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LIETUVTAI PAĖMĖ 
SUVALKŲ MIESTĄ.

Bet Lietuvos valdžia nori 
kraujo liejimą sustbdyti ir 
pataria šaukt konferenciją, 

kad nustačius rubežius.
„Christian Science Moni- 

tor’’ korespondentas iš Lon
dono telegrafuoja:

Padėtis ant Lenkijos-Lie
tuvos rubežiaus labai opi. 
Mūšiai eina toliau ir lietu
viai užėmė jau Suvalkų mie
stą. Londone lietuvių diplo
matai šitą užėmimą apgai
lestauja, nes jie mano, kad 
lenkams tas duos pamato 
tolimesniams kariškiems 
žingsniams.

' Kad situacija yra labai 
rimta, tai parodo ir tas, jog 
šiomis dienomis iš Kauno 
buvo; atšaukta lenkų misija. 
Šita misija buvo atvažiavus 
Kaunan tikslu nustatyti de
markacijos liniją tarp lietu
vių ir lenkų kariumenių Au
gustavo-Suvalkų apskrityje.

Bet pirma, negu prieita 
prie kokios sutarties, truko 
rusų frontas ir lenkų kariu
menė Dradėjo veržtis Lietu
von. Čia ji susidūrė su lietu
vių kariumene ir savaimi 
išsivystė karė.

Lietuviai pilnai pripažįs
ta, kad dėl rubežiaus jiems 
reikia su lenkais susitarti ir 
jie nori pavesti tą klausi
mą vyriausiai sąjungininkų 
Tarybai išrišti.

metę nepabaigtas derybas 
Kaune, užpuolė netoli Au
gustavo buvusią lietuvių 
kariumenę, nuvarė ją tolyn 
ir giliai Įsiveržė Lietuvos te
ritorijom Tuo budu lietuvių 
komanda buvo priversta 
imtis žingsnių, kad atrėmus 
užpuolikus.

„Lietuvos valdžia, trokš
dama sulaikyti tolimesnį 
kraujo liejimą ir parodyti, 
kad ji -nori gyventi su Len
kija ramybėj ir sutikime, 
pataria tuojaus pertraukti 
mušius ir pasiųsti įgaliuo- 
tus delegatus, kad nustaty
tų demarkacijos liniją, šito
kie delegatai galėtų susirin
kti Mariampolėj.

„Kaip tik demarkacijos 
linija bus nustatyta, Lietu
vos valdžia yra pasirengus 
tuojaus sueiti į derybas, kad 
išrišus visus klausimus. 
Kaipo pamatą tokioms de
ryboms, Lietuvos valdžia 
priima tas išlygas, kurios 
jau buvo nustatytos lenkų ir 
lietuvių atstovų Rygos kon
ferencijoj.’’

True translation filed with the post- 
master at Boston. Mass., on Šept. 
15, 1920, as required by the Act of 

• October 6, 1917.

LIETUVIAI GALI SUSI- 
VIENYT SU RUSAIS.
Washington.

čia oficialės žinios sako, kad 
lietuvių kariumenės vadas 
generolas Žukas įteikęs len
kų kariumenės atstovams 
Kaune pranešimą, kad jei
gu lietuvių reikalavimai de
lei rubežių nebus priimti, 
tai Lietuva susivienysianti 
prieš lenkus su Rusijos bol
ševikais, o reikalui esant— 
ir su vokiečiais.

(Šita žinia, matyt, išeina 
iš lenkų propagandos malu-; 
no ir platinama lenkų atsto- Į 
vybės Washingtone.—Rd.)

LIETUVA SIŪLO KON
FERENCIJAI KALVA

RIJĄ.
Paryžius. — Lietuvos val

džia pasiūlė, kad lietuvių- 
lenkų konferencija butų lai
koma Kalvarijoj, vietoj Ma- 
riampolėje.

Mariampolė stovi ant len
kų linijos, o Kalvarija gi
liau Lietuvoje.

laukia TIK G V ARA X- 
TIJŲ NUO LATVIŲ.

sąjungų kongresas. Delega
tų iš visų Kanados kraštų 
susirinko apie 500. Kongre
sas tęsis apie sąvaitę laiko. 
Tarp kitako bus svarstoma 
darbininkų santikiai su 
darbdaviais, su valdžia, ko
va su brangumu, dalyvavi
mas politikoje ir ateivystės 
klausimas. Vadai tikisi, kad 
radikalai stengsis paimti 
kongresą į savo rankas, to-

Tautų Lyga svarstys
Lietuvių-Lenkų ginčus.

LIETUVA ATMETA LEN
KIJOS REIKALAVIMĄ.
Lenkijos valdžia buvo nu

siuntus Lietuvai notą, rei
kalaudama kad lietuvių ka
riumenė pasitrauktų už 
frąncuzų nustatytos linijos.

Lietuvos ministeris Puri
ckis telegrafuoja dabar iš 
Kauno Lietuvos; Atstovybei 
Washingtone, kad į tą lenkų 
reikalavimą Lietuvos val
džia davė šitokį atsakymą:

„Lietuvos valdžiai labai 
gaila, kad ji negali išpildyti 
Lenkijos valdžios reikalavi
mo—atitrauti lietuvių ka
riumenę už linijos, nu
rodytos Lenkijos notoj, nes, 
viena, atiduoti liuosu noru 
žemę, kuri randasi jau Lie
tuvos resDublikos rankose, 
butų laužymas neutraliteto 
linkui Rusijos: antra gi, 
mes skaitome šitą žemę ne
užginčijamai lietuvių žeme.

„Kas dėl demarkacijos li
nijų, kurios yra patariamos 
jūsų telegramoj 2 d. rugsė
jo, tai leiskit atkreipti jūsų 
domą į tą faktą, jog tos lini
jos buvo nustatytos prie y-.
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LIETUVOS VALDŽIA 
PERSIKĖLĖ VILNIUN.

Francuzai iabai susirūpinę, 
kad lenkai negalės to miesto 

atgauti.
Paryžius. — Gauta čia ži

nia sako, kad Lietuvos sos
tinė jau perkelta iš Kauno į 
Vilnių. Nors oficialiuose ra
teliuose čia žiūrima į tai su 
nepasitenkinimu, tečiaus 
faktas jau įvykęs. Čia nuro
doma, kad perkėlimas Lie
tuvos sostinės Vilniun turės 
iššaukti didelio sujudimo 
Lenkijoj, kuri skaito Vilnių 
savo miestu.

Susirūpinę frąncuzų dip
lomatai ir tuo, kad Rygos 
konferencija ilgai neatsida
ro, nes Paryžiuje stiprėja 
tas įsitikinimas, kad bolše
vikai greitu laiku gali atsi
gauti ir gali užduoti Lenki
jai skaudų smūgį. Su Lietu
vos pagalba, Lenkija gali 
būt visai sumušta.

Francuzija labai rūpinasi 
Lenkijos neprigulmybe ir 
nori, kad Rygos ir Mariam- 
polės konferencijos įvyktų 
ir karė su rusais ir lietu
viais pasibaigtų.’

80,000 LIETUVIŲ IR 100 
KANUOLIŲ SAUGOJA 

RUBEŽIŲ.
Iš Varšavos pranešama, 

kad palei demarkacijos lini
ją, lietuviai sutraukę 80,000 
kareivių, 100 kanuolių, dau
gybę kulkasvaidžių ir oriai-
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RUSAI TAIKOSI SU
FINAIS.

Taikos derybos tarp Fin-lf 
landijos ir Sovietų Rusijos ^vo“ ndiečfamvhę Lfk 
ouvo anądien pertrauktos, deiegatams ir eksper- 
bet Sovietų Valdžiai pra- tams, bet ne darbininkams.

VC bUV° aUdarytos Pakol tokia garantija Ru- 
'sijos ir Ukrainos delega
cijoms nebus duota, delega
cijos negalės Rygon važiuo
ti, sako Rusijos užsienio mi
nisteris Čičerinas.

Lenkai, pasitraukę iš Su
valkų, padavė skundą ant 
lietuvių Tautų Lygai. Lie-

I ■. .

Tuo tarpu rusų-lenkų fron
te eina mūšiai.

Nors taikos derybos Ry
goje artinasi, bet mūšiai 
tarp lenkų ir rusų eina kaip 
ėję. Generolo Budenio kava
lerija, kurią lenkai gyrėsi 
andai visiškai „sunaikinę”, 
kaip parodo čičerino prane- . , , . x „ 
Šimas, tebėra da gyva ir ata lie‘ Iau^iamo triukšmo^ 
kuoja lenkus. ... . . .

Rusų taikos delegacija Lietuva perka Laivyną 
Rygon da neišvažiavo, nes —-------- 1
latvių valdžia da negvaran- KOMISIJA LONDONE 
tavo jos darbininkams as-; * ——
mens neliečiamybės, čičeri-i 
nas pasakė, kad kaip tik ne-: 
liečiamybė bus gvarantuo- i 
ta, delegacija tuojaus išva
žiuos. Kuomet derybos ėjo 
Minske, tai rusų buvo gva- 
rantuota pilna neliečiamy
bė visiems lenkų delegatam 
ir jų darbininkams. Vaikš
čioti po visą miestą jie ne
galėjo, nes buvo karės sto
vis, bet jų asmens ir doku
mentų neliečiamybė buvo 
pilnai gvarantuota. Tuo 
/arpu latvių valdžia g\’a-

i

i

ŠITO PRAŠĖ PATI 
LENKIJA.

Dorpate.
Derybos pairo dėlto, kad 

rusai nesutiko atiduoti fi
nams Pečenegos uostą ir te
ritoriją. šita teritorija veda 
prie Šiaurės Okeano 
ir turėjo būt atiduota Fin- 
liandijai 1864 m. mainais už 
ginklų fabrikas, kurių RiBi-IĮ„^į'VtarTaiko'1 Suvalkus 
ja gavo iš Fmlandijos neto- , — •
ii Petrogrado. Nors Finlan- - ■-.................
dija tas dirbtuves Rusijai iatidavė, bet Rusija Pečene-Itvtos hnl’os> ”lenkai 
gos teritorijos jai nedavė. Ir 
buvusiose dabar dervbose

užėmę, nors tas miestas ran 
dasi už sąjungininku nusta- 
............... . / ’ ’ i vien 
tik tą liniją pripažįsta.

Sutarties tarp Lietuvos ir 
Sovietų Valdžios paliokai

i f- v visai nepripažįsta ir nusta-sutiktų atiduoti finams tą tvtus pLietUvos ir Rusi- 
žemę tik tuomet, jeigu finaiqtmpta jie. 
atsižadėtų nuo Kerelijos. 
Finai su tuo nesutiko ir pa
metę derybas išvažiavo na
mo.

Dabar Sovietų Valdžia

jos rubežius atmeta. -Jie, 
matyt, nori, kad Vilnius 
jiems vėl tektų.

Todėl labai galimas daik
tas, kad taikos konferenci-

tik tuomet lietuviai padarė 
kontr-ataką ir išvijo užpuo
likus laukan.

Šitų faktų lenkai nepa
duoda Tautų Lygai. Tą tu
rės patįs lietuviai pasakyt 
Paryžiuje.

Abidvi šalįs kviečiamos at
siųsti savo atstovus Pary

žiun.
Londonas. — Tautų Ly

gos Taryba nutarė peržiū
rėti sekančiam savo susirin
kime Paryžiuje 16 rugsėjo 
lietuvių-lenkų nesutikimus. 
Šito prašė pati Lenkija. 
Abiejų šalių valdžios gavo 
jau pakvietimą prisiųsti sa
vo atstovus į Paryžių, kuo
met atsidarys Tautų Lygos 
Tarybos posėdžiai tenai.

Paduodama skundą ant 
Lietuvos, Lenkija savo no
toj pripasakojo Tautų Ly
gos Tarybai, kad traukian- 
ties lenkų kariumenei iš Ru
sijos, Lietuvos valdžia pa
dariusi su bolševikais sutar
tį ir davusi raudonajai ar
mijai teises naudotis Lietu
voj teritorijomis ir steigti 
tenai papėdžių. Šitoks pa
sielgimas vienas jau laužąs 
Lietuvos neutralitetą karė
je tarp Lenkijos ir Sovietų 
Rusijos.

Traukianties atgal, sako 
enkų nota, Lenkijos kariu
menė turėjo apleisti Augus
tavą, Suvalkus ir Seinus, 
kuriuos Vyriausia Sąjungi- 
įinkų Taryba 8 gruodžio 
1919 metų yra pripažinus 
Lenkijai. '

Lietuvių kariumenė tuo- 
iaus šitą plotą užėmusi ir 
pradėjusi persekioti lenkų 
gyventojus. Kuomet lenkų 
irmija atrėmė bolševikus ir 
zėl atėjo pas Augustavą, 
Lietuvos valdžia pareiškusi, 
tad ji nepripažįstanti sė
daus nustatytų rubežių ir 
lareikalavusi, kad lenkai 

“trauktųsi už Augustavo- 
Trajevo linijos.

„Lenkų kariumenė bandė 
risą laiką išvengti kraujo 
iraliejimo’’ ‘ 
tkundas,

LENKAI TAIKOS KON- 
FERENC1JON NESISKU

BINA.
Lenkų delegacijos kelionė 

Rygon buvo atidėta iki ne
dėlios, o paskui ji turėjo iš
važiuoti kaip panedėlį iš 
Varšavos į Dancigą, o iš te
nai jūrėmis Rygon. Tas pa
rodo, kad prie taikos lenkai 
nesiskubina. Sakoma, kad 
francuzai juos prilaiko. 
Wrangelio štabo viršinin
kas taipgi esąs Varšavoj ir 
dedąs visas pastangas, kad 
pratęsti lenkų rarę su ru-t 
sais, nes kuomet lenkai su 
rusais kariauja, tai genero
lui Wrangeliui lengviau. 
Bet Lenkijos žmonės esą 
taip ištroškę taikos, kad 
lenkų delegacija turėsianti 
Rygon važiuoti — nori ar 
nenori. O sykį ji nuvažiuos, 
taika busianti padaryta. 
Apie tai nesą abejonės.

Dalykų žinovai tvirtina, 
kad lenkų delegacija nega
linti išsirengti Rygon dėlto, 
kad lenkai tarp savęs nesu
sitaiko dėl taikos išlygų. 
Tikrai pastovios taikos len
kai nesitikį. Bet žmonės no
rį, kad kokia nors sutartis 
butų padaryta, taip kad di
delės karės išlaidos butų su
stabdytos, ūkininkai galėtų 
sugrįžti prie savo darbo ir 
kad butų galima pareika
lauti iš valdžios reikalingų 
reformų, kurios dėl karės 
buvo atidėtos.

DERA 4 GARLAIVIUS.
Ketina atidaryti savo liniją 
tarp Klaipėdos ir New Yor

ko.
"Christian Science Moni- 

tor” korespondentas prane
ša iš Londono šitokių žinių: 

Iš autoritetiškų šaltinių 
aš sužinojau, kad Londone 
dabar yra finansinė Lietu
vos komisija, kuri buvo at
siųsta čionai nupirkti tris 
ar keturis didelius garlai
vius, kad įsteigus tikrą jū
rių liniją tarp Klaipėdos ir 
New Yorko. Lietuvos garlai
viai vaikščiosią per Angliją.

Informuotojas man pasa
kė, kad bolševikams pasi
traukus, Lietuva greitai at
sigauna ir finansiškai kas 
diena darosi tvirtesnė. Jai 
tečiaus stinga priemonių 
eksporto ir importo preky
bai, todėl į Klaipėdos uosto 
išvystymą ji žiuri kaipo i 
svarbiausi veiksnį savo pre
kyboj. Rusijai taipgi bus 
daug naudos iš to uosto, nes 
jis būna atdaras per apskri
tus metus (neužšala), o Lie
tuva darydama taiką suti
ko, kad rusams butų leidžia 
ma siųsti savo prekes per 
Lietuvą be muito.
NORVEGIJOJ NERAMU

Norvegijoj prasideda ašt
ri klesų kova. Geležinkelių 
ir uostų darbininkai rengia
si į generalį streiką ir keti 
na suparalizuoti visą šalies 
gyvenimą, jeigu iki 20 d. šie 
mėnesio nebus išpildyti jų 
reikalavimai. Buržuazija 
tuo tarpu organizuoja strei
klaužių armiją, kuri, darbi
ninkams sustreikavus, gale 
tų užimti jų vietas. Norve 
gijos valdžia labai atžaga 
reiviška. Parliamente yra 
tik 18 socialistų. Ministerija 
susideda iš 8 atžagareivių ir 
tik dviejų liberalų.--- —>
Ketvirtas bankas ušsidarė

Pereitą pėtnyčią valdžia 
uždarė Bostono Prudentia 
Banką. Uždarymo priežas
tis esanti tame, kad pasta 
ruoju laiku daug indėlių iš 
to banko buvo išimta, o icit: 
pinigai paskolinti netiku- 
šiom sąlygom. Nors bankas 
turto turi, bet to turto nega
lima esą paversti pinigais 
Tame banke yra Massachu 
setts valstijos padėta S40,- 
000 pinigų. Bostono miestą: 
seniaus irgi laikydavo tame 
banke savo pinigus, bet pas
taruoju laiku išėmė. Tai įav 
ketvirtas bankas šį rudenį 
Bostone užsidaro.
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LENKU VALDŽIA NE
SUKALBAMA.

Varšava. — Lenkų užsie-
sako palioku nio ministeris gavo nuo Lie-

_____ , „bet 2 d. rugsėjo tavos valdžios notą, kurioj 
ietuvių kariumenė užpuolė Lietuvos valdžia atsisako

įjaoar sovietų valdžia; • • R • b atstovauja-1 
sutiko savo nusistatymą pa-ir'Lie uva. ka<i bendrai! 
keisti ir derybos vėl eina. išrišus klausjma.
Finų nusistatymas linkui;
Karelijos yra toks, kad pa-; RUSAI PAĖMĖ ANGLŲ 

KANUOLIŲ.
Bolševikų vyriausybės 

pranešimas sako, kad Brestj 
-Litovsko šiaurėje raudono
ji armija išėjusi ant aikštės, 
kuomet pietvakarius nuo 
tos tvirtovės verdanti atka- 
kliausia kova. Vladimir-V o- 

jlinsko apielinkėje raudonoji 
kariumenė, priešo spau-i 

į džiama, pasitraukė už Bugo 
j upės.

Laike mūšio apie Lember- 
(Galicijoj), bolševikai 

paėmė 300 lenkų nelaisvėn 
ir tris naujas anglų kanuo- 
les 

: Pietų Rusijoj sumuštos; 
Wrangelio ekspedicijos lie- 
kanos po priedanga laivyno 
artilerijos susėdo į laivus

atitraukti savo kariumenę 
už Focho nustatytos linijos, 
o pataria sušaukti Mariam
polėj konferenciją, kad nu
stačius naują demarkacijos 
liniją.

Užsienio ministeris Sa
pieha turėjo su kitais minis- 
teriais pasitarimą ir paskui 
paskelbė, jog Lenkija nu
siuntusi reikalavimą, kad 
lietuviai pasitrauktų už Fo
cho linijos be jokių tolimes
nių diskusijų. Jeigu lietu
viai pasitrauks, tai lenkai 
sutiksią laikyti su lietuviais 
konferenciją dėl rubežių, 
kitaip — ne. Lenkai taipgi 
nori gvarantijų, kad lietu
viai nedraugautų su vokie- 

ftinisterišlčiais, nei su Rusijos bolševi
kais.

Galicijos pasienyje rusų 
armija pradėjo afensivą a- 1U J..----Jr eįna

enkų kaveleriją Seinuose ir 
švijo ją. Keturi lenkai buvo 
įžmušti. Paskui lietuvių ka- 
■iumenė užėmė Suvalkus ir, 
tarės neapskelbus, žengė 
uit Augustavo. Buvo patir
ia, kad su lietuviais veikia 
lolševikai.
”Todel Lenkijos valdžia 

laduoda šituos faktus Tau
tų Lygai ir prašo panaudo- 
i visas prieinamas jai prie-; 

mones, kad sustabdžius Lie-i 
uvos valdžios sebravimąsi 
u sovietais ir privertus ją 
šsižadėti keistų jos žings- 
lių, idant Lenkijai nereikė- 
ų pradėti karę su seseriška 
auta.”

Po šituo skundu pasirašė 
enkų užsienio i„...__ L,
cunigaikštis Sapieha.

Bet lenkai čia meluoja. 
Jie kelia didžiausį lermą dėl 
• . • 1 ’ A •• f

gal pačių gyventojų apsis
prendimą Karelija linksta 
prie Finlandijos. Iš viso Ka
relijos žemėj yra 220,000 gy
ventojų, o rusų tarp jų tik 
41.000. Dabar Karelija yra 
užimta sovietų kariumenės, 
bet suvažiavę andai devy
nių apskričių atstovai nuta
rė reikalauti, kad sovietų 
kariumenė butų ištraukta, o 
Karelija priskirta prię Fin
landijos.

Finai yra giliai įsitikinę, 
kad Sovietų Rusija sutiks gą- 
atiduoti Kareliją ir Pečene- ” 
gą Finlandijai ir kad ši mė
nesį bus padaryta taika.

JOFFE VAŽIUOS 
RYGON.

Rusų taikos delegacijos Azovo "juroj ir nuplaukė, 
galva Rygoje busiąs Joffe 
Kiti delegatai bus Obolens-

patingų sąlygų, be Lietuvos vių. Lietuviai esą apgink 
žinios ir sutikimo. Lietuvos luoti vokiečių ginklais, o ap- 
valdžia niekados ant šitų Ii- rirengę Amerikos ir Angli- 
nijų nėra pristojusi. .Vaduo- Jos uniformomis.
damos susitakvmo dvasia ir _—:
trokšdama išvengti tarp NUTARe NELEIST GIN- 
lenkų ir lietuvių kariume- KLŲ LENKAMS.
nių susikirtimo, Lietuvos Iš Romos pranešama, kad 
valdžia savo notoj 27 rug- Šveicarijos darbininkų są- 
piučio buvo pasiulvjus nu- junga nutarusi panaudoti 
statyti demarkacijos liniją, visas galimas priemones,statyti demarkacijos liniją.

* Tuo tarpu lenkai, nieko ne- kad neleidus gabenti per 
atsakę Į tą pasiūlymą ir pa- Šveicariją ginklų I^enkijai.

KUi delegatai bus Obolens- žinia iš Sevastopolio sa
ki, Manuilski ir Kirov. Be ko kad i šiaurės vakarus 
to, bus du ekspertai, prof. nuo Azovo .Juriu gen. M ran 
Bop-ofPnov ir geHo arrnjja paėmusi visą

j 24-tą bolševikų brigadą.
Bogoiepov ir Novitski. ir 
trįs sekretoriai.

• X • ~ T n - a nauc u <2AUI1ZMV<< a-letuvių užpuolimo 2 rugse- biem Brodų pusėm ir eina 
10. Bet* Jie nesako, kad jie ant ^^4? 
lirma užpuolė lietuvius 30. “ '
•ugniučio. Kuomet lenkai i Pasiųsta gen. Wrangelio 
nuėjo jau toli už Seinų ir ekspedicija į Kubaną tapo 
Augustavo, ir įsiveržė tik- visiškai bolševiku sunaikin- 
ron Lietuvon apie 50 mylių, ta.
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PATARIA JVEST ANGLŲ 
KALBA LIETUVOJE.
Jurkūnas- šeinius rašo 

kauniškėj „Lietuvoj” apie 
tarptautinę kalbą. Jis sako, 
kad Lietuvai reikalinga 
tarptautinė kalba, kaipo i- 
rankis Įvairių tautų žmo
nėms susikalbėti. .Jo nuomo- 

'ne, anglų kalba esanti leng
viausia ir geriausia atatin- 
ka gyvenimo reikalams, to- 

* dėl tą kalbą jis ir pataria 
priimti tarptautine kalba.

„Lietuvos Ūkininkas” su 
tuo nesutinka, nes senai jau 
esą išrodyta. kad nei vieno® 
tautos kalba netinka i tarp
tautinę kalbą, nes tuomet ji 
butų keliama augščiau kitų 
kalbų. Antra vertus, Įvedus 
anglų kalbą, s u laiku 
kai kuriose šalyse žmonės 
galėtų ištautėti ir virsti an
glais. Taip galėtų atsitikti ir 
su Lietuva.

Tas tiesa. Tarptautinės 
kalbos reikalas gyvenime 
senai jau jaučiamas, tečiau® 
žmonės šituo žvilgsniu yra 
da tiek kūdikiški, kad jiems 
rodosi, jog priimti kitos tau 
tos kalbą butų paže
minimas jų tautinei kalbai. 
Dėlto buvo jau keliatas kar
tų bandoma padaryti dirbti
ne kalbą. Geriausio pasise
kimo iš visų tu kalbų turėjo 
„Esperanto.” kurią sustatė 
Dr. Zamenhof. Prancūzijoj, 
Anglijoj, Vokietijoj ir Ru
sijoj šita kalba buvo Įvesta 
ir kaikuriose mokyklose. A- 
merikoje yra ir esperanti
ninkų draugija, kuri turi 
apie i 0.000 narių. Ohio vals- 

’ ti joj Esperanto kalba yra 
išguldoma augštesnėse mo
kyklose (high schools), o 
Massachusetts valstijoj — 
Technologijos Institute.

Tečiaus kol kas Esperan
to yra da labai netobula ir 
susideda vos tik iš apie 2,- 
000 žodžių, taigi da „biedne- 
snė,” negu lietuvių kalba. 
Ištobulintos kalbos, kaip an
tai anglų, vokiečių, francu- 
zų, turi daugiau kaip po 100 
000 žodžių.

Žiūrint Į pasauli altruiz
mo žvilgsniu, priimti kurios 
nors tautos ištobulintą kal
bą tarptautine kalba yra ne
tik galima, bet ir reikėtų. 
Kad ir ištautėtų mažesnės 
tautos, tai juk nedidelis bu
tų daiktas. Daleiskime. kad 
visi lietuviai rytoj pabunda 
savo kalbą užmiršę, o išmo
kę anglų — ar jie butų nu
skriausti ? >

Paklauskite bent vieno 
anglo, ar jis jaučiasi labai 
likimo nuskriaustas, kad jis 
ne lietu vys, o anglas? -Jis 
jums atsakys, kad jis nieka
dos savęs ant lietuvio ne
mainytų.

Bet nereikia nei anglo. 
Paimkite Amerikoj augusi 
lietuvį, kuris moka da lietu
viškai ir gerai yra išmokęs 
angliškai, ir paklauskite jo: 
kuria tų dviejų kalbų jis sau 
pasiliktų, jeigu vienos jam 
reikėtų išsižadėti? Jus pa
matysite, kad jis pasiliks 
anglų kalbą.

Kalba visuomet yra ge
resnė ta, kuri yra plačiau ci
vilizuoto pasaulio vartoja
ma ir geriau ištobulinta.

Geriausia gi kalba butų 
ta, kuri butų vartojama vi
sam pasaulyje. Todėl, altru
izmo žvilgsniu žiūrint, juo 
greičiau kalbų skirtumas 
ant žemės išnyks, tuo geriau 
bus žmonijai.

Žinoma, patriotui tokia 
mintis yra baisi. Jis —kaip 
tas francuzų poeto aprašy- 
tasai gaidys: atsistojęs ant 
savo šiukšlyno gieda tik siu 
kšlvnui tinkamą giesmę, ir 
didžiuojasi, kad jeigu ne jo 
giesmė, tai saulė iš ryto ne
tekėtų!

i IR JIE NORI KARDO.
Tūlas laikas atgal vyčiai 

buvo nutarę nupirkti aukso 
kardą ir nusiųsti ji Lietuvos 
generolui Žukauskui dova
nų. Tuo tikslu jie buvo Įstei
gę "kardo fondą ’ ir rinko 
aukas.

Bet vėliaus, kuomet paaiš
kėjo. kad generolas Žukaus
kas yra lenkų šalininkas, 
vyčiai savo nutarimą atmai
nė. Pastarasis jų savažiavi
mas nutarė:

"Aukso kardo fondą didinti 
ir sukėlus reikalingą ' suma, 
kardą nupirkti ir Įteikti Lietu
vos valstybei su išlyga, kad 
ant jo butu išrėžtas vardas- pa
vardė žymiausio Lietuvos ge
nerolo kare už nepriklausomy
bę.”
Šitas vyčių nutarimas la

bai patiko Brooklyno 1‘Lais- 
vei,” ir 209-tam numeryje ji 
sako:
"Labai gerai, kad vyčiai tą kar
dą skiria valstybei, nes kada 
Lietuvą užvaldys darbininkai, 
tai ir tas kardas paklius į iii 
rankas. Tuomet ant antros pu
sės galima bus ižrėžti V. Kap
suko vardą-pavardę.”
Vadinasi, kardo klausimu 

mūsiškiai komunistai nie
kuo nesiskiria nuo vyčių: ir 
vieni mato jame garbės, ir 
kiti mato garbės.

ŠNIPŲ UŽMOKESTIS.
Frainos 

nas „Laisvė” 
kad valdžia : 
karnai savo : 
na. Rugsėjo 
rašo:

‘partijos” orga- 
„ nusiskundžia, 
nevisuomet tin- 
šnipams atlygi- 
4 numeryje ji

"Daugelis 
jai pasidarbuoti, 
gavus šiltesnes vieteles. Bet 
kartais buržuazija nekaip atsi
moka savo tarnams. Pav.. tcaro 
laiku daugelis tarnavo šnipais, 
daugelis gyventojų teikadavo 
naudingų valdžiai žinių. Val
džia tais laikais nepaisė, ar tie 
šnipai piliečiai, ar verti pasiti
kėjimo, bet noriai priiminėjo 
nuo jų visas teikiamas žinias. 
Pranešėjai manė, kad paskui, 
karui pasibaigus, galės gauti 
atlyginimą už savo triūsą.”
Tečiaus jie to atlyginimo 

negavo, sako „Laisvė.”

mėgsta buržuazi- 
kad paskui

i

tarybinėj Rusijoj galį buM; 
Lietuvos nepriklausomybės 
viltis. Jeigu sovietų valdžia’ 
griūtų, jeigu jos vietą užim
tų Kolčakąi, tai sudieu butų 
Lietuvos nepriklausomybei,’ 
sako Plečkaitis. Todef jis 
džiaugiasi, kad su Rusijos 
darbininkais padaryta tai
kos sutartis ir pataria tą su
tarti patvirtinti. Kaip žinia, 
ji jau patvirtinta.

Mums rodos, kad Plečkai
čio nuomonė yra sveikesnė 
ir teisingesnė.

K. ŠLIUPAS BUVO AREŠ
TUOTAS.

Ne\v Yorko „Evening 
Post" korespondentas A. 
Ruhl, kuris atvyko Vilniun 
tuojaus pasitraukus iš tenąi 
rusams, praneša šitokių ži
nių:

"Per tris okupacijos sąvaites 
bolševikai padarė daugybę are
štų ir egzekucijų. Sako, kad tų 
areštų ir žudymų skaičius sie
kiąs šimtų, nors tikrų žinių da 
nėra. Man pačiam teko matyt 
paliuosuojant keturiasdešimts 
civilių kalinių, kurių keliolika 
buvo bolševikų pasmerkti eg
zekucijai. Kai kurie buvo areš
tuoti dėl to. kad mainais jie ne
norėjo priimti bolševiku pinigų 
taja kaina, kaip bolševikai kad 
reikalavo. Į "crezvičaikos” (ne
paprasto revoliucinio tribuna- 
lo) rankas buvo patekęs ir Kei
stutis šliupas, daktaro šliupo 
sūnūs, kuris atvyko čia kartu 
su kitais Amerikos lietuviais. 
Revoliucinis tribunalas. iškvo
tęs ji iš pat panagės, galų gale 
paleido. Tarp paimtų Į- Rusiją 
Įkaitų buvo grafas Antanas 
Tiškevičius, narys plačiai pasi
šakojusios šeimynos turinčios 
Lietuvoje milžiniškų nuosavy
bių."
Paskutiniąją sąvaitę Vil

niuje ė j us i 
propogandos 

tarp lietuvių 
Vilniuje darbavosi bolševi
ku naudai netik Z. Aleksa 
(Angarietis) su Kapsuku, 
bet ir sugrįžęs iš Amerikos 
Stoklickis (žydas), 
būdamas Amerikoje veikė 
tarp rusu komunistų.

didžiausi?
kova 

ir bolševiką

kuris

PROSTITUCIJA KATA
LIKIŠKOJ LIETUVOJ 

LEGALIZUOTA.
Lietuvos laikraščiai rašo, 

jog prostitucija dabar tenai 
e i taip išsiplėtojo, kad kraštui 

Eet tai nevisai tiesa. Kiek arėsią biauriausių ligų epi- 
žinoma, Fraina už orga-! demija. Štai Kauno „Lietu- 
nizavimą „komunistų parti- va.” valdžios organas. 171- 
jos” gaudavo gerą algą iš mam numeryje rašo: 
šnipų departamento. Yra; 
žmonių, ką matė to departa
mento ir/fekius su Frainos

IALDEMOKRATŲ 
SKILIMAS.

"Kareiviai sugrįžš į namus 
ir uškrės amžina epidemija vi
są Lietuvą. Tada, vos ėmusi 
gyvuoti valstybė — tauta ims 
nykti: padidės mirtingumas: 
sumažės gimimas.

"Su venerinėm ligom reikia 
rimtai kovoti. Ligšiol maža kasKuomet Lietuvos taikos

sutartis su rusais tapo pa- nuveikta Prostitut.iu reglamen. 
duota Steigiamam Seimui i 
patvirtint, socialdemokratų 
nuomonės pasidalijo: vieni i 
stojo už sutarties patvirtini
mą, kiti — prieš.

Mes patariam skaitytojui 
perskaityt straipsni „Lietu
vos taikos sutarties ratifi
kavimas,” kur aprašomos 
dvieju socialdemokratų kal
inis Steigiamam Seime. Tas 
straipShis telpa šiame „Ke
leivio” numeryje. Mes ji 
perspausdinom iš „Socialde
mokrato.”

Apie ta sutarti kalbėjo so
cialdemokratai Kairys ir 
Plečkaitis. Juodviejų kalbos 
taip priešingos viena kitai, 
kad rodos, ne tos pačios par
tijos žmonės kalba. Kuomet 
Kairys peikia Lietuvos val
džią, kad ji per mažai iš Ru
sijos išsiderėjo, ir pataria 
taikos sutarti atmesti, tai 
Plečkaitis nurodo, jog rusai 
davė lietuviams taip daug, 
kad daugiau jau nieko rei
kalauti iš jų negalima. Kai
rys protestuoja prieš bolše
vikų okupaciją ir mato Lie
tuvai didelį pavojų iš sovie
tų pusės, tuo tarpu Plečkai
tis nurodo, kad bolševikai 
atvadavo lietuviams Vilnių'.. , . .
nuo lenkų, ir sako, kad tik žudymais!

| taci.Įa tik sunkina kovą su tom 
ligom. Reglamentacijos vaisia? 
visai nežymus. Buvo tokiu, 
pav.. atsitikimu: Įsakius eit 
pas gydytoją, žiūrėk visos pro
stitutės dingo — išvažiavo ki- 

• tur arba ėmės neva kito darbo. 
Arba toks faktas: T. apsk. gy
dytojas kreipėsi Į apskr. virši
ninką, kad per miliciją Įsakytu 
visom prostitutėm eit Į gydy
toją, kad apžiūrėtų. Viršinin
kas raštą Įduoda milicijos va
dui. vadas — nuovados virši
ninkui; viršininkas — vyres
niam milicininkui, šis apsidai
ręs praneša: "...tokių nėra...” 
O tikrumoj jų netrūksta, ir už
sikrėtusių yra kariškių ir ne 
kariškių.

"Nebent didžiuos miestuos 
rasis tokių, kurios norom eis į 
gydytoją ir ims knygutę. Nes 
tada jom daugiau pasitikima 
Pamenu rusų laikus: einant 
gatve jos knygutę kišdavo pc 
nosia.”
Taigi pasirodo, kad pros

titucija katalikiškoj Lietu
voj yra legalė „profesija” 
Prostitutės gali šitą gėdos 
amatą varyti, tik reikalau
jama, kad jos turėtų tam ti
kras 'knygutes su daktaro

t
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I Orgunizoukime musų 
Mokslaeivius.

Šio rašinio antgalvis nu- mi ko-nors specialio, su so- 
rodo reikalingumą užpildy- ciąlizmu plačiau nesuripa- 

•------  žįsta, tankiai visai apie tai

kinama didžiumos Ameri
kos mokyklų nepaisymu 
apie visuomeninius moks
lus. Mokslaeivių organizaci
ja tą trukumą šiek tiek ga
lėtų sumažinti. Tą ji galėtų 
atlikti pasistengimu nuo
dugniai supažindinti savo 
narius su socializmu ir kitų 
radikalių mąstymų mokini- 

labai nais. Ji galėtų prirengti sa
vo narius prie nuoseklaus 
socializmo idėjos skleidimo, 
kas jiems vėliaus gyvenime, 
reikalui esant, galėtų labai, 
susitaikyt.

Tokia organizacija, nors 
įetiesioginai. bet labai itek- 
ningai, veiktų palaikymui 
reikalingos augštumos mu
sų rašomųjų straipsnių ir 
isuomeninio veikimo, šian- 

lien. nesykį reik rausti 
I ^kaitant musų vieno kito 
noksleivio arba net asmenų 
urinčių doktorato laipsnį, 
straipsnius, arba girdint 
•uos susirinkimuose aiški- 
lant visuomenės reikalus, 
i Populiarizavimas moksli
nu dalykų labai pageidau
jamas. bet jis lieka prasi
žengimu prieš mokslą ir vi
suomenę, kuomet ”populiar 
•izuojamas’’ dalykas aiški- 
įamas, žmonėms supranta- 
noje kalboje, suteikia visai 
įeteisingą supratimą.)
Toji organizacija galėtų 

:aipgi rūpintis rėmimu pa
sisekimo žadančių mokslei- 
•ių. bet neturinčių mokini- 
nuisi reikalingo ištekliaus. 
Tas butų galima atriekti pa
laikymu organizacijoje mo- 
<slą baigusiųjų jr priėmimu 
on nariais šiaip jau asme- 
įų, vertų organizacijos tiks- 
o. Mokslą baigusieji nariai, 
aikui bėgant, manau, galė- 

i ų užtektinai pinigų sumo- 
’ėti vienos kitos stipendijos 
r šiaip kai kurios pageltos 
suteikimui.

Organizacijos struktūra.
Tokia organizacija turėtų 

apimti musų moksleivius 
letik kokioje vienoje apie- 
'inkėje, bet visoje Šiaurinė
je Amerikoje. Moksleiviai 
esantis vienoje mokykloje, 
galėtų ten suorganizuoti sa
vo kuopą: penki, arba net 
tris asmenįs galėtų ją suda
ryti.

Apart narių-moksleivių. 
galėtų būt da kitos rūšies 
kuopos. Tose prigulėtų pir-Į 
mesnieji moksleiviai-nariai,; 
baigusieji ir nebaigusieji 
mokslą, ir asmenis pasieku- 

į šieji užtektinai augštą ap- 
švietos ir kulturinį laipsnį 
be mokyklų, bet galintis sa
vo prigulėjimu organizaci- 
’oje daug jai gero atlikti.

Didesniuose miestuose 
noksleivių ir senesniųjų, 
narių kuopos galėtų tverti 
savo kliubus. Jie butų lavi- 
įimosi, draugiškumo ir rek
reacijos centras.

Mokestis nuo moksleivio 
turėtų būti maža, bet senes
nieji nariai privalėtų mokė- 

j ti augštesnes mokestis, 
pakvėpuoti ir pasilsėti po Organizacijos veikimas.

Iriai iV VfJT’O’m- ■ . _

*

ti tūlą stoka musų visuome _ .......
niųiąme gyvenime. Mums pamiršta. Tas iš dalies išaiš- 
btinga socialistų moksleivių 
organizacijos. Iki šiol, tar
pe lietuvių, moksleivijos or- 
gąnizae. vaisiais naudojosi 
tiktai klerikalai ir tautinin
kai. Socialistai, nežinau ko
dėl. tuo visai nesirūpino. 
Moksleivijos suorganizavi
mas organizaci  jon ir pa
kreipimas jos tikrai progre- 
syvėn Knkmėn yra 1 
svarbus dalykas. Socialistai 
turėtų tuo pasirūpinti bent 
ateityje. Iki šiol, besimoki
nančią jaunuomenę naudo
jo tikrai neprogresyvės mu
sų sriovės: klerikalai ir tau 
tininkai. Musų mokiniai, so
cialistinių pakraipų, neturė
dami laike savo mokinimosi 
reikalingų ryšių su idealr- 
zuojamuoju socialistiniu ju
dėjimu, užbaigę mokslą ir 
užsiimdami savo profesija 
visai dingsta tarpe svetim
taučių. Lietuvių visuomenei 
tankiausiai nežinoma, kad 
randami tokie žmonės. Man 
pačiam žinoma pus-tuzinis 
su doktorato laipsniais asme 
nų, labai artimų darbininkų 
klesos išljuosavimo idėjai, 
bet visai atsitolinusiu nuo 
to judėjimo aktyvi o darbo. 
Čia yra kalta ta aplinkybė, 
kad mokinanties. jų gyveni
mo sunkiausiuoju laiku lie
tuvių darbininkų judėjimas 
apie juos visai nesirūpino, 
buvo jiems lyg kokia tai pa
motė, todėl užbaigę mokslą, 
tarsi atsilygindami, jie lie- 
ka tam judėjimui tikrais po
sūniais ir nepaiso apie ji. 
Taip kartosis ir ateityje, jei
gu nebus pasistengta suor
ganizuoti tie musų socialis
tinių persitikrinimui moks- 
aeiviai.

Tokių mokslaeivių 
ganizavimo klausimu

j

ar Karas?

nių ir supratimą Į ‘ m
Apart diskusiją turėtų L161UVOS Taika 

būt rengiama ir lekcijos. Jas 
privalėtų skaityti tik tam 
tikslui kvailifikuotieji orga-l
nizacijos nariai. Jų kiaušy- Taikos sutartis su Rusi- 
tis galėtų būt prileidžiama jos darbininkų valdžia rati- 
ir publika. į fikuota, o v^sas kraštas yra

Pagalios, kuomet organi-1 karo stovy, kariumenės skai 
žarija sutvirtės finansiniai,! čius auga kasdien, 
tada butų galima leisti ir 
savas žurnalas. Jame turė
tų tilpti ne naujokų straips
neliai, bet tikrai visuomeni
nių mokslų Auodugnųs raš
tai. Jis turėtų būt ne tribip 
na berimonančio jaunuome
nės rašteliams, bet jų ir pu
blikos žinių ir žinojimo šal
tiniu.

Užbaigiant.
Tai tokia mano nuomonė 

apie reikalingumą mokslei
vių organizacijos, apie jos 
tikslą, struktūrą ir veikimą. 
Dabar melsčiau kitų asme
nų, indomaujančių tuo klau
simu. išreikšti savo nuomo
ne. Kuomet žinosime vienas 
kito minti t.uo klausimu, 
tuomet, jei matysime reika
lą, galėsime bandyti pati or
ganizavimo darbą.

Pradedant savo organi
zaciją. žinoma, turėtume 
imti atydon esančias socia
listams prielankias mokslei
vių draugijas. Jos galėtų 
patarnauti net kaipo orga
nizacijos pradžia.

A. K Pivesietis. Ųh D.
New York

University Hights.

Skaitytoji} pastabos.

suor- 
tat ir 

rašau ši rašinėli, norėdamas 
žemiau nupiešti tokios o rea
lizacijos pageidaujamą tik
slą, galimą struktūrą ir ne- 
kuriuos daleistinus veikime 
budus. Tikiuos, kad šis ra
šinėlis atkreips i save visuo
menės damą, ir tuo budu ma 
žu ir prieiąjme prie tos or
ganizacijos sutvėrimo kon- 
krečio darbo pradėjimo.
Mokslaeivių organizacijos 

tikslas.
Mano pageidaujamos or

ganizacijos tikslas galėtu 
būti keleriopas.

Vyriausiuoju jos tikslu 
turėtų būt užmezgimas są
ryšio tarpe socialistų moks
leivių. Besimokinančiam 
socialistui turėtų būt žino
mi kiti moksleiviai vien
minčiai. Jam reikėtų duoti 
progos su savo vienminčiais 
mokslaeiviais pasidalinti ži
niomis apie mokinimosi są- 
’vgas ir studijuojamų pro
fesijų galimybes. Jis netu
rėtų būt vienu vienas, tarsi 
girioje paklydę®, be kelro
džio, be patarimų, šen-ten 
klaidžiojantis, jiėškantis ke 
io dasigriebimui prie moks
lo saulės nušviestos aikštės, 
kad po tam galėjus lengviau

savo ilgu, sunkią ir vargin
gų mokinimosi metų. Tokia 
kova sunki. Kur-kas leng 
viau butų, jei musų moki
niai butų sąvo idėjos orga
nizacijos ryšiais suvienyti 
Tas jiems duotų daugiau 
spėkos, daugiau žinojimo, ir 
padarytų tą kovą linkui tos 
saulėtos aikštės mažiau al
sinančią ir kur-kas gyvesnę.

Kitas tokios organizaci 
jos tikslas galėti} būti ir 
nuodugnesnis susipažini
mas su socializmu. Tas labai 
reikalipga. šiandien musų 
mokslaeiviai besimokinda-
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Vaistas komunistams išgy
dyti.

Aš girdėjau, kad komuni
stų parapijos kunigas Frai- 
na labai serga. Buvo išleisti 
popierėliai apie tos ligos 
stovi. Bet komunistai, ma
nydami, kad tai komunija, 
pradėjo valgyti tuos popie
rėlius ir dėlto apsirgo patįs. 
Aš nurodysiu tikrų vaistų, 
kurie išgydys komunistus. 
Tų vaistų vardas „Kelei
vis.” Tegul komunistai nusi
perka augščiau nurodytų 
vaistų, t. y. „Keleivi”, per
skaito ji išlėto, apmąsto ge
rai, kas ten parašyta, o pa
matys, kad i sąvaitę laiko 
jie bus sveiki. Kaštuos jiems 
tai tik $2 metams, ir dau
giau sirgti jau nereikės.

K. Sab—as.

i

Jeigu kas nori titulų, tai 
tegul tik parašo, kad „Lais
vė” per pereitą pusmeti tu
rėjo $300.00 deficito, tai 
tuojaus gaus „provokato
riaus” titulą. Bet kas gi kal
tas, kad dėl jos redaktoriaus 
burnojimų skaitytojų skai
čius „pakilo” nuo 7,000 iki 
4,000? Ar tai „Keleivio” ko
respondentai kalti?

„Laisvė” sako, kad „Kelei
vis” pats gyvenąs skandalų 
gadynėj, todėl manąs, kad ir 
kitur tokių skandalų yra. 
Na, o „Laisvė,” būdama pro
vokatorių partijos organu, 
mano, kad visi yra „provo
katoriai.”

Ar jus .žinot, kad vienas 
dabartinių „Laisvės” redak
torių yra liuosu noru kariu- 
menėj tarnavęs, bet kaip tik 
pradėjo karė siausti, jisai 

____  užėmė „Laisvės” redakcijoj 
Organizacijos švietimo vietą? Kas gali tikrinti. k*d 

veikimas turėtų susidėti iš FfalPa F t
rengimo diskusijų, konfe-r^Y°huciomeną 
rencijų ir lekcijų. kariumenę huosu noru

Diskusiją konferencijose na- . D ..
butų galima gvildenti die-į ______ *
ios klausimai, arba j vairių 
teoretinių visuomenės page
rinimo pienų galimas prak-' _ .
tiškas pritaikymas gyveni- 202,900 skolų, kas reiškia a- 
ne. Didesniuose miestuose, pie $85 ant galvos, o šalies 
kur randasi musų persitik- turtai apskaitoma Į $6,000,- 
inimų mokytų žmonių, to- 000, kas reiškia apie $1,400 
kios diskusijos turėtų būti ant galvos. Todėl piniginiu 
gana žingeidžios. Jose butų'žvilgsniu Šveicarija šian- 
galima išgirsti žingeidžių j dien stovi geriausia iš visų 
minčių ir Įgyti naudingų ži-'Europos valstybių!

l

AR ŽINOT, KAD—
Šveicarija turi apie$365,-

i

Galima manyti, kad čio
nai „nesusipratimas.”

Ištikrujų gi dabartinės 
valdžios aiški ir nuosakli 
politika —tai karas su savo 
krašto piliečiais.

Taika labai reikalinga 
plačioms daTbo minioms ko
vai už savo pilietines teises 
ir ekonominius reikalus. 
Taikai Įvykus krašte, darbi
ninkai gal Įtempti savo pa- 
jiegas tų organizacijų su
tvėrimui, be burių jie negal 
išsivaduoti nuo išnaudoji
mo.

Bet kol kas mes matome 
tik rengimąsi karan, o tei
sinčiau— karas eina be pa
liaubos : karas eina ne su ga
lingais ar silpnais kaimy
nais.

Jau ir be karo stovio Įve
dimo velkė konstitucija tik 
ant popieros. o nuo politinių 
kalinių kalėjimai nepasi- 
liuosuoja.

Teisybė, amnistija paliuo- 
savo iš kalėjimų dali kali
nių, bet tik dalį, nes einant 
Įvairių Įvairiausių Įstatymų 
paragrafais, o dažnai ir be 
Įstatymo ir be paragrafo, 
prikimšti buvo kalėjimai 
augščiau saiko ir normos.

Karo stovis aukų skaičių 
žymiai padidina.

Valdžia skelbia revoliuci
niam susipratusiam prole
tariatui karą, proletariatas 
tą karą priima, ves tą karą 
be paliaubų iki pergalės.

Tik proletariatui pergalė
jus Įvyks taika.

Dabartinei valdžiai nėra 
baisesnės šmėklos, kaip Ru
sijos tarybų valdžia, o suda
rant taiką, vis tik pasižadė
jo visus savo piliečius pa- 
liuosuoti nuo bausmės už 
veikimą Rusijos tarybų val
džios naudai.

Čionai jau ir yra proleta
riato laimėjimas kovoje su 
proletariato priešu, bet lai
mėjimas nedidelis, nes ne 
musų pačių darbininkų or
ganizacija savo jėgomis lai
mėjo į o tas daug reiškia: 
šiandieną iš kalėjimo paleis., 
o rytoj Į tą pati kalėjimą 
Įkiš, jeigu darbininkai netu
rės stiprių ir susipratusių 
organizacijų.

Prieš darbininkų klasę 
karas vedamas visu plačiu 
frontu. Darbininkų profesi
nės sąjungos negali veikti, 
nes apskrities ir miestų vir
šininkai jų Įstatų neregist
ruoja. Taip yra Kaune, taip 
yra visoje plačioje Lietuvoj.

Skustis nėra kam ir nėra 
reikalo, nes Seimo dauguma 
palaiko karą prieš savo poli
tinius priešus ir darbininkų 
profesines sąjungas.

Socialdemokratų frakci
jos interpeliacija delei dar
bininkų spaudos persekioji
mo, profesinių organizacijų 
veikimo varžymo, areštų, 
kratų — dauguma Seimo at
meta.

Profesinės darbininkų or
ganizacijos negal išleisti sa
vo* laikraščio: vieną ušdarė, 
kitą uždarė, o už ką tą pada
rė — ir patsai prokuroras 
negal pasakyti. Visi mėgini
mai susikalbėti, išgauti lei
dimą eina niekais.

Darbininkai žino, kad pri
ėmus karą, o nepriimti ne
gal, jeigu nenorima pasilik
ai vergais, kad vienintelis jų 
ginklas — organizacija; ir 
:ik organizacija prie visų 
aplinkybių pergalės priešę; 
įasiremti ta organizacija 
tur pačių darbininkų.

(„Socialdemokratas”)
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMASKas nieko neveikia 
To niekas nepeikia

PHILADELPHIA, PA. 
Vargonininkų prakalbos.
Rugsėjo 1 dieną Lietuvių 

svetainėje įvyko vargoni
ninkų prakalbos. Plakatuo
se nebuvo pasakyta, kokiam 
tikslui tos prakalbos buvo 
rengiamos, tik nurodyta, 
kad dainuos buvęs šv. Kazi
miero bažnytinis choras po 
vadovyste J. Hodelio. (Ho- 
delis pirmiau buvo čia var
gonininku; Kaulakiui jį iš
varius, vyčių choras sustrei-' 
kavo ir neina daugiau į baž-j 
nyčią giedoti.) Taipgi buvo 
garsinama, kad kalbėsiąs A.1 
Radzevičia iš Netvarko, 
garsus vargonų dirbėjas.

Žmonių susirinko nema
ža, nes dauguma manė, kad 
tai bus koks nors protestas 
prieš Kaulaki, kam jis Ho- 
deli išvarė, atidarius vaka- 

. ra, vyčių choras sudainavo. 
Vakaro vedėju buvo tūlas 
Miklas, kuris tuojaus pats' 
pirmutinis ir sudrožė "spy- 
eių.” Pasisakė kalbėsiąs 
apie Lietuvą, bet nuvažiavo * 
i Meksiką, pauasakojo apie 
Meksikos ir Lietuvos pasi- 
liuosavimą. Iš jo kalbos 
žmonės suprato, kad meksi- 
konai lietuvius paliuosavo. 
Vienas parašė ant nopieros, 
kad Lietuvą lietuviški bol
ševikai paliuosavę, ir pada
vė tą popierelį netoli sėdin
čiam , D-rui Dambrauskui. 
‘Dambrauskas parašo atgal: 
"Gerbiamas skaitytojau, 
Lietuva išgelbėjo ne lietu
viški bolševikai, bet rusai 
bolševikai." Reiškia, ir Dam 
brauskas pripažįsta, kad 
Lietuvą išliuosavo rusai bol
ševikai: žiūrėsim, kaip ilgai 
tos nuomonės laikysis musų 
daktaras.

Miklas, pripasakojęs viso
kių nesąmonių, užbaigė. An
tras kalbėjo Chimes-Chmie- 
liauckas, buvęs kadaise Chi
cagoj ’ "Lietuvos” redakto
riumi. Jis, jeigu pasiimtų 
geresnę teiną, gal ir neblo
gai galėtų kalbėt, bet šiuo 
sykiu nieko gero nepasakė.

Trečias kalbėjo A. Radze
vičius, tas "garsus" vargonų 
dirbėjas. Bet kalbėjo taip 
"garsiai", kad tik pirmoji 
eilė girdėjo, ko jis nori. Pa
sakė, kad jie turi sutverę 
vargonų bendrovę ir parda- 
vinėją Šerus; kad tai’ bend
rovei puikiai sekasi; kad ji 
tiek orderių turi, jog negali 
apsidirbti. Jam užbaigus, 
pora mergaičių sudainavo 
duetą, ir Miklas perstatė 
Hodeli kalbėti. Publika juo
kiasi 'iš* tų vargonininkų, 
kad jie balso neturi. Paga
lios išgirdau, kad jis atkar
tojo Radzevičiaus kalbą, 
kad puikiai su vargonais se
kasi. Beragindamas pirkti 
serus pasakė, kad vargonai 
'esą dirbami prie "gera- 
džiaus” skiepe, kur nei vie
tos nėra apsisukti, nei kur 
dirbti. Ar ne puikus biznie
riai: vienas giria biznį, ki
tas sako, kad tenai vienas 
tik skurdas!

Reikia pastebėti, kad ir iš 
tu Philadelphijos tautiškų 
špitolninkų yra juokų. Jie 
skverbiasi pirmininkauti 
prakalbose. Pirmiausia pa- 
tis drožia ilgiausį ”spvčių”. 
iš kurių klausytojai vieni 
pasipiktina, kiti kvatoja. 
Pav., Miklas. Tas žmogus 
kaip pradeda dzukuoti, tai 
nors truk juokais, žmonės 
neturi sarmatos. Kuomet 
lankėsi Lietuvos Misija, tai 
Miklas pirmininkaudamas 
po kožno kalbėtojo pats sa
vo "spvčiu” rėžė, bet nei vie
no kalbėtojaus pravardės 
nepasakė, kurių ten buvo 
keturi. Antras toks smarkus 
vyras prie katalikų yra 
Bravinskas. Tas irgi pana
šiai daro.

Kuomet tie pirmininkai
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publiką sudemoralizuoja,,GRAND RAP1DS, MICH 
tai paskui skundžiasi, kad 
žmonės neaukaYija, arba ne
perka šėrų arba borų.

Prakalbom užsibaigus, 
žmonės išsiskirstė juokda
miesi iš tų vargonų.

Šia vasarų musų eitizenų 
susaidė surengė politiškas 
prakalbas ir užkvietė ang
lus kalbėtojus, kad išgarsin
tų musu "susaidę”. Ant tų 
prakalbu susirinko 23 žmo
nės. Kalbėtojai rėkė sienom. 
Nuo to sykio musų "susai- 
dės” jau nesigirdi.

Kuriose draugijose darbi* 
ninkai priguli, ten yra vei
kiama ir žmonės joms prita
ria, o biznierių draugystės 
puola.

Kataliko Vaikas.

PHJLADELPHIA, PA
Pajieškojimai.

Pajieškau Lietuvių Ukėsų 
Ratelio. Nejaugi jis po tokio 
iškilmingo gimimo kojas už
vertė? Pamislykit sau. ka i 

,! šią organizaciją ne darbi- 
■ ninkai tvėrė, bet saliunin- 
kai, graboriai, šiaučLai, in- 

i šiurininkai, realestate-me- 
j nai ir kitoki biznieriai. Kaip 
i tai saldžiai skambėjo: pada
rysim milžinišką "eitizenų 
susaidę,” tai mums miestas 
viską duos, ko tik mes norė- 
rim.

Mokėjom mėnesines mo
kestis ir laukėm, kada ką čia 

i iš miesto tie musu lietuviški 
politikieriai parneš. Bekau
kiant žiūrim; kad musų "su
saidė" jau kraustosi pas 
"augščiasį” su * kasierium. 
Prezidentas sako: "dzieva- 
ži, menęs biedno dzūko tie 
saliuninkai neklauso, vieni 
jau kojas užvertė, kiti sku
bina gerti, kad greičiau už
vertus."

Ir nedyvai, kad kojas už
vertė, nes graborius tai "su- 
saidei" konstituciją r?tšė.

Pajieškau Griniaus su jo i 
banku, tik nepamislykit, 
kad su klynika, ne! — su ■ 
banku! Pereitą rudenį buvo 
užėjusi manija sutverti lie
tuvių banką Philadelphijoj. 
Kaip sumanyta, taip ir pa
daryta. Vieną dieną gaunu 
atvirutę, kur kviečiama slap 
tai "ištikimas” ypatas susi
rinkti ant pirmutinio banko 
mitingo. Nuvažiuoju — ten 
susirinkę visi biznieriai ir 
porą daktarų. Mat, prie to
kių dalykų prastų žmonių 
nereikia.

Pradėta tartis. Visi sutin
ka. Tuoj susirašė, po kiek 
kuris pinigų duos. Pasirodė 
apie $25,000 pasižadėjusių. 
Klausiu, kamgi čia slapta 
sušaukta, rodosi, viešai ge
riau, daugiau žmonių sueis. 
Grinius paaiškino, kad da
bar negalima viešai, nes ku
nigas Kaulakis sužinos, tai 
ir jis gali suorganizuoti 
banką.

Išrinkta komisija — Gri
nius su advokatu Paukščiu, 
kad išimtų visus reikalingus 
leidimus ir tt. Paskui buvo 
jau ir viešas mitingas. Bet 
dabar jau apie 8 mėnesiai 
kaip nieko negirdėti apie to 
banko organizavimą. Sako
ma, jog valdyba esanti labai 
užimta. Advokatas Paukštis 
spardąs "foot bąli”, nes tai 
jo specialumas esąs. O Gri
nius irgi "bizi”. Gal sakysit, 
kad vėl daktarauja? Ne: jis 
dirba dievukus, nes dabar 
užėjęs sezonas ant dievukų, 
tai norįs savo krautuvę pri
pildyti dievukais.

Jeigu taip kitų miestų biz
nieriai veiktų, kaip pas mus, 
tai jokios bendrovės neturė
tų, ir svarbiausias biznis bu
tų tik saliunas, taip kaip pas 
mus yra.

Philadelph ietis.
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Šis miestas yra žinomas 
kaipo rakandų (forničių) 
išdirbystės centras. Miestas 
nėra didelis. Gyventojų tur. 
apie 140 tūkstančių. Pagal 
tautos, daugiausia gyvento
jų yra olandiečiai, po jų se
ka lenkai, paskui kitų tautų 
žmonės. Tatitiniame gyveni
me jie nėra pasižymėję. Jie 
yra pusėtinai suakmenėję. 
Lietuviai gyvena žieminėj 
miesto dalyj. Tarp lietuvių 
randasi ir pasiturinčių ver
telgų.

Miestas švarus. Pačiu 
miesto viduriu teka upė, va- 
dinamaGrand River. Ra
kandų dirbtuvės išrodo pui
kiai, tūlos jų apsodintos ap
linkui medžiais; kaikur ma
tosi indai su kvietkais dirb
tuvės languose, kame darbi
ninkai dirba. Išrodo, kad ir 
dirbk ir da norisi čia dirbti.

Bet man už kiaušus savo 
draugo, kiek moka tos kom
panijos savo darbininkams 
algos, jis nusišypsojo ir at
sakė:

"Taip išrodo, bet kitaip 
yra. Mokestis netaip jau 
maža, mokama nuo 35 iki 50 
centų i valandą, o kai kas

iniujų socialistų irgi nėra. 
Visi tie komunistai prisira
šė prie socialistų nesenai: 
visi su mažais išėmimais 
yra buvę vyčiai. Jie buvo so
cialistų Primai seniau po 
vardu "vyčiai,” o dabar jie 
yra socialistų priešai po vai
du "komunistai.” Kaip ma
tosi, vardą jie nešioja kito
nišką. bet jų supratimas už
siliko tas pats."

Šitaip tai išrodo gražu
sis Grand Rapids. Išmauko 
pusės jis turi dailią išvaizdą; 
ir traukia žmogų apsigyl 
venti jame. Bet vidujinė jo 
išvaizda prasta ačiū pačiu 
darbininkų nesusipratimui. 
Mano manymu atatinkamos 
LSS. įstagos turėtų 'įsirū
pinti pradėti energiškesnį 
organizavimą darbininkų į 
I.ŠS. Nes tai ne vienintelė 
lietuvių kolonija, kur nėra ’ 
LSS. kuopos. Jų yra i, dau
giau. O sąlygos dabar yr 
gero? organizavimui.

Svečias.
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DENVER. COLO.
Baisi ledų audra.

Rugpiučio 27 d., apie 4 va
landą po pietų užėjo am 
šios apielinkės baisi ledų au- 

Ld vištos kiau- 
Ledai sunaiki-

gauna ir. daugiau. Bet da-1 ^toSi ri
bar įvedė taip vadinamą šinio didžio.
darbo nuo stukių . (P^ejno javus laukuose ir pridarė 

! nuotolių mieste, 
is, išdaužė lan 
is žmonių ir 
sužeista. Aud

rai praėjus žmonės verkė 
žiūrėdami į savo laukus ii 
daržus.- Viena smarki kata
likė, gyvenanti ant Renton 
st., sugrįžus i namus po au
drai tarė: "Iki šios dieno.- 
buvau priešinga socialis
tams, kad jie skelbia, jog 
nėra dievo, bet dabar pati 
tikrai pripažįstu, kad jo nė
ra, nes jeigu butų, jis man 
to nebūtų padaręs: juk aš 
buvau taip karšta, taip išti
kima jam katalikė, kad ge
resnes jis negalėjo niekui 
surasti, o dabar kas? Sumu
šė mano daržus taip pat 
kaip ir bedievių. O jeigu die
vas butų, jis vra bjauresnis.

;negu "bolševikai", nes bol- 
> šęvikai tik priešus muša, o 
i dievas visus lygiai —ir prie 
i šus ir draugus. Tikiu betgi, 
kad jo nėra.

work) systemą. Prie <Įarboididžiausiu Lu 
bosai hepia darbininkams Sudaužė įtogu 
skiibeti. _O kurs darbininkų jr (i H 
pasipriesma arba nepadaro ijyvupu tapo 
tiek, kiek kitas, jį tuojau** 
pavaro iš darbo. Todėl dar-1 
Liniukai lenktiniuojasi vie
nas už kito, kad pasirodžius 
savo bosui geresniu ir kad 
jis nepavarvtu iš dirbtuvės. 
Unijų jokių nėra. Darbinin
kai neorganizuoti ir todėl 
bosams lengva juos išnau
doti.

"Kodėl darbininkai nesi- 
organizuoja ?” užklausiau 
jo.

"Nėra kas darbą pradėtų, 
o ir sunku: darbininkai 
tamsus, nesupranta organi
zacijos vertės. Gi tie, kurie 
statosi save suprantančiais, 
priešinasi unijos organiza
vimui. Mat jie eina kartu su 
Fraina.”

Lietuviai čia turi tris nui- ■ 
kias savo svetaines. Tas1 
svetaines įsteigė vietos lie
tuvių pašalpinės draugijos. 
Dvi tų svetainių nešioja 
šventųjų vardus. Viena jų 
priklauso šv. Petro ir Povi
lo Draugijai, o kita šv. Jur
gio Draugijai; trečioji sve
tainė priklauso Lietuvos 
Sūnų Draugijai. Pirmosios 
dvi medinės, pastaroji išso
dinta plytomis ir iš lauko 
pusės gražiai išrodo.

"Keletas metų atgal L. S. 
Draugijos buvo , vedamas 
gražus darbas progreso 
link," sako mano draugas, 
"bet kaip praėjusiais metais 
legionieriai (lenkų) išvaikė 
vieną susirinkimą, tai dabar 
taip ir neveikiama nieko”

"Na, o vyčiai kaip?”
"Vyčiai", sako, "jie, Žino

ma, varo savo darbą, ir tai 
pasekmingai, nes mūsiškiai 
komunistai padeda jiems 
atkalbinėdami žmones nuo 
skaitymo "Naujienų” ir 
"Keleivio”, kadangi,' mat. 
tuodu laikraščiu nesivado
vauja Frainos sutaisytais 
pienais.”

"O ką manote apie peror
ganizavimą vietos LSS. kuo 
pos?” paklausiau.

"Su kuopos perorganiza
vimu da reikia biskį palauk
ti. Bet žmonės jau pradeda 
atsipeikėti iš saldaus sanno, 
ir su laiku, manau, galima 
bus šį ta padalyti.

"0 kas vadovauja komu
nistam čia. ar yra inteligen
tų, ar bent taip senesniu so
cialistų?”

"Nėra”, sako draugs, "in
teligentu visai, kaip niekuo
met jų čia nebuvo. Senes-
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NEWARK, N. J.
Lietuvių protestas de! lenkų 

užpuolimo.
Newarko lietuviai sukru 

to protestuoti prieš enkų 
užpuolimą ant Lietuvos. 
Lietuviu delegacija, kurion 
įnėjo Vincas Ambrozas. J 
Kralikauskas, VI. Lazdynas 
ir mažųjų Rusijos tautų at
stovas Amerikoje V. M. 
Chandler. buvo nuvykusi į 
Washingtoną ir Įteikė pro
testo rezoliuciją pačiam val
stybės sekretoriui Colby.

Sugrįžusi delegacija pra
nešė, kad p. Colby pasakęs, 
jog lietuvių protestą jisai 
apsvarstysiąs.

Pereitoj pėtnyčioj J.ietu- 
vių Salėj ant New York avė. 
buvo sušauktas ir protesto 
mitinga*.

"Mes nieko neturim prieš 
Lenkijos liaudį.” pareiškė 
Ambrazas, 'bet mes protes
tuojame prieš lenkų junke
rius. inųierialistus ir milita- 
ristus.”

"Mes. kaipo Amerikos gy
ventojai." tęsė jis toliaus. 
"prašom šios salies valdžios, 
kad ji užstotų už musų gim
tini kraštą ir neduotų ji pie
šti. Amerika gali netik pei- 
spėti lenkus, liet ji galėtų 
sulaikyti ir teikiamą jiems 
paramą." , .

Apie lietuvių protestą 
plačiai rašo vietos anglų^ lai
kraštis, 
ger.”

“The Nevark I/ed-

M-ka.

CHICAGO, ILL.
Draugiškas išvažiavimas.
Rugpiučio 29 dieną buvo 

draugiškas išvažiavimas į 
lefferson miškus, kurį su
rengė kelios socialistiškos 
chicagiečių organizacijos, 
būtent:

Socialistų Vyrų Choras.
Socialistų Mišrus Choras 

"Pirmyn,”
LI)LD. Kuopa.
Dramos Ratelis ir 
LSS. VIII Rajonas.
Išvažiavimas butų nusise

kęs, bet lietus sulaikė daug 
žmonių namie. Nors lijo nuo 
pat ryto, vis dėlto prisirinko 
diktokas būrelis draugų 
Buvo ir komunistų nemaža.

Penkta valandą po pietų 
prasidėjo programas. Pir
miausia Vyrų Choras sudai
navo keliatą darbininkišku 
dainų. Paskui "Naujienų” 
redaktorius d. Grigaitis pa
lakė prakalbą, nušviesda
mas dabartinę pasaulio pa
dėti ir tarptautini darbiniu 
kų judėjimą. Kalbėtojas nu
rodė. kad tik sušivienije vi- 
<ų šalių darbininkai gali su
stabdyti brolžudingas kares 
ir panaikinti visokias darbi
ninku priesnaudas. Užsimi
nė ir apie Lietuvą, sakyda
mas. kad ir Lietuvoje laisve 
< ali iškovoti ir tvarką pa 
laikyti tiktai susiorganizavę 
Lietuvos darbo žmonės, o ne I 
kitų šalių kanuolės ir durtu 
-ai. Nepamiršo draugas kai 
kėtojas nurodyti ir to, kair 
Frainos sėbrai ardo sociali? Į 
tų veikimą čia .Amerikoje 
ir kitur.

*Po drg. Grigaičio kalbos 
buvo duodami iš nubliko; 
klausimai. Tarų kitko. buv< 

klausi- 
“Ar gerai elgiasi Lie 
kariumenė. nugink

| sakyti prakalbą, ir balso 
'pradėjo reikalauti sau iš 
"publikos”, o ne iš susirinki
mo vedėjo. Bet tas tvarkos 
ardytojas tuojaus buvo nu
malšintas.

Pasibaigus d. Grigaičiui 
kalbą , maža mergaitė (Vi
liutė) gražiai padeklamavo. 
Vyrų Choras padainavo, ir 
tuo programas pasibaigė.

Žmonės paskui pasiskirs 
tė nedideliais būreliais ir 
diskusavo iki vėlybo vakaro.

Reikia pasakyti, kad šį 
sykį ir komunistai pasirodė 
daug žmoniškesni. Atsklei
dimas Frainos darbų prade
da jau ir juos pertikrinti, 
kad visas tas komunistiškas 
sumas, visos atakos prieš 
socialistus Buvo niekas dau
giau, kaip tik provokacija ir 
darbininku spėkų skaldy
mas.

šapos Darbininkas.

VVATERBURY, CONN.
Paaiškinimas delei "Lais

vės” šmeižtų.
Musų vietiniai Frainos 

vaikai, pasivadinę "komuni
stais,” šmeižia savo organe 
"Laisvėj” net per du nume
riu (198 ir 199) tai koki ten 

Į "kriaučiuką,” tai vėl koki 
ten J. S. P., sakydami, buk 
tie asmenis įskundė polici- 

' jai, kad Vilijos Choro su
rengtai! piknikan 15 dieną 
rugpiučio komunistai buvo 
išvažiavę savo mitingą lai
kyt. Tečiaus kuomet du poli- 
ristai nuvykę tą mitingą iš
ardyt, tai pikniko rengėjai 
aaaiškinę., kad tenai ne mi
tingas, o Vilijos Choro pik
nikas, ir policistai nusišyp
soję nuėjo sau.

Tai yra grynas prasima
nymas ir grynas pielas. Joks 
’ kriaučiukas” ir joks ”J. S 
P.” su tuo policijos siunti
mu nieko bendra neturi. Po- 
'iciją nusiunčiau aš, žemiau 
įasirašęs, tik jau ne tuo tik- 

nes. viena. Lietuv? j siu, kad įskundus kokių ten 
su bolševikais "komunistų” ar "raudonu- 

o antra, bo’^evika' jų” mitingą (jų mitingai 
s pripažino Lietuvos ne j mane visai neapeina), bet

įstatyta ir šitoks
mas: 
tuvos 
luodama tuos Rusijos karei 
vius. kurie pereina Lietuvos 
rubežių?”

Kalbėtojas atsakė, kad 
Lietuvos kariumenė elgias’ 
trerai, 
iuk padarė 
taiką, 
natis pripažino Lietuvos ne įmanė visai neapeina), bet 
priklausomybe etnografinė nusiunčiau tam, kad ji nu- 
<e ios ribose. Taigi, jeigu jie varytų minią nuo mano nuo- 
dabar pradėti! Lietuvoj šei savos žemės, nes ji buvo įtai- 
mininkauti kaip jiems na sius tenai pikniką bemano 
tinka, tai jie laužytų taikos leidimo. Tiesa, policija mi- 
sutartį. nios neišvaikė, bet tai nedel-

Toliaus. jeigu lietuvia-' to. kad tenai nebuvo "komu- 
lenuginkluotų kurios nors plistų" ar "raudonųjų" mi-

I ingo, o vien dėl to, kad A. 
peržengusių Lietu- Andrulevičius parodęs poli

cijai kokį ten "dytą" ir pasi- 
| tyręs, jog jis esąs tos žemės 

, ir jis tą žemę 
[piknikui išnuomojęs. O ka
dangi policija buvo siųsta 
ne vyriausybės, tik mano 
buvo paprašyta, tai ji pati- 

I kėjo A. Andrulevičiaus tvir
tinimui ir nuėjo sau. Vienok 
jei aš bučiau norėjęs publi
ką nuo savo žemės būtinai 
nuvyti, tai bučiau paprašęs 
policijos vyriausybės, ir bu
tų išvaikę. ’

Man ne tiek svarbu buvo 
išvaikyt žmones, kiek svar
bu buvo patirti, kas tą žemę 
išnuomojo. Nes nuo pat pa
vasario tenai kas nedėldie-

.. Eas skaito ir ražo

4. —

RACINE, AVIS.
Vyrai išleidžia savo pačias

"ant randos."
Darbai kol kas eina neblo

giausia. Nebeto, kad vienoj 
kitoj dirbtuvėj neiškilsta 
nesusipratimų tarpe darbi
ninkų ir kompąnų. Priežas
tis gana aiškios. Pragyveni
mas brangus, o algų nemo
ka. kięk turėtu mokėti. ’

šiuom kart streikuoja 
Hamilton Beach Mfg. Co. 
mašinistai. Kiti departmen- 
tai dirba. Kaip vietos laik
raščiai praneša, tai streikas 
kilo dėlto, kad unijistus at
leidžia, o naujus priima. 
Kompanija teisinasi, kad 
priversta dalį darbininkų 
atleisti, nes vienas užsaky
mas ant "Carpet sweepers" 
išsiųsta i Waterburv, Conn., 
kur nesenai darbininkai 
streikavo ir streiką pralošė. 
Streikieriai gi reikalauja, 
kad ne darbininkus atleistų, 
bet kad valandas sutrum
pintų. Bet matyt, kad kom
panija nori uniją išardyt.

Lietuvių tarpe irgi apsi
reiškia nesmagių dalykų, 
štai nesenai tūlas N., persis- 
kyręs pradžioj šių metų, nu
šovė savo moterį ant vietos 
ir pats norėjo nusišauti, bet 
nepavyko. Nabagas ir dabar . 
su revolverio kulka galvoj 
gyvena — kalėjime. Gydyto
jai manė, kad tuoj mirs, bet 
dabar stebisi, kad su kulka 
smegenyse gyvena ir mano
ma, kad išgys.

Moteris buvo nei šiokia, 
nei tokia, bet jis buvo geras 
lenku parapijos parapijonas 
—katalikas. Jis yra lenkas, 
bet norėdamas apsivesti su 
lietuve mergina, pramoko 
lietuviškai. Užmušėjystė at
sibuvo sukakus lygiai pen
kiems metams nuo apsivedi- 
mo. Paliko 4 metų mergaitę.

Kitas atsitikimas buvo 
ant rytojaus po pirmojo at
sitikimo. Tūlas rusas gyve
no pas lietuvius, Miką Bala
ną, ant burdo. Jam burdas 
mvo atsakytas ir už kiek lai 
<o jis atėjo pas Balanus 
prašytis, kad vėl jį priimtų. 
Balanai atsisakė ir kilo bar
nis. Rusas burdingierius šo
vė i Balaną, peršaudamas 
am šlaunį, šoviko nesugau- 
ia, o pašautasai ligonbutvje 
dar guli, ir kaip girdėti, ko
ja turės būt nupjauta, arba 
ą pritrauks.

T'ai tik stambesni nuoti- 
dai. Mažesnių yra daugybė. 
Persiskyrimai, tai apleidi
mai vieno kitą, gana tankus, 
o tuos visus nesmagumus 
gimdo "išrandavojimas” pa
čių burdingieriams. Kitas 
burdingierius net skiepe 
miega, kad tik būti gaspadi- 
nės "randauninku". ’

Dar yra keletas tokių 
kandidatų, kurie padarys 
naujų kalbų, o gal ir nesma
gumų, kuomet tas juodas 
debesys truks.

Kurie "išrandavoja” pa
čias, iškarto sekasi gerai: 
tai savastį įgija, tai biznie
rių tampa, bet kaip prilipa 
ožys liepto galą, tada turi 
įpulti ir sušlapti.

S. G—va.

kariaujančiu valstybių ka 
reivių. i ~ . ’. ’ ? ‘
vos rubežių, tai jie sulaužy
tų savo neutralumą liuku’' 
kariau jančiu- šalių. Tuomet | savininkas, 
išeitų taip: jeigu rusų karei
viai. įnėjusieji Lietuvon, ne
nuginkluojami. tai lenkų 
kareiviai gali vytis į Lietu
va gilyn, ir karė tuomet ner- 
sikeltų ant Lietuvos žemės.

Valstybių senai jau esanti 
padaryta tokia taisyklė: jei
gu kuri šalis nori būt neut- 
valė. tai kariaujančių šalių 
kareivius, peržengusius jos 
rubežių, ji turi nuginkluoti 

Antras vertas paminėji 
mo klausimas buvo pastaty
tas kalbėtojui toks: "Kuris 
darbininkų Internacionalas j _____  ____ __________
veresnis: Antrasis, ar Tre- nis laikomi be mano leidimo 

visokie susirinkimai, pikni- 
kad kai. ir iki šiol negalėjau su

žinoti, kas buvo tokis gud
ruolis, kuris drįso svetimą 
žemę išnuomoti ir imti ant 
savęs atsakomybę.

Aš tą žemę nupirkau nūn 
LSS. 34 kuopos jau suvirs 
metai laiko atgal, bet mūsiš
kiai "komunistai” iiakampė- 
se vis pasakoja, buk toji že
mė priklausanti jiems. Kad gerai. Žmonių be darbo kol 
galutinai paaiškėtų, kam ta kas da nematyt, 
žemė priklauso, aš padaviau 
klausimą išspręsti teismui 
kuris neužilgo ir įvyks.

J visus kitus ’T

Čiasis?”
Kalbėtojas nurodė, i 

didžiuma darbininku visose 
šalise nutarė pasilikti prie 
Antrojo Internacionalo, o 
mažesnė darbininku dalis 
prisidėjo prie Trečiojo, arba 
Maskvos Internacionalo. 
Bet nežiūrint to, kad ir prie 
Antrojo Internacionalo dar
bininkai priguli, jie vistiekj 
remia Rusijos sovietų val
džia. nes atsisako krauti 
ginklus, skiriamus bolševiku 
priešams, protestuoja prieš 
intervencijas ir tt.

Nors viskas buvo gražiai 
išaiškinta, bet vis dėlto vie
nas pramonietis (aidoblis- 
tas) norėjo sukelti triukš-| 
mą. Jisai užsimanė pats pa-

SAGINAW, MICH. 
Darbai mažėja.

Kai kurie darbai čia jau 
sumažėjo, bet kiti da eina

Oras čia vėsus ir ruduo la- 
’ bai jaučiamas. Farmeriai 

Laisvės” |Pra<kda v^žti jau savo jiro- 
pliauškalus nematau reika- dūktus nuo farmų ir pigiai 

juos parduoda, nes visko už
derėjo daug.

lo nei atsakinėti. 
(Pasirašo)

K. Ramanauskas. C. J.
Į —



KELEIVIS

Lietuvos Taikos Sutar
ties Ratifikavimas.

St. Kairio kalbos sątrauka.

įso. Pagalios Vilnius atva
duotas iš lenkų ir mums ji 

, atiduos. Ko dar norėti iš bol 
i šėrikų? Sakykite, kurį šalis’ 
"mums tiek davė ir kurios ša
lies atstovai su mumis buvo 
taip draugiški, kaip tarybi
nės Rusijos atstovai? O sa
kykite, kaip į mus prabiltų 
Lenkijos atstovai, jei jų ar
mija. kaipo pergalėtoja vėl 
ateitų Vilniun? Ar nebūtų 
ta armija kitą dieną jau 
Kaune? Kas butų su-musų 
nepriklausomybe, jei Antan 
ta siųstų per mus ant Rusi
jos vokiečius? • '

Lietuvos padėtis šiuo mo
mentų yra labai sunki ir dėl 
geografinės padėties jos ne
priklausomybei gresia ir 
nuolat grės pavojus. Mes 
gyvename dviejų didžiulių 
valstybių trape. Mes truk
dome jom dviem susisiekti. 
Ir jiedvi visuomet stengsis 
musu nepriklausomybę pa
naikinti. Lietuvos padėtis 
panaši į senovės Judėjos pa
dėtį. Jos žemė — siaura juo
st? tarp Viduržemio juros ir 
Arabijos tyrų. Per ią seno- 
Ivėj ėjo svarbus prekybos-ke
liai tarp Egipto ir Babilio- 

Inijos. Ir ji nekuomet neišei
davo iš jų dviejų įtakos. Ta, 
kuri būdavo stipresnė, sten
gdavosi Judėją užimti. Tik 
trumpam laikui, kuomet 
larp Egipto ir Babi'ionijos 
buvo jėgų lygsvara, išbujo
jo nepriklausoma Judėjos 
valstybė. Bet po to mes ma
tome. kaip ja užima sustip
rėjusi Babiiionija. o jos gy-: 
ventojus gabena i nelaisve, 

i Ar ne toks ir Lietuvos li
kimas? Vokietija ir Rusija

>s ne-
•Jie kar-u netrokšta.'

'sustiprės, paralizas praeis iri grafinio skyriaus planus, 
už savo ribų mes pamatysi- 

įme išbujojusiai dideles ir 
galingas tas valstybes. Jei 
tuomet jas valdys Kolčakai 
ir Vilhelmai — sudieu musų 
nepriklausomybei.

Yra išėjimas. Jei ši kapi-
mai atlikti jai pavesto užda
vinio. nemokėjo perspėti at
sitikimų. laiku užimdama 
Vilnių ir apsaugodama kra
štą nuo sunkių nuostolių. Ji 
turi bent dabar gauti iš ru
sų aiškų atsakymą, kada iri 
kuriomis sąlygomis jie ap
leis užimtąją Lietuvos dali 
ir ko! nebus gauta pakanka
mų garantijų, kad tas bus 
padaryta, mes siūlom taikosi 
sutarties ratifikavimą tuoi 
tarpu atidėti.

(Dabar rusai užimta Lie-! 
tuvos dali jau apleido — 
’Kel.” Rd.)

J. Plečkaičio kalba.
Musų supratimu, taikos 

sutartis su rusais negali mu
sų nepriklausomybę nė ap- 
gintien jai pakenkti. Sutar
tys negelbės, jos — bejėgės, 
jos popieros šmotas. Ir dėlto 
bolševikai, jei jie tik norės! 
ir pajiegs. musų kraštą ga-l 
lės užimti vistiek ar sutartis 
bus. ar jos nebus. Skirtumas 
vienas: padarius taikos su
tartį, bolševikams netaip 
patogu butų musų kraštą 
okupuoti. Su mumis susitai
kius, užmezgus draugiškus: 
ryšius, pradėjus prekybą, 
apskritai nustačius santi- 

sunkiau

Nė viena visuomenės kla
sė taip išsiilgusiai nelaukia 
karo galo, kaip darbininkai 
ir niekaip r ė r a toks 
opus taikos sudarymo klau
simas. kaip biednuomenei. 
Suprantama priežastis, — 
karas skaudžiausia juos žu
do. Todėl ir darbininkų par
tija taikos klausimą tegali 
rišti teigiamai, nes tik tai
kai esant darbo žmonės pa- 
siliuosuoja nuo ypatingų 
sunkenybių ir gauna gali
mybės pilnai išvystyti kovą 
su savo priešais.

Socialdemokratų partija 
ir jos frakcija Seime jau se
nai rūpinasi taikos su Rusi
ja reikalu, keldama tą klau
sima spaudoj, ragindama 
laikinąją vyriausybę. Tos 
pastangos buvo • be vaisių. 
Valdžia, greita nusilenkti 
prieš stipresnius ir rodyt 
nugarą silpniesiems, tuomet 
manė bolševikus greitai 
žlugsiant ir nieko nedarė, 
šiandie tenka pasakyti, kad 
geriausis momentą? taikai 
su rusais sudaryti buvo pra
leistas, kad dabartinės su
tarties sąlygos yra daug 
prastesnės ir atsakomybė 
už tai gula ant laikinos vy
riausybės.

Dėlto taikos reikalai nesi- 
daro, mažiau opus dabar. į 
Jei dabar Lietuvos Rytuos į1 
vyksta rusų okupacija, jos' 
pasekmės skaudžiausia lie
čia biednuomenę kaimuos, 
darbininkus miestuose. Vil
niaus fabrikai ir šiaip dar
bai sustojo, pragyvenimo 
brangumas vis kyla ir gat
vėn išmestus darbininkus 
spaudžia badas. Todėl viso
mis pastagomis reikia tai
kos siekti.

Mums aišku, kad dabar 
padarvtoj sutartyj yra visa 
eilė ydų, kurios pirmučiau
sia skaudžia biednuomenę. Į 
Rusai pasižada grąžint* j 
žmonių indelius bankuose: 
tokiais pinigais, kuriu vertė; 
abejotina, ar net jokia. Mu-į 
sų krašto kulturiniaį vartai.} 
Rusijon išgabenti, tokiu bu-i 
du pasižadėta grąžinti, kad 
priešingoji pusė norint gali: 
visai nieko neatiduoti. O jog ’ 
tas yra liaudžiai priklausan
čios brangenybės. Apie su
sisiekimo priemonių ir dirb-į 
turiu grąžinimą taip paša-j 
kvta, kad ir čia viskas pa-. 
reis nuo rusų gero noro. Su-i 
tarty yra visa eilė kitų tru-Į 
kūmų,* kurie skaudžia musų; 
krašto ūki ir daro žalos dar-Į 
bininkams.

Bet visus juos mes skaito
me antraeiliu daiktu, dėl ku 
rio taikos ratifikavimas ne
turėtų būt stabdomas. Mus 
rūpina kas kita. Įvykus Lie
tuvos dalies okupacija yra 
kraštui ne tik sunki, bet ir 
pavojinga. Rusų šeimininkai 
rimas ne tik griauna ūki, 
bet gali sudaryti tokius at-l 
sitikimus, kuriuos sunku į 
butų baigti be konf’iktų. 
Esant tiek neaiškiai pade-} 
čiai kaip dabar, rusų okupa-| 

’ cija gali dar toliau plėstis; 
nerybotam plotui ir neribo
tam laikui. Toki? santykiai., 
kaip dabar susidarę, yra 
kartais piktesni karo ir sie
kiant taikos, kaip tik galima , 
prieiti prie susidūrimo, prie 
kovos.

Spauzdintas sutarties 
tekstas nieko nesako, kaip Į 
bus užbaigta dabartinė oku
pacija. Reikia tai išaiškinti.; 
Mes manom, kad padarius, 
reikalingų, pastangų, ! ” , ____ _________  .
ma bus susiprasti su Rusų sajs taikos. Ir eidami prie 

bus sudarvti tikrai demo- ką galėio. Jie sutiko su sie- 
kratinę taiką, kuri neskaus- nomis. kur lietuviai negyve- ' 
tų musų krašto liaudies.^rik na. šaHes atstatymui jie da

rius — jau daug 
rasti užtenkamos priežas-Į 
ties sutartį laužyti.

Bet mes tikime, kad ir ga 
dėdami bolševikai taiko: 
laužys.
Netiesa, buk bolševikai sie-Į 
kia pasaulį ginklu užkariau
ti. Komunistų idėja, kaip! 
kiekviena idėja turi ypaty-į 
bes plėstis. Aš manau, ir jus: 
krikščionis -demokratai, no-i 
rite, kad jūsų idėja svietą , 
užvaldytų. Ne plėsti komu
nizmo idėjai jie pakėlė gink
lą. Pažiūrėkite tik. Vos spė
jo samdytus caro generolus 
parblokšti — pakilo naujas 
priešas, už nugaros kurio 
stovi Antanta. Jos kapitalis
tams reikia Rusijoje tokios 
valdžios, kuri sutiktų jiems 
skolas mokėti ir duotų šalį 
pavergti. Jai pavyko labai 
daug pakenkti Rusijos revo
liucijai. Šventi idealai, dėl! 

į kurių Rusijos revoliucionie-j 
Iriai kalėjimuose puvo, dėl j 
| kurių darbo žmonių tiek ko
vota. neįvykę. Vieton lais
vės, ramaus atstatymo dar
bo. ten badas ir baisus var
gas teberiaučia. Sunaikinta 
pramonė, apmirė prekyba, 
paralizuotas laisvas šalies 
gyvenimo vystymas. Tary
bos. kurios turėjo pritrauk
ti prie šalies valdymo pla-1 

Ičias darbo žmonių minias, 
įvirto valdininkais — komi-į 
sarais. Geriausi žmonės, dė
dami paskutines iėgas. ne-; 
ga’i šalį iš vargo ištraukti. 

: nes kova viską prarija. Jei 
pasaulio žudvnė. paguldžiu- 

Įsi 10 milionų žmonių kapita
lo garbei yra baisi, tai dari 
baisesnė Rusijos tragedija, 
kuomet dėl to paties kapita-į 
lo žūva merdėdama jos visa' 
šalis. Ir jos armija— pusba
dė, nuplyšus lyg tie francu-l 
zų revoliucijos sankiulotai-; 
eina gal į paskutinę kovai 
gelbėti, savo kraštų, savo re-j 
voliucijos. Eina, nors šalies 
•ūkis ira ir dar gal didesnis 
badas laukia jų žeme. Bet 
jiems išėjimo nėra: čia lais
vė— čia verguvė.

Jei mes taip vaizduosimės . 
Rusijos padėtį, tai visai su
prasime bolševikų vadų Jof-L

i
i

. talizmo tvarka grius ir vals-

briežinius, ženilapius ir kt. 
Grąžina dokumentus, kurie 
turi reikšmės Lietuvos pilie
čių turto bei teikės santy
kiams išspręsti.

Straips. X. Rusijos vy
riausybė grąžina karo laiku

FILOZOFIJA
• I)R. A. J. KARALIUS.

(Tąsa) j (Bus toliau.)
ITALIECIŲ MOKYKLA, kur jos nėra; Cicero — kad 

jie yra žmonės, kurie filoso
fuoja dėl pasirodymo arba

— - - • M » - - - -T-B—■ SO«
do. Kodėl daiktai mainosi ?, fintais vra Protagoras ir 
Tas prisiėjo vėlesniems filo- Gorgias.*

„Žmogus yra visų daiktų 
saikas,’’ skelbė Protagoras. 
Tai reiškia, asmuo yra pat
sai sau Įstatu pažinties da-

(Tąsa)

Lietuvos Taikos Sutar 
tis su Rusiją.

talizmo tvarka grius ir vals- išvežtą visuomenės, labda- 
i tybių aparatai nebus naudo- rybės, kultūros bei švietimo 
jami tautinių kapitalistų Įstaigų turtą. Rusijos vy- 
užgrobimu tikslams, jei vie- riausybė apsiima Lietuvos 
ton plėšriųjų kapitalistų ga- piliečiams taupomųjų kasų 
dvnės stos nauja socializmo indelius ir kitas sumas, su- 
gadvnė, tuomet nebus Lie- dėtas buvusios Rusijos val- 
tuvos nepriklausomybei pa- džios ir teismų įstaigose pa

lvo jaus, nes nė Rusijos, nė gal 1915 m. rugsėjo 1 d kur- 
I Vokietijos darbo žmonėms są. Rusijos vyriausybė su- 
nėra reikalo laikyti paverg- grąžina kapitalus, kurie bū
tos Lietuvos darbo žmones. ....................._
Musų vienintelė laimė, jei Lietuvos mokyklose 
karė su lenkais laimės Rusi- tuvos piliečiams 
jos revoliucinė armija ir jei mokyklose, 
ten tarybinė valdžia išsilai-’ Straips. XI. Rusijos vy- 
kys. Jei Rusijoj tarybos riausybė sugrąžina išvežtą 
žlugs, tai reikš, kad kapita- Lietuvos piliečių turtą arba 
listinis pasaulis dar pertvir- turtą bendrovių, kompani- 
tas, kad jos — perank»tybos ių ir akcinių draugijų. De! 
kregždelės perdaug lėtai išvežtų geležinkelių, teleg- 
auštančio pavasario. rafo ir telefono susisiekimo

Ir dėlto, kad iš Rusijos, priemonių ir geležinkelių 
tarvbinės Rusijos, negalima ‘dirbtuvių Įtaisymo Rusija 

I laukti pavojaus musu nepri
klausomybei nė dabar, nė 
ateitvie, mes siūlome tuojau 
ratifikuoti Taikos sutartį. 
Mes turime padėti tarybinei 
Rusijai karą laimėti. Būda
mi patys silpni, mes padėki
me jiems savo užuojauta, mvbe už Rusijos 
Taikos sutartis yra Rusijai visokius kitokius įsižadėji- 
mora’inė paspirtis. Savo tai mus, tame skaičiuje už tuos 
ka mes pareiškiame plačiam kurie randas iš popierinių 
pasauliui, kad ne kapitalis- rinigų, iždo ženklų, įsižadė
tų Antanta, ne veidmainių- jimų, serijų ir Rusijos iždi- 
ga dvarininkų Lenkija, bet nių liudvmų išleidimo, už 
mes pasitikime revoliucine Rusijos vidaus ir užsieniu 
Rusija. („Sočia’demokratas” paskolas, už garantijas vi

sokioms įstaigoms bei žmo
nėms ir už jų laiduotas pa
skolas ir kt. (2) Artimiau
siose prie Lietuvos sienų 
vietose ir arčiau prie pluk
domųjų upių ir geležinkeliu 
duoti Littuvai teise kirsti 
miško iš šimto tūkstančių 
dešimtinių ploto. (3) Išduo
ti Lietuvos vyriausybei 
milionus rublių aukso 
pusantro mėnesio nuo 
sutarties rafitikavimo 
nos.

Straips. XIII. Prekvbos ir 
tranzito reika’ai. Pęekės 
kurios eina tranzitu per vie 
nos kurios susitariančios ša
lies teritoriją, neturi būti 
apdedamos -jokiais muitais 
bei mokesčiais; vežamieji 
tarifai tranzito prekėms ne
turi būti aukštesni už veža
muosius tarifus tokios pat 
vietinėms prekėms.

Straips. XIV. Šia sutartį 
ratifikavusios abi susita
riančios šalys tuojaus suei
na į diplomatinius ir konsu
linius santikius.

■ Straips. XV. Lietuvos vy- 
riausvbė atleidžia Rusijos 
piliečiams, o Rusijos vvriau- 
svbė — Lietuvos piliečiams 
tiek civiliniams, tiek kari
niams. visu politinių ir dis- 
cipliniu bylų bausmes. Nesi- 
naudaja amnestija as
mens, nusikalstamus darbus 
nadarę jau šią sutartį rati
fikavus. * 

Straips. XVI. Visos šios 
sutarties sąlygos nieku bu
du negali būti precedentu 
kuriai nors trečiai šaliai. 

Straips. XVII’ Viešosios 
I ir privatinės teisės klausi

mus. kylančius tarp susita
riančiu šalių piliečių, spren
džia ir reguliuoja ypatinga 
komisija iš lygaus abiejų ša
bų narių skaičiaus.

Straips. XVIII. Ši sutar
tis yra surašvta lietuvių ir 
rusu kalbomis.

Straips. XIX. Ratifikuo
jamais sutarties raštais turi 
bnti susimainyta Maskvoje. : 
Visur, kur šioje sutartyje . 
minimas sutarties ratifika
vimo momentas, i___  ..
prasti laikas, kai susitarian
čios šalys susimaino ratifi
kuojamais raštais.

Originalo du ekzemplio- 
riai sustatyti

'i Vilniaus Ka Maskvos mieste 1920 m. lie- ĄHęfntehN sakė kad sofis-’us bei planus, Vilniaus Ka nos rpėn 1? diena |Anrtoteiis saKe, Kad sons — .. . ..
•o Apygardos Štabo topo- ■ • tai vra išvaizda išminties, mirė, o kiti guli hgonbutyje.

Pytagoras. _
Vienok permaina pabiro- deLpelno.* Žpniausiais

yo skiriami stipendijoms 
ir Lie- 
Rusijos

sutinka t atlyginti Lietuvai 
tokia jų dali, kuri atitinka 
vietiniams Lietuvos valsty
bės reikalams.

Straips. XII. Rusija pa
reiškia sutinkanti • (i) Nu
kelti nuo Lietuvos atsako- 

skolas ir

sofams išaiškinti. Absoliute 
permaina yra negalima —! 
čia eleaniečiai turi tiesą. 
Daiktas negali paeiti iš nie- 
ii 
nyri absoliučiai, i 
galime kalbėti apie atsiradi-: 
mą, augimą ir nykimą suly-į 
ginamoj prasmėj. Yra kas 
nors nuolatinio, nenykstan
čio: kokios nors esybės arba 
dalelės tikrenybės gali būti 
nepaeinančios iš nieko, am
žinos, bet jos gali susijungti 
arba atsiskirti, sutverti kū
nus—vėl išsidalint. prigina- 
liai tikrenybės trupinėliai 
negalima sutverti arba su
naikinti arba permainyti, 
bet jie gali permainyti savo 
santikius, savo vietą, ir tai 
’us permaina. Absoliute 
permaina nėra galima, bet 
sulyginamoji permaina yra 
galima. Atsiradimas reiš
kia susijungimą; nykimas- 
išsiskirstvma elementu; 
oermaina — reiškia permai 
ią jų santykiuose arba pa- 
iėiime. Su šiuo sutinka Em
pedoklis, atomistai irAnak- 
vagoras. Jie tik nesutinka 
kas link šių klausimų: Kas 
ra tie tikrenybės trupiniai, 

š kurių pasaulis susideda, 
•r kas verčia juos jungtis ir 
skirstytis? Empedoklis sa
ko. kad yra keturi e’emen- 
■ai: žemė: oras, ugnis ir 
vanduo: Anaksagoras tvir
tina, kad jų yra begalinė 
daugybė. Empedoklis sako, 
kad dvi mistikinės esybės— 
meilė ir nekanta verčia tuos 
elementus jungtis ir skirs
tytis; Anaksagoras sako, 
kad protas daro ta judėji
mą, ^tomistai tvirtina, kad 
mdėjimas yra peveldėtas 
'ačiuose elementuose.

Empedoklis nori, kad mes 
netikėtume savo pajauti
mams ; tiktai per išminti ga- 
ima prieiti prie teisybės: 
aūsmai gi klaidina. Jis ne

randa nieko nematerialia 
:okiame apsireiškime. Žmo
gus, sulyg jo. kitados buvo 
augalu, paukščiu, žuvimi ir 
t. Jis kalba apie dūšios po
mirtini gyvenimą. Galima 
miešti, kad šito galvočiaus 
mokinimuose matosi pirmas 
bandymas jausminius Įspu- 
Ižius tyru protu patikrinti 
Tegelis matomai daug ėmė 
’š Empedoklio.

ko, tapti nieku, ir persimai- Įykuose: kas man gera, tai 
•'.y:: r.gęo.rg™:. Bet vis gi vra gera, kas man teisinga,

K

tai teisinga. Nėra jokių vi
siems teisingų dalykų: jei 
tau kas nors yra teisinga, 
tai gerai, ir, žinoma, jokią 
nuomone negalima užginčy
ti. Tuo budu, viskas suvaro
ma prie pajautimų; daiktas 
yra nė šaltas, nė šiltas savy
je, bet tik mums vienaip ar 
kitaip jaučiai.

Jis atmeta (geriau sakant, 
užginčyja) visą mokslą — 
net geometrijai neduoda ra
mybės. Sakoma, buk jis 
skelbęs, kad galima ką nori 
apie ką nors pasakyti; kad 
nėra nieko, kas butų „teisin
ga” ar „neteisinga”. Norė
tųsi paklausti, kodėl jis mo
kino, jei nėra nieko teisin
go?

Gorgias eleaniečiu dokt
rinas nustūmė i nihilizmą. 
Jo svarbiausi punktai yra 
.šie: (1) Nieko nėra. (2) Jei 
kas nors yra, tai negalima 
sužinoti. (3) Jei galima, tai 
negalima kitiems perduoti.

Pirmutini punktą jis štai 
kaip darodo: Esybė yra ar
ba tuomi, kuomi ji yra, arba 
tuomi. kuomi nėra, arba sy
kių tuomi, kuomi yra ir kuo
mi nėra.

Paskutinės dvi daiįs pa
daro prieštaravimą (daik
tas negali būti tuomi, kuo
mi nėra ir būti sykiu tuomį, 
kuomi yra ir nėra).

Žodžiu, manyk kaip nori, 
nes kas tau teisinga, tas tei
singa ir gera. Jausmai, tai 
Įstatas, kelrodis; protas gi 
nieką reiškia, klaidina. Gor
gias sakėsi nežinąs, ar yra 
Dievas, ar ne.

O vienok sofistai filosofi
jai buvo naudingi, ir štai 
delko: Jie parodė, kad pir
miausia reikia išrišti klausi
mus kas link musų pažinoji
mų ir Įspūdžių ypatybės ir 
šaltini, atskirti jausmus nuo 
intelekto. Jie skelbė abejonę 
ir tuomi privertė žmones 
būti atsargesniais filosofi- 
joj. Jie, taip pasakyti, iššau
kė Į kovą filosofiją, religiją, 
papročius, dorą ir ant jų pa
remtas Įstaigas — ir priver
tė duot atskaitą šaltam- pro
tui. Atmesdami pažinties 
galimybę, sofistai privertė 
pažinti paaiškinti. Jie pri
vertė dorą gintis nuo skep
ticizmo ir nihilizmo. Ata
kuodami žmonių tikybą, jie 
privertė j ieškoti grynesnio 
supratimo apie Dievą. Jie 
prirengė dirvą tai žvaigždei 
kuri tuojaus užtekėjo; taja 
žvaigžde buvo didisai išmin- 
čiusSokratas, su kurio mo
kslu tuojaus skaitytojus su
pažindinsiu. -

Taikos sutarti darant da-i raritetą saugoti ir dalyvau- 
Į ti garantijose tam neitrali- 
tetui išlaikyti.

i Straips. VI. Kalbama apie 
gyventojų pilietybės priėmi
mą ir pripažinimą.

Straips. VII. Abiejų susi
tariančių šalių tremtiniai, 
kurie nori sugrįžti savo tė
vynėn, gražinami tėvynėn 
kiek galima trumpiausiu 
laiku.

Straips. VIII. Visokio 
vardo valstybės turtas, ku
ris yra vienos ir antros ša
kes teritorijoje, sudaro vi
sišką atatinkamos valstybės 
nuosavybę. Jei Lietuvai pri
klausąs turtas po 1914 metų 
rugp. 1 d. yra trečios valsty
bės išvežtas iš jos teritori
jos. tai jo reikalavimo teisė, 
atitenka Lietuvos valstybei. 
Lietuvai atitenka visi Rusi- * 
'os iždo reikalavimai iš tur- 
ų. kurie yra Lietuvos vals

tybės sienose. Lietuvos vy
riausybei neatitenka teisė 
•eikalauti iš mažažemių val
stiečių . ju sko’ų buvusiam 
Rusijos Valstiečių Žemės 
Bankui arba kitiems dabar 
nacionalizuotiems Rusijos 
žemės bankams, taip pat ir 
teisė reikalauti skolų, už
rauktu dvarų žemėms iš 

buvusio Rusijos Bajorų že- 
nės Banko ir kitu dabar na
cionalizuotu Rusijos žemės 
bankų, kai tos dvarų žemės 
enka mažažemiais bei be- 
emiams valstiečiams, ir to- 
i teisė skaitoma panaikin

ta.
Straips. IX. Rusijos vy

riausybė savo lėšoms sugrą
žina Lietuvai bibliotekas, 
irchivus, muziejus, dailės 
kurinius, mokslo vadovėlius 
bei inagius, dokumentus ir 
:t. Taip pat sugrąžina teis- 
nų bei valdžios bylas, archi- 
uš, notarų archivus, ipote

kos skyrių archivus, visu ti- 
kibinių valdybų, matavimo. ] 
'ėmės tvarkymo, miškų, ge- 
ežinkelių, plentu, paštų, te- 
egrafu ir kitų istaig. areni-

liyvavo nuo Lietuvos demo
kratinės respublikos šie iga- 
hotiniai: Tomas Naruševi
čius. Petras Klimas, Simo
nas Rozenbaumas, Juozas 
Vailokaitis ir Vytautas Rač 
kauskas. Nup Rusijos fede
racinės socialistinės tarybų 

šie įgalioti-

trr' 
Del
sios 
die-

respublikos — 
niai: Adolfas Joffe, Julijo
nas Marchelevski ir Leoni
das Oboienskis.

Straipsnis I. šiuo straips
niu Rusija pripažįsta Lietu
vos va’stvbės savarankišku
mą ir nepriklausomybę su 
visomis iš tokio pripažinimo 
einančiomis juridinėmis sė
kmėmis ir gera valia visiem 
amžiams atsisako nuo visų 

I Rusijos suvereniteto teisių 
I kurių ji yra turėjusi Lietu- 
i viu tautos ir jos teritorijos 
' atžvilgiu.
j Straipsnis II. Nustatome. 
| siena tarp Lietuvos ir Rusi- 
I jos.

Straipsnis III. Kalbame 
i apie pasieniu saugojimo są 
lygas ir muitines.

Straipsnis IV. Abi susita
riančios šalys apsiima: (P 
Neleisti savo teritorijo 
kurti ir būti vyriausybėms 
organizacijoms arba gru 
rems, kurios statosi sau tik
slą ginklu kovoti prieš ant 
rą susitariančią šąli. Tąir 
nat neleisti savo teritorijoj:' 
kalbinti ir mobilizuoti žmo 
nes i tų vvriausybių, orga 
nizaciju arba grupių kariu 
menės eiles ir turėti buveim 
ju atstovybėms arba valdi 
ninkams. (2) Uždraust 
toms valstybėms, kurios si 
antra susitariančia šalin 
faktinai yra karo nadėtvje 
taip pat organizacijoms i’ 

prTstae vadų Jot1 k.u™s1’. 8to‘®sl
fes. Radeko ir kitų klibas. Ilk,a Rinklu kovoti nne 

gan- Jie nori ir su mumis ir su vi-'į - 
ma bus susipras™ su Rusų sais taikos. Ir eidami prie ~ '
darbininkų valdžia, galima taikos jie mums davė viską,1 n C1’ -1a

antra susitariančia šalį. — 
vežti Į savo uostus ir per sa

i visa tai, kar 
gali būti sunaudota prie 
antra susitariančią šalį.

Straips. V. Valstybėm 
TJetrtegul viskas būna aišku, vė miško. Patys menkai tu-i P^pazmus nuoląt..

Valdžia nesugebėjo tinka- rėdami, jie davė mums auk- vos n®utrah.et^, Rusiją i I 
savo salies apsiima tą neit- A
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SOFISTU MOKYKLA.
Pabaigoje penkto šimtme- 

io prieš Kristų, Graikija 
buvo pasiekus augščiausio 
savo žydėjimo laipsnio: ji 
tada buvo tapus jūrių valdy
toja ir beveik galingiausia 
valstybė pasaulyje. Graiki
joj susirinko didelio pasau
lio turtai, kurie Graikijos- 
galvočius pavertė biznie
riais. Išnyko noras gilintis Į 
gamtos paslaptis ir pusba- 
Ižiaujant gvildenti filosofi
jos klausimus, šalies padė
tis reikalavo ne svajotojų, 
bet praktikos žmonių, kurie 
sulyg reikolo, galėtų rišti 
dienos klausimus ir galėtų 
kitus prie to ruošti/

Tokiajs “žrAonėmis buvo 
sofistai.

Sofistai graikų kalboje 
ir reiškia išminties mokyto
jus. Jie. aplamai imant, bu
vo labai gabus žmonės ir 
mokėjo publiką patraukti.

/!•

DIDELIS ŽEMĖS DRE
BĖJIMAS.

Pereitą sąvaitę šiaurėj 
Italijoj pradėjo drebėti že
mė. Drebėjimas buvo toks 
smarkus, kad ėmė griūti na
mai ir trukti uolos. Tūks
tančiai triobų pavirto griu
vėsiais, tukstnčiai žmonių' 
buvo sužeisti ir nemažiau 
kaip 800 užmušta.

ratiiiKa- j Turėdami gerą iškalbą, jie 
reiRia - u- sumanjaj žodžiais mo

kėjo žaisti, taip stipriai pub
lika užhipnotizuoti, .kad, 
k?ip sakoma, galėdavę iš 
iuodo balta padaryti, daro-l 

I
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\ Pin1wiSiraSr 1 dvti. kad žmonės kabo ore

9 ŽMONĖS NUSINUODI
JO ALKOHOLIUM.

Per T^abor Day šventę 
Baltimorėj keliolika žmonių 
užsinuodijo degtine, kuri 
buvo padaryta iš medžio al- 
koholiaus. Devyni jų jau



$2.00 
$1.25..

“KELEIVIS”
GERIA U SIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS 
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje: 
Metams ...................
Pusei metų................

Kaaądej ir Užrubežiuoee
Metams ......................... $3.00
Pusei metų...................... $1.50

_Su visokiais reikalais atsikrei
piant į Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadw»y, So. Boston. Mass.

VISOKIOS ŽINIOS
JAPONAI UŽGRIEBĖ SA

LA AMERIKOS PA 
KRAŠTY.

Minnesotos kongresma- 
nas Schall pakėlė Washing- 
tone lermą, kad Magdalenos 
J lankoj, žemosios Californi- 
jos pakrašty, japonai atvi
rai ir drąsiai užgriebė Žel
vio salą ir Įsitaisė tenai for- 
tifikuotą papėdę užpuolimui 
ant Amerikos. Apie tai pra
nešta valdžios viršininkams.

Jeigu valstybės departa
mentas nieko tuo atveju ne
veiks, tai kongresmanas 
statys šitą dalyką prieš kon
greso komitetą užsienio rei
kalams.

Želvio salą randasi tik už 
200 mvlių nuo Ca’iforniios 
pakraščio ir turi didedės 
stragijos vertės užpuolimui 
ant Panamos.Kanalo ir ant 
Suvienytų Valstijų pakraš
čio.

Taftui prezidentaujant 
Japonija gavo iš Meksikos 
leidimą Įsitaisyti ant tos sa
los savo žvejybą. Amerika 
tuomet neprotestavo. Bet 
vietoj žvejybos, Japonija 
pradėjo tenai statyti tvirto
ves ir rengti anglies stotis 
kariškiems savo laivams, 
kad kaiįj su Amerika turė
jus tenai, savo laivynui pa
pėdę. d*-

WATERBURIEČIAI REN
GIA DIDELE DEMONST

RACIJĄ.
”Kel.” Red. yra prašoma 

pranešti, jog ateinantį ne- 
dėldienĮ, 19 rugsėjo, Wa- 
terburio lietuviai rengia 
milžinišką demonstraciją, 
kad išreiškus džiaugsmą dė
lei atgavimo Lietuvos sosti
nės Vilniaus. Podraug bus 
reikalaujama, kad šios ša
lies valdžia pripažintų Lie
tuvos valstybės nepriklau
somybę.

Paroda prasidės apie 12 
vai. dienos.Ji bus surikiuota 
lietuvių centre, ties lietuvių 
bažnyčia, ir padalyta Į 5 di
vizijas, kurių kiekvieną ves 
atskiras benas.

Denmonstracijai pasibai
gus, visi susirinks Į Libertv 
Parka, kur prasidės prakal
bos. Kalbėsią visų trijų sro
vių kalbėtojai.

i

UŽGRIEBĖ KUNIGO 
TOMOBILIŲ.

Nashua, N. H. ■
Petras Kažinskis,

AU-

Kunigas 
_________, katalikų 

švento Stanislovo bažnyčios 
klebonas, dabar labai nesu
minęs, nes negali išvažiuoti 
su savo gaspadine ant ’ spa- 
eeriaus.” Worcesterio firma 
užgriebė jo automobilių, nes 
jis buvo neužmokėjęs jai 
$800 už žvakes.

Mat, už žvakes tai negali 
užmokėt, o ant automobi- 
liaus pinigų turi. Oi tie ku
nigai !..

PLĖŠIKAI NUSINEŠ0 
$40,000.

POPIEŽIUS SUTIKO AT 
SKIRTI ČEKŲ BAŽNY 

ČIĄ.
Iš Pragos pranešama, jog 

popiežius sutikęs, kad Čeko
slovakijoj katalikų bažny
čia butu nuo valstybės ats
kirta. To būtinai reikalavo 
Čekoslovakijos kunigai. Po
piežius tam buvo labai prie
šingas, nes jis nori, kad ba
žnyčia turėtų valstybės rei
kaluose Įtekmės, tečiaus 
matydamas, kad bažnyčia 
tenai bus atskirta ir be jo 
leidimo, nusileido.

Tie E^uon Beetric

KELEIVIS

APSIVEDIMAL
Maloniai šviečia

MES bandome suteikti dvejo-| 
pą patarnavimą:
Geriausj Elektrišką Mašine

rijos patrnavimą.
Geriausj Ypatišką Patarna

vimą kad užpildyti jūsų pačių 
ypatingus reikalavimus.

Kaip kada mes neištesime. 
Tada, teisk mus, bet meldžiam 
pasakykit mums — kitaip Jus 
eikvosit mintis kurios. gali būt 
padėtų mums pagelbėti Jums.

L.S.S. REIKALAI
Įnešimas Referendumui.
LSS. 4 kuopa 26 rugpiučio 

susirinkime nutarė paduoti 
LSS. referendumui Įnešimą, 
kad LSS. leistų prenumera- T_ x ... . ~
tos keliu laikrašti, ir pada- Kotus, Garbadine Eng.ish 
rytų jį kaip galint greičiau ■ 
savaitiniu, bet kad jo ėmi
mas nariams nebūtų priver
stinas.

Varde LSS. 4 kuopos
J. M. Vainauckas, Sekr.

Šis Įnešimas reikalauja ( 
bent 10 kuopų parėmimo, 
kad galėtų būti paleistas re
ferendumui. Parėmimai tu
ri būt prisiųsti bėgiu trijų

— • III- •

I

New Yorke tapo užpultas mėnesių nuo paskelbimo ši- 
ir apiplėštas savo ofise tur- to sumanymo spaudoje, 
tinkas pirklys. Philip S LSS. 33 kuopos (Bing-__  __ _____ LSS. 33 kuopos (Bing- 
Smith. Du banditai inėjo jo hampton, N. Y.) Įnešimas, 
ofisan pačiam vidurdieny ir kad Lietuvių Socialistų Są- 
sumuše apiplėšė. Jie pavogė junga imtųsi tuojaus išleisti 
R10 000 PTvnais pinigais, o mėnesini žurnalą, negavo 
$30,000 išnešė ausiniais dai- parėmimo, todėl nupuola, 
ktais. Tas viskas atsitiko; Marė Jurgelionis, sek-vert. 
kertėj Broadway ir West 
53-rd st

•Pajieškau Alfonso Vieto, ‘keli metai 
atgal išvažiavo į Elizabeth, N. J. ir 
nuo to laiko nežinia kur jis. Laiškai 
iš Elizabetho grįžta. Yra daug laiškų 
iš Lietuvos Žinantieji malonėkit pra
nešti arba pats lai atsišaukia. (37) 

Mike Michell
2821 S. Jefferson st., Saginaw, Mich

Pajieškau merginos arba našlės ap- 
sivediniui nuo 35 iki 45 metų, kuri su
tiktų gyvent ant faimos. Turiu ūkę 
keliolikos tukst. Norėčiau kad tu
rėtų nors vietą nemažą vaiką. Esu 
našlys, platesnes žinias duosiu per 
laišką. (37)

J. Medinis, 775 No. Monterio st., 
Monterio, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
;irba našlės be vaikų, nuo 18 iki 30m. 
be skirtumo tikėjimo bei tautos; esu 
iašlys, 30 metų; geras amatninkas. 
Kuri norėtų turėt gražų gyvenimą 
malonės susipažinti, platesnes žinias 
suteiksiu laišku. (38)

A. M—tis
43 Caniff avė., Detroit. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 m. 
Esu vaikinas 35 m., medžio amatnin- 
kas, gerai uždirbu ir bedarbės nebijau 
Mergina turi būt laisvų pažiūru, pro
tinga ir mylinti dorą gyvenimą. No
rinčios su manim arčiau susipažinti 
malonės ■ parašyti laišką ir prisiųsti 
savo paveikslą, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. (40)

W. A. J., 101 S. Popleton st, 
Baltimore, Md.

REIKALINGI AGENTAI.
ATLASO Rūbų Bendrovė 

ūmai reikalauja Agentų par 
davinėt visokius Rubus: t.y. 
Siutus Overkotus. Spring-

Cravanetted Rainkotus, 
Mole-Skin Kotus, Moterų 
šilkinius ir šaip gražiai spal 
vuotus Rainkotus, Vilno
nius ”Cloaks’’ arba siutus 
ir kitokius rubus.

Musų sair.pelių eilė yra di- 
Melė ir gražių materijų. 
Prekės visiems prieinamos 
ir ■ dėlto parsiduoda labai 
lengvai kaip pavieniais taip 
ir krautuvėse.

Agentams uždarbis geras 
ir patarnavimas greitas, nes 
musų dirbtuvėje ir sankro
voje yra užvesta gera syste- 
ma. Tuojaus atsišaukite.
ATLAS CLOTH1NG COR.j 

343 Broadway.
BOSTON 27. MASS.

3133 So Emerald avė., 
Chicago, III.

LIETUVIŠKI REKORDAI
t

Telegrama iš Kauno
Amerikos Lietuvių Audi-> 

mo Bendrovė gavo nuo savo 
atstovo iš Kauno, Lietuvos, 
sekančią kablegramą:

"Dirbtuvė bus Kaune. 
Valdžia duoda žemę ir na
mus. Mašinų galima gauti 
Vokietijoje. Skubinkit kel
ti kapitalą.”

Amerikos Lietuviui Audimo 
Bendrovė stengiasi greitai ati
daryti verpyklas ir audeklines 
Lietuvoje ir tam tikslui pasiun
tė ten savo atstovą. i

Kad greičiausiai kaip galima 
■sikunytų Lietuvos Rūbų Indu
strijos darbas, reikia kad visuo
menė ji remtų ir kad visos mu
sų rūbų industrijos spėkos butų 
sutrauktos Į krūvą. Tuom keliu 
einama.

Kiek laiko tam atgal Prog
reso Rubu B-vė susivienyjo po 
Atlaso Rūbų B-vę, panaikinda
ma savo čarteri; dabar Ameri
kos. Lietuvių Audimo B-vė susi- 

i vienyjo su Atlaso Rūbų B-ve ir 
tokiu budu eina prie vieno bend
ro tikslo — Lietuvoje Rūbų In
dustrijos įsteigimo. Visuomenė 
ypatingai turėtų remti šias Ben 
droves, prisidėdama prie jų pi- 
nigiškai, nes šios Bendrovės jau 

; daug spėkų suorganizavo ir dėl
to jose Įdėti pinigai greičiausiai 
atsieks tikslą.

Norėdami prisidėti arba su 
kitokiais reikalais rašvkite i* ♦ c

American-Lithuanian Textiie Co

Pajieškau dėl apsiveditno merginos 
arba našlės nuo 20 iki 40 metu am
žiaus, be skirtumo tikėjimo, kuri savo 
protu" galėtų gyventi ir galėtų blogą 
nuo gero atskirti. Lauksiu atsišau
kiant šiuo adresu: (38)

T. J. B., 114 N. Phelps st., 
Y'oungstown, Ohio.

Pajieškau merginos arba našlės 
be vaikų dėl apsivedimo, nuo 35 iki 
41 metų senumo. Rašykit laišką dėl 
smulkesnių informacijų. (38)

Julius Barauskas
36 Elliott st., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 metų, kuri mylėtų ra
mų gyvenimą. Esu 27 metų vaikinas. 
Su pirmu laišku malonės prisiųst pa
veikslą kurį ant pareikalavimo grą
žinsiu, Atsakymą duosiu kiekvienai.

J. Urbonas. f39)
112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškojimai
Pajieškau brolio Juozapo Gedzevi- 

čiaus, Kauno gub.. Ukmergės apskr., 
Naujasodžio kaimo. Kas žino malo
nės pranešti arba pats lai atsišaukia 

Petras Gedzevičias
P. O. P>ox 1313, Struthers, Ohio.

Pajieškau giminių Stanislovo ir 
Adolfo Vidžiūnų, Vilniaus gub., Ma
ištu pąrap. Turiu svarbų reikalą, ma
rinės greitai atsišaukti arba žinantie
ji teiksis pranešti. (37)

K. Vidžiūnas
490 Morgan avė.. Brooklyn, N. Y.

arba

Atlas Clothinft Co.
343 BR0ADWAY,

BOSTON 27, MASS.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 25 iki 30 metų, esu 
28 metų vaikinas; turiu 10 margų že
mės Lietuvoje. Norėčiau kad mergi
na turėtų $2,000 ir nebijotų' važiuot 
• Lietuvą ir butų Kauno gub., arba 
Ku-rlandiios. Su nirmu laišku malo
nės prisiųst paveikslą.

Antanas Dumbrauskas
44 Roosevelt avė., Detroit. Mich.

Pajieškau Juozapo Juknevičiaus, 
i gidėjau kad gyvena Lawrence, Mass. 
i Gavatf laišką nuo jo tėvų iš Lietuvos 
su svarbiais reikalais. Kas- apie jį ži
no malonėkit pranešti arba pats lai 
greitai atsišaukia. (37)

Rokus Lepeška
17 Highiand avė.,

'Newton Upper Falls, Mass.

Pajieškau pusbrolių Juozapo ir 
Kastanto Reimckų, Vilniaus gub., I 
Trakų apskr., Nemajūnų parap.. Ši- 
leinitf sodos, girdėjau gyvena Scran- 
ton, Pa. Jie patįs malonės atsišaukti 
arba kas apie juos žino teiksis pra
nešti, yra svarbus reikalas. ’ (38) 

Uršulė Petkevičiukė.
121 Villiams st., Northampton, Mass

Pajieškau merginos apsivedimui 
nuo 18 iki 26 metų; esu 26 metų, tu
riu savo namus vertės $7,000. Mer
gina tur būt darbininkė, laisva, ir 
mokėtų rašyt ir skaityt. Su pirmu 
iaišku malonės prisiųst paveikslą.

K. D.
P. O. Box 1313 Struthers, Ohio.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA MERGINA PRIE 

NAMU DARBO, 
švariuoje šeimynoje, Lexingtone. Tu
ri kalbėt, angliškai. Telefonuok Le- 
xington 559-W. arba rašvkit; 7 Den- 
nigton Rd., Lexington, Mass.

PARDAVIMAI

KOVA PRIEŠ PRADARA.
Naujosios Anglijos unita- 

rai nutarė apskelbti praga
rui kovą. Tokio daikto, kaip 
pragaras su amžina ugnimi 
ir verdančia smala, visai nė
ra, sako unitarai. Ir jie yra 
pasiryžę visokiais budais 
aiškinti žmonėms, kad Į pra
garą niekas netikėtų.

Bet toks unitarų nutari
mas kenkia kunigų bizniui. 
Todėl visų tikėjimų kunigai 
rengiasi apskelbti kovą uni
tazams, kam jie griauja "tė
vų tikėjimą.”

t

a
Pajieškau pusbrolių Alekso ir An- 

i -ano Banevičių. Varkalių kaimo, 
• Užugvaščio parapijos, Vilniaus gub. 
i Yra svarbus reikalas iš Lietuvos.

Vincas Benevičius (381
13 Brazil st, Melrose, Mass. *

Pajieškau dėdes Vinco Dumčiaus ir 
Jurgio Sakatausko. turiu svarbų rei
kalą. Važiuoju Į Lietuvą tad meldžiu 
atsišaukti. (37)

Vincas Sakalauskas
Box 130, Cliffside Park. N. J.

Pajieškau brolio Marcelino Dail.v- 
dčs. Suvalkų gub.. Katilių kaimo nuo 
iriskoludžio. jis pats lai atsišaukia 

arba kas apie jį žinote malonėkite 
pranešti.

L-okadija Pliąušinienė
11 Ainslie st., Brooklyn, N. Y.

Šie Rekordai pripildys Jūsų Namus smagumu
10 Inch—$1.00

ORO PAŠTAS.
Nuo šios seredos tarp 

New Yorko ir San Francis- 
co Įvedama oro paštas. Nu
skirtas Orlaivininkams ke
lias iš New Yorko iki San 
Francisco bus 2,650 mylių. 
Išlėkus iš New Yorko, orlai
viai lėks per Belfonte, Pa., 
per CIeve’andą, Chicagą, 
Ornąhą, Cheyennę, Reno ir 
Sacramento, bet stos tiktai 
dvejose vietose — Chicagoj 
ir Omahoj.

Ant Columbus avė. tapo 
išvogta Levenštein rakandų 
krautuvė. Sanryšy su ta va
gyste areštuota 4 žmonės.

Ant Charles River Park- 
way pereitą subatą susikūlė 
automobilius su troku. Ke
turi žmonės buvo sužeista.

I

FARMOS! FARM0S!
------------------------------------------------------| . ®5 akeriai geros žemės, 35 akeriai

Magdė Luiziukė-Baltušienė, pajieš- dirbamos, geros ganyklos, medžiai 
kau tėvo Mykolo Luizos, jis išvažiavo apmokės farmą. 2 melžiamos karvės, 
nuo mus 1912 m. iš Scrantono, palik- j >’ arklys, 120 vištukų, 2 kiaulės, ne
darnas mane 11 metų ir broliuką dvie-|lur]e įrankiai. ši<įpas barnėje. 7kam- 
jų metų. Norėčiau da kartą su tėvu ^arių namas, barnė. vištinyčia, vis- 
pasimatyti. Jis savo tikros pravardes 
nesisafko, tiesiosios rankos trijų pirš
tų netur. kur tik nykštį ir smiliu, ir 
turi ant kaktos randą. 46 metų. Išsi
gėręs myli ruskai dainuot. Jis pats 
lai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti: kas pirmas praneš 
skiriu ?5 davanų. (37)

Magdė Baltušicnė
652 W. Lombard st., Baltimore, Md.

Pajieškau Povilo Kazulio, Baikėnų 
kaimo ir Jono Mailono iš Naujasodos 
kaimo. Malonės atsišaukti greitai yra 
svarbus reikalas. (38)

Antanas Bulavas
159 Hancock st, Bangor, Me.

Pajieškau brolio Vincento Mickaus,
Kauno gub Šiaulių apskr., Kuršėnų jir akeriai.s žemės. Apie 

t6"14 Ma’v°v P,I"”aU » akeriai apsodinti vaisių medžiais; 
veno Rochester, N. Y. Yradaug svar- - - • •
bin laiškų iš Lietuvos, tegul tuojaus j J 
atsišaukia arba kas apie jį žino ma 
lones pranešti. (38)

Barbora Mickaitė
380— 4th st, So. Boston, Mass.

, , vištinyčia, vis
kas geri; užviską tik $2.000, į mokėt 
81,200. (38)

VVEISLERS FARM AGENCY
9 School st, Danielson. Conn.

FARMA! FARMA!
Didelis bargenas, 100 akerių, 30 

akerių dirbamos, kitkas ganykla ir 
giria; 2 melžiamos karvės, 1 arklys, 
25 vištos, daug vaisių medžių, naujas 
6 kambarių namas, Jbanė, vištinyčia. 
visos triobos geros; parsiduoda už 
$2,300, į mokėt $1,300. Rašykit tik 
angliškoj kalboj. (38)

M’EISLERS FARM AGENCY
9 School st., Danielson, Conn.

KAS NORI PIRKT KARMA. ATSb 
ŠAI'KIT! Aš parduodu dailę ūkę su

Pajieškau brolio Jurgio Tamulaičio'. 
Suvalkų gub., Žapiskio parap., Klo- 
niškio kaimo; seniau gyveno Bostone, 
čia jo paveikslas. Kas apie jį žino

malonės pranešti arba lai atsišaukia 
pats. Y’ra svarbus reikalas iš Lietu
vos. (37)

f PASAKOS IR STEBUKLAI. 
Į GIRTUOKLIAUS METAVONĖ

JAUNAVEDŽIO PASISKUNDIMAS
1AS TARDYTOJĄ.

Tai geriausis rinkinys Columbijos Lietuviškų Rekordų, ju.o daugiau jus jais džiaug 
sitės, tuo maloniau pagrajinsit tuos rekordus visiems savo draugams. Ar jus gir
dėjote tų didelių juokdarių Plieniuno ir -Lušnakojo dialogus? Jeigu negirdėjote is 
tiesų jus nustojote daug smagumo. Jus turėtumėt išgirst vėliausiose Columbia Re
korduose. Yra klausimas iš kurių Jus daugiau turėsite juokų, ar iš "Jaunavedžio 
pasiskundimų,’ "pas tardytoją.’’ ”GirtJoklio aimanavimą,” arba "Juokingų pa
sakų ir stebuklų,” Turint tuos Rekordus numuose. niekados nepritruksite užbovi- 
jimų savo draugų kada jie jus aplankys Tai yra tikri šaltiniai linksmybės ir juokų.

Čia daugiau juokingų Rekordų ir linksmų šokių.

E-4535 E-4475

E-4646s

Naujas kareivis. Plienitinas 
ir Lušakojis.

Dainininkas pas profesorių. 
Plieniunas ir Lušakojis.

f Mergelė 1u mano miela
E-4647<

Vairas Armon. duetą.
Kur tu eini. Polka.

Klarnetų orchestra.

Pavasario dainos. Columbios Benas.
Pakol jaunas tai ir linksmas. Polka. Columbios Benas.

Rekordų

E-4536 į

Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautiškų Instrumentalių
Bile vienas Columbia Rekordų pardavėjis Suv. Valst ar Kanadoje mielai sutiks 
pagrajinti jums bile vieną tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jįs taipgi duos ;ums _  ______ __ ___ U ♦ A I »zv n r.] «, v,, 1 •'.i XI... TV _ 1 •  . ”

Columbia 
Rekordai skamba 

gražiausiai ant 
Columbia 
Grafonola 

Kaina, $.32.50 
iki $2100

Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Cofambfa 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Žinrėk kad toks Vaizbaženklis 
butų ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Domicėlė Tamulaitė
86 Hope st., .Brooklyn. N. Y.

Pajieškau Jono Rutkausko, iš Sas 
navos, Mariampolės apskr. Girdėjau 
kad gyvena Brooklyn, N. Y. Turiu 
labai svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti arba žinantieji malonės prane
šti. (38)

Jonas Žulius
14 —3rd st., Waterb’jry, Conn.

Pajieškau mano kūmų Prano Mar- 
tynaičto ir Jono Rasuno. Mano adre
sas: (38)

Antanas Blošis
601 Williams st., Durjuesne. Pa.

Pajiešau Juozapo Dargužio; aš iš
važiuosiu į trumpą laiką j Lietuvą: 
turiu

Pajieškau brolio Juozapo Kapusto. 
Pabaisko parapijos,. Ulyčninkų sodos, 
Kauno gub. Kas apie jį žino malonės 
pranešti arba pats lai atsišaukia, nes 
yra svarbus reikalas. (39)

Kastusė Genčauskienė.
23 River st.. N. VVaymouth, Mass.

Pajieškau brolio Aleksandro Simi- 
navičiaus. Kauno gub.. Mažeikiu aps. 
(Viekšniai yra Mažeikių apskrityje.) y— - - --- — - - - -
je statydavo melnyčias. išvažiavo 
Lietuvos 1907 m. į Montreal, Canada, 
dabar girdėjau kad gyvena So. Bos
tone. Todėl malonės atsišaukti arba 
kas apie jį žino teiksis pranešti.(38) 

Ona Siminavičaitė- Rakaskienė 
6400 Marvland avė.. Chįcago, III.

;________________________________________ i_____________________

Pajieškau patėvio Augustino Pau- 
lauskio, gyveno East Chicago. Kau
no gub.. Šiaulių apskr.. Badaukiu kai
mo. Turiu svarbia žinią iš Lietuvos. 
T»ai atsišaukia arba kas apie jį žino 
malonės pranešti. (38)

Stanislava Jakaviciutę 
233 Portland st., Cambridge, Mass.

obelėms grušiems, slyvais, pyčiems, 
vinuogėms ir tt 65 mailės iki New 
Yorko, 4 mailės iki Hudson upės; par 
duodu už $3,300. Vieta iabai pelninga 
ir kiekvienas žino, kad vaisiai dabar 
duoda geriausj pelną. Platesnių žinių 
klauskit pas savininką lietuviškai.

L. E. Rubiąn '* (37)
Marlboro, N. Y.

TIESUS KELIAS PRIE TURTO.
Jau išėjo iš spaudos, tai yra senai 

laukiama ir pageidaujama knygelė 
lietuviškoj kalboje "Tiesus kelias prie 
turto" išaiškina daug biznio paslap
čių. "Tiesus kelias prie turto” parodo, 
suvirš 20 atskirų šakų biznio, kurių

svarbu reikalą. 
Peter Dargužis

P. O. Coatesville, Pa

Viekšnių parap..' Žibikų sodos. Lietu- ',arP€ lietuvių kaip ir nėra. "Tiesus 
—1_— —i—, jį i kelias prie turto tau parodys kaip 

■ pradėti biznį su mažu kapitalu ir tap- 
Itl turtingu. "Tiesus kelias prie turto" 
i parodys kaip pasiliusuoti iš alginės 
'vergijos ir tapti neprigulmingu. 'Tie
sus kelias prie turto’* tau parodys kai 
išdirbinėti ir pardavinėti šitus tavo- 
rus ; ketčepą, relišus ir prieskonius 
visokius: gyduoles, vyną, kavą labai 
skanę, simpą, muilą, lazurką ir daug 
kitų dalykų. "Tiesus kelias prie tur- 
tA” turi rastis pas kiekvieną lietuvy. 
’ > iesus kelias prie turto" tai yra pa
matas jūsų gyvenime. "Tiesus kelias 

. prie turto" padarys tave laimingu 
žmogumi, užtai tuoj dabar liepk mum 
prisiųsti jums tą neapkainuojamą 

Pajieškau pusbrolio Jono Tribes, knygelę, nes rytoj gal bus pervėiu. 
Žadeikelių sodos. Prano Stumbrio, "Tiesus kelias prie turto” kaštuoja 
Talačkonių sodos. Kauno gub.. Pum- tiktai vienas doleris su prisiuntimu. 
penų valsčiaus. Yra svarbus reikalas Pinigus siųsk monev orderį arba do- 
iš IJetuvos, malonės atsišaukti nrba lcri laiške suviniojęs gerai užadre-

' - . .......................................... (7)kas apie juos žino teiksis pranešti. 
Antanas Tribe (38)

P. O. Box 57. Canton, Mass.

!suokit šitaip:
W. YURKEVICH

S Halstcd st., Chicago, I1L



a Keleivis

Metams Baigianties.
jeigu jam tatai nieko nekaš
tavo. t) kad nieko nekašta
vo, rodo ir tas faktas, jog 
Cox būdamas neva "darbi
ninkų draugu", buvo tuo pa
čiu laiku nripažintas da di
desniu kapitalistų draugu, 

t Na, o žinoma, kad dviem po
nam tarnauti susyk negali
ma. Bent ssąžiniškas. žmo-į 
gus negali. 0 jeigu kas ban-! 
do tai daryti, yra papras
tas politikierius, žvejojus' 
sudrumstame vandenyje. į 
Tokis yra ir p. Cox.

Cox'o politiniai priešai! 
republikonai kaltina jį bu- 

. . . vus karės priešininku. Mat,
suirutė buvo Įvykus, — da- girdi, Ohio valstijoj esama 

pusėtinai vokiečiu, tai jis ir 
taikėsi jiems Įtikti, Tame 
yra tiesos. Bet už tai kuo-i 
met karė prasidėjo, Cox jau j 
nepraleido progos kalbėti j 
apie "amerikoniškumą",! 
"Hundred per eent ameri- i 
vanizm." Kartą gi, kaip bu-į 
vo pasklydę žinios, jis, kai-i 
bedamas mokyklų auklėti-! 
niams, net raginęs svetini-j 
taučių vaikučius išduoti vai- ’ 
džiai savo tėvų "maištingas 
kalbas." Negražus rekordas 
—ar ne?

Ištikrujų, Cox’o rekordas j 
nedaug ką gražesnis už j 
Hardingo rekordą. -Juodu! 
abu taip panašus vienas ki-1 
tam savo politine fizionomi-' 
ja. kad liberališki (ne sočia-' 
listiniai. o tik liberalų) laik
raščiai. ir tie. kalbėdami 
apie tai, kuris jų dviejų ver
tesnis — ar Harding ar Cox 
— sako: "It is an imposrible 
choice." (negalimas pasirin
kimas). Petrelis.

.Mes, lietuviai, irgi turime 
sukrusti, nes musų organi
zacija— Lietuvių Socialistų 
Sąjunga — da silpna. Dau
gelis buvusių musų draugu 
dabar laikėsi nuošaliai, ir 
daug yra da patekusių i 
Frainos užtiestą tinklą, ku
ris paprastai yra žinomas 
kaipo "komunistų partija."

Bet dabar, kuomet daly
kai paaiškėjo, kuomet atsis
kleidė to paslaptis, dėl kurių 

bar laikas tas žaizdas gydyt. 
Dabar laikas gaivinti ir sti-. 
printi LSS. kuopas, o kur jų 
da nėra — tverti naujas.

Pasistengkime, kad per 
ateinanti sezoną Lietuvių 
Socialistų Sąjunga vėl tokia 
išaugtų, kokia ji buvo pir
ma. Uranas.

Jau baigiasi metai nuo to 
laiko, kaip Įvyko Amerikos 
socialistų judėjime skilimas, 
slaptų reakcijos agentų iš
provokuotas.

Darbininkai per tuos me
tus pamatė daug dalykų vi
sai kitokioj šviesoj, negu 
jiems rodėsi metai atgal.

Per tuos metus buvo su
rasti mikrobai-bakterijos, 
kuriomis buvo užnuodytas 
darbininkų gyvenimas. Ačiū 
tam, daug darbininkų jau 
išsigydė, pasveiko, nors tūli 
draugai vis da tebeserga.

Kas gi paaiškėjo per tuos 
metus?

Paaiškėjo tos kapitalistų 
klastos, kuriomis jie tikėjosi 
išardyti Socialistų Partiją 
ir suskaldyti darbininkų 
klesą.

Didžiosios karės metu pa
saulio darbininkų ‘judėji
mas ir susipratimas pradė
jo reikštis labai stiprioj for
moj. Carų, kaizeriu ir kito
kių "Dievo pateptinių" sos
tai pradėjo siūbuoti ir griū
ti.

Rusijoje ir kitose šalise 
darbininkai pradėjo statyti 
savo valdžias. Švedijoj. Ita- 
liioi, Vokietijoj ir kitur dar
bininkai pravedė i parlia- 
mentus daugybę savo atsto
vų. Europos buržuazijai 
pradėjo drebėti kinkos.

Europos nuotikius prade- giant 
jo sekti ir Amerikos darbi- ji esant 
ninkai. Musų draugai sočia- žmogum. Bet pradėjus per
lįstai čia turėjo vilties, kad kratinėti jo patiektus kon

gresui sumanymus, pasiro-

GUBERNATORIUS COX.
Demokratų kandidatas i 

S. V. prezidentą.
Ohio valstijos gubernato

rius Cox, kuri demokratų 
partija stato savo kandida
tu i Suv Valst. prezidentą 
ateinančiuose rinkimuose, 
buvo keturis metus Suvie
nytų Valstijų kongrese. Jis 
Įnešė kongresan savo laiku 
pusėtiną glėbi naujų suma
nymų arba bilių. Atsižvel- 

i tai, reikėtų manyti 
nepaprastai gabiu

administracijos rinkimais
šįmet jie irgi galės pravesti do, kad jie buvo visai nien- 
nemaža savo kandidatų Į 
kongresą. Ir jie pradėjo prie tų 
tos kampanijos ruoštis.

Pamatė tai kapitalistai. 
Pamatė ir pradėjo galvoti, 
kaip čia savo politini priešą 
sunaikinus. Jie išbandė viso
kius budus, bet tie nieko ne
gelbėjo. Areštai ir persekio
jimai tik daugiau užujautos 
socialistams visuomenėj iš
šaukia.

Taigi, kapitalistai sugal
vojo gudresni pieną. Jie pa
leido savo agėntus i socialis
tų tarpą. Šitie judošiai, ap
simetę "darbininkų drau
gais”, pradėjo skaldyt So
cialistų Partiją iš vidaus. 
Jie ėmė skelbti, kad rinki
muose darbininkams nerei
kia dalyvauti; kad tokius 
socialistus, kurie nori daly
vauti politikoje, reikia mes
ti iš Partijos laukan, ir, pa
galios, kad visi socialistai 
esą ”socialburžujai” ir kad 
darbininkai privalą nuo jų 
atsimesti ir apskelbti jiems 
kovą.

kos vertės. Didelė didžiuma 
“sumanymų" paliečia 

įvairias pensijas, permainy
mus la4vų varau, o taipgi 
naminius Ohio valstijos rei
kalus. Demokratų partijoj 
yra daug gabesnių žmonių, 
negu Cox.

Demokratai, prisimeilin
dami darbininkams, rturodo 
Cox’ą ‘ esant didžiu darbi
ninkų draugu. Cox turėjo 
progos parodyti savo prie
lankumą darbininkams. Bet 
ar parodė? Reikia pasakyti, 
kad ne. Visa, ką jis padarė, 
tai sutvėrė taip vadinamą 
Vaikų Biurą ir buvo Įnešęs 
kongresan bilių, reikalau
janti reguliuoti samdymą 
vaikų Į darbus Columbijos 
distrikte.

Cox gubernatorių būda
mas irgi bandė nuduoti save 
darbininkų "draugu”, bet 
tasai draugiškumas taip ir 
pasiliko žodžiuose, neperei
damas Į veikimą. Pavyz
džiui, kartas nuo karto jis 
triukšmingai paagituodavo 

Ir savo tikslo provokato- prieš pragyvenimo reikme- 
riai pasiekė. Socialistų or- nu brangumą. Kartą jis net 
ganizacijoje prasidėjo nesu- sušaukė Columbos. O., pa
tikimai. Daugiausia nuken- rieto valdininkus neva duo
tojo svetimkalbių organiza- ti jiems paliepimus prispau- 
čijos, tų tarpe ir Lietuvių sti pelnagrobius. Tik deja. 
Socialistų Sąjunga, kurios po visų tų instrukcijų, po 

nei vienas 
nebuvo nu-

Auksino

Nupuolė

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
garantuoja visiems už siustus per ją i 
Lietuvą pinigus.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
tiek išmoka auksinų, kiek siuntėjas nu
perka, ir neatskaito Lietuvoje už siun
timo kaštus.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
pristato greičiausiai pinigus i Iaetuvą, 
nes Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau 
turi Lituvos Valdžios leidimą pinigus 
persiuntinėti.

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIRKŠLĖ 82.45.

Šitą čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomendeoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vį- 
sas dalis vietos. Prisiųsk 82.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalykų 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO, Dept. 924, 
CHICAGO. ILL.
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LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVE

PASIUNČIA DAUGIAUSIAI AUKSINU 
Už DOLERI.

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVES
KURSAS ŠIANDIEN
YRA ŽEMIAUSIAS.

tų tarpe ir Lietuvių sti pelnagrobius. 
' J f . ’ ‘ 

viliugvstės viso to triukšmo 
sušaukė pelnagrobis 

suvažiavi- baustas. Pasirodo, kad iš di- 
"komunis- 

su socialis-

Socialistų Sąjunga, kurios po visų 
didžiuma, šnipų 
nesuprasdama, 
Brooklyne savo 
iną, apsiskelbė 
tais” ir nutarė 
tais kovoti. ....

Reakcija žiurėjo Į tai ir tikavimas surado daug pri- 
džiaugėsi. Socialistų Parti- tarimo Gomperso ir jo drau 
ja sugriuvo; ji negalės pra- orų tarpe.Ir ištikrujų, kodėl 
vesti nei vieno kandidato Cox’ui buvo nepolitikuoti, 
ateinančiais rinkimais, gal- - 
voio sau plutokratai. ■ r

Bet Socialistų Partija at- » 
sigavo, susitvarkė ir vėl j 
darbuojasi. Ji jau turėjo sa- • 
vo suvažiavimą po skilimo ♦ 
ir pastatė Debsą savo kandi- ♦ 
datų Į prezidentus. Ir darbi- i 

lio pritarimo socialistams, 

smas buvo tiktai laikinas.
____ - - • • 1 . A _ * J___

delio griausmo mažai lie
taus butą.

j O vienok tokis Cox’o poli-

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo h 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po krutinę, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega
vau pagelbės dėl savo sveikatos. Bet j 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras i 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl ’ 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbt:, pasidarė smagu vis- i 
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą i 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga i 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina I 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas

SALUTARAS DRUG CHEM. CO. 
Prof. J. Baltrėnas.

1707 Halsted St., CHICAGO. ILL. 
Užlaikom žoles nuo visokių ligų. 
Šitą apgarsinimą turėtų perskaityi 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ
'pagelbsti išgauti pasportus ir parūpi
na Laivakortes; atkeliavusiems Į New 
Yorką keleiviams suteikia patarimus, 
kuogeriausiai . juos ..priima., ir.. palydi. J___
laivus.

CUNARD LINE

Siuskit Pinigus 
į Lietuva

— - PER

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

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SIUNČIAME PINIGUS | LIEVUVĄ

ir taipgi nuo lenką paliuosuotas vietas. Į visa Kauno, Vil
niaus ir Suvaiką gubernijas. Prusą Lietuvą, ir sivas kitas 
pasaulio dalis

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

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

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

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

J. SEKYS, J. URBŠO & C0.
101 OAK ST., kampas Oak ir Short 

LAVVRENCE, MASS.

KOSTUMIERIŠKŲ RŪBŲ KRIAUČIAMS ATYDAI!
DIDELI PAGERiNIMA GALI TURĖT savo biznyje, parsitraukdamas setų 
PETRINS. Mes esam patyrę kiek vargo turi kriaušius su' prikirpimu 
siuto arba overkoto neturėdamas atsakančių petrinų; kaip LENGVA 
tiems, kurie jas turi. Yra gana daug atsitikimų kad pnmieravimas visai 
nereikalingas. Fetrines padaromos per Specialistą baigusį New Yorko auk
ščiausia KRIAUČIŲ MOKYKLA irpraktikavusį per 12 metų visokiose 
Įstaigose, todėl nereikia daug nė aiškint: apie atsakantį patyrimą PETRI
KUS parduodamos setais ir po vieną. Visas informacijas suteikiam per 
luišk^
VIETINIAM GYVENTOJAM šiuomi paaiškinam, kad mes PASIUVAU 
SIUTUS ANT UŽSAKYMO ir PARDUODAM MATERIJAS.

Su bile'reikalu kreipkitės šiuo adresu. (37)

New Moon Clothing Co. 688— 5 avė., Brooklyn, N.Y.
S. Zubovicz insteigėjas.

Tuojaus visi kreipkitės persiuntime 
pinigų, o vieną kartą gavę patar

navimą—visuomet jo pas mus 
jieškosite.

I Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 
daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiosė arba tiesiai iš labaratorijos.

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

F. AD. R1CHTER & CO., Bush Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai

Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 
užkietėjimo, traukymo, diegliu, viduriavimo butelį

BAMBINO

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
pagelbsti nusipirkti Įvairių šalių pini
gus pigiausiai.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 
padirba visokius rejentaKus raštus; 
padaro ”doviernastis” ir kitokius do
kumentus.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS 
nuosavus namas ir ofisas :

ATYDAI LIETUVIŲ ATYDAI

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir'pažvstamus.

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

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

ninkuose visur matyt dide- • 
lio pritarimo socialistams, i »

Taigi, kapitalistų džiaug- • 
smas buvo tiktai laikinas. ■ |

Kodėl gi socialistai taip* 
greitai atsigavo? J

Atsakvmas trumpas: to- • 
dėl, kad išėjo aikštėn provo- • 
kateriu klastos; todėl, kad } 
pasirodė, jog socialistų po- • 
zicija teisinga.

LAIVAS SAXONIA
Išplauks

30 Spalių-October

Litbuanian Devefopment Corporation
294 EIGHTH AVENUE, Cor. 25-th ST. 

NEW YORK C1TY.
I

Plymuoth - Cherbour - Hamburg
KREIPKITĖS PRIE ARTYMIAUSIŲ "CUNARD” 
AGENTŲ.

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis

KORPORACIJOS OFISAS: 
1712 WASHINGTON STREET 

WILMINGTON, DĖL.

Knris parodo valandas, minutas, dienas savaitės, ku
ris mėnesi*. mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa- 
rankumas visam amžiui.. Lukštai to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirti, 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
rantuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pamato 
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00, o 
męs parduodame fabrikos Kaina už $9.75 ir priedų 
duodam, kuris perką laikrodėlį mašinėlę drukavot 
laiškus (typtvriter), kuri yra graži ir tvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir ženkus ir ant jos kožnas 

gali drukuot, kaip 
ant brangios maši-

Ji parsiduora po $5.00 ir brangiau, o 
mus gauna DYKAI, kas

-J
PRACTICAI. SALES CAMPANV,

1219 NORTH IRVINO AVĖ, Dep. 300, CHICAGO, ILL.

non.
pas
perka laikrodėlį-, Užtikrinam kiekvie
nam užganėdinimą arba gražinam pinigus.
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi
kada viską atneš į namus. Adresas: (23)
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Lietuvos Atstovybės 
Amerikoje Pranešimas

Delei Amerikos lietuvių 
veikimo.

nebesuskaitysi. Žmonės už
sidegė ir visur veikia, dirba, 
kaip jiems redos geriausia.

Rugsėjo 3 dieną, kuomet Tai gyvas musų tautos sie- 
Lietuvos* Atstovybė Įteikė los apsireiškimas.

' Amerikos vviiiausybei Lie- Tečiaus kaip ten nėra pa- 
tuvos valdžios notą delei girtinas visas šis Amerikos 
lenkų ant Lietuvos užpuoli-į lietuvių aktualis darbas, ja- 
mo, trįs Amerikos lietuviai mc matosi vienas trukumas, 
piliečiai, Ambrozas, Kuli- kuri prisieina čion pažvmė- 
kauskas ir Lazdynas, kaipo ti. Visos šios atskiros Įstau 
New Jersey Lietuvių Tauri- gos ar .organizacijos kiek- 
iiės Tarybos atstovai, atsi-l viena veikia atskirai, sulyg 
lankė Washingtonan pas;savo nuožiūros. Aiškiai tru- 
valstybės sekretorių Colby ksta kokios nors organiza- 
ir ypatiškai jam Įteikė tam cijos, kuri galėtų kalbėti vi- 
tikrą rezoliuciją, kuri buvo 
priimta jų Tarybos narių 
susirinkime 2 rugsėjo. Šitoj 
rezoliucijoj išreiškiama 
karštas protestas delei ne
teisėto lenkų kariumenės 
Įsiveržimo Lietuvon ir tvir
tai reikalaujama, kad Len-

Tečiaus kaip ten nėra pa-
2_ • _ • V • A •

sų Amerikos lietuvių vardu. 
*Kaip kada klausiama, už 
kokios partijos kandidatus 
i prezidentus lietuviai pa- 
duosia savo balsus — o tai 
yra didžiai svarbus momen
tas — ir nėra organizacijos, 

________ v__ ,_ ____ nėra nors kokio lietuvių rin 
Rijai nebūtų duodama ir kimo centro komiteto, |cur- 

* sai nors dalinai galėtų, užti
krinti už ką jie balsuosią. 
Jeigu norima surinkti kiek

pristatoma amunicija ir 
ginklai, kad tuomi nebūtų 
teikiama pagelba Lenkijai o__________________
veržtis Lietuvon, ir, paga- aukų Lietuvos Valstybės 
liaus, griežtai patariama, toksai sumanymas butų 
idant Amerikos valdžia re-1 kiek galima palaikytas visų 
komenduotų lenkams išsi- srovių, o ne vien tik kokios 
nešti iš Lietuvos teritorijos.

Kaipo Amerikos piliečiai, 
kurie moka taksas ir atlie
ka visas kitas pareigas, šie 
Newarko atstovai g'alėjo 
perstatyti savo reikalavi
mus savo valdžiai. Kiek te-i.-fT. -,-^ „ * .
ko girdėti, valstybės sekre- valstybiniais reikalais 
torius Colby yra pažadėjęs Amenkoje ir, reikalui atsi- 
pasiųsti tam tikrą Kable- . sušelpti Lietuvos įz-
eramą Varšavon Amerikos 
Pasiuntiniui.

Lietuvos Atstovybė Į to
kius pačių Amerikos pilie
čių reikalas, žinoma, kišties 
negali ir nesikiša. Tokių 
protestų yra: ir daugiau. 
Kaip matyti iš laikraščių, 
A. L. R. K. Federacijos de
legatai. laikytame kongrese 
Waterburv, Conn.,

srovių, o ne vien tik kokios 
organizacijos, nes tik tuo
met galima pasitikėti dides
nių pasekmių.

Delei šių priežasčių yra 
didžiai svarbu sutverti ko
kia nors bendrą organizaci
ją, kuri galėtų rūpintis įvai-

dą. Tokios organizacijos ne
galima suklijuoti iš Įvairių 
partijų, kurios turi visą 
daugybę Įvairių savo reika
lų, bet reikia, kad prideran
tieji prie jos žmonės, nežiū
rint prie kokios kas partijos 
priklauso, galėtų plėtoti ir 
vystyti nors keletą reikalų, 
kurie jiems visiems lygiai 
yra brangus. Tokios rųšies 

. .. sVZt^°":organizacija ir galėtų būti
ie, kad lenkai veržiasi Lie- valstybinis Amerikos lietu- 
tuvon, vienbalsiai nutarė fondas. Laikraščiuose 
atsišaukti, . kad. kiekvienas j jau yra patilpęs Lietuvos 
Amerikos lietuvis ar lietu- ^įg^vy^g pranešimas de- 
vaitė nešiotų geduh, kol. ne sutvėrimo šios organiza- 
vieno gvvo lenkų kareivio •• • ,
Lietuvoje nebus.” Be to ta
po išnešta rezoliucija šaukt1 
visose lietuvių kolonijose 
mass-mitingus ir skirti de 
legatus Washingtonan pa? 
prezidentą Wilsoną Lietu 
vos reikalais. Nuo buvusi’ 
kongrese žmonių teko gir 
dėti, jog buvo nutarta rink 
ti aukas Lietuvos valstybė' 
reikalams, atsižadėjus lai 
kinai nuo kitų rinkimų, ii 
padidinti dvigubai energija 
prie LietuvosPaskolos bonv 
pardavimo.

Tain reagavo Amerikos 
lietuviu visuomenė, išgir 
dus apie pirmuosius šuvius 
lenkų pafrontėj.

Be to. dėlei paskelbimo l1 
rugpiučio valstybės sekre 
toriaus Italijos Ambasado
riui notos, kurioj Amerikos-, 
valdžia neigiamai yra išsi 
tarusi apie Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą 
Amerikos lietuviai yra pa
siuntę Amerikos valdžiai 
visa eile raštų ir protestų 
Chicagos Lietuvių Taryba 
yra pagaminusi ilgą apie ta: 
raštą formoj knygutės ir ja 
išsiuntinėjusi visiems kong
reso nąriams, Įvairiems vei
kėjams. laikraštininkams ir 
tt.; A. L. R. K. Federacijos 
kongresas yra pasiuntęs 
tam tikra telegramą prezi
dentui Wilsonui.

Rugsėjo 5 diena Worces- 
tery Įvvko septynių lietuvių 
draugijų mitingas, kuriame 
lvgiai tapo išnešta kiek pla
čiau namatuota rezoliucija 
delei Lietuvos nepriklauso- 
mvbės ir pasiusta preziden
tui Wilsonui, kongreso na
riams ir tt

Panašių rezoliucijų išneš
ta ir įvairiose kitose koloni
jose. šiandien jau visų jų

cijos ir patilpęs ir šio Vals-, 
tybinio Fondo statuto pro-j 
ektas. Tasai sumanymas 
ra radęs daug pritarimo ir 

pasitikima artimiausiu lai- 
:u sušaukti visuotinas šio 
Fondo steigėjų susirinki- > 
nas.

J. Vileišis.
Liet. Atst. Amerikoje.

PETRAS VALYS PABĖ
GO Iš BEPROTNAMIO
Iš Augustos (Me.) ligon- 

)učio pabėgo Petras Valys, 
turis andai Portlande bu
žo areštuotas už užmušimą 
lolicmano, o paskuti atiduo
tas Į beprotnami. Šerifai da
bar jo jieško Maine’o girio
je. Malkų kirtikai matę jj 
vienoje vieloj ir kalbėję su 
įuo. bet nežinojo, kas jis per 
vienas. Jis turėjo prisijuo
sęs prie diržo revolveri. Kur 
jis ji gavo, nežinia.

Kratos milionierių namuos.
Pereitos subatos nakti 

įpie Bostoną blaivybės val
dininkai krėtė milionierni 
namus, jieškodammi degti
nės. Rado 4 bačkas tikros 
”rye whiskey.” Dektinė 
ęonfiskuota, bet žmonių ne
areštuota.

Skundžia Cambridge’aus
• miestą.

Tūla Ka tarias McMaster 
apskundė Cambridge’aus 
miestą, reikalaudama $5,- 
000 atlyginimo užtai, kad ei
nant jai gatve andai nupuo- 
ė nuo medžio šaka ir sužei

dė ją.

Ant Centrai skvero, Cam- 
iridge’uje, pereitos subatos 
vakarą automobilius suvaži
nėjo 10 metų amžiaus vaiką.

I New Yorko milionierius • 
■ Freziero. ąųtoniobįliu grei
tą subatvakarj užmušė ke-

I turiu metų vaiką Revere pa
jūryje. Automobilius užbė
go ant šalygatvio. Šoferis 
tapo areštuotas ir pastaty
tas po $2,000 kaucijos.

i
Rusijos Revoliucijos 
paveikslas

MOTERS IR VYRAI 
KLAUSYKIT

KĄ SAKO PROGRESS 
SHOE MFG. CO.

Broliai ir sesers! Jau keliose lietu
vių kolonijose, mes, Progress Shoe 
Mfg. Co. pirmutiniai atidarėme ava
lų krautuves, kuriuose yra sudėti tik
ri lietuvių darbininkų padirbti avalai, 
'■les atidarėm tas krautuves ne su 
tuo tikslu, kad grobti didelį' pelną ar
ia kitus darbininkus išnaudoti, bet 
nes jas atidarėm dėlto, kad patar- 
laut jj^ns teisingai, duot už jūsų pi

nigus tikrą vertę tavoro, ir apsaugot 
nuo išnaudojimo per perlįupčius. Per- 
sitikrinkit patys; uz tokius čevery- 
kus, kur jųs mokėsit kitose krautuvė
se $14 — $15 arba net užtikri
nanti kad pas mus gausit to'kius pat 
arba da geresnius už 58, ?9, $10 iki 
$12. Bet mes čia kalbame tik už ge
ruosius avalus, pas mus yra čevery- 
'<ų už $6.50 iki $7, kur už tokius pat 
arba mažesnės vertės, kitose krautu
vėse mokėdt-$8.50 ir $9. Todėl ger
biamieji, pasitėmvkite tas kainas ir 
patys persitikrinki!, kad pirkdami 
uas mus, t. y. Progress Shoe Mfg. Co 
avalus, nacių lietuvių išdirbtus ir 
musų pačių krautuvėse, jus sutaupy
site nuo kiekvienos poros avalų nuo 
$2 iki S5 ir daugiau.

BERNAIČIU AVALAI, padirbti iš 
tvirčiausios skuros, su viduriniu pa
du (inersole), tvirtais užkulniais, ku
rių padarymas gana- brangiai apsiei
na, saizo 9 iki 13 ir pusę, parduoda
me nuo $1 iki $5.50. Atminkit kad pa 
minėti musų avalai yra gvarantuoti, | 
lengvi ir gerai nešiojasi.

Visokius avalus galite užsisakyti ir 
ts toliau, mes prisiųsim jums į na
mus. Užsisakydami avalus turite nu
rodyti kokio ilgio, ir kiekpločio. Ko
kios išveizdos: nusmailintus, viduti
niškus ar plačius ir kokios skuros— 
juodos ar geltonos; kokios prekės.

An;e)įpkės lietuviai užeikit persi- 
tikrinkit patys.

PROGRESS CHOE 
MANUFACTURING CO.

ANTAN AS YAKAVON1S
377 Broadway,

So. Boston, Mass. '

I

j

PROTINGA POLITIKA.
Protingiausis užsilaiky

mo būdas jums bus apsvars- 
tinėti viską jūsų abelno ži
nojimo šviesoj. Vien tik pa-Į 
sorodymas kokio nors parei i 
škimo apskelbime nėra nie-j 
kuomet patenkinančiu da-! 
rodymu jo teisingumo. Pa-Į 
viAm Iri _ j* !

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
uuginkluoj* carų ir kaip jis turi pa- 
įtraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
tai aplinkui apsupę su raudonomis 
ėliavomis apskelbia Laisvę. pa. 
eikslas spalvuotas ir gerai atrodo, 
'risiųskite 25 e, o mes prisiusima 
ums paveikslą. Galite suvyniot 25c. 

popierą ir pasiųst prastam* laišk* 
■įrašydami aiškiai adresą.

’KELEIVIS”
255 Broadway,

So, Boston, Mass.

i
I
r

vyrams ir
; dėl vyrų 

ir siu- 
aarome 
Dar uis

Kaip tai Rainkočių, 
moterims ir vaikams 
darome ir ’K/vereoat 
tus. Visas drapanas 
ant orderio užsakymu, 
yra gvarantuojaina.-.
Norėdami įgyti musų išdirbę 
tės drapanas kreipkitės yp.i- 
tiškai arba laišku į mumis, „ 
musų ingaliotinis pribus su vi
som informacijom ir viską iš- 
jųškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliaus, mums yra reikalingi 
kriaučiai, kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendruvė eina prie 
atidarymo verauzės i Ware- 
house) ir uždėjimo savo krau
tuvių.
Mums yra reikalingi agentai 
visose lietuviškose kolionijose 
pardavinėti musų išdirb.vstės 
tavorą. Uždarbis yra geras. 
Su visais reikalais kreipkitės 
musų bendrovės vardu:

Progress Ciothing 
Mfg. Corporation

343 Broadvvay, 
South Bostom Mass.
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I LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automebi- 

llių mechanizmą: išardymą, pataisy- 

1 mą, sustatyme, važinėjimą, visokią 

į pienų; taipgi duodame lekcijas apie 

, elektriką. Mokiname uz prieinamą 
; kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-

reiškimas privalo išlaikyti 
jūsų kritiką ir turi suteikti 
paliudymų. 'Trinerio Ame
rikoniškas Elixiras Karčio
jo Vyno pajiegia išlaikyti 
kiekvieną kvotimą, o lydi
mai atkeliauja kasdien su 
kiekviena krasa. Tas vynas! 
yra tinkamiausia gyduolė 
nuo pilvo netvarkės, nuo i 
prietyaro, nerviškumo, ir tt 
Jeigu jum reikalingas toni
kas. kurs atnaujintų jūsų 
gaivumą, reikalaukit iš sa
vo vaistų pardavėjo Trine-i 
rio Angelių a Karčiojo Toni- ■ 
ko. P-nas Jerry Brokl para
šė mums iš Park Falls, Wis. 
rugpiučio 10, tokį laišką:,1 
”Jusų Angelica pagelbėjo! 
man sugrąžinti mano svei-i 
katą ir aš noriu, idant ta 
gyduolė plačiai pagarsėtų, \ 
kadangi ji ištikro yra puiki.

““ -

Į 
|

I

Mano žmona vartojo jj taip
gi puikiausiu pasisekimu. 
Nors 33 metų amžiaus, aš, 
jaučiaus lyg 18 metų senu-! 
mo.” Tik neimkite jokių pa-; 
mėgdžiojimų, netikrų vais-i 
tų. — Joseph Triner Com- 
panv, 1333-1345 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III.

Ant 31 
akmens

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

lx, 1- - - >in8as> ypatingai
gelžkeliu važiuojantiems žmonėms 
kunems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pąsiulijimas. Mea iš
siųsime s; laikrodėlį ant kiekvieno ad reso už$9.75 C. O. D. ir peStaį 
kastus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Je* busi neužganėdintas, nemokėknė 
cento. Atsiminkite, jųs užmnUjn met už tokį pat laikrodėlį asi™$25 00 
jei pirktumėt kitur Puikus aSS 
tas lenciūgėlis lr kabutis 
kiekvienu laikrodėliu. su

EXCELSIOR WATCH CO 
M6 Ath«nae» Bdg. CHICAGO, ILL

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaž»ukli» užreg. S. V. Pat.

Garsus per daugiau kaip 
50 metų.

Teuiyk Įkaro (Auckor; Vaizbazęuklį.

Teis ngas išpildymas, It- 
sarguiMs ir Pasitikejinas

trįs stulpai ant kurių mu- 
Banka paremta. *
PISTOR1NO irYL’NES 

RANKA

22- Hanover st.. Boston, Mass.
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
i LIETUVA. LATVIJA, LEN
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PASTA, TELEGRA
MŲ. ir ten išnioka vietiniais 
pinigais arba Amerikoniškais 
doleriais. Mes turime sąryšį' su 
didžiausiomis Rankoms Euro
poje.

Mes galime partraukti jūsų 
gimines ir šeimynas.
Musu Taupomam skyriui mo
ka po 5 nuošimtį už įdėlius. 
Ypatingą atydą atkreipiame 
sandeliams, vidutiniams ir 
mažiems pirkliams.
Musų Banka yra po priežiūra 
Bankų komisionieriaus. Mes 
parduodame vokiškas markes, 
rublius ir visokios rūšies obli
gacijas.
Kreipkitės* laišku arba ypatiš
kai.

PUTOSIMO & YUNES
BANKIER1AI

222 Hanover St., 
BOSTON, MASS.

Tie

vieną ypatą — jauną
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
ką kursą ir angliškai lietuvišką kur
są Po pabaigos mokslu išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šofeiiai 

. mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių savaitėje. Mokiname dienomis ir 
vakarais. Mokykla atdara nuo 9 va!, 

ryto iki 9 vai vakaro. Nedėliomis nuo 

1 'iki 3 po pietų. Gvarmituojame dip

lomus ir iaisnius. Platesnių informa
cijų reikalaukit pas pruf. (28)

Tychnevich luto School
B.««1 E. 17 St.. And 293 Avė. 

NEW YORK CITL N. Y.
Telephone Styvesant <5406.
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GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svarų S11.00; apynių po 90c. ir 
prisiunėiu visur.

K. Grigas
238 D st- So. Boston, Mass.

*

KAIP ATrRATINT NUO Z1NDYMO?
Tas klausimas svarbus daugeliui mo
tinų. Atpratinimas turi būt daromas 
laipsniškai—pradedant septintam mė
nesyje, duodant vieną ar du sykiu die
noj iš bonkos, Patankinant bonkos mai
tinimą Palengva, iki visai atpratinsi.

EAGLEBRAND
yra taip panašus motinos pienui sko
niu ir lengvai suvirškinamas, kad gali
ma jĮ duoti pamainant su krūties pie
nu, be jokios periškados atitraukiant.
EAGLE BRAND YRA GERIAUSIAS stalui • 
ir naminiuose reikaluose — jis sutaupo euk 
ru ir pieną — yra ekonomiškas ir prideda ge
rą skoni prie visu dalyku. Pirkit dėžę šian
dien ir bandykite ji su kustardo ir komų 
miltų pudingu. Jųs tikrai ji pamėgsit.

ReikalaukŪ musų dykai duodamos Kūdikių 
Knygelės jūsų kalboje, kurioje paaiškinama 
kaip atitraukti nuo žindymo kūdiki.

THE BORDEN COMPANY
108 Hudson Street k New York

Insteigta 1857

Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą, i'nsiųsk jį šiądien

M r s. ...

Street

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE; Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti Lile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
koznam reikalinga. Prekė tik $1.00.

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

NUSIPIRK M0ST1ES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją Išdirba 

Mentholatum Co.' Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu baltu 
Toji mostis išima plėtmus raudonus 
juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 59c. ir $1.00. Pinigus galit siųst 
• r štampumis.

J. RIMKUS.
| P. O. BOK 36, HOLBROOK. MASS

D. S. M AIL STEAPf SHIP COMPANY, m.
LAIVAS SLSQUEHANNA”

Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
RUGSEJO-SEPTEMBER 22-rą DIENĄ

Kabina iki Bremene $175—$200, iki Dancigo $200—$225
Trečia kiiasa iki Bremeno $125 iki Dancigo $135

Karės mokesčiu $5.00

Kreipkitės tiesiog prie

45 Broadvvay, New York City
arba prie vietiniu agentą.

j.

MEILĖ MEILĖ IR ŠEIMYNA"
■ Mėnraštis, kuriame telpa įdomiau

si straipsniai apie MEILĘ, ŠEI- 
MYNA, DAILĘ, MOKSLĄ, ir 

¥ SVEIKATA; ŽAVĖJANTI DAI- 
s LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 

1 JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar vra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininku išnaudotojų. — šitas laik
ytis dabar NAUJIEMS SKAI

TYTOJAMS DUODAMA UŽDYKĄ!!! Kaina $2.00

mokslas

užsirašys DABAR, tas gaus UŽ
BYRĄ, nes gaus vieną iš šitų do
vanų: (1) dvi artistiškų paveikslų 
sansiuvas, vertės $2.00; (2) dvi
knygas: “Portugalų Minyškos Mei
liški Laiškai”, “Meilė ir Dailė” ver
tės $2.00. Musų adresas: “MEILĖ 
ir ŠEIMYNA,” 2023 Saint Paul 
Avė., Chicago, III-
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1 Lietuviškai - Lenkiška Aptieka I
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada tikite I 

'i ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- | 
L šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio ra®-1 
'e matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- j 
įjj čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- 1 
* gų ir geriausius patarimus suteik'.ame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo* į 
>£ terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 

sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dautarus per telefoną už- 
’U dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
$ ateikite į APT1EKĄ po numeriu (J)ateikite į APTIĖKĄ po numeriu

100 SALĖM ST BOSTON, MASS.

i

t

“Xfi, tai kam tau kęst b<- 
’ Žiūrėk, koki*’ manu ph/t- 

a. < tnuf i" čysti. (j tai 
artoju RCEELESr

MAUDE. **Ak, kitip niežti
! Išbandžiau visokius mazijojimiis, 

trinkimus, muHaiimus — ir viskas tas 
hieko neyay Ibiįir nu,-> tu bjauriu pb iš
kaitą... Man 'ji-da net darosi 

vari:. ...................................
reikalingai 
kai gražus 
tuflH, kad <u

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? .\e!l Ar kve
piantis vanduo? Nei! RUF- 
l-'I.ES yra tai paprasčiausis 

_plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal ! 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal Itbt I 
smagesnio už čvstą neniežinčią galvos oda?

4CUFFUES 1
panaikir.a pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos I 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 

pleiskanas, o savai:ės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- j 
člais suvilgant galvą bus už-ektinu. kad pleiskanos nvatsinaujintų. • j 
t Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 

65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai j 
pridėti prie- kiekvienos bonkutės. 'Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu : ( 

-—•F. AD. RICKTER & CO.. 326-330 Broadway. New York-——6

DAILĖ

JUOKAI

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

metams, bet kas

Mes nžtikrinam, kad Jųs snčėdysft pinigą 
Ir turėsite GRAŽIUS KUBIS. Kadangi 
mes imas materiją iš gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl matą 
pasiūti sietai ar everkotai nesudarke žan
gaus išvaizdos ir būna t v irt esat
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVtt- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GEBAL
TAIPGI IdVALOM IR IAPROS1NAM 

VYRU IR MOTERŲ RUBUS
Darbas geras ir sžtlkriaUa. Kalas 

prieinama.
Tikras Jūsų brolis Hstsvio

Ant Januška
• 222 W. BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
Telefoną: So. Boatoo—MM*



B KELEIVIS
čeverykai atpigsią.

Bostono čeverykų fabri- 
tai pranašauja, kad šią žie
mą ir ateinantį pavasari če- 

Ponzi apkaltintas vagystėj, verykai bus pigesni, negu
Suffolko apskričio prisai- 

kintojų suolas apkaltino 
Ponzi vagystėje. Ji teis aug- 
štesnis kriminalis teismas. 
Kartu su juo yra kaltinami 
jo "partneris” Brightvvell ir 
keliatas Ponzies agentų.

Ponzi pagarsėjo tuo. kad 
į kelis mėnesius padarė mi- 
lionus dolerių, ir visiems, 
kas tik padėjo pas jį pini
gus, mokėjo kas 45 dienas 
}M> 50 nuošimčių ."pelno.” 
Kuomet valdžia pareikalavo 
paaiškinimo, kokį jis daro 
biznį, kad gali tokį didelį 
nuošimtį mokėti, Ponzi ilgai 
isisukinėjo, o ant galo pasa
kė. kad jis darąs biznį tarp
tautiniais pašto ženkleliais. 
Bet tuojaus paaiškėjo, kad 
jis meluoja, nes tyrinėjimas 
parodė, kad visam pasaulyj 
nėra tiek tarptautinių pašto! pereįrą nedėldieni Bostc 
ženklelių, kad jais butų gali- }l0 buvo itaise milžin; 
ma padaryt bent milioną šką protesto demonstracija 
dolerių. [prieš Anglijos valdžią, kur

Valdžia uždarė visus Pon- nepripažįsta Airijos respub 
zies ofisus, paėmė jo knygas likos ir kankina kalėjimuo- 
ir pradėjo daryti reviziją, se airių kovotojus už laisvę 
Ir pasirodė, kad Ponzi ap- Demonstracijoj dalyvavt 
gaudinėja visuomenę. Pasi- apie 25.000 airių, tų tarne i: 
rodė, kad jis moka tuos di- pats profesorius De Valera 
delius nuošimčius iš pačių nepripažintos airių respub- 
žmonių pinigu, kad milionai likos prezidentas, 
dolerių jau išeikvota ir vė
liaus padėjusiems pinigus 
ne bus iš ko išmokėti.

Ponzi žarstė pinigus glė
biais. Jis tuojaus nusipirko 
sau pilį už $100.000. už auto
mobiliu užmokėjo $13,000, 
prisisąmdė tarnu, pradėjo 
aukauti tūkstančiais viso
kioms draugijoms, gimi
nėms ir pažįstamiems. Jis 
pats prisipažįsta nežinąs 
kiek į jas pinigų iš žmonių 
yra priėmęs ir kiek jų išeik
vojęs. Mažesnių sumų jis nei 
į knygas neįtraukdavo, tik 
priimdavo ir isikišdavo ki- 
šeniun. Bet kadangi žmo
nės, didelių procentų vilio- 
Jfcmi, kas dieną vis daugiau 
ir daugiau pinigu pas jį dė
jo, tai jis galėjo tūkstan
čiais eikvoti ir anksčiau na- 
dėjusiems da po 50 procentų 
”pelno’’ mokėti.

Tas, žinoma, reiškė galų 
gale neišvengiamą bankru- 
tą ir paskutiniems depozito- 
riams visišką nuostolį. Ši
toks ”biznis” reiškia tikrą 
vagystę ir todėl Ponzi da
ba r kaltinamas už vagystę.

Šiomis dienomis sužinota, 
kad du jo agentu pabėgo su nnt Kubos

v

Vietinės Žinios
dabar.

"Žinoma, bus ir brangiu 
čeverykų,” sako fabrikantas 
Endicott, "nes v ra žmonių 
kurie turi daug pinigų ir no
ri juos mėtyt. Tečiaus iš
mintingi žmonės, kurie puo
šnių stylių nereikalauja, ga
lės nusipirkti čeverykų pi
giau, negu dabar. Tiesa pa
sakius, tai ir dabar jau čeve- 
rykai pigesni, negu buvo pa
vasari.

"Kiek jie atpigs ateinan
čią žiemą, sunku tikrai pa
sakyti, nes nors odos atpigo 
tečiaus kiti dalykai vis ar 
brangus.”E A

Dabar vidutiniškus čeve- 
rvkus galima gauti už $6— 
$7. Pereitą pavasari tokie 
čeverykai buvo po $8 — $9.I
25,000 airių demonstracija

Pereita nedėldieni Bostc

Kūdikis sudegė nuo dektukv 
Pereitos subatos vakar?

So. Bostone po Nr. 319 E st 
buvo toks atsitikimas. Moti 
na išėjo krautuvėn ir paliko 
namie vieną dviejų metų 
mergaite. Ant stalo stovėjo 
dektukai. Kuomet motino 
parėjo, mergaitė jau blaškė
si no žeme visa liepsnose. 
Dektukai buvo jau nuimti ii 
po virtuvę išbarstyti. Norf 
motina buvo išėjus tik 1C 
minutu, bet kūdikis taip ap
degė. kad nuvežtas ligonbu- 
tin tuojaus mirė.

Beturčiai moka $20 už tone 
anglies.

Anglis Bostone jau pasie
kė $20 už toną. Tai toji ang
lis, kuria biedni žmonės per
ka popieriniais maišiukais 
Turtingesni žmonės, kurie 
gali nusipirkti ant syk toną 
moka nuo $16 iki $19 tonui 
kietosios anglies. Sakoma 
kad greitu laiku ir už pini
gus anglies Bostone nebu
sią galima gauti.

Cukrus vistiek brangus.
Cukrus šimėt Amerikoj ir 

_ ~______ ,___ _ ; taip užderėjo, 
keliais šimtais tūkstančių <ad jo nėra kur dėti, o betgi 
dolerių Italijon. kainos cukraus trustas ne- 

; nuleidžia. Kai kuriose krau- 
tuvėse Bostone jau galima 
gauti po 17 centų svarui, bet 

’ kitos vis da prašo 20 centų, 
o aplinkiniuose miesteliuose 
ręikia mokėti ir po 22 centu. 
Krautuvininkai skundžiasi. 

. -o , r, J - „ kad cukraus kompanijos tie-
ym Salę. Bus ^uggrazaus atsisako pigiau jiems

* cukrų parduoti ir gana.

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Pėtnyčioj, 17 rugsėjo nuo 

8 vakare, Įvyks 60 kuopos 
susirinkimas, naujoj kuo
pos svetanėje. po num. 409 
Broadtvay, So. Bostone. Vi
si nariai būtinai atsilankv- 

. kitę, nes yra daug svarbių 
reikalų. Draugai, pradėkit 
veikti energiškiau, nes jei
gu nuleidę rankas lauksim.

• Nepamirškit socialistų 
vakaro.

Nepamirškit, kad šioj su- 
batoj bus So. Bostono lietu
vių socialistų vakaras. Kas 
tik galit, visi ateikit i Lietu-

jaunimo, puikios muzikos ir 
smagių šokių. Programas 
prasidės nuo 7:30 ir trauk
ais iki 12 valandai.

So. Bostono socialistai 
yra užbriežę platų pieną sa
vo veikimui ši rudeni. Jie 
jau pasisamdė gerą butą 
ant Broadway ir tuojaus 
pradės laikyt tenai kas ne- 
deldienis susirinkimus.

Sudegino $500.
Vieno restorano darbinin- tad niekados neatsieksime 

kas ant Hanover'gatvės už- pageidaujamo tikslo.. 
kūrė anądien gazinį pečiu- Kp, Sekretorius,
ką, bet nežinojo, kad savi
ninkė buvo pakavojus į tą 
pečiuką $500. Kada ji pama
tė, jog pečiukas dega, iš 
<$500 buvo jau likę tik pele
nai.

Simono Daukanto Lietu
vių Mokyklos susirinkimas 
Įvyks seredos vakare, 15 d. 
rugsėjo, Lietuvių Salėje. 
Malonėkit susirinkti visi 
lietuviai kurie tik išgalite.

Pirmininkas.

SO. BOSTONE
RENGIA L.S.S. 60 KUOPA. SUBATOJE,

18 Rugsejo-Sept., 1920
PRADŽIA M O 7:30 V AK. BUS GERA ORCHESTRA.

Tai bus gražiausi ir linksmiausi šokiai šiame sezone. Mer
ginos ii- vaikinai nepraleiskite, nes turėsit daug smagumo.

Kviečia visus KOMITETAS.

PRAKALBOS.
19 rugsėjo, nuo 7:30 va- 

;are. Lietuvių Ukėsų D-stė 
rengia žyhiias prakalbas 
.ietuvių Salėje. Kamp. E ir 
'ilver gatvių, So Bostone. 
Kalbės žymus kalbėtojai. 
Jus nurodoma kaip yra 
skriaudžiami nepiliečiai, ir 
us aiškinama kaip leng- 
iausiai tapti piliečiu: taip

gi bus kalbama kokiu* budu 
giio šioje šalyj moters bal- 
avimo teisias ir kokią svar 
ą jos gali turėti draugijos 

lagerinimui. Tarpais bus 
vainų ir deklemącijų. Visi 
bostoniečiai ir apielinkės 

Hetuviai atsilankykit ir iš- 
rirskit prie ko mes dabar 
turime rengtis.

l’žkviečia KOMITETAS

PARSIDUODA geroj vietoj barberne 
Vieta išdirbta, gyvenimą galima 

pasidaryti gerą, parsiduoda pigiai 
J. A. Z. (38)

311 — Fourth st.. So. Boston. Mass

MERGINA REIKALINGA prie abel- 
no namų darbo, $12.00 sąvaitėje; ge
ras kambarys ir valgis. Dr. S. W. 
Myers, 34 McLeon st, Bostone.

3 ŠEIMYNŲ NAMAS.
Medinis, pilnai geras, gražioj gatvėj, 
So. Bostone, $2,000; dalį įmokėt. kit-

- . Yra tiaras bar- 
___ , turi būt parduotas tuojaus. 

Rašykit S. BARRON, 255 Broadtvay, 
So. Boston.

MUZIKOS
Antanas

Duoda PIANO 
jas. Norintieji 
šių dviejų instrumentų atsikreipkite 
iuo antrašu:

663 FOURTH ST..
Tel. South Boston 576 -R.

MOKYTOJAS 
Liutkevičius.
ir VARGONŲ lekci- 
mokintis bile kuri iš

♦ 
i 
• 
a 
i 
a 
a 
»
/

PADEKIT SAVO PINIGUS I

PER 60 METŲ
Vedama per patyru 

sius Bankierius

Franklin Savings Ranka
BOSTONO MIESTE

6 P ARK SUUARE
Depasitų 

$21,M0,OOO 
sunku sutaupyti, bet lengva pražudyti.

Perviršis
$1,400,000
Pinigus yra

Buk užtikrintu kad tie žmones, kurie investina jūsų pi
nigus yra saugus, ištikimi ir patyrę bankieriai.

Ii V-

ĮI

Pirm*

Kartu
Lietučių
Kalboje

su Pa
veikslais

Telephone. M aid e n 30«l-W.. CHELSEA 169l-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Per.zos gu
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Speciaiistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS.. 142 BROADWAY.
MALDEN. MASS- 356 FERRY ST.
Priėmimo valandos: nuo 10-11 rytf, nuo 6-8 vakare.

•4

L. T. K. Bažnyčios svarbios 
Prakalbos ir Koncertas.
Nedėliojo. 19 Rugsėjo- 

-'ent.. nuo 7:30 vakare baž- 
įytinėj salėje, prie Broad- 
vay, So. Bostone, bus svar
bios prakalbos ir gražus 
koncertas. Grajins benas. 
Bus dalinama naujai išleis
ta literatūra. įžanga dykai.

L. T. K. B. Komitetas.

Linksmus

ŠOKIAI
Rengia Pašalp. Dr-ste Vienybė gra- 
ius šokius, subatoje,

18 RŪGSEJO-SEPT., 1920
Lietuvių Salėje

26 Lincoln SI.. Brighton, Mass. 
Prasidės nuo 7:30 vakare.

Minėti šokiai bus tuomi linksmus, 
ad yra užkviesta gera muzika ir 
-rajis lietuviškus ir amerikoniškus 
okius. Tikėtas 50 centų ypatai.

Kviečia KLMITETAS.

DIDELES

PRAKALBOS
Rengia Pašalpinė Draugyste "Vie

nybė”. nedėlioj,

19 RUGSĖJO-SEFT., 1920
.... Lietuvių Salėje.........

26 Lincoln St,
Prasidės nuo 7

Kalbės "Keleivio" 
chelsonas. Grajins _
Lietuvių Benas. Viršminėtą dieną bus 
galima prisirašy • ■ ■
pusę įstojimo.

Brighton. Mass 
:30 vakare.-

Redak. St. Mi-
Cambridge’ahs

prie draugystės už

Visus kviečia KOMITETAS.

PLAZA HEIDELBERGER
Rathskeller

419 Columbus avė
Smagiausia vieta Bostone valgyti, 

geriausi šilti pietus 
gerai išrėdyti) kambarių. Ypatingas 
patarnavimas 
joms. — 
Back Bay 7370.

Pabėgo penki kaliniai.
Pereitoj subatoj po pietų 

kariniam kalėjime Fort 
Banks, netoli Bostono, pen
ki kaliniai išpiovė užpakali- į 
nio lango grotas ir pabėgoJ 
Visi jie laukė'kariško teis-' 
mo. tuojaus buvo užstoti vi- ; 
si keliai ir buvo krečiamas ; 
kiekvienas automobilius, j 
kiekvienas karas ir kiekvie
nas traukinis, bet pabėgėlių 
nesurasta. i

už $1.00 ir 100

Telefonuok
automobilistų parti

dėl rezervacijos

Severos Gyduoles užlaikoSeveros Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.Cšeimynos sveikata.C

Tyliai kenčiančios.
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliai visokias negales ingim- 
tas savo lyčiai. Tokios negalės pa
prastai apsireiškia skausmais strė
nose. šonuose, klubuose, šlaunyse ir 
žemutinėje pilvo dalyje, dažnais 
galvos skaudėjimais; jas meta 
karštin ir šaitin.

Severas
Regulator

(Severos Rejulatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
jis buvo geriausia dovana ir nešė 
kuogeriausias pasekmes. Gauk ji 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų “Severos”. Kaina $1.25 ir 5c 
mokesčių.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

f

REIKALINGI MEDŽIU 
KIRTĖJAI.

dirbti prie Great Northern Paper Co. 
Maine valstijoj; mes neimam už pa
rodymų darbo. Darbininkai reikalingi 
»rie New York Centrai geležinkelio, 
kelionė dvkai. Atsišaukit. ( ?)

NORT1IERN LABOR AGENCY
43 Portland st, Boston. Mass.

Baltic Statės Finance Co.
VIENŲ LIETUVIŲ BANKINE ĮSTAIGA

(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)
TURTAS KORPORACIJOS $100,000.00 Š

KAS NORI BŪT 
BAGOTAS

TEGUL PERKA ŠĮ BIZNI!
Parsiduoda štoras valgomų daiktų, 

du namai ir garadžius už pige kainą 
ant lengvų išlygų ir su mažu įmokėji- 
inu. Savininkas turi kitą biznį toli 
nuo to ir du negali vesti. Vieta apgy
venta lietuviais, uždarbis yra geras, 
kurie manytų pirkti ateikit bent pa
matyti. Biznio vieta randasi:

..68 Hovcndon avė,
MON TELLO.MASS.

Jonas Bartkeviėia. laikinis 
dorius, parodyt jums bizųį ir 
savininko adresą.

(401

gaspa- 
paduos

CUKRUS 14^c.
132 svarų maišas.

PILLSBURY MILTAI 
$13.75 bačka

98 svaru drobes maišas.

JUODAS CIRUPAS 45c. 
už galioną

Bačkomis.
CALIFORNIA PUPOS 

$6.00 už šimtą svarų maišą. 
SOUTH CASH MARKET 

Ine.
292 Harrison avė., 

BOSTON, MASS.
Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERIIEWICZ,
GYDYTOJAS IR (HIRURGA8.

Specialistas Slaptų ligų.
BALANDOS:

r
I
I
I«
I
I

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

T-

Daktaru Ofisai į
✓

MEDICAL OFFICES
♦ 22 TREMONT RWO, Scolly Sq. 1 v<BOSTON, MASS.
• Kalbame Ruskai ir Lenkiškai
i Gydo vyrų ir moterų slaptas
• #ligas, kraujo ligas ir nusilpnė-
I Jimą. . __  .

Primą egzeminaciją ir kraujo

t

1

I
I
t

I

f

Gydytojas ir 
Chirurgas.

Gydo užsenėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. MORGAM ST.
CfflCAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

Dr. A J. Karalius

i
t

Dabar Il« tik liejo U po spaudo* 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE 
mitra Biblijos 5«/įx8 colias. tari 382 
puslapius ir 379 paveikslėlius. Labai 
įdomi ir naudinga kiekvienai y patai. 
Žmogus skaitydamas šia Bibliją ir tė- 
m y damas J paveikslėlius, (kurie per
stata kas buvo pirm sutvėrimo svieto 
ir iki užgimimui Kristaus), už m iri vi
sus savo vargus ir džiaugsis jogiai to
kia knįga įgijo, jam bva trumpi žie
mos vakarai.

KAINA TIK
Norinti gaut šią Bibliją, pinigus 

siųskit Expreso ar Pačto Money Orde
riu. arba registruotame laiške adresu:

• "KELEIVIS” €
255 Broadvsy, 
Boston, Mass.

Dr. A-Christian
SPECIALISTAS

ši Korporacija tapo sutverta geriasniam aprūpinimui 
Lietuvių reikalų, keliaujančių |.Lietuvą.

Pinigus siunčiame .į LIETUVĄ ir kitas šalis 
___ pagal dienos kursą pigiausiai—

KURIE MANOT VAŽIUOT Į LIETUVĄ
pirkite Laivakorte iš laiko, nes sunku gaut vietos ant laivų. 
Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai:

TIESIOG BE PERSEDIMO Iš NEW YORKO I 
HAMBURGĄ.

Rugsėjo 25 ir Spalių 23 ir 30 dieną.
I .aivas SAXONIA, Spalių 30 dieną, išplauks į Hamburgą.

Iš New Yorko į Antverpą be persėdimo.
Rugsėjo 18, 25 ir Spalių 2, 9, 23.
Iš New Yorko j Rotterdamą be persėdimo.

Rugsėjo 14, 22 ir Spalių 2, 12, 19 ir 26.
Į Hamburgą ar Liepoją su persėdimu Anglijoje.

Rugsėjo 15, 18, 21 23, 25, 30.
Spalių 2, 7 , 9, 12, 16, 21, 23, 28, 30.

PASPORTAI JAU YRA GAUNAMI.
Pasportai turi būt išimti ir užvizuoti tų šalių konsulių per 
kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas iš anksto turėt 
pasportus užvizuotus. Mes visiems musų pasažieriams 
gaunam vizus laiku, kad nebūtų sutrukdymo atvažiavus į 
New Yorką.
Laivakortės per vandenį $100. Taksai pagalviniai $5.00

Baltic Statės Finance Co 
361 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Kuris specializuoja gydyme • 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APT1EKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST„
BOSTON, MASS.

LIETUVIS DENTISTAB

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADVVAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostoa 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 ” 5
” 6:30 * 9

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyiiškas ir 
kriminališkas.
66—67 JournaI Building

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

* * MB « * *******

i Tel. So. Boston 506-W
! DAKTARAS
i A. L. KAPOČIUS
• LIETUVYS DENTISTAS.
’ VALANDOS Nuo 9 iki 12 diek*.

Nvo I Od t vak.

NSDtLIOMIS
_____ U 1 v. M pietų. ;

| Seredomis iki 12 diena.
• Ofisas "Keleivio name
• 251 Broadway, tarpe C ir D Sis.

SO. BOSTON, MASS.

Gražiausių Dainų ir Naujausių
EILIŲ KNYGA

vjMoioioioieii
JlOidOlOlOlOlO*

l

T. omoiaoteHi

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. 

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

• išbandymą esant reikalui pada- 
| rnmp rivU-ni

• 9 vakare.

♦

rome dykai.
Valandos: Nuo 9 iš ryto iki

Ksomoiotc*:

j

a Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eilių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tsi gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienu turėtų papuošti uvo knygynų minėta knygas 
KAINA TIK 75 CENTAL

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — 31.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.
Kiekvienu nusipirkta tų knygą pasidžiaugs. Pinigus gerin

tu* siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papru- 
tam konverte. užrašius aiškisi adresus ura ir Keleivio ir priH- 
pyt už 3c. markų. m—. — . - — t

"KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

Tel.: Richmond 2957-M. &

Dr. David W. Rosen I 
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.
Nuo 2 iki 3 diena. lįį
Nuo 7 iki 8 vakare. ju

221 HANOVER ST. 1 
BOSTON, MASS. f
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