinkybės susidėjo ! t’škas ligas. •;)
įf mane, suar^tavo ir; taip, kad jokiu budu nebuvo 1 i oa tarimu? sveika- 2 Į
tns dienas laikė Marcinkų-įgalima ka nors Darašvt anie <! tos dalukuose nėr laiškus £1

•c*
MAS8.

Vienas ”Keleivio” skaitjf- savo 
tojas, gyvenęs Woseęsteryj, Musų i 
MaSs. ir pereitų vasatų išva- nuo oku 
žiayęs Lietuvon. Šitaip rašo komunis 
'^Keleivio” redflpOai: ; Lietuvos

Patarkit ”Keleivio” skai- džiaugė, 
tytojams, o ypatingai beze- mumis 
miams, nevažiuoti šiuo tar- rengtis 1 
yu į Lietuvų, nes parvažiavę bo, prie 
gailėsis. Jau penktas mėnuo reikalu, 
kai pargrįžau iš Amerikos niųppar 
ir jau arti 15 tūkstančių iye 
murkiu praleidau ant pra- M su jo _ .
gyvenimo, o naudos nei sau, tais nuotakiais. Bet nelai- j 
nei savo šeimynai nepada- mė... Mano mintis sušaldė į 
riau nei už vienų centų. Jei- šaltos kalėjimo sienos. Bol- 
gu kas butu mane atkalbę- sevikams apleidus Lietuvų, S nuo. važiavimo į uSSvų, *** dienų atėjo pas mane , 
tam bučiau nesigailėjęs duo- Lietuvos žandarai, padarė 
tį 1000 dol. .kratų ir mane areštavo. Iš

Daugeliui susipratusių Pėdžių, nesųkė už, kųmanei 
žmonių duodu skaityt ”Ke- uzd^re kale-
Jeivį.” Visi labai gerėjasi J1”?? t,k uz sųvaites laiko 
juomi, ypač biednuomenė. į sujojau ąrestavjmo Pne-1 

' zastis. Klerikalai įskundė 1 , N s eko blogo nerašau, mane valdžiai, buk aš esąs I 
vienok maųo vardo meldžiu reikė?n |f fa.ikraštj nedėt. bS'gu
- . v. ' ., . I ševiko iš manęs nepadarė ir I
Lenkų žiaurumas Lietuvoje, turėjo paleisti nieko nepeše 1

Lenkai pradėjo veržtis i i "Dievo temai.” Vos tik pa-1 
Lietuvą 23 d. rugsėjo. Jie rėjau iš kalėjimo, kaip vėl I 
baisiai žiauriai elgiasi su lenkai užpuolė musų apie- 1 
Uetuvos gyventojais, kolįo-'Hnkę. Bojodamas patekti! 
jftsi biaunausiais žodžiais.!lenkų poniškai globai, pasi- I 
Jįe turi užėmę visų Kapčia- traukiau iš namų Alytaus I 
mięsčio valsčių, trečdalį 1 Unk. ■
Veisėjų valsčiaus, sulyg kai- čionais. prasidėjo mario I 
rno Sedžiunų. Barteli^, Bar- aktyviškas darbas už Lietu-1 
tašiunų ir Barčių kaimuose' vos neprigulmybę. Atradus J 
paėmė visus arklius su pad-1 čįonaįs daugiau drąugų so-1 
vadom, kurie jau negrįžo eiąldemokrątų, taip pat pa-1 
namo. Kluonus padarė tuš-. si traukusių nuo lenkų [si-Į 
čiųs, paėmė duonų ir drebu- veržimo, pasikalbėję pradė- ■ 
žiųs, apnuogino gyventojus; jome dirbti. Sušaukėme su- 1 
visiškai. Net ir gyvastis sirinkimų Ąlytuje ir po ilgų | 
daugeliui žmonių atėmė. 1 svarstymų nutarėme tverti'#

Lietuvos JeunikųitU. Lietuvos šaulių Sąjungų |

CIJNAKD LINI:



teliu. Batsiuvių unija

peticija ir tikisi

BANK

BANK

m '
Įimokė.nu.
pinig galite 

geriaipatiks.

Jonas Lužaitis, 65 
st., E. Cambridge,

Rengia Lietime Di r Sūnų. 
Draugystė. S*. & \1;<-

SUBATOj

Gruodžio 3 d., 1920 m. Baltic Statės Bankas užbaigta or
ganizuoti. Viešas Banko atidarymas įvyks 4 d. Sausio, 
1921 metų. .
Priimame pinigus nuošimčiams, mokame 4%. Už padė- 
liūs ant čekių sąskaitos, mokame 2%. Padėlius priimame 
ir per paštą.
Persiuntinėjimui pinigų j visas pasaulio dalis, turime ge
riausius patogumus Amerikoje ir Europoje — ypatingai 
gerai sutvarkytas yra IŠMOKĖJIMAS PINIGŲ LIETU
VOJE. .
PARDUODAME LAIVAKORTES. Prigelbstime išsi- 
ru pintį visokius legalius raštus. Atliekame visokius ban
kinius reikalus čia ir Lietuvoje.

Baltic Statės Banko Direktoriai yra šie: Advokatas J. S. 
Lopatto, M. B. Bush, Wm. Nash, A. I. Cole ir A. B. 
Strimaitis. y * ‘

BANKO VALANDOS: nuo 9 iš ryto iki 8 vai. vakare kas
dieną, išskyrus šventadienius.

CAMBRIDGE, MASS. 
Gražus vakarėlis.

LSS. 71 kuopa buvo pa- 
. rengusi gražų vakarėlį, ku
ris atsibuvo Kalėdų dienoj, 

r Apart šokių buvo koncerti
nė dalis, kurią išpildė drg. 
Br. Simanavičius, Šarkiutė 
ir O. Raulinaičiutė. Pirmieji 
du sudainavo po keletą dai
nelių solo ir porą duetų, pa 
staroji gi skambino ant pia
no.

Atsilankiusioji publika 
šiuo LSS. 71 kuopos paren
gimu buvo labai užganėdin
ta. SVečias.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOL’JS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Moda provas civiliškas ir 
krinti nališkas.
66—6? .Journal Building

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

UŽPUOLIMAS.
Pereitą nedėldieni New 

Yorke du ginkluotu banditu 
užpuolė' cigarų krautuvę 
ant Bronx'o. Pardavėjui Įg" 
rasino stovėti nejudant iš 
vietos, o patįs atsidarė sei 
fą ir pagrobę $500 pabėgo. *

PAVOGĖ ŠUNJ. Kas duos 
pirmutinis žinią, gaus $5.00. 
Stambus, apie 2> ■_> pėdų 

juodas, maišytas 
Daug dar- biskį rudais plaukais, plau- 
iš darbo, kai stangus. Pranėškite šiuo 

s numuša 
nuošimčiu.

POPIEŽIUS NEBESU
VALDO ČEKIJOS KUNI

GŲ.
Čeko- Slovakijos kunigai 

užsimanė ženytis ir Romos 
popas nekaip negali * jų su
valdyti. Gruodžio 16 d. jis 
buvo sušaukęs Vatikane 
s’aptą kardinolu mitingą ir 
„atskalūnišką” čekų kunigų 
judėjimą labai smerkė. -Jis 
jaasakė, kad katalikų bažny
čia nekuomet-neleisianti sa
vo kunigams pačiuotis ir ne
kuomet nei vesianti į bažny
čios discipliną demokrati
nių formų. Jis dar sykį ]>er- 
spėjo Čeko- Slovakijos kuni
gus, kad Jie liautųsi reikala
vę laisvės ir panaikintų sa
vo organizaciją "Jeonotą."

Išplėšė Atlantic ir Pacific 
krautuvę.

Wollaston miestelyje ne
toli Bostono, šį panedėlį bu
vo užpulta ir išplėšta žino
mos Atlantic ir Pacific Tea 
Co. firmos krautuvės. Paini 
ta $400 grynais pinigais, ku 
rie prieš Kalėdas buvo su 
rinkti.

peticija bus paduota miešo 
klerkui ir miesto gyventoai 
turės nubalsuoti, ar ma jotis 
gali pasilikti, ar turi /ut 
prašalintas.

agentūrą rier.ą =j! 
Brighton:, 40

‘ r3 
lt!

Keleivio” Bendrovės šėri- 
ninkų susirinkimas.

Ateinantį panedėlį. 3 sau
sio, apie 8 valandą vakare 
"Keleivio” name bus "Kelei
vio” Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas. Visi šėrinin- 
kai. kurie tik gali, kviečia-

nus, ir pirki per 
| kad musų ^gen- 
įenduojame tmo-
i ~ ■ i-
užeit ir apiurėt 

tas gaus gcesnj pirkim^., ir

Dr.A'Christian
SPECIALISTAS

Tel So. Boston
DAKTARAS

:A.L. KAPOČIUS
♦ LIETUVYS DENTISTAS.
‘ VALANDOS Nao 9 iki 11 ««■«.
i a I

GARBES VAINIKAS
Brangus broliai ir sesutes, jeigu 

norite, kad jūsų giminės Lietuvoj 
pinty garbės vainiką, tai siųskite 
iirukuotu.' laiškus. As parduodu dru- 
kuojamas mašinėles pigiausiai, nes 
esu agentu didžiausiu kompanijų. 
Taipgi reikale ’.šdrukuoju laiškus ir 
išmokinu drukuoti. Toliau gyvenan
tieji klauskite informacijų laiškais. 
Kurte norėtumėt išdrukuot laiškus, 
ateikite nedėldieniais. (lt

Slankę Pocius
Second st., So. *B< ston: Mass.

entra: centrai

DĖL VISŲ!
• Taisau visokius čevervkus- vvių. 

moterų ir vaikų. Padarau iš senų be
veik naujus. Gali vaikščioti kaip ka.i 
-u naujais. Padarau stipriai ir gerai 
ii pigiai. Užeikit dėl persitikrinimo. 
Visiems patogi užeiga, arti Lietuvių 
Svetainės. (3 i

A. AB AZORUS -
>01 E St.. So. Boston. Mass.

ANTANO IVAŠKEVIČIAUS OFHAS Z

361 Broadway, So. Boston, NH
TELEFONAS: SO. BOSTON 6)5.- H

10.000 KALENDORIŲ su šventėmis, dykai viggjns, kurie tik 
eis 1 musų Agentūrą pasiimti.

KAPITALAS...................$200,000.00.
PERVIRŠIS (Surplus) ... .$50,000.00mo Bostone dabar, reiškia dvigubas pelnas. VI

K.SI PIGIAI; ANTRAS. KAD BOSTONO MIE1
Bostono pertas yra naujai ištaisytas ir pa 

Yorko, todėl atvežimas tavoro ir pasažierių aug 
na ir už penkių metų Bostono namai bus dvigut 
dabar jie yra.

Lietuviai, pirkite namus nuo tokio žmogau 
vra vertas tik tiek, kiek jums arba mums yra

Kas pirks namus nuo šio t 
uždarbio po §10,000 gryno pelno ant kiekvieno

Pirkite namus tuojaus ne vien dėl gyvenini'bet ir dėl htnio 
Pirkite dabar pigiai nes už kelių mėnesių itfes p duosime juts su 
geru pelnu jums.

ENTRA. Jau pirko. Ben. Gilman, per mu: 
iš tų namu 1056—1066 Commonvvealth Avent 
šeimynų naujus namus, vertės §261.200.00.

Jeigu pirko žydas, kuris yra pats ir perku 
musų agentūrą tokius lįrangius namus, tas reiški 
turą yra atsakanti ir pirkimai kurtus mes reko 
nėms, yra tikrai geri pirkimai.

Kas turite §1000 ar daugiau, pasiskubinki: 
tuos visus namus. Kas pirmesni: 
parduodant gaus didesnį pelną.

Visi lietuvių agentai, kurie norėtumėt pa 
duoti tuos namus, gaus užganėdintas išlygas 
Kreipkitės be atidėliojimo pas A. IVAS.

ra papildę mi atvykti, 
pošovę du —.Lietuvos Atstatymo B-ves 

narių susirinkimas.
Ateinantį nedėldieni, 2 

sausio. 7 vai. vakare Lietu
vių Salėj bus Lietuvos Ats
tatymo Bendrovės vietos 
narių susirinkimas, todėl vi
si nariai teiksitės susirinkti.

Talbot kompanijos kriaučių' 
streikas dar tęsiasi į 

Talbot kompanijos Griau
čiai dar tebest re Tvoja.
Streikieriai laikosi diliau
sioj vienybėj ir pasiryžę ko
vot iki laimėjimo. Str/iklau- 

jžiauja tik nekurie bulę kom 
I traktieriai. Jie net /po stu* 
jbas bėgioja jieScodami 
streiklaužių. Darbininkai, : 
neklausykite jų. nepakenkit ’ I 
mums sunkioje kt/voje už1' 
buri, nebūkite šašais ant 
darbininkiško kūno. Tiems, 
kurie jumis kalbina, žinoki
te kaip atsakyti.

Mes, streikierių komisija, 
kreipiamės prie draugijų, 
kad jos parodytų duris 
tiems streiklaužiams, kurie 
prie jų priklauso. Nes jie 
savo biauriu darbu, streiko 
laužymu, daro didžiausią 
gėdą visiems lietuviams.

Streikierių komisija

a
 Deimantai,
perlai, auk
siniai, sidab
riniai daik-’ 
tai teisinga 
ir labai pri- 

• einama kaina dėl darbi
ninkų. Perkant vieno 

‘ dolerio vertės tavoro, 
gausite gražų sienini 
kalendorių arba gra* 
dusniką dovanų?

i Kalendorius parodo gimimą ir 
laimę -Jūsų, dienas ir koks Jūsų 
Žiede akmuo privalo būti.
Pirkdami Žiedų sau arba savo 
merginai, niekados nenumesi dy- 

' kai pinigų, bet nusipirksi laimę, 
i Nors ir nieko nepirktom bet at- 

: eikit ir persitikrinkit vertę Musų 
] Į Tavoro. Matysite kiek geresnis 

> Tavoras ir kaip nepalyginamai 
Žemesnės kainos .negu kitur.

P. VALUKONIS, 
į 375 Broadway 
Į SO. BOSTON, MASS. 
1—---------------- n------- —

LAKEPORT, N. II. 
šis tas apie Lakeport.
Lakeport miestelis yra 

mažas, turi vos apie 300) 
gyventojų. Jis guli apie mai- 
lę atstu nuo didesnio miest. 
Laconia. Tekantis vanduo 
nuo ežero Baugus į ežerą 
Opęshee padalina miestelį į 
dvi dali.

Lietuvių šiame miestelyje 
yra tik apie keturios šeimy
nos ir tuzinas pavienių. Di 
džiuma jų yra sulenkėję ir 
vadina save "prošepanais.”

Darbai kaip visur, taip ir augščio, 
čia tina prastai. , 
bininkų atleista/ 
Kūne dirba, tie/n. 
mos algos ant 1-J n

Degučid Vargdieni;

ŠOKIAI! "Io0?." 3K1A1!
^7 /-.•»? pc.*' i ’
/ Rengia Dramos ir .Muzikos Dr««g|g "G

fetnyčioj, 31 d. Gruddiio-E, 1920 
f • Prasidės 7:3m »**• »**• «r M 1 Vak

LIETUVIŲ SVETAIN
KAMPAS E IR SILVER STS4 SO.BOSI. .MASS.
Visus kviečiame! j musų vakarų, pasitikti .MAUTOS "ILS su 

naujau.'iomis oainom.-,, muzika ir šokiais ir t L
Bus geriausi muzikantai Ed. Cainpbeira Oręk—lr*.______

•C 7, . ©
* * i . •
Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentu greitai išmo- 
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visoldus muzi- 
kališkus darbus atsakančiai 
Meldžiu kreiptis visais refka- 
lais pas mane.
26 SCHOOL ST.

CAMBRIDGE, MASS.
Tel. Cambridge 7322

sus savo namus Dorchesteryie, Back Bay, Brooklinegv tone. 
Brj^htone. Ro.vburyje, Bostone mieste ir apieiinkėje.

Savininkas atvažiavo i Bostoną ant 2 mėnesių, kadmrduot 
apie 250 puikių medinių ir pirmos klesos murnių nairo mes. 
LITHUANIAN AGENCY, prižadėjome jam tuos naĄ išpar
duot'. jeigu jis duos tikras prekes ant kiekvieną namo. į 
. . . .Savininkas atsakė taip:* ”Kas norės pirTcti rtamuAsUHie, 

negalės gauti niekur pigiau kaip nuo manės, nes aš ažiavau 
į Bostoną tik tuo tikslu.Gtad išparduoti mano na: 
Rėjas pasiūlys nors kiek daugiau negu Banka ti 
aš jam parduosiu.”

KAINOS NAMŲ NUO §8.000 iki §155,000 
ĮMOKĖT REIKALINGA PO §1,000 iki SU 
Likusios sumos bus duodamos ant lengvų

Todėl, kas turite mažiukus namus ir kiek ne 
Įgyti puikų murini namą bile kurioj vietoj ir ktį 
Mes aprodysime jums visus namus.

Mes būdami šitame biznyje per 10 metų; ir ■ 
buvo mums pasitaikę, kad taip pigiai ir ant toli 
butų galima pirkti tiek daug ir tokių puikių narni 
vome ant pardavimo. |

Lietuviai su pinigais iš toliaus. važiuokite ip

kuriam JiO.OOO 

irtas $1.00.
savininko, tam n s gvaranti|jam

> dėsnio nan>.

Didelis Kriaučių Mass-Mi- 
tingas.

Seredoj, 29 d. gruodžio, 2 
vai. po pietų. Grand Opera 
House. ant Washington st.. 
palei Dover st., įvyks didelis 
kriaučių mass-mitingas, ku
riame bus apkalbėtas 
abdnas dabartinis kriaučių 
padėjimas. Šiame mitinge 
kalbės generalis Amalgama- 
ted Clothing Workers of A 
merica Unijos prezidentas 

į S. Hillman. Beto kalbės ita
liškai -Jioonno Sala, žydiš
kai — A. Millers, lietuviškai 
—vietinis biznio agentas. ■

Kviečiame visus Bostono 
ikriaučius atsilankyti.

-Joint Board, A.CAV.A. 
, Boston, Mass.
\ ----------

PATRIOTAI APGAUDI- 1 1‘ NĖJA VALDŽIĄ. 1 Unn°

Laikraščiai praneša, kad j _ Lynno avalinės isdirbys- 
New Yorke valdžia 'užvedė Sės darbininkai dabar renka 
prieš Rokfelerį bylą, reika- piliečių parašus, kad praša- , 
Jaudama iš jo $292,678 mo- dabartinį to miesto
kesčių, kuriuos jisai nusuko majorą, kuris pasirodė di-’ 
jai. žinoma, stačiai nepasa-.džiausiu autokratu ir di-Į 
Ryta, kad "nusuko” — ne, 
apie tokius patriotus, kaip 
Rokfeleris, taip nekalbama. 
Valdžia sako, kad ponas 
Rokfeleris padarė tiktai 
"neteisingą ir klaidinantį 
raportą” apie savo turtus. 
Mat, jis Užslėpė 50,100 savo 
seni Illinois Pipe kompani
joj ir "67,170 šėrų Prairie 
Pipe Line kompanijoj, už 
kuriuos reikėjo mokėti 
$292,678 takfii. Ir tai buvo’ 
da 1916 metais.

Bet taip yra ne su vienu 
Rokfelerių. Dabartiniu lai
ku, kuomet visų kompanijų 
Šerai yra labai nupuolę, tai; 
visi patriotai juos parduoda j 
ir vėl atgal perka, tuo budu 
atėjus laikui mokėti taksas 
jie parodys, kad parduoda
mi jie turėjo labai didelių 
nuostolių — ir taksų jiems 
nereikės mokėt. Bet ištikru- 
jų jie tą pardavimą daro 
tiktai tam. kad apgavus val
džią. nes jie tuos Šerus par
duoda ir tuo pačiu laiku 
perka juos atgal. Taksas tu
ri mokėti tiktai darbininkai.

W. F. SEVERĄ CO 
EDAR RAPiDS. (OVS A
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