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NORI UŽIMT KASYKLAS.
Iš Londono pranešama, 

• kad Lanarkshire apskrityje, 
__ Škotijoj, einą stiprus paska- 
__ lai, buk Škotijos komunistai

su Lenkais
VOLDEMARAS SPAU
DŽIA PADEREVSKIUI 

RANKA.

Lenkų muzikantas sako, 
kad jie norj gyventi su Lie

tuva ramybėj.

Paryžius. — Lenkai su 
lietuviais čia sutiko per-1 
traukti karę ir laukti, pa
kol ju ginčą išris Tautų Ly
gos Taryba.

Sutikimas tarp tų dviejų 
tautų atstovų įvyko tuomet, 
kai tautų lyga išnešė rezo
liuciją, patardama abiem 
valstybėm tuojaus sulaikyti 
mušius.

Lygos tarpininkystė buve 
priimta atviram Tarybos 
posėdyje labai įspūdingu 
budu. Delegatai ir susirin
kę žiūrėtojai nelabai tikė
jo, kad sutartis tarp lenku 
ir lietuvių butų galima, kaip 
štai lenkų delegatas Pade- 
revskis atsistojo ir pradėję 
sakvt karštą prakalbą, tvir
tindamas, jog Lenkija norj 
su Lietuva susitaikyt. ”Aš 
tikiuos, jog Lietuva irgi 
trokšta taikos,” jis tarė at
sikreipęs į lietuvių delega
tus. Tuomet atsistojo Vol
demaras. o paskui ji kiti Jie 
tuvių delegatai, ir priėję 
prie Paderewskio, pradėję 
vieni kitiems spausti ran- 
kas-Tai buvo pirmutinis ženk
las, kad lietuviai priima 
tautu lygos pasiūlymą ir su
tinka. kad jų ginčus su len
kais išrištų tautų lyga.

LIETUVIAI PERTRAUKĖ
MUŠIUS SU LENKAIS.
Iš Paryžiaus šį panedėlį 

pranešama, kad lietuviai su 
lenkais nutarė mušius per
traukti ir laukti, ką nutars 
Tautų Lygos Taryba.

Varšuvos žinia 15 rugsėjo 
sakė, kad mūšiai buvo prasi
dėję Suvalkijoj, netoli Prū
sų sienos.

LENKŲ DELEGACIJOJ 
160 ŽMONIŲ.

Varšuvos žinios sako, kad 
lenkų taikos delegacia, skai
tant visus patarėjus, padėjė
jus ir stenografus, išviso su
sidedanti iš 160 žmonių. Ji 
važiavo iš Varšuvos specia
liu traukiniu į Dancigą 14 d. 
rugsėjo vakarą. Iš Dancigo 
ją paėmė anglų kariškas lai
vas ir nuvežė Rygon. Rygą 
jie pasiekė pereitą ketvergą.

RUSAI Iš GALICIJOS
' IŠVYTI.

Varšuva praneša, kad pie
tų fronte lenkai pradėję vi
suotiną užpuolimą ir išviję 
iš rytų Galicijos visą rusų 
kariumenę.

RUSŲ DELEGATAS AP
LEIDO LONDONĄ.

Sovietų Rusijos atstovas 
Kamenevas jau apleido 
Londoną. Manoma, kad jis 
išvažiavo Maskvon pranešti 
savo valdžiai apie Anglijos 
reikalavimus.

nutarę užgriebti anglių ka-KRAUTI LENKIJAI
GINKLUS. syklas. Pradžia busianti 

Blantyre, 8 mylios nuo Glas- 
Generalė darbininkų są- govo. Bet tai yra veikiausia 

junga Francuzijoj praneša, 
kad uostų darbininkai tenai 
visur, atsisako krauti ant lai
vų ginklus Lenkijai. Skrai
duoliai ”Gueydon” ir "Mar- 
seillaise,” kurie nesenai iš
plaukė iš Cherbourgo uosto, 
r valdžios garlaivis ”Loi- 
*et”, buvo prikrauti karei
vių. Kaip tik darbininkai su
žinojo, kad tie laivai siunčia
mi į Dancigą, tuojaus atsisa- 
^Maulelvie fabriku likos ^amoa sa^» kurias jie karės

vaugeiyje iaoriKų hkos niin VnVUfiinc 
statyta lenkų karininkai 
prižiūrėti gaminimą ir siun
timą amunicijos prieš Rusi- 
'os darbininkus. Sužinojus 
elefonu, kad tokie oficieriai 
ikos Įstatyti Farmano orlai
vių dirbtuvėj Paryžiuje, Pa
ryžiaus Metalo Darbininkų 
Sąjunga tuojaus išleido savo 
lariams įsakymą nedirbti 
'Rusijos revoliucijos žudy
tojams.”

Atsišaukimas baigiasi žo- 
ižiais: "Metalo darbininkai, 
neleiskite sau būti padėjė
jais tų, ką iš mirties daro 
pelnus. Supraskite savo pa
reigas. Jūsų užduotis yra at
sisakyti daryt karės maši- susirinko garo mašinistų 
nas. Bet veikite greitai, nes * 
rytoj gali būt jau pervėlu.”

Panašu atsišaukimą iš
spausdino socialistų laikraš- 
is ”L’Humanite” Į La Ro- 
-helle arsenalo darbininkus, 
kur esą daroma Lenkijai 20,- 
)00 karabinų.

pačių kapitalistų išsvajotas 
baubas, nes komunistų Ško
tijoj yra visai nedaug ir ka
syklų jie jokiu budu negali 
užimti, kasyklas galėtų už
imti tiktai susivieniję visi 
darbininkai.

ANGLAI DEPORTAVO 
VOKIEČIŲ KOLONIJĄ.
Anglai deportavo visus 

vokiečius gyventojus nuo

metu nuo Vokietijos atėmė. 
Visos vokiečių kolonijos tur
tai atimti.

Apie tai praneša Ameri
kos pramonininkas Moors, 
kuris šiomis dienomis sugrį
žo nuo tų salų Į San Francis- 
co. Jisai sako, kad Anglijos 
pasielgimas buvo toks žiau: 
rus ir imperialistiškas, jog 
jis įteikęs tų salų administ
ratoriui, Anglijos pulkinin
kui Tate, protestą.

Samoa salos Pietų Jūrėse.

UŽPROTESTAVO PRIEŠ 
ANGLIJOS VĖLIAVĄ.
Pereitą sąvaitę Pittsburge

konvencija. Delegatai paste
bėjo, kad posėdžių salėje yra 
iškabinta Anglijos vėliava. 
Jie tuojaus pasišaukė hote- 
iio savininką ir pareikalavo, 
kad jis tą vėliavą nuimtų. 
Kuomet tas nenorėjo reika
lavimą išpildyt, delegatai 
apleido salę. Paskui savinin
kas Anglijos vėliavą, nukabi
no, o jos vieton padėjo Amei- 

Šios šalies valdžia įsakė kos vėliavą.
savo atstovui Paryžiuje ne
vizuoti pagarsėjusiam rusų 
iaininkui Baklanovui pas- 
•įorto, nes jis esąs Amerikoj 
"negeistinas."

Baklanovas savo laiku yra 
dainavęs Bostono Operoj ir 
savo meiliškais skandalais 
sukėlęs daug kalbų.

Alvira Amazar, taipgi žy
mi rusų daininkė, apskundė 
iį, kad jis išviliojęs ją iš tur
tingų namų, atsivežęs Ame
rikon, ilgoką laiką gyvenęs 
su ja ir paskui pametęs.

Laike bylos paaiškėjo, kad 
Baklanovas yra Rusijoj ve
dęs, kad jis turi net 7 vaikus, 
kad pirm šitos daininkės ji
sai mylėjosi su daininkė Ly- 
dija Lipkovska, su šokike 
Rubinštein, su francuzų ak- 
torka Creole ir ištisa eile ki
tų moterų. Visomis jis nau
dojosi ir visas pametė. Sako
ma, kad dėlto dabar jo ir ne
įleidžia Amerikon.

NEJLEIDŽIA RUSŲ DAI
NININKO.

NUO ŽEMĖS DREBĖJI
MO ŽUVO 174 ŽMONĖS.

Oficialės žinios parodo, 
kad per šitą žemės drebėji
mą Italijoj iš viso žuvo tik 
174 žmonės. Pirma žuvusių 
skaičius buvo paduotas apie 
700. Žemė drebėjo labai kal
nuotoje Italijos dalyje, kur 
žmonės gyvena labai retai, 
todėl ir aukų nedaug buvo.

BAISI EKSPUOZUA 
NEW YORKE. GINKLUS.

■ Turin, Italijoj. — Nuo to 
Praėjusį ketvergą Xe\v laiko, kaip darbininkai čia 

Yorke ant Wall streeto, k u- ,-}žėmė F. I. A. T. automobi- 
ris skaitosi Amerikos finan- ‘iy dirbtuvę, jie pasidarė jau 
sinio pasaulio centru, pietų -43 kulkasvaidžius, 8 šar- 
laiku įvyko baisi ekspliozija, vuotus automibilius ir dau- 
kuri 31 žmogii užmušė, apie karabinų. Tuos ginklus j ” J- - •. es^ pasiryžę

vartoti netik apsigynimui, 
bet, reikalui esant, ir užpuo-

True translation filed with the post-niaster at Boston, Mass., on Sept.
22. 1920, as reųuired by the Act of October 6, 1917.

Rygoje prasidėjo Rusų
derybos su Lenkais.

Konvencija priėmė rezo
liuciją, kurioj Anglijos dar
bininkai raginami reikalau
ti atšaukimo Anglijos kariu- 
menės iš Airijos ir paliuoso- 
vimo Korko majoro iš kalėji
mo.

200 sušeidė ir pridarė apie darbininkai 
81,000,000 nuostolių.

Iš triobų daugiausia
kentėjo Morgano 4,.mo> atplėšė užimtose dirbtuvėse 
bankas kuris stovi kertej fabrikantų seifus ir išmoka 
Wall ir Broad gatvių, ir Su-...........4
vienytų Valstijų pinigynas, 
kuris randasi priešais tą 
banką.

Ekspliozija buvo taip 
smarki, kad keliatas žmonių 
buvo užmušta ir keliolika 
sužeista Morgano banko vi-l 
duje. Vienam jo ofisų buvo. kviečiais taipgi buvo paimta, 
užmušti visi raštininkai. Į __ _____
Langai išbirėjo visoj apy
linkėj.

Sprogimas padarė di- 
džiausį sujudimą netik Netv 
Yorke, bet visoj Amerikoj. 
Bostono finansiniam dist- 
rikte tuojaus pastatyta sar
gyba, nes bijotasi, kad ne
būtų kokio suokalbio užpul
ti tuo pačiu laiku ir kituose 
miestuose ant. finansinių 
centrų. Tokiu pat atsargu
mo žvilgsniu imtasi Chica- 
iroj, Detroite, Pittsburge. 
Philadelphijoj ir kitur.

Prie Morgano namų New 
Yorke tuojaus pastatyta 30 
detektivų. Pastatyta sargy
ba ir apie Rockefelerio dva
rą.

Kaip ta ekspliozija Įvyko, 
tai kol kas didžiausia pas
laptis. Bet labai galimas 
daiktas, jog tai detektivų 
darbas, kad butų kuo kal
tint darbininkų organizaci
jas ir jų vadus. Štai, ta eks- 
pliozija pasiremiant jau su
imta revoliucinio rusų laik
raščio ”Ruskij Golos"^ re
daktorius ir jieškoma IWVv 
unijos organizatorius Tres-j 
ca. Dabar galima tikėtis! 
užpuolimų ant darbininkų 
susirinkimų ir visokio tero
ro.

darbininkams algas.
Florencija. — Netoli nuo j į 

čia. Arezzo’je metalo darbi
ninkai užgriebė 3 vežimus 
geležies dirbtuvėms, kurias 
jie turi užėmę. Geležies ver
tė apskaitoma į 500,000 lirų. 

I Keletas vežimų prikrautų

POLICMANAS UŽMUŠĖ 
ŽMOGŲ.

Somersworth, N. H.—Po- 
licmanas čia areštavo aną
dien vieną darbininką, ku
ris pasirodė jam girtas. Bet 
kada prie policijos nuova
dos suimtasis pradėjo spir
tis, policmanas išsitraukė 
revolverį ir šovė jam į pilvą. 
Darbininkas parpuolė. Tuo
met policmanas paleido vie
ną šūvį į gulintį ir pataikė 
jam apie širdį. Paskui žmog 
žudys nusijuokė ir palikęs 
užmuštą žmogų ant šalygat- 
vio, įnėjo nuovadon. Susi
rinkusi žmonių minia taip 
Įniršo, kad norėjo policma- 
ną nulinčuoti.

AMERIKA IŠVARO LAT- 
( VIJOS ATSTOVĄ.

Imigracijos komisionie- 
Irius ant Ellis Island gavo iš 
Washingtono įsakymą, kad i 

I leportuotu Latvijos atstovą i T, . , ,
Nagelį, kuris nelabai senai). R>^on Jau P.n.buvo lenkų 

I čionai atvažiavo ir iki šiol ir ,1US14 atstovai ir prasidėjo 
. buvo ant Ellis Island laiko-1fcaikos d?ryb°s. Bet Ryga, ' n?)roniQi nnn karac iv xfica_ 

! Nagelis prašė, kad įleistų 
Į iį Amerikon nors pakol jo 
žmona pasveiks, bet jo pra
šymą atmetė. Jį deportuos 
su pačia pirmutiniu laivu, 
kuris išeis Rygon 7 d. spalių.

Nagelį Amerikos valdžia 
svaro dėlto, kad savo laiku 
isai yra davęs Wilsonoko-į 
uisijai Europoje raportą 
įpie Rusiją, ir tas raportas 
raibėjo prielankiai apie so
vietų valdžią. Wilsono diplo
matai tą raportą nuo žmo
nių paslėpė, lygiai taip kaip 
Bullito raportas buvo pa
slėptas.

TUO TARPU LENKAI 
VERŽIASI RUSIJON.

Paėmė Kovelio tvirtovę ir 
keletą kitų miestų.

2,000 MOTERŲ NORI 
GENEROLO.

Paryžiaus laikraštis f ey 
mina’’ išsiuntinėjo savo^skai 
tytojoms paklausimą: Ku
rį didžiųjų žmonių tamsta

DARBININKAI VES 
DIRBTUVES.

Proctor and Gamble kom
panija skelbia, kad nuo šiol 
i jos direktorius bus renka
mi tris darbininkai. Ši fir
ma turi trįs dirbtuves: vie
lą Ivoryvillėj, Cin., antrą 
Kansas Cityje, o trečią ant 
Staten Island, šalia New 

j Yorko. Kiekvienos dirbtu- 
Į vės darbininkai nominuos 

š savo tarpo po 5 kandida* 
tus ir iš tų 15 trįs bus renka
mi į direktorius. Tai pirmu
tinė Amerikoj firma, kurios 
dirbtuvių vedime darbinin
kai turės balsą.

KYNUOSE SIAUČIA GEL
TONASIS DRUGYS.

Žinios iš Pekino sako, kad; - _ -■
Šantung ir Šansi provincijoj norėtum pasirinkti sau u ■ 
se, kur apie 15,000,000 kvnie-j •” 
čių badauja, pradėjo siausti L ' . .. .. , , •
geltonasis drugys. Negana; 2^00 iš jų atsake. Kad jos. 
kad laukuose prapuolė javai, generolo \ocho. Ke ti- 
paskui da užėjo šarančiai ir pos atsakė, kad is bėdos j 
sunaikino^ paskutinį žmonių pr Wilsono tekėtų, 
maistą. Dabar da pakilus ---------- -
epidemijai, žmonių vargas; AIRIŲ MAJORAS MIRŠTA 
pasidaro neapsakomas. KALĖJIME.

’ į Airijos miesto Korko ma
PORTUGALIJOJ NĖRA joras McSviney, kuris aps- 

DEGTUKŲ. kelbė kalėjime bado streiką.
Gyvenimui pabrangus Jau bai^a pP’e1^ 

degtukų darbininkai Portu- sukako jau ,lvgi
galijoj pareikalavo daugiau į*8 dienos- kalPJ1S pTr algos. Degtukų fabrikai bad«j- J.is užd-T>‘l<^ 
i-rninAoi ; i—j i • >ho kalėjime uz tai, kaą re

kalavo paliuosavimo Airijos 
iš po Anglijos letenos.

Atsiliepė 5.000 moterų, ir
geltonasis drugys.J Negana; ^,000 iš jų atsekė, kad .1'^°' 

rios atsakė, kad iš bėdos jos

PORTUGALIJOJ NĖRA joras McSviney, kuris aps- 
DEGTUKŲ. kelbė kalėjime bado streiką.

Gyvenimui i

kreipėsi į valdžią, kad ji lei-!.no kalėjime už tai. 
stų jiems pakelti ant degtu- 
kų kainą. Valdžia atsakymo 
da nedavė, tuo tarpu degtu
kų dirbtuvės stovi ušdary- 
tos. Degtukų Portugalijoj 
niekur negalima gauti. Rū
kytojams ir namų šeimvnin-

DAUG ŽMONIŲ UŽMU
ŠTA korėjoj.

Iš Tokio pranešama kad 
i - - x j i Korėjoj žmonės užpuolė ant

,abai dauS, japonų
• . !vo.užmuštais abiejų pusių-neparankumo.

KONFISKAVO 200 KVOR
TŲ DEGTINĖS.

Worcesteryje blaivybės 
valdininkai padarė ablavą 
int slaptų degtinės varyklų 
oereitos nedėlios naktį, ir 
konfiskavo iš viso 200 kvor- 
ų gatavos degtinės.

ŠMESTUS SOCIALISTUS 
ŽMONĖS VĖL IŠRINKO.
”Keleivįo’’ skaitytojai tur

būt atsimena, kaip New Yor
ko legislaturos reakcininkai 
indai prašalino 5 socialistus, 
euriuos New Yorko miesto 
larbininkai buvo išrinkę sa- 
zo atstovais. Kad užpildžius 
šmestų socialistų vietas, pe- 
•eitą sąvaitę New Yorke bu- 
70 specialiai rinkimai. Ir 
štai, žmonės vėl tuos pačius 
socialistus išrinko, nežiūrint 
kad prieš juos dabar buvo 
susivienijusios abidvi reak
cininkų partijos — republi- 
konai ir demokratai!

Tai buvo toks srfiugis džin
sams, kokio jie nesitikėjo. 
Dabar tik klausimas, ką da- 
•ys legislatura, kuri buvo 
"uos prašalinus.

PALMERIS ATSISAKO 
PALEISTI POLITINIUS 

KALINIUS.
Pas generalį prokurorą 

Palmerį pereitą sąvaitę buvo 
įuvvkusios dvi komisijos. I

: pavargusi nuo karės ir viso
kių derybų, nedaug atkrei
pia domos į lenkų-rusų kon
ferenciją. Vienatinis ženk
las aęie rusų delegacijos bu
vimą Rygoje, tai automobi
lius su raudonu vėliuku prie 
Aleksandro Hotelio, kur 
yra apsistojus sovietų dele
gacija.

Rygoje, kaip paprastai 
šituo laiku, nuolatos lyja ir 
miesto gatvėse žmonių be
veik nesimato. Gyvas ir pra
moningas kitąsyk miestas 
dabar išrodo visai apmiręs. 
Per. vokiečių. okupaciją ir 
vietinių frakcijų nuolatines 
peštynes, iš 400,000 Rygos 
gyventojų dabar beliko tik 
apie 180,000.

Sakoma, kad lenkai atsi
vežę iš Varšuvos savo tai
kos išlygas ir paduos jas 
bolševikams. Visus teisin-* 
gus rusų reikalavimus Len
kijos valdžia pripažįstanti 
ir sutinkanti duoti visas 
gvarantijas, kokių sovietų 
valdžia reikalauja.

Vienok tuo pačiu laiku 
lenku kariumenė laužiasi 
Rusijos gilumon ir ima vie
ną miestą paskui kito. Len
kai paėmė jau Kovelio tvir
tove, užėmė Vladimirecą, 
Volinską, Tartakovą ir So- 
kalą. Lenkai sakosi paėmę 
taipgi 3,000 belaisvių, du 
šarvuotu traukiniu, daug 
geležinkelio medžiagos, tris 
orlaivius ir 28 kanuoles.

MASKVA SKELBIA LAI
MĖJIMŲ.

Išleistas pereitą sąvaitę 
oficialis Maskvos praneši
mas sako: ”12 mylių įvaka- 
rus nuo Gardino ir 14 mylių 
į pietus mes paėmėm keliatą 

i Brastos 
kriptyje mušis eina apie Ko- 
briją. Bugo paupiu smarki 
kova eina apie Vlodovą-So- 
kal.

"Pietvakarių fronte smar
kus mūšiai eina Lembergo 
apielinkėse.”

luvynuoiue uvi jyvjiiiioajvjo, i . _ • ,
socialistų atstovų komisija kain?y-. Lietuvių
"r įvairių unijų komisija, rei
kalauti, kad butų peleisti po- 
itiniai kaliniai.

Palmeris abiem komisijom 
oasakė, kad visuotinos am
nestijos negalima esą pa
skelbti, nes jis negalįs ats
kirti, kur prasideda politi- 
riai kaliniai, o kur kitokie.

ATSIDARĖ VILNŲ AU
DYKLOS.

American Wollen kompa-Į ^Pįe kalinių paliuosavimą 
nijos audyklos Lawrence xąHma esą kalbėti tiktai pa- 
au atsidarė. Nuo 10 liepos vieniui juos imant. Valdžia 

jos stovėjo uždarytos ir apie I iabar taip ir daranti. 
14,000 darbininkų buvo per 
ą laiką be darbo. Tečians ir 

dabar ne visus darbininkus 
priėmė.

IŠMETĖ Iš UNIJOS 86 
KUOPAS.

Geležinkeliečių brolijos 
ir*Dirni iv ta * i viršininkai išmetė iš organi-
bŽ tr AiTKivin nacijos 86 skyrius užtai, kad

1 KA L K1N1O. pereitą pavasarį tie skyriai
Du ginkluoti banditai už- buvo apskelbę viršininkų ne- 

ouolė ant Chicago-Mihvau- užgirtą streiką.
kee St Paul geležinkelio Tarp Amerikos geležinke- 
trukio, apiplėšė vienam va- lių darbininkų dabar organi- 
yone važiavusių 20 darbi- zuojasi nauja unija, kurion 
rinkų ir surinkę iš viso apie spiečiasi revoliucinis ele- 

8200, pabėgo. ’mentas.

IŠPLAUKĖ 1,600 BELAIS
VIŲ.

Šiomis dienomis iš Vladi
vostoko išplaukė 1,600 vokie
čių, austrų ir vengrų karės 
belaisvių, kurie nuo karės 
pradžios buvo laikomi Sibi
re. Juos dabar veža namo.

se

40,000,000 KYNIEČIŲ 
BADAUJA.

Trijose Kynų provincijo- 
prasidėjo badas, kuris 

paliečia apie 40,000,000 gy
ventojų. Sakoma, kad tėvai 
tankiai užduoda savo šei
mynoms nuodų, idant suma
žinus jų kentėjimą. Mergi
nos parsiduoda po $100.

Kreipianties.su


n I APŽVALGA n
GINĄ FRAINĄ.

Brooklyniškė "Laisvė” j 
214-tam numeryje karštai 
gina Frainą, kurį 
sovietų valdžios 
biuro New Yorke 
rius Nuorteva 
slaptosios policijos 
provokatorium.

"Laisvė” sako, kad Erzi
na nesąs joks šnipas, nes 
Petrogrado laikraščiai pra- 
nešą, kad jis dalyvavęs ant
rame Trečiojo Internacio
nalo suvažiavime. Todėl, 
girdi, —

"Dabar smalavinai gali sau 
bliauti, kad ir III Internacio
nalo suvažiavimą vedė šnipai! 
Bet, turbut, ir smalavirių 

avys tam nepatikės.”
Toliaus ji nurodo, kad vi

si komunistai Frainai pasi
tiki, ir baigia šitokiais žo
džiais:

"Nuplėšt žmogui šlovę bile 
kas gali. Bet reikia turėt do
ros, kad atšaukti šmeižimus. 
Laukti to dorumo iš lietuviš
kų smalavirių nėra reikalo."
Visų pirma reikia paste

bėti, kad apie dorą "Lais
vei” visai nepritinka kalbė
ti, nes tai svetimas jai daly
kas. Nelabai senai ji aiški
no, jog dora, mandagumas 
ir kiti panašus dalykai, tai 
"buržuazijos išmislas žmo
nių mulkinimui," ir komu
nistai. kaipo "tikri revoliu
cionieriai/’ jokių dorų nei 
mandagumų nepripažįstą. 
Taigi, kuomet ii dabar rei
kalauja doros iš kitų, tai ji 
geria iš to .šulinio, kurį ji 
pati yra prispiaudžiusi.

Paskui reikia pabriežti. 
jog tas faktas, kad Fraina 
dalyvavo Trečiojo Interna
cionalo suvažiavime, visai 
nereiškia, kad Fraina nėra 
šnipas. Juk šnipai tam tik ir 
yra, kad dalyvautų tokiuose 
suvažiavimuose.

Pagalios reikia pasakyti, 
jog "Laisvė” nesąmonę pa
sakoja, kuomet ji kaltina 

•"lietuviškus smalavirius” 
(suprask: socialistus), buk 
jie "apšmeižė” komunistu 
partijos Įsteigėją šnipu.

Kad Fraina yra šnipas, 
kad jis tvėrė komunistų 
partiją su justicijos depart- 
mento žinia ir ėmė iš to de
partamento algą, tai ne lie
tuvių socialistų prasimany
mas, bet oficialio sovietų 
valdžios biuro New Yorke 
pranešimas.

O kad komunistų partija 
buvo tveriama su valdžios 
žinia, tai pripažino ir fede- 
ralis teisėjas Anderson, ku
ris Bostone nagrinėjo ko
munistų bylą. Jis atvirai is 
teismo suolo pasakė: Ko
munistų partija priklauso 
valdžiai.” Ir dėlto jis atsisa 
kė juos bausti.

Jeigu "Laisvė” šitų faktų 
da nežino, tai kaltas jos 
žioplumas; o jeigu ji žino ir 
tyčia juos slepia, tai ji dirba 
Frainos darbą.

Riisijos 
oficialio 
sekreto- 
apskelbė 
agentu-

VISI LIETUVOS MEIS
TERIAI KIAULES GANĖ.

Kauniškės "Lietuvos” 183 
numeryje randame šitokią 
pastabą:

"Einąs Vilniuje rusų kalba 
lietuvių laikraštis ’Litva* susi- 
ginčyjo su lenkų ir rusų ko
munistais dėl Lietuvos val
džios demokratingumo. Vie 
nam straipsny ’Litva’ aiškina, 
kad Lietuvos vyriausybė yra 
tikrai demokratinga, nes visi 
ministeriai kilę iš valstiečiu ir 
maži būdami kiaules ganė.”
Lenku komunistu orga

nas "Do Walki" ("J Kovą”) 
tuomet atsakė: Jeigu ištie- 
sų visi Lietuvos ministeriai 
yra piemenįs ir pradedant 
nuo premjero iki paskutinio 
valdininko visi ganė kiau
les, tai jie netinka kraštui 
valdyt.

PASMERKĖ LENKU 
SOCIALISTUS.

Suvienytų Valstijų Socia
listų Partija skaudžiai pa
smerkė lenkų socialistus už 
jų patriotizmą ir rėmimą 
Lenkijos valdžios.

Lenkijos Socialistų Parti
ja yra išleidus i viso pasau
lio darbininkus atsišauki
mą, prašydama paramos 
įlenki jos karei su Rusija.

Amerikos lenkų socialis
tai išvertė šitą atsišaukimą 
į anglų kalbą ir įteikė šios 
šalies Socialistų Partijai.

Tame atsišaukime Lenki
jos socialistai nurodo:

1. Kad iš pat pradžių Len
kijos valdžia buvus: darbi
ninkų ir valstiečių rankose;

2. Kad reakcija tą valdžią 
vėliaus nuvertė;

3. Kad atsistojusi reakci
ninkų valdžia šių metų pra
džioje pradėjo įieškoti prie 
Rusijos priekabių ir tuojaus 
užpuolė Kijevą;

4. Kad Lenkijos socialis
tai buvę užpuolimo karei 
priešingi, bet negalėję savo 
valdžią priversti taikytis;

5. Lenkijos darbininkuose 
esama tvirto patriotizmo ir 
dėlto jie stvėrėsi ginklo 
’ ginti savo šalies nepriklau
somybę

6. Kad Rusija turinti ini- 
jjerialistinių siekių, kad ji 
užmiršusi kitų tautų nepri
klausomybės teisę ir kad jos 
armijoms vadovauja blau
sieji caro generolai:

7. Todėl jie, Lenkijos so
cialistai, remia savo valdžią 
ir prašo, kad juos remtų vi
so pasaulio darbininkai.

Amerikos Socialistų Par
tijos Komitetas, peržiūrėjęs 
šitą patriotišką lenkų socia
listu atsišaukimą, davė jiem 
šifpki atsakvma (vertimas 
"Naujienų”) '

"Visų pirma. Lenkijos So
cialistų Partija savo atsišauki
me sako, kad Lenkijoj darbi
ninkų ir valstiečių ? valdžia ta- i 
pus kapitalistų ir dvarininkų Į 
klesų nuversta: o vienok Len
kijos Socialistų Partija, var-j 
dan lenkų "patriotizmo." tą 

reakcinę valdžią visomis jiego- 
mis remia. Ir visa, kas toliau 
seka tame atsišaukime, paro
do. kad Lenkijos Socialistų 
Partija visiškai užmiršo savo! 
uždavinius atkovoti savo pozi
ciją Lenkijoj; anaiptol — vie
toj to, ji padeda klerikalų-jun
kerių- kapitalistų gaujai, kuri 
viešpatauja Varšuvoj.

"Jau to. fakto pakanka, kad 
pasmerkus Lenkijos Socialistų 

Partija kaipo šovinistų reak
cininkų įnagį, užmiršusį visa 
tai. ką ji kadaise žinojo apie 
Socializmą.

"Jus sakote buvę priešingi 
užpuolamajam karui prieš Uk
rainą. Bet ar jus darėte ką 
nors, kad grieštai užprotesta
vus prieš žygius ir puolimą 
Kievo? Jūsų pačių Pilsudskio 
pritarimas karo žygiam į Uk
rainą yra pakankamas jau at
sakymas. Dagi kurie nekurie 
lenkų viešpataujančiųjų klesų 
imperialistiniai diplomatiniai 
sėbrai ir tie stebėjos iš šitokio 
Lenkijos viešpataujįančiujų 
klesų pasimojimo ant Ukrai
nos. Jiems buvo be galo keblus 
dalykas išaiškinti pasauliui tą 
plėšikišką lenkų užpuolimą ant 
Ukrainos.

"Ir dar Lenkijos Socialistų 
Partija nesidrovi šauktis į Va
karų Europą ir Amerikos pro
letariatą, kad jis padėtų tai 
Varšuvos reakcininkų valdžiai.

"Lenkijos Soc. Partija, išda
vus Socializmą, kraipo dar ir 
istorijos faktus. -Ji tvirtina, 
kad ji ėjus išvien su Pilsuds
kiu karan prieš Rusiją, 'idant 
išlaikius Lenkijos nepriklau
somybę.’ Versalio taikos kon
ferencijoj Lenkų imperialistai 
reikalavo, kad lenkams butų 
atiduotos tos sienos, kurias jie 
turėjo 1772 metais. Tatai vi-

{
i
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ir "buferštatu" tarp

siems gerai žinomas faktas, 
kad i tokias sienas turėtų įnei- 
ti kraštai, kurių didelė gyven
tojų didžiuma visai ne lenkai. 
Dėlto tai dagi Antantes impe
rialistai. kuriem rupi padaryt 
Lenkiją Vakarų imperializmo 
įnagiu
Rusijos irVokietijos, negalėjo 
sutikti su 1772 metų sienomis, 

"Nepešę savo globėjų ir tal
kininkų pritarimo Versaliuje, 
lenkų viešpataujančios klesos 
pradėjo puolimą Rusijos, briau 
damėsi apie 200 mylių gilin i 
Rusijos teritorijas. Tas verži
mąsi buvo niekas daugiau kaip 
grynas ir begėdiškas pasisten
gimas užkariauti ne lenkų 
kraštus ir jų gyventojus pa
vergti Varšuvos imperialistų 
reakcininkų valdžiai. 0 betgi 
Lenkijos Socialistų Partija tu
ri begėdiškos drąsos šauktis Į 
mus ir reikalauti 'vardan to 
karo gelbėti Lenkijos nepri
klausomybę''”

ir

I

imperialistiniu tikslų 
Norėdama turėti ga- 
kad lenkai daugiau 
Rusijos, sovietų val-

Toliaus Amerikos Socia
listų Partijos Komitetas sa
ko, kad lenkai iškraipo isto
rijos faktus, kuomet jie kal
tina sovietų vąldžią užmir
šus "kitų tautų nepriklauso
mybės teisę,” nes—

"Esamoji Rusijos valdžia 
buvo pirmutinė, kur tuo prin
cipu vadovavosi, pripažindama 
apsisprendimo teisę Suomams, 
Lenkams. Lietuvai, Estams. 
Latviams ir Ukrainai. Tuo pa
grindu ii padarė ir pasirašė 
taiką su keletu tų valstybių...

"Taikos sąlygos, kurias so
vietų Rusija pasiūlė Lenkams, 
yra labai nuosaikios ir neturi 
nė jokio 
pėdsako, 
rantijos, 
nebepuls
džia reikalauja, kad lenkų ar
mija butų sumažinta iki 50,- 
000 kareivių nuolatinės kariu- 
menės. Pasiūlytos gi lenkams 
sienos yra dagi gausesnės ne
gu tos. kurias nustatė lenkam 
talkininkų taikos konferenci
ja Versaliuje. Taigi sakyti, 
kad sovietų Rusija vadovauja
si imperialistinėmis ambicijo
mis. yra gryniausia veidmai- 
nybė.”

Toliaus nurodoma, kad 
Lenkijos imperializmui prie 
šingas viso pasaulio proleta
riatas. tiktai reakcinės val
džios remia jos kare. To
dėl—

„Amerikos .Jungtinių Vals
tijų Socialistų Partija žiuri Į 

Lenkijos Socialistų Partiją 
kaipo j organizaciją, tarnau
jančią šovinistinei Lenkijos 
valdžiai, kuri vėl savo žarų yra 
Francijcs bankininkų įnagis. 
Su tokia organizacija, kuri taip 
nelemtai išsižadėjo tarptauti
nio Socializmo idealų, mes ne
galime turėt nieko bendra. Ji 
patapo Antantes imperialisti- 

^pių pergalėtojų Įrankis, o to
dėl daro gėdos darbininkų kle- 
sos solidarumui.”

Ant galo Amerikos Socia
listų Partijos Komitetas at
meta Lenkijos socialistų at
sišaukimą ir sako, kad jų 
oatriotizmas yra stačiai ju- 
došystė.

M. PETRAUSKAS LIE
TUVOJE.

Kompozitorius M. Pet
rauskas jau Lietuvoje. "Ke
leivio” rekadtorius gavo jau 
porą atvirų laiškelių nuo jo 
iš tenai. Ant vienos atviru
os p. Petrauskas rašo:

"Maisto stokos Kaime visai 
nematyt. Valgiai restoranuose 
geri ir gardus, netaip kaip kad 
Amerikoj, kur be jokio sko
nio.”
Kitu laiškeliu musų daili

ninkas praneša:
"Susilaukiau vakar savo 

brolį Kiprą, Petrapilio ir Mas
kvos valstybinių teatrų daini
ninką. Džiaugėmės ir džiaugė
mės bfe galo!

"Rusijoj paprastiems žmo
nėms yra toks 'rojus,' į kurį 
nei šuneliui nelinkėčiau patek
ti. Komisarams tenai tikrai 
gerai..."

KOMUNISTAI GLAU- I 
DžLaS PRIE \ YČIŲ. 
Nemanykit, kad čia mes 

komunistus šmeižiam. Ne, 
jie patįs prie to prisipažįsta. I 
Štai ka rašo apie savo drau
gus "Laisvės” koresponden
tas iš Rockford. III.: , . j

"tie 'revoliucionieriai' taip 
atšalo, iog pavirto į drebulius 
ir su laiku iš jų galės išsivys
tyti kūlys gana šmaikščių vy
čių. Juk jie ir dabar jau glau
džiasi prie vyčių šunelio va
žiuodami ant jų piknikų, kur 
sau broliškai pikninkauja 
juos remia.

”26 (T rugpiučio L. S. J. L. 
• 5 kp. sušaukė susirinkimą ir 

kas, atėjo apie penketas narių, 
o kiti, tai vis iš tų 'revoliucio
nierių' slankioja apie tą vietą 
lyg tai ką pametę ir nesuran
da.

"Jų dabar visas užsiganėdi- 
nimas ir 'kova už geresnį būvį', 
tai bolės ir kazyros. Jeigu išsi
semia visas ’revoliucionišku- 
mas’ bebadant boles, tada su
tvirtinimui puola prie žavėjan- 
čių kazyrų.”
Tai ve, kur nuvažiavo 

Frainos "revoliucionieriai J”
BĖDA, KAD POPIEŽIUS 
NETURI KARIUMENĖS.

Davatkų organas "Drau
gas” labai susirūpinęs tuo, 
kad Anglija pasiryžusi kur
ti Palestinoje žydų valsty
bę, o popiežius neturi kariu- 
menės, kad galėjus apskelb
ti žydams karę.

"Draugas’’ rašo taip:
"žydų tautoje yra Sionistų 

partija. Ji beveik galingiausia. 
Ji surengė Palestinos žemės 
valdymo įstatų projektą gana 

panašų Į bolševikų sumanymą. 
Sulyg to projekto visa žemė 
Palestinoje turi būti žydų tau
tos nuosavybė.

"Tai išeina, kad krikščionių 
bažnyčios, vienuolijos ir šven
tosios vietos žymėtos Kristaus 
gyvenime, stovės ant žemės 
priklausančios žydams. Ka
dangi žydai niekuomet nepą- 
rodė Kristui meilės, tai galima 
vieną dieną susilaukti, kad žy
dai pasakys krikščionims neš
tis savo triobas šalin nuo žy
dams priklausančios vietos." 
Kad "šventų” triobų ne

reikėtų kitur gabenti. 
"Draugas” norėtų, kad jos 
butų apskelbtos eksterito- 
rialėmis, taip kaip dabar 
kiekvienoj viešpatijoj yra 
kitų kraštų atstovybių trio- 
bos.

Bet kas galėtų valdyt to
kias triobas, kurias savina- 
si katalikų bažnyčia?

Žinoma, kas —popiežius! 
Bet popiežius neturi ka 

riumenės. ir jeigu, žydai už
simanys ji iš Jeruzolimos iš
vyti, ką ‘ jis galės jiems pa
daryti? klausia "Draugas." 

Taigi išeina, kad popie
žiui reikalingas vaskas 
idant galėjus apskelbti žy
dams vainą.

NETIKRI PINIGAI 
LIETUVOJE.

Sugrįžęs iš Amerikos i 
Lietuvą tūlas G. A. nusis
kundžia, kad jis buvęs ap
gautas netikrais pinigais 
kurių dabar esanti pilna 
Lietuva. Girdi:

"Lietuvoj pimngdirbių, c 
gal jų agentų, matyt, yra ne
maža. nes visur sutinkama ne
tikrų pinigų. Ir žiūrint į tai 
atrodo, kad Lietuvoj nesisten
giama kovot su netikrų pinigų 
platintojais, šit porą pavyz
džiu.

"Parvykęs iš Amerikos ir 
galima sakyt, nepažindama? 
Lietuvoj esamų pinigų, ėmiau 
tokius, kurių kas davė, nes 
maniau, kad netikrų pinigų 
bent daug jų būt negali; bet 
apsirikau, —svetingi Lietuvos 
piliečiai drauge šu tikraisiais 
prikišo man ir netikrų pinigu. 
Nuėjus Į valstybės iždinę, val
dininkas atsisakė priimt tuos 
pinigus ir mandagiai priminė, 
kad butų gera, jei tuos pinigus , 
sunaikinčiau, nes kartais galiu ; 
su jais prigaut vargšą žmoge- ; 
lį. Nustebau, išgirdęs tokį pri- ] 
minimą, nes, mano supratimu.

I

valdininko pareiga — prie pir
mos progos padaryti tokius 
pinigus netinkamais apyvar
tai, juk panašiai ir pešveiniau 
kovojama su netikrais pinigais 
visose šalyse.

"Kartą įneinu Į krautuvę ir! 
randu besiginčijant dėl netĄ- 
rų pinigų, žmogus nuduoda 
žioplį, bet visa ko matyt, jog 
jis toli gražu nė žioplys, ir da
rė įspūdžio, jog gali būt netik
rų pinigų platintojas. Nieko 
nelaimėjęs krautuvėj, žmogus 
eina Į» vežimus ir šį tą derina. 
Nusprendžiau pranešti apie tai 
milicininkams ir patariau ves
ti žmogų į nuovadą išklausinė
jimui, bet Į tai pamojo ranka. 
Nustebęs paklausiau, kodėl jie 
taip elgias ir gavau atsakymą, 
kad neturį įsakymo suiminėt 
netikrų pinigų savininkus.

"Visuomenė yra taip pat pa
pratusi šaltai žiūrėt į netikrus 
pinigus, matyt, visi mano: 'jei 
mane kas prigaus su netikrais 
pinigais, tai ir aš kitą taip pat 
prigausiu.’ Ir žiūrima per pirš
tus į besiplatinantį blogą. Ga
lų gale susidaro aplinkybės, 
kad piningdirbiui gyvenimas 
yra tikras, nes jei nepavyks 
prigauti gudresnio, tai • jam 
palieka proga prigaut negudrų 
ir jis, be abejojimo, ta privile
gija pasinaudot pasistengia.”
Taip tas amerikietis rašo 

'Lietuvoj/’

PATARIA SUŠAUDYT 
KAPSUKĄ IR ALEKSĄ.
Kada Lietuvos valdžia 

iarė su bolševikais derybas 
Jei Vilniaus evakuacijos 
:ai tarp kitų dalykų ji rei
kalavo kad bolševikai atsi
imtų ir savo agitatorius iš 
Vilniaus. Bolševikai atsiim
ti jų nesutiko, bet užtai da- 
cė Lietuvos valdžiai toki pa
tarimą :. Jeigu pasilikę Vil
niuj komunistai varys prieš 
-ūsų valdžią agitaciją, tai 
Gaudykit juos!

Taip rašė "Lietuvos” ko
respondentas iš Vilniaus, 
kuomet tenai ėjo tarp Lie
tuvos valdžios ir bolševikų 
ierybos. Štai jo žodžiai:

"Kiek tenka patirti, rusai 
atsitraukdami atsisako pasiimt 
atgal tuos savo 'darbuotojus 
(Kapsuką, AngarietĮ ir Co.), 
kurie dabar Vilnių terorizuoja 
Tečiaus atsisakydami juos pa
siimt, pataria su jais pasielgti 
taip, kaip rusai elgiasi su tais, 
kurie neklauso rusų įstatymų: 
šaudyt. Kaip tenka patirt, toks 
patarimas paeina ne iš vieno 
rusų didesniųjų komisarų lu 
PV*
Kad bolševikai šaudo so

cialistus ir kitų partijų žmc 
tęs, tai visi žino; bet kad jie 
rekomenduotų tokį pat 
’vaistą” ir komunistams. 
;ai visgi reikia stebėtis.

Bet apie tai rašo ne vien 
tik "Lietuva/’ Tą pati sake 
r "Kariškių Žodis/’ Girdi:

"Rusai atsitraukdami iš Vil
niaus atsisako pasiimt atgal 
bolševikus Kapsuką, Aleksą- 
Angarietį ir k., kurie dabai 
kankina Vilniaus gyventojus 
Bet rusai pataria tuos bolševi
kus, kurie eis prieš Lietuvos 
Respublikos Įstatymus, be pa
sigailėjimo šaudyt.”
Na, jeigu jau bolševikai 

oataria šitaip su komunis
tais elgtis, tai ko galima ti
kėtis nuo buržuazinių val
džių?

šmugelis Maskvoje.
Bolševikų ’Tzvietija” 158 

numery’ rašo: "Maisto rei
kalai Maskvoje blogame 
stovyje. Viskas gaunama 
tiktai kortelėmis. Bet korte
lėmis daroma didžiausis 
šmugelis. Pasirodo, kad 
apie 400,000 netikrų korte
lių vartojama. Už maisto 
kortelių šrtiugelį, kaipo už 
didžiausj prasikaltimą, ašt
riausiai — net mirties baus
me baudžiama, bet nedaug 
ką tos bausmės gelbsti.”

Svečias

Lietuvos Rubežiy 
Klausimas.

Rubežius su Lenkija.
Rubežius tarp Lietuvos ir 

Lenkijos da nėra nustaty
tas. Tuo klausimu tarp tų 
dviejų valstybių dabar eina 
karštas ginčas, o pastaro
mis dienomis net ir šaudytis 
pradėta. Ir kaip tas klausi
mas bus išrištas, dabar da 
niekas negali pasakyti. 
Kauniškė "Lietuva” rašo 
apie tai ve ką:

"Lenkų rusų kovos tiek pa
kitėjo, kaip rodo pranešimai, 
kad rusai vėl nebegali svajoti 
apie Karšuvos paėmimą. Belie
ka rusam rūpintis, kur pato
giau atsispirti, o lenkams— 
kur strategijos atžvilgiu susi
laiką lL Vienų ir kitu įsii.ėgi- 
mas atgal — nuo Varšuvos i 
Maskvą — negali nesurupinti 
ir Lietuvos vyriausybės, kuo 
budu išsergėti valstybės sienas 
ir neleisti įsibėgusiem prieši
ninkam Lietuvos teritorijoj 
daryti betvarkę.

"Šituo atveju Lietuvos vy
riausybė pasiryžusi saugoti, 
palyginti, ilgoką sieną nuo 
Dauguvos upės ligi vokiečių 
sienos Suvalkuosę. Dėl santi- 
kių su rusais sienų klausimu 
naujų atmainų negali būt, nes| 
ir paskutinė čičerino nota dar! 
kartą pabriežia, kad Rusų Ta-į 
rybų Vyriausybė pasiryžusi. 
pašalinti visus nesusipratimus i 
ir siunčia savo atstovą Lietu-

® Ivai.
"Lietuvių rusų taikos sutar- i 

tim nustatytos sienos (Taikos 
sut. II straipsnis) niekas ne- ! 
gali liesti ir Lietuvos vyriau
sybė privalės jos griežtai lai-; 
kytis. Lietuvių rusų siena nu
tiesta ligi lenkų valstybės, bū
tent. kaip rodo sutarties Ilstr., 
ligi 'tos vietos, kur Gorodnen- 
kos upė Įteka į Bobro upę: To
liaus, ligi vokiečių sienos lieka 
lietuvių lenkų siena, kurią tu
rės išspręsti tik tos abi valsty
bės. Kol su lenkais nėra pada
rytos sutarties, be abejojimų, 
lietuvių lenkų sienos klausi-! 
mas palieka atviras. Tečiau ne 
dienom, 
žygiuoja 
pasieks 
kur?”
Jie jau pasiekė. Pasiekė ir 

oradėjo veržtis Lietuvon. 
Jie užėmė Augustavą, Su
valkus, Seinus, ir nuėjo apie 
50 angliškų mylių Lietuvos 
gilumon, o kada lietuviai 
Takėlė prieš juos ginklą ir 
išvijo, tai lenkai padavė 
Tautų Lygai skundą, buk 
lietuviai užpuolę juos "ant 
Lenkijos žemės.”

Tuo tarpu lietuviai mano, 
kad Suvalkų, Augustavo ir 
Seinų apskričiai turėtų pri
gulėti Lietuvai. Taip ir vo
kiečiu buvę pripažinta, kuo
met jie traukėsi iš Lietuvos. 
Kada jie traukdamiesi pra
dėjo negražiai tuose apskri
tuose elgtis, tai Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė l sau
sio 1919 metų Įteikė, genera
liniam vokiečių įgaliotiniui 
Dr. Zimmerlei šitokią notą: 

"Kacfangi Suvalkų, Augu
stavo ir Seinų apskričiai ir 
Vokiečių Vyriausybės nusi
statymu Įneina i Lietuvos 
teritoriją, tai Lietuvos Vy
riausybė laiko savo pareiga 
nurodyt Vokiečių Vyriau
sybei, kad jos valdininkų 
neteisėti pasielgimai kelia 
krašte anarchiją."

Tas parodo, kad tuos aps- 
kričius vokiečiai skaitė Lie
tuvos žeme, ir likviduodami 
savo okupaciją 
tų apskričių administraciją 
lietuvių vyriausybei.

Bet sąjungininkai kitaip 
yra Lietuvos-Lenkijos sieną 
nustatę. Kuomet pulkinin
kas Ward (Kaune) 1919 m. 
liepos mėnesį paklausė apit 
tai Anglijos valdžios, tai ši 
atsakė, kad ji žinanti tik 
Aukščiausios Tarybos Pa
ryžiuje nustatytą lenkų-lie-^

I tuvių sieną, o toji siena ei
nanti Augustavo Perkasu,.

Bet vėliau, 8 gruodžio. 
1919 metų, franeuzų karės 
vadas Foch nustatė ir Aug- 
ščiausioji Taryba užgyrė 
demarkacijos liniją per Vy- 
žainį, Seinus, Beržininkus, 
ir Augustavo apskričio šie 
ną (paminėti čia miesteliai 
buvo priskirti lenkams). Į 
pietus nuo tos linijos len
kams buvo leista organizuo
ti savo valdžią. Bet Gardino 
miestas lenkams nebuvo 
priskirtas.

Tečiaus Lietuvos valdžia 
šitos linijos nepripažįsta, 
nes ji buvo nustatyta be 
Lietuvos žinios ir sutikimo. 
Seinus ir Suvalkus, kuriuos 
franeuzai priskyrė Lenki
jai, šiandien turi užėmus 
lietuvių kariumenė. Lietu
vos valdžia pataria lenkams 
sušaukti Mariampolėj ar 
Kalvarijoj konferenciją ir 
nustatyti naują demarkaci
jos liniją. Lenkija gi reika
lauja, kad lietuviai pasi
trauktų iš Suvalkų ir Seinų 
be jokių diskusijų, nes tie 
miestai' priklausą jiems, 
lenkams.

Taigi, rubežių klausimas 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
labai painus ir da nežinia, 
kaip jis bus išrištas.

Rubežiai su Latvija.
Santikiai su Latvija dėl 

rubežiaus taip pat aštrus, 
j Ta pati "Lietuva” 183-čiam 
numeryje rašo:

"Nekalbant apie nelemtą 
. Lietuvos piliečių varymą iš 

Latvijos, kur jie nuo senų lai
kų gyvena, didesnių ginčų su 
latviais mums tenka turėti dėl 
sienų nustatymo. Dėl jųjų jau 
senai buvo mėginta susitarti, 
bet kiti valstybių darbai nu
traukdavo derybas ir vis ta 
byla buvo atidedama.

"Dabar sienų nustatymo 
reikalas tampa vis aktuales- 

: nis. Latviai jaū sudarė sieną 
su estais ir rusais, taip pat 
Lietuva jau turi aiškių sienų 
su rurais. Belieka tik susitarti 
dėl sienų savo tarpe.

"Rimti ir svyruoją ginčai 
kyla tik dėl Ilukštos ir Palan
gos sričių. Latvių politikai iš
eina iš niekuo nepateisinamo 
nusistatymo, kad viskas, kas 
priklausė prieš karą Kuršo gu
bernijai, būtinai turi būti pris
kirta latviams.

"Mes šį klausimą visai ki
taip sprendžiam. Mum rupi ne 
Kuršo gubernija, kaip ją Ru
sija ar kas kitas dirbtinai nu
statė, bet etnografiniai ir eko- . 
nominiai pažymiai. Etnografi
jos atžvilgiu ir Ilukštos apsk
rities dalis ir Palangos sritis 
yra lietuvių kraštai. Ilukšta 
buvo, tiesa, viena pasienio vie
tų, pro kur Į Lietuvą slavizmas 
plaukė. Dalis gyventojų Lietu
vos sulenkėjo, subaltarusėjo, 
dalis surusėjo, dalis yra rusų 
kolonistų stačiatikių. Tečiaus: 
lietuvių, dabar lietuvių kalbą 
vartojančių, yra daug daugiau 
negu latvių. Antra, visai yra 
negalima atskirti Kalkunų ge
ležinkelio mazgą nuo Lietuvos 
geležinkelio rezginio su jo iš
eitim i Dauguvos upę.

"Palangos klausimas yra da 
aiškesnis, čia negali būt jokių 
abejonių visais atžvilgiais. Ir 
latvių čia taktas tą kraštą vis 
dar savintis sau — tai tik lie
tuvių visuomenės erzinimas, 
kuris be žalos jokios prasmės 
neturi.

"Latviai visai užmiršta, kad 
lietuviai Palangą amžius ne
šioja mintyse ir dainose. Kiek
vienas lietuvis žino, kad Pa
langa —Baltijos jura, nuo Pa
langos ir vėjai, ir audros, ir 
ramumas. Palanga ligi švento
sios upės ir istoriniai ir etno
grafiniai yra žemaičių kraš
tas, kur pastovaus ir gausaus 
latvių elemento niekados ne
buvo ir nėra/’

II

t

bet valandom lenkai 
į prekį ir netrukus 

Lietuvos sienos. Bet

jie pavedė
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BROOKLYN, N. Y. 
Brooklyno margumynai.
30 d. rugpiučio vietos lie

tuvių kriaučių skyriai buvo 
surengę protesto prakalbas 
prieš talkininkus ir šios ša
lies vąlstijų administraciją 
delei pritarimo ir teikimo 
pagelbos Lenkijos karei.

_ Prakalbos ir protestas, 
žinoma, buvo vietoje, bet 
kalbėtojai ir jų* temos, tai 
jau apsaugok viešpatie! 
Kalbėtojais buvo A. Bimba, 
J. Jukelis, ir pabaigoje kele
tą žodžių pratarė P. Vaitu
kaitis, dabartinis kriaučių 
delegatas. Apie Jukeli nėra 
ką nei kalbėti—tai papras-1 
tas barškalas, kuris į pusę 
valandos devynesdešimts- 
devyniomis temomis iškal
ba. Bet apie ĮJimbą, kaipo 
kriaučių organo redaktorių, į 
tai jau negalima nutylėti.; 
Pirmiausia jisai deklemavoį 

' apie Rusijos "proletariato 
diktatūrą.” Toliaus niekino 
visas unijas, kad jos ne ”re- 
voliucijoniškos”, galų-gale 
šaukė amalgameitus, kad jie 
draskytų, plėšytų savo uni
ją, nes šitos unijos vadovai 
esą socialistai ir jie nešau
kia prie revoliucijos.

Taigi, skaitytojai dabar 
spręskite, ar tai ne provo-L. , 
katoriškas kurstvmas! I

lės priekabių. Ge’ežėlė iš
klausęs jų visų ‘"filosofijos”, 
atsistojęs atsakinėjo. Apie 
MockaitĮ jis užreiškė keli
nių kompanijos žmonėms, 
kad jiems patiems esąs pa
vojus su juo vaikščiot, nes 
jo rankos esančios „kruvi
nos”, nes jis esąs "krimina
listas” ir jis, Geleželė, turįs 
liudininkų ir galįs prirodyt, 
ką Mockaitis yra padaręs 
Lietuvoje. Apie jo darbelius 
Chicagoje taipgi turis fak- 
ty.
. Šitoks žmogaus apkaltini
mas yra kriminalis dalykas, • 
o tečiaus Mockaitis Geleže-; 
lės teisman netraukia.

Toliaus Geleželė nurodi-
jiėjo "Laisvės” provokaci
jas, iš jos pačios cituoda
mas.
Kriaučių nepaprastas susi

rinkimas.
10 d rugsėjo buvo sušauk- ■ 

tas nepaprastas kriaučių ( 
susirinkimas. Susirinkimas 
buvo šaukiamas delei dau-j 
gelio dalykų, bet svarbiau-:
<

mas mažų dirbtuvėlių, 
rių priviso bedarbės metu. 
Susirinkimas nutarė, I—2 
apskelbti toms dirbtuvė
lėms streiką ir jos turi iš-

PITTSBURGH, PA. 
Visuomenės žiniai!

Pitisburgo lietuviai, 26 d. 
lugsėjo, nuo 2 vai. po pietų. 
Lietuvių Mokslo D-stės Na
me, rengia mass-mitingą ku 
name bus išneštas protestas 
prieš lenkų militaristus už 
briovimąsi Į svetimas žemes. 
Mass-mitinge dalyvaus uk
rainiečiai, baltgudžiai, žy
dai ir lietuviai.

Todėl visos apielinkės lie
tuviai dalyvauki! kiekviens, 
kad užprotestavus prieš len
kų grobikus ir drauge parei
kalausime Suvienytų Valsti
jų valdž., kad Amerika pri
pažintų Lietuvą, Ukrainą, 
Latviją ir Estoniją nepri- 
gulmingomis valstybėmis. „ 

Jeigu nebus galima visiem 
sutilpt i salę, tad bus prakal
bos sakomos lauke.

J. Virbickas, Kom. narys.

Toliaus jus kaltmat Kata
liko Vaiką, kad jis nėra pri-!

* •
i tos „smarkuolės” apsivaliu- 
Įsios nuo „darbininkų išdavi
kių!”

taigi aš patariu Vikšrie- 
nei: ant socialistiškų laikra
ščių tamsta niekų nepliaušk 
o skaityk juos ir švieskis 
iš jų. Šapos Vergei taipgi 
pamokslų nesakyk, liet pati 
pasimokink. Tuomet žinosi, 
kas yra tikri darbininkų iš
davikai.

šapos Vergė.

Polemika ir Kritikasidėjęs prie bonų pardavinė
jimo. Bet ar daug jus patįs 
prie to prisidėjot ? Daug ma
žesnės ‘ kolonijos išpardavė 
daugiau bonų, negu jus par
davėt Philadelphijoj. Jus sa
kot, kad Kataliko Vaikas 
trukdęs jūsų darbą. Is to iš
eitų, kad Kataliko \ aikas 
gali jus į ožio ragą suvaryt, 
kad jus neturit jokios inta- 
kos žmonėse.

Toliaus jus sakote, jog Ka
taliko Vaikas rašęs "Kelei
vyje” apie Bagočiaus plakai 
bas. Iš kurgi tokių informa
cijų iškasei? Vyrai, ar tik 
jus nuo "klinikos dopo’ ne
sapnuojat?

Jus sakot, kad pereitais 
metais Kataliko Vaikas la
šinėjęs korespondencijas į 
„Laisvę.” Ar jus galit tą pri- 
rodvt? Vyrai prasi’oiaivin- 
kit!

Jus grąsinat parodysiu 
Kataliko Vaiko darbelius. 
Bet aš jums pasakysiu, kad 
tūli iš jus greičiau pamatvs! 
savo darbus.

Taigi nesikarščiuokit, po
neliai. bet geriau išduokit 
pilną atskaitą. Ją nori pama
tyt visi Philadelphijos lietu
viai.

kurie yra tikrieji 
išdavikai?

"Moterų Balso”

sutvėrė pats šnipų departa- 
į mentas, aiškiai parodė ir 

„ j komunistų byla Bostone,
meryje tilpo aDie du^uilaJTenai P^kėjo, kad šnipų 
piu tūlos O. S Vikšnenės mokėjo ko-
Plepalų apie šapos Vergę,
-\aujienas”, „Keleivi ” ”so-’ ’

cialburžujus ” "soeialpatrio- k* ’ nel KomuP,s7 “>«•»*« rus-, socialistiškų lalklašėhj sulyg |Sak.v-
redaktorius ir kitus dalv- 
kus. .

Daugiausia vėjo ji duoda 
sapos Vergei, kam ši „Kelei- 
x'10'\ll-tame numeryje išro
dė biaurius komunistų pra
simanymus ant „Keleivio” 
ir Naujienų”, kaip lygiai ir 
ant jų redaktorių, buk jie iš- 
davinėją valdžiai komunis
tus.

As buvau tenai nurodžius, 
kad komunistus išduoda 
l aidžiai ne "Naujienos” ir 
ne Keleivis”, bet pačiu ko
munistų kalbėtojai, tokie 
kaip Jukelis, Sapavičia, ku
rie skelbė, kad į dvi savaites 
jie padarysią šioje šalyje 
revoliuciją,’’ nuversią val

džią ir įsteigsią „proletaria- 
Įto diktatūrą.”

Jie kalbėjo taip svetainė
je. išvažiavimuose ir kitur, 
nepaisydami, kad prakalbo
se visuomet gali būt valdžios 

i agentų. Jiems rodėsi, 1__
jeigu "revoliucija” pasidarė 
ių galvose, tai jau ir visur ji 

(bus.
Bet kuomet tų „kalbėtojų’ 

kas paklausdavo, kas tą re
voliuciją padarys—ar revo
liucinis darbininkų tipas, ar 

!tam tikros gyvenimo aplin
kybės—I ‘ 
(bet o jai” atsakydavo:

"Tu esi Grigaičio 
(chelsono pasekėjas, 
(patriotas, oportunistas, ir met buvo sušaukta i Wau- 
(manai, kad darbininkai prie kegan. Ilk, LMPS. III Rajo- 
(!•(’•'" 
I Jųs? sociaLpatriotai iš 
įleivio’ ir 'Naujienų’ sakote, protestuojama prieš justici- 
; kad darbininkai negramot- jos departamento pastangas 
ni. kad jie turi šviestis ir ardyti darbininkų organiza- 

I šviestis, ir nekuomet neit ei jas ir smerkiama provoka- 
iprie revoliucijos! O mes, ko- toriški Frainos darbai. Bet 

, kitaip sakome. Vikšrienė su savo draugėms 
jeigu darbi- kaip įmanydamos agitavo.

Parvažiuodamas is Ameri-Į huržuju parašytų knygų, tai Ir didžiuma balsų komunis- 
<os apsirgo kelionėje. Issii-(jje patįs pavirs buržujais ir tės nutarė tos rezoliucijos 

_j kelti revoliucijos, netik neskelbti, bet ir Į pro- 
; ij Taigi, šalin apšvieta ir inte- tokolą neįrašė.

Tai kas gi tuomet yra tik
rieji darbininkų išdavikai:

munistų kalbėtojams algas, 
Lido „revoliucinę literatū
rą”, net komunistų mitingai

mų iš Washingtono. Šita 
provokacija pasipiktino net 

i teisėjas Andersonas, prieš 
kuri buvo komunistų byla 
nagrinėjama, ir visus suim
tuosius jis išteisino, pareikš
damas. jog „komunistu par
tija priklauso valdžiai.”

Na. ir visa to aky vaizdo je 
tokia Vikšrienė da nesigėdi 
pasakoti, buk komunistus 
išduoda valdžiai „Keleivis” 
ir „Naujienos”! Juk faktai 
parodo, kad valdžia daug 
geriau žino apie komunistu^ 
negu "Keleivis” ar „Naujie- 

>ios”, nes ji pati juos suor
ganizavo.

”Keleivis” ir "Naujienos” 
nuolatos persergėdavo dar
bininkus nesidėti prie tos 
"revoliucinės partijos,” nes 
blaivomis akimis Į dalykus 
žiūrint jau iš pat pradžių 
buvo galima pastebėti, kad' 
už tos „partijos” slepiasi 

; neaiškaus. Taigi 
„Keleivis" su „Naujienoms” 
neišdavinėjo darbininkus, 
bet norėjo juos nuo išdavys
tės apsaugoti.

Na, o ką tuo tarpu darė 
poni Vikšrienė ir kitos LM
PS. narės, kurios ėjo ir da 
tebeina sykiu su Frainos 

tai komunistų „kai- draugais?
Jos kaip įmanydamos slė- 

ir M i- pė provokatorius nuo darbi- 
social- ninku. Štai, 20 birželio šį- 

ir met buvo sušaukta

KLA1DOS PATAISYMAS.
„Keleivio” Nr.34, kores- 

pondencijoj iš Inderstate, 
idaho, Įsiskverbė klaida. Te
nai pasakyta, kad augščiau- 
sis Washingtono valstijoje 
kainas esąs Mt. Adams.

Turi būt: augščiausis kal
nas yra M t. Rainier, kuris 
siekia 14.408 pėdų; Mt. 
Adams yra antras savo aug- 
štumu.

P. Martinaitis.LAWREN€E, MASS. 
Piknikas.

Rugsėjo 4, 5 ir 6 dd. Tau- 
geno uaiynu uet > piknikas,
šia, rodos, buvo abka.beji- parer!f?tas , T K. parapb 

įjos. Nors ši žinutė yra gana 
suvėlinta, vienok tokio pik
niko negalima nepaminėti, 
kur jaunimas turėjo progos 

■ taip gražiai praleisti laiką 
įvairiais žaislais. Per tris 

klausimuose, ką dienas kiekvienas galėjo ap- 

bėta, apsireiškė bekampinė mjest0 nuobodų gyvenimą, 
kelinių kompanijos politika. 0 pakvėpuoti tarp gamtos 
Vienas dalykas buvo toks, grožybių.
Kairaičio dirbtuvė buvo su
stojus apie 8 sąvaites delei ________ ____
stokos darbo. Pradėjus dar- seneliai, kuriems jau pikni- 
bo atsirasti, grįžo darbiniu- jęaj neturi tokio patrauki- 

’ ” mo, atsilankė pasigrožėti
jaunimu.

Pelno liko $440.20.
Tautietis.

-nykti. 
» ’

niekinti IWW ir kitas orga
nizacijas, bet nieko neveikti 
—tai Bimbos patarimas. 
Reiškia, jis norėtų atimti 
darbininkams paskutini jų 
ginklą —- organizaciją, ir 
palikti juos kovoje su orga
nizuotu kapitalu bejėgiais! 
Ir taip kalba kriaučių orga
no redaktorius Bimba. Išti- 
krujų, netik kriaučrai, bet ir 
kiti organizuoti darbininkai 
turėtų vyti iš savo tarpo to
kius gaivalus kaip Bimba.

Geležėlė Brooklyne.
Apie keli metai atgal čia 

buvo pradėjus rodytis aido- 
blistiška propaganda, bet ir 
vėl pranykdavo, 
siais laikais, L_____  ___
nos draugai suardė LSS. ir 
pradėjo tverti, atleiskite, 
Mamunistų „sąjungą”, tai 
dalis buvusių LSS. 19 kuo
pos narių prisidėjo prie 
P. P. D. ir sustiprino aidob- 
listišką judėjimą Brooklyno 
lietuvių tarpe, nežiūrint, 
kad „Laisvė” dėjo visas pa
stangas jo nuslopinimui.

Pakilus aidoblistams, pas
kutiniu laiku jie parsikvie
tė iš Chicagos Geleželę ir 
surengė jam prakalbų maš- 
rutą Nėw Yorko apielinkėj. 
Tarp pasakytų čia prakal
bų ir paskaitų, man teko 
girdėti vieną jo prakalbą ir 
paskaitą Brooklyne. Pra
kalbą’jis sakė 7 d. rugsėjo. 
Tema buvo: Amatinės uni
jos ir Pramoninė unija. Sa
vo prakalboje jisai nurodė, 
kad prie dabartinio indust
rijos išsiplėtojimo ne atsako 
darbininkams amatinės uni
jos. Todėl jis ragino darbi
ninkus spiestis apie I. W. W. 
uniją.

8 d. rugsėjo jisai skaitė 
paskaitą, "Unijų Istorija”. 
Paskaita, rodos, buvo gera, 
joje gana plačiai buvo išdės
tyta unijų istorija nuo griu
vimo feodalizmo ir tvėrimo- 
si gildijų, iki dabartinio u- 
nijų išsiplėtojimo. Išvada 
paskaitos taip pat buvo ne
blogai

Po paskaitai buvo duoda 
mi trumpi klausimai, į ku- 
rius Geležėlė atsakinėjo; po 
klausimų buvo viešos disku
sijos. Diskusijoms atsida
rius, atsidarė „Sodomija” ir 
"Gumorija." Mat, Geležėlė 
kalbėdamas tarpais užkliu
dė Mockaitį, kuris save va
dina Bekampiu. Tad Moc- 
kaičio kelinių kompanijos 
žmonėms tas nepatiko, ir 
ėmė jie jieškoti prie Geleže-

Žmonių per visas tris die
nas lankėsi tiek daug, kad ir

kai Į darbą, kurių tarpe bu
vo ir Bekampienė. Kuomet 
Bekampienė dirbdama toje: 
dirbtuvėje nesutiko su dirb
tuvės užveižda ir su darbi-' 
ninkais, tai ją dirbtuvės už- 
veizda nenorėjo, priimti į 
darbą. Tuomet ji pareikala
vo pas unijos valdybą, kad 
sušauktų dirbtuvės darbi
ninku susirinkimą ir ji ’.

Pastarai-! atsiduosianti dirbtuvės dar-'leivio Nr. 36, buk Kataliko

PHILADELPHIA. PA
Keli žodžiai Laisvės Pasko

los Komitetui.
Palaukit, vyrai, nesikarš- 

iinai' čiuokit! Ką jus kalbat ”Ke- 
■* _ t T • • "X v » Trr «

AkSomet^ fSČ i binfnkį' nusprendimui.' Dar- j Vaikas "Keleivio" Nr. 83 ne-

i

i
bininkams nubalsavus, kad į teisingai įtaręs vietos Lais- 
ja nepriimti į dirbtuvę, kelLj vės Paskolos Stoties Komite- 
niu komnanijos šeimvnoj t? pasisavinime ne jam pri- 
nasidarė antra darbymetė-j klausančių pinigų, tai jūsų 
Bekampienė tampa į dirb- Pačiu jsiyaizdinimas.
tuve sugrąžinta atgal. Bet! Keleivio N r. 33-ciam 
to da neužtenka; ant šito mano buv o pasakyta štai 
kriaučių visuotino susirin-1 kas: „Pajieškau raporto tų 
kimo atėjo šita kelinių kom-! draugijų ir kliubų, kurie bu- 
paniia gerai susiorganiza- vo išleidę atsišaukimą delei 
vus. kad nubaust tuos dar-! Priėmimo Lietuvos Misijos 
bininkus, kurie balsavo, kad ■ 1L18 ir 19 balandžio.
Bekampienė butų prašalin-: Toj korespondencijoj nie- 
ia iš ju dirbtuvės. Bet'keli-(kur nebuvo minėtas Laisvės 
liniu kompanijos žmonėms; £askm°s Stoties Komitetas, 
nepavyko pilnai laimėti. Ta-i enai aiškiai buvo kalbama 
me klausime kalbant, Moc-.pJ*1^ draugijas ir kliubus, 
kaitis tapo kelis kartus pa-'ku^s huvo is.eidusios mmė- 
sodintąs, nežiūrint kad ir atasąukmią. Betjr tų or- 
pirmininkas to susirinkimo! yanizacijų as tenai nekalti- 
buvo jo žmogus. Nubausti !n?‘u. P^savimme svetimų 
jiems pasisekė tiktai vieną Ąs tik pažymėjau.
•Guraiti —išvyti iš dirbtu-l^ad jos neišduoda raporto iš 
vės. Bet jie greičiau savo į saY,° _
ausis pamatys, negu tą žmo- , Tai -TjĮ lsslsok.° Pas_ 
gų išws iš dirbtuvės. Ant °p.. Komi.teP° Pon.au įg 
to" žmogaus jau senai kilpos tas Pi ypas iš kanapių Ko 
yra Mockįičio taisonios. kad ^t

Mockaičiui būnant dar de- L___
legatu, jisai norėjo tą žmo
gų prašalinti iš unijos: buvo 
atėmęs ir jo unijos knygutę 
ir laikė septynis mėnesius, 
manydamas, kad jį išbrauks 
iš unijos, kaipo neužsimo
kėjusį, bet visgi to negalėjo 
padaryti.

Tai matot, kokia biauri 
Brooklyno kriaučiuose po
litika ! Bet tur būt neilgai 
tas tęsis; rodosi, neužilgo 
kriaučiai parodys tiems nu- 
puolėliarns duris, ir nesi
duos sau ant sprando jodyti.

Taip pat tame susirinki
me kalbėjo ir apie „Darbo” 
redaktorių, bet dar nežinia, 
kas redaktorium bus. Mat, 
komunistuojantis elemen
tai vėl nori pastatyti koki 
Frainos mokinį.

Pasvirkalnietis.

j korespondencijos patalpini- 
imą?

Vyrai, jus įtariat patįs sa
ve. Aš tik pradėjau jieškoti 
raporto, o jus jau ir nusitvė- 
rėt sau už kepurių!

Kadangi tuo budu jųš pri- 
sipažinot, kad jus esat tie 
žmonės, kurie tą darbą vei
kė ir raporto visuomenei ne
davė tai dabar jau galima 
pakalbėti apie jus.

Jus sakote turėję išlaidu

Kataliko V aikas.

Mirė Antanas Liutkus
Jo daiktai kelionėj išvogti.
Gerai žinomas Bostono 

apielinkės lietuviams socia
listų darbuotojas A. Liutkus 
jau mirė Lietuvoje.

Drg. Liutkus išplaukė Iš 
New Yorko 3 liepos šių 
metų. Išlydėję jį i tėviškę, 
mes, Norvvoodo lietuviai, 
jaukėme nuo jo žinių kaip iš 
kelionės, taip ir iš Lietuvos.; 
Bet nesulaukėme, ir tik šio-( 
mis dienomis atėjo Jonui; 
Vaitekūnui laiškas nuo Ago
tos Velmunskaitės iš Mani-! 
kūnų kaimo. Saločių vals-į 

amčiaus, Kauno gub., kur 
kita ko rašoma:

„Ačiū už gastinčių. 
rašote įdarę A. Liutkui p;

kad h?Akas.

evoliucijos da nepribrendę! no konferencija ir pasiūlyta 
’Ke- jai rezoliucija, kurioj buvo

^uri i munistai,
_ . j31/!Mes sakome: j.2o„ L.-2.2 2 2r *___ ...22____  _.o2____

vežti. Bet A. Liutkus mirę.! rinkai šviesis ir šviesis iš tų kad tą rezoliuciją atmesti.

gęs 7 dienas Pasvalio mies*! nenorės 
telyje, buvo parvežtas ’~ 
viškę, musų kaimą, ir ėia.i ųgentai! Lai gyvuoja prole- 
pasirgęs da 4 dienas, mirė, j tariato diktatūra!” rieji uaruiiuriKų įsuaviKai*

"Pasvalio miestelyje buvo j Tokią taktiką, komunistai ar tie, kurie perspėja darbi- 
palikusi jo skrynia ir čemo-j skelbė visur. Taigi aš ir nu- ninkus nuo provokatorių, 
danas su daiktais, bet viskas! rodžiau p. O. S. Vikšrienei ar tie, kurie provokatorius 
.....- ------ *-*, palikta tiktai ("Keleivio” 11-tame numery,' užtaria ir slepia?

‘ šiam aprėdyt.jkad šitokia lietuvišku anar- Tamsta, Vikšrienė. taipgi 
skry-L ho-komunistų taktika yra pasakoji tą išmokta iš anar- 

iio] antras dugnas, tai po I netikusi. Ji reikalauja, kad cho-komunistiškos ”Lais- 
uo dugnu daiktai buvo pali- aš parodyčiau faktus apie vės” pasaką apie Vokietijos 

- - - - ’ T ! komunistų savęs išdavinėji- šeidemanus, rusų Kolčakus
mą. Bet šitos komunistų / 
kalbos tai juk ir yra faktai, skaitau „Keleivi 
kad jie patįs save išduoda. 
Jeigu komunistų partija yra 
nelegalė. jeigu komunistai 
turi slapstytis, o ju kalbė
tojai tuo tarpu pasilipę ant 
pagrindų viešuose susirinki
muose visa gerkle šaukia, 
„mes esam komunistei, mes čiu stoja 
nuversim valdžią," ir taip Kolčaką!
toliaus. tai argi bereikia aiš- nėjimas ir klaidinimas skai- 
kesnio savęs išdavimo?

Toliaus, tegul p. Vikšrie
nė pasiima savo "revoliuci
nės partijos" programą, ku
ri parašė tos „partijos” įstei

Amerikos Lietuviai, 
užsimokekit po $S.

Amerikos lietuviai, kurie 
atvažiavote čionai prieš 
1905 m. ir nesat da Ameri
kos piliečiais, turit užsimo- 

, keti Lietuvos Atstovybei 
Washingtone po $5.

Gal paklausite, už ką?
Aš irgi norėčiau žinoti už 

ką. bet Lietuvos Atstovybė 
to nepaaiškino. Ji tik sako, 
kad reikia užsimokėti — ir 
that’s all!

Taip sakė p. Vileišio pra
nešimas, tilpęs šiomis dieno
mis laikraščiuose.

Kiek man teko pastebėti, 
tai Lietuvos Atstovybė A- 
merikoje jau ne pirmu kar
iu bando Amerikos lietuvius 
apkrauti mokesčiais. Ir vis 
suranda tam kokią nors 
priežastį, dėl kurios tie mo
kesčiai turėtų būt mokami.

Bet ši kartą toji priežas
tis išrodo labai keistai. Ji iš
rodo lyg ir kokia bausmė 
tiems, kurie išvažiavo iš 
Lietuvos prieš 1905, nes tik 
iš jų tų penkinių reikalauja
ma.

Nors mano kišeniaus tas 
nepaliečia, nes aš atvažia
vau čia daug vėliaus, bet vis 
gi toks reikalavimas man 
nelabai patinka.

Jeigu pinigai reikalingi 
užlaikymui Atstovybės, tai 
kodėl gi nepasakyti to atvi
rai?

Kam jieškoti visokių prie
žasčių ir motyvų, kad ve, 
dėlto ir dėlto jus turite mo
kėti mokesčiui?

Tas erzina žmones.
Jeigu Lietuvos Atstovy

bė pasakytų aiškiai, kad iš 
Lietuvos valdžios ji negau
na lėšų, arba gauna jų ne- 
užtektinai savęs užlaiky
mui, tai tuomet kiekvienas 
suprastų reikalą, ir žinotų, 
kam tų mokesčių reikalau
jama.

Bet dAbar, kuomet ban
doma tuos mokesčius už
krauti ant žmonių lyg ir ko
kią bausmę, tai kiekvienas 
piktinasi.

Ir jeigu prašyti iš ameri
kiečių pinigų, tai jau prašy
ti lygiai iš visų, o ne vien iš* 
tų, kurie atvažiavo prieš 
1905 metus.

Tas aiškinimas, kad jiems 
reikia "panaujinti” Lietu
vos pilietybę, yra labai ne
vykęs "skymas” ir juo nieko 
nelaimėsi. Lietuvos pilietys- 
tė nėra čeverikai, kuriuos 
reikia kartas nuo karto nu
šveisti. Ir ji nėra dešra, kuri 
galėtii pasenti. O jeigu ji 
pasensta, tai kodėl reikia 
jienkių dolerių, kad ją at
naujinti? Juk tuomet, ro
dos. turėtų užtekti* tik pa
reiškimo. kad žmogus pasi-

buvo išvogta, 
drapanos mirus: 
Paskui buvo atrastas 
nioj antras 
n_—,
kę. Taigi parašyk. Jonuk, 
kokius daiktus buvai man 
Įdavęs.

„Naujienos nas mus to
kios: visus berniokus išėmė 
kariumenėn, bet mano bro
liukų da nepaėmė.

"Sudiev visiems. 
Agota Velminskaitė.

Manikunai, Sale>čių_ vai.. 
Pasvalio apskritis.”

Taigi išrodo, kad drg. ri. 
Liutkus, parvežtas i tėviškę, 
jau negalėjo kalbėt, nes jei 
butų galėjęs, tai jis pats bu
tų pasakęs, ką kam iš Ameri
kos parvežė, ir gal butų pa
sakęs, kur jį apvogė.

Išvažiuojant iš Amerikos, 
daug kas Įdavė parvežti sa
vo giminėms tai pinigų, tai 
žiedų, tai kitokių daiktą ,,bet 
kaip dabar išrodo, tai viskas 
bus išplėšta.

Tai tragingas žmogaus li
kimas. kad po tiek metų su
grįžęs i savo kraštą negalėtų 
nei pasikalbėti su saviškiais!

ir Denikinus. Aš nuolatos 
ir „Nau

jienas,” ir žinau; kad kada 
tik buvo tenai kas nors 
apie Šeidemaną ar Kolčaką 
rašyta, jie visuomet buvo 
smerkiami. Na, o tamsta be 
jokios gėdos meluoji „Mote
rų Balse,” buk tiedu laikraš- 

už Šeidemaną ir 
Tai yra apgaudi-

i

jnriimdami Lietuvos Misiją
22. \r 23 vasario. Jeigu taip, 

skelbėt raporto? Juk jau še-”------------ • * —
slinko, o iųs sakot, ........ . ..
, '!? >sdu.°?it da "savo lai- Tartum tam tik ir važiavo, 

į ku. Senai jau buvo laikas'kad tenai numirus!
(paskelbti abidvi atskaitas— i • Ilsėkis, drauge, savo gim 
ir už vasarį, ir už balandi, tinėj šalelėj!
Ko gi jus laukiat? ' J. Pakarklis.

tai kodėl jus tuomet nepa- 
skelbėt raporto? Juk jau še
ši mėnesiai nuo to laiko nra-

tytojų. Taip elgiasi tik kapi
talistų apmokami agentai.

Baigdama da priminsiu, 
kad tamsta sykiu su buvu
sia LMPS. nare Stilsoniene 

gėjas Fraina. juk tenai juo- „valėte” iš LMPS. visas 
du ant balto parašyta, kad „Keleivio” ir "Naujienų” 
versti valdžią fizine spėka.1 skaitytojas, sakydamos, kad 
O kaip vėliaus paaiškėjo, tą Jos esančios „darbininkų iš- 
programą Fraina sutaisė .’avikės.” Bet kuomet tos 
su valdžios žinia. Dabar jau rimtos veikėjos iš 9-tos LM- 
ir rusai komunistai tvirtina,1PS. kuopos pasitraukė, 
kad Fraina buvo antras po-i jus nudardėjot i 
pas Gaponas.

Taigi išeina, kad pats ko
munistų tėvas ir mokytojas 
buvo valdžios agentas. Tą 
paskelbė ir Rusijos ambasa
doriaus sekretorius Nuorte-
va.

Kad "komunistų partiją”

tai
purvyną.

Vienos dabar nuolatos bu- 
damos girtos nepasidalina 
vyrais, kitos pešasi dėl vai- 
kinų-burdingierių, trečios 
išvažiavo pametusios savo 
vaikus, ketvirtos atidarė 
„munšaino” traktierius. Tai lieka Lietuvos piliečiu ir 

■ve, kokiu keliu nuvažiavo tiek! Nenuorama.
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"T
Pasikalbėjimas 

Maikio su Tėvu

Baudos 50 auksinų. Cariškas įsakymas. FILOZOFIJA
Birželio mėnesį buvo Kau

ne du Lietuvos darbininkų____________
suvažiavimu: profesinių są- do šitokį įsakymą gyvento-

Kauno miesto ir apskri
čio viršininkas Kerpė išlei- DR. A. J. KARALIUS.

—Roman, vaike, pasikal- 
bėsiva !• <

—O ką pasakysi, tėve ?
—Velniu duosiu.
—Už ką ?

—Kritikuot. vaike, valia, 
ale nereikia meluot.

—Socialistai ir nemeluoja.
1 —Ką gi tu čia man šneki,
kad nemeluoja’ Juk visos

—Tu. vaike, vis išjuokda-i jūsų gazietos ir visi kalbėto- 
li lietuviška vaiska; šaky- jai vienu balsu šaukia, kadvai lietuvišką vaiska; saky

davai, kad tokia armija gali 
tik varnas išgąsdint, a'e ne 
vaina vesti. Na, ką tu dabar 
pasakysi, kada musų vais- 
kas paliokus iš Lietuvos iš
mušė iv Vilniaus krepastį 
užėmė?

—Aš turiu pasakvti, kad 
tu. tėve, meluoji I

—Kaip tai meluoju? Paro
dyk. kur čia vra melas!

—Ir nevienas melas, bet
du.

—Orait, vaike, prirodyk!( 
Jeigu tu prirodysi, kad ašį 
meluoju, tai aš tau duosiu 
savo kepurę prispiaut; o jei- i 
gu neprirodysi. tai aš, vaike, į 
tavo prispiausiu.

■ —Tėve, tu vadini save lie-i 
tuviško vaisko generolu, o 
kalbi kaip tikras piemuo. 
Rimti žmonės Į kepurę ne- 
spiaudo. Kad tu meluoji, pąi 
ir be spiauaymo į tavo kepu
rę aš galiu prirodyt.

—Matai, vaike, jau tu bi
jaisi, kad aš tavo neprispiau- 
čiau.

—Gana apie tai. Geriau 
pasiklausyk, tėve, ką aš tau 
pasakys”!. Tų kaltini manėj 
buk aš išjuokdavęs "lietuviš
ką vaiska." o dabar tas ”vai- 
skas" paėmęs Vilniaus ”kre- 
pastį.” Iš to išeina, kad "lie
tuvišku vaisku" tu vadini 
Lietuvos kariumenę. Bet 
apie Lietuvos kariumenę aš 
su tavim, tėve, nekuomet ne
su kalbėjęs ir nekuomet jos 
neišjuokdavau. Aš pajuok
davau tiktai Amerikos vy
čius. kuriuos tu vadini savo 
■'vaisku.” Tai vienas tavo 
melas. Antras gi melas yra 
tame, kad lietuviai patįs iš
viję iš Lietuvos lenkus. Ne 
lietuviai tą padarė, bet ru
sai.

‘ —O kas 
nių, vaike, ar ne lietuviai ?

—Lietuviai, nes rusai, iš
viję iš Vilniaus lenkus, ati
davė jį lietuviams. Ar dabar 
aišku ?

—Jes. Maike.
—Na. o kaip dabar su ke

pure. tėve?
—Palauk, vaike, aš vistiekl 

su tavim nesoglasnas. Jeigu Remdžiunai. Pasvalio vals- 
prieš Lietuvos vaiska tu nie-i * čiaus. Šiaulių apskričio, 
ko nekalbėjai, tai tu esi prie-' Vietos jaunimas buvo su
sintas Lietuvos valdžiai. Ir rengęs vakarėlį, vaidina 
netik tu vienas, ale visi sočia "Amerika Pirtyje.*’ Publi- 
listai kritikuoja musų na- kos buvo maža. Šis vakaras 
čalstvą. j kai kam patiko, o kai kam

—Ar tai nevalia kritikuo- nepatiko.
ti? •

Lietuvos valdžia nedemo
kratiška. kad ji susideda iš 
buržujų ir taip toliau.

—Ar tai melas?
—Žinoma, kad melas! Vy

skupas Karevičius, kun. Al- 
šauskas, Stulginskas ir kiti 
krikščionis demokratai nėra 
jokie buržuliai, ba jie beveik 
visi yra ūkininkų vaikai 
Smetona yra didžiausis de
mokratas. Aš. vaike, tą gerai 

į žinau, ba aš pats su juo 
kiaules ganiau. Tu. vaike. 
Iturbut matei gazietose. kad 
•kiti Lietuvos ministeriai ir- 
; gi yra kiaules ganę.

—Tas gali būt, tėve, vie
nok tas nereiškia, kad jie 
yra demokratai. Žmogaus 

(užsiėmimas yra vienas daly
kas. o jo politinės pažiūros— 
kitas. Pavyzdž. aš pažįstų 
du žmogų, kuriuodu būdami 
vaikais ganė Lietuvoj kiau
les. Dabar vienas jų yra re
voliucionierium. o kitas — 
tikras juodašimtis. Taigi tas 
faktas, kad visi Lietuvos mi
nisteriai maži būdami ganė 
kiaules, visai neparodo, kad 
iie butu pažangus žmonės 
Juk ir tu. tėve, sakaisi ga
nęs kiaules, o ar didelis iš ta 
vęs demokratas?

—Aš. vaike, bepartyvis 
žmogus. Kada demokratas 

I užfundija man cigarą, tai aš 
už demoki-atus balsuoju, c 
kada republikonas užfundi- 
■’a. tai aš tada einu už repub- 

; Iikonus.
—Na. matai, tėve, kiek

vienas po’itikieris gali tave 
už cigarą nupirkti.

—Uskiuzmi, Maike! Kaip 
tik anie cigarus pradėjom 
šnekėti, man pypkė užgeso.

i

i
ĮKAS GIRDĖTI LIETUVOJ 

s dabar valdo Vii- Kvėdarna. Tauragės apskr.
Pas mus rugpiučio 2 d. 

vienas žmogus važiuodamas 
iš miestelio netikusiu keliu 
išvirto ir užsimušė.

Reiktų gyventojams tai
kyti blogi keliai, nes tokių 
atsitikimų gali būti ir dau- 

I giau.

jungų ir Darbo Federacijos. 
Profesinių sąjungų suva

žiavimo posėdžiai ėjo po su
stiprinta milicijos priežiū
ra. Jai neužteko paprastų 
savo pareigų — laikyti tvar
ką, bet matomai turėjo ir ki
tų tikslų. Neskani reikėjo 
namus, kur posėdžiauta, ir 
duris apstatyti kareiviais ir 
milicija? Kam reikėjo žiū
rėti pasus išeinant iš posė- 

Į užių? Kam. pagalios, visus 
j suimti — kaip tai įvyko pa- 
I skutinį vakarą — ir varyti į 
miliciją?

Žinoma, čia ne milicijos 
užmačios ir ne apskrities 

; viršininko Kerpės. Tai vi
daus reikalų ministerijos. 
Čia ji sėmė įkvėpimo iš to 

i paties šaltinio, iš 
: Darbo Federacija, 
i tamsoje likusioms 
svarbu buvo pašalinti iš ke
lio federacijos konkurentą.

Bet norimojo tikslo vis 
dėlto neatsiekta: suvažiavi-Į 
mas liko neišvaikvtas. Iš i * . ivienos puses, jis norėta ou-i 
vo išvaikyti, bet nebuvo ūži 
ką. Iš antros: ka krikščionis i 
pasakys už toki suvažiavi-i 
mą? Norėjosi ir nesusitepti I 

i ir Įtikti. Tupčiota. svyruota! 
ir... Va ką rašo iš Vilkaviš
kio : "Mėnesiui praslinkus, 
dalyvavusieji profesinių są
jungų suvažiavime gauna iš i 
milicijos vado pakvietimą i 
tuojaus užsimokėti po 50 
auksinų baudos už tai. kad 
atvykę Į suvažiavimą neįsi
registravo Kauno miesto 
milicijoj. Kas neužsimokės, 
gaus atsėdėti.’’ Grįžta, vadi
nasi, nuo ko pradėta: truk
dyti. tampyti, žodžiu "mielų 
atminimą" palikti, kad ir 
vaikai neužmirštų.

Jei mušti norėsi, sako pa
tarlė. lazdą rasi. Ir šiam at
sitikimui lazda atsirado. 
Karo stovio nebuvo. Į suva
žiavimą atvyko Lietuvos pi
liečiai, paprasti miestų, o 
daugiausia dvarų darbinin
kai ir dabar jiems deda bau
dą. Jie gal žinojo, ką daryti 

i uomet. kaip vokiečiai, ap
leisdami musų kraštą mėgi
no dvarų turtą išvežti: kuo
met Bermontas Žemaičius 
olėšė. Bet kad atvykus dar
bininku suvažiaviman rei
kia milicijoj registruotis, to 
Įvarų darbininkai nežinojo. 
Tie žinojo tik. kad ir jų pra-| 
kaito yra toje duonoje, ku
rią Kauno ponai valgo, ir ! 
kad jų sūnus su šautuvais 
"ankose Lietuvos sienas gi-i 
ia. Tai jie žinojo. Ir va tau 
'auda!

Kitaip ėjo su Darbo Fede- 
’acijos suvažiavimu, kuris 
’vvko sentyniomis dienomis, 
vėliau. Ten ir miliciios ne-1 
matyt buvo. Ir posėdžių me-. 
"u ten nesurašinėta dalyvių, ‘ 
i pabaigus suvažiavimą ne-i 
vesta jų į miliciia. O ne! 
’)au£ geresnis likimas ių 
’aukė: gardi vakarienė, ku
nigų karštos prakalbos ir 
kiti žemės palaiminimai.

Tikiuosi ir vidaus reikalui 
ministerija visa tai žino.: 
Nieko nauja aš jai čia ne-! 
nasakvsiu. Bet norėčiau vie- 
no paklausti visuomenės ži-Į 
niai: ar Darbo Federacijos, 
suvažiavimo dalininkai taip! 
pat nubausti už neregistra- 
ci.ią, ir kokia tam dalykui 
ministerijos praktika ties 
kitų suvažiavimų dalinin
kais?

("Socialdemokratas”)

kui* ir
Toms 

jėgoms

I

Naujokas.

Lietuvių kalbos kursai 
Klaipėdoje.

Įkurti Klaipėdoj lietuvių 
kalbos kursai šiek tiek mo
kantiems kalbos. Mokoma 
gramatikos, sintaksės ir ra
šybos. Kursus tvarko Tau
tos Tarybos švietimo sky
rius. Mokslas prasidėjo rug
piučio 9 dieną.

Priešsokratinė filosofija, kon’o metodr. kaip kad tuii 
norėčiau pasakyti, buvo tik- norėtų. Tiss a. Sokrato me- 

* J* x • I * • -C*! i?" • • Į ■ » » 1

veikimu; tai cyrenajiečiai. 
Kiti skelbė sistematinę link
smybę, kuri žiuri į ateitį ir 
skaitosi su pasekmėmis; tai 
Epikūras.

Žymiausias cyrenajietis 
buvoAristipus. Tai buvo ti
kras linksmybių jieškotojas 
ir turtai jam daug prigel- 
bėjo. Jis gyveno ir galėjo 
gyventi sulyg principo, kad 
žmogus turi kontroliuoti 
aplinkybes, o ne aplinkybės 
žmogų.

Jis paėmė Sokrato filoso
fijos pamatinį tenetą, kad 
svarbiausis tikslas žmogaus 
gyvenimo ir veikimų yra 
laimė; vienok Sokratas jau
smų patenkinimą ir paiką* 
linksmybę bei smaguriavi
mus neskaitė laime. Čia Ari- 
stipus ir pradeda eiti kitu 
keliu. Jis pareiškia, kad lai
mė yra tikslas žmogaus gy-

jams:
"Nedaryti jokių susirinkimų taj dirva tikrajai filosofijai. į lodą vadina grynu subend- 

\|y* ?š pradžių žmogus rūpinasi,!
** žingeidauja vien tik išlauki- 

”2. Nei žodžiu, nei raštu »e-‘niu pasauliu, — jam viskas 
užgauiioti musų Steigiamojo ir viskuo vra gamta, me

džiaga. Tai jonietis. Greitai 
žmogus randa savyje tai, ko 
neranda gamtoje — protą, 
išmintį; tai parodo, kad yra 
skirtumas tarp žmogaus ir 
gamtos. Atsiranda ‘etikiniai 
ir fizikiniai daiktai; atsi
randa dora ir protas, ir 

(žmogus gali žengti naujais 
keliais. Arba jis paskelbia 
karę protui ir moralybei, ir 
gamta palieka vieninteliu 
sutaikintoju. Tai sofistai, 
kurie skelbė, kad protas yra 
vien tik gamtos jiega. ir kac 
spėka padaro teisybę. Šito
kia filosofija negalėjo pasi
laikyti; užtai ji sutvėrė dir
vą naujai filosofijai — filo
sofijai proto' ir doros, arba 
moralybės.

Sokratinė filosofija tiri- 
uėjo mintį, ją tobulino; su 
pagelba tyrinėjimų stengėsi 
ją ištobulinti, ir sutaikyt 
gamtą su protu.

SOKRATINĖ GADYNĖ 
Sokratas.

Atėjo laikas užstoti kelią 
skepticizmui, kurį gana pa
sekmingai sofistai buvo iš
platinę; prisiėjo surasti tūli 
visatini principai, su kuriais 
visi sutiktų; darodyti, kač. 
yra teisybė, tiesa ir moraly
bė. ir jas apginti. Tai buvo 
užduotis Sokrato, to vienc 
žymiausių galvočių galvo
čiaus.

Sokratas stengėsi surast 
ir aikštėn iškelti teisybę. J. 
galima vadinti moralistu 
l>et jis tik dėlto mažai inte- 
resavos fizikiniais mokslais 
kad tie mokslai buvo jau ga
na pakilę, o tuo tarpu etiki- 
nė žmogaus gyvenimo dalij 
nuvo visai užmiršta. ”Žmo 
gus", kaibėjo Protagoras 
"yra visų daiktų saikas, bet 
žmonių nuomonės nesutin 
ka; todėl nėra tokio daikto 
kaip absoliute teisybė.’ 
"Žmogus yra visų daiktų 
saikas” sakė Sokratas, ’bet 
įsigilink į jo asmenybę, ii 
rasi, kad apačioj visų įvai 
rvbių randasi dirva nuolati
nei teisybei. Žmonių nuomo 
nes skiriasi, bet žmonės gali 
susitaikyti. Jie nesutinka 
kas link to, kas yra nepasto
vu: bet jie sutinka kas link 
priedermių, kas yra amžina. 
Skirtumas yra nuomonių 
laukas; -sutikimas —teisy
bės laukas. Stengkimės ta 
me lauke gyventi.”

Jisai labai daug svarbos 
priduodavo frazei; "Pažink 

i save." Tvirtindamas, kad jc 
išmintis yra vien tame, kad 
jis supranta savo nežinoji
mą, jis nenori užginčyti ga
limybe tikros pažinties; jis 
parodo žmogaus pažinties 
siaurumą, palyginus su be
dugne gilybe teisybės, nes 
jo tikslu, kaip matėm, buvo 
suradimas ir išaugštinimas 
teisybės, tiesos ir doros.

Sokratas stengėsi surasti 
[tikrą mokslinę metodą. Toji 
metodą susidėjo iš tirinėji- 
mo ir svarstymo, kas prie 
ko priklauso ir kuomi daik- 
as yra pats savaimi. Tai 

nuvo stengimasis suprasti 
daikto branduolį, ir vardų 
aiškinimas čia buvo svar
biausis dalykas. Pirmiausia 
reikia suprasti žodžius, ku
riuos vartojama, paskui pa-

kitaip, kaip tik įstatymais 
statyta tvarka. <

Seimo ir jo pastatytos vyriau
sybės.

”3. Nekurstyti vienos gyven
toju dalies prieš kitą.

”4. Nekalbėti ir nerašyti sve
timųjų valstybių naudai, įžei- 
džiant musų valstybę.

”5. Nedainuoti dainų kurs
tančių sukilti prieš esamąjį vai 
stybėje visuomenės surėdymą 
ir konstitucijos nustatytą poli
tinę tvarką.

”6. Nekurstyti streikuoti ir 
nedaryti streikų, kuriais ardo
ma įstatymais nustatyta tvar
ka.

”7. Nelaikyti be leidimo gin
klų. šovinių, bei sprogstamo
sios medžiagos.

”8. Nelaikyti prietaisų degti
nei varyti.

”9. Nerėkauti, nekeikti, ne
vartoti įžeidžiančių doros jaus
mą žodžių viešoje vietoje. .

”10. Nepriimti Į savo namus 
belaisvių, pabėgusių iš belais
vių stovyklos, ir šiap žmonių, 
neturinčių domumentų, rodan
čių jo asmenį.

”11. Neatidėliojant vykinti 
visus teisėtus valdžios atstovų 
reikalavimus bei įsakymus.

"Nusikaltusieji už nepildy
mą šio privalomo Įsakymo bus 
baudžiami ligi 5,000 auksinų 
pinigais arba areštu ligi vieno 
mėnesio.”

!

Tokius "ukazus” seniaus 
leisdavo tik caro gubernato
riai ir policmeisteriai. De
mokratinei ' valdžiai šitokie 

| įsakymai tik gėdą daro. Nes 
i iie netik atsiduoda despotiz
mu, netik trukdo visuome
nės gyvenimą, bet ir lėšų 

i valstybei be reikalo pridaro, 
i Ta pastebi net "Vienybės! 
i Lietuvninkų" bendradarbis, 
i kuris sako:

”Į Ameriką nuvažiavus ir 
i sykį žmogus per rubežių įlei

džiamas, tai jisai gali apsigy
venti kur nori, kraustytis is 
vietos į vietą keliauti iš miesto 
į miestą, iš valstijos į valstiją 
ir niekas žmogaus neužkabinė- 
ja. niekas nuo jo jokių rastų 
nereikalauja, niekas jam berei
kalingų kliūčių nedaro —žmo
gus yra laisvas ir gali eiti, ar 
apsigyventi kur nori. Dabar 
•Lietuvoje kas kitas: atvažia
vai, tai į 24 valandas malduokis į 
milicijai; persikraustei iš na
mo į namą, malduokis: išva
žiuoji iš miesto į miestą, mal
duokis ; o tų popierių reikalavi
mas,— tai visur jų reikia! 
Kiek tai čia išleidžiama berei
kalingai pinigų! Juk reikia da- 
Ivko vedimui darbininkams ap-V % a
mokėti, knygas, blankas ir vi
sokių popierių pripirkti. Kam 
tas laisvoje šalyje rodos butų 
reikalinga Kam tas bereika
lingas pinigų aikvo.iimas. žmo
nių bereikalingas tramdy
mas ?”

Pripratę caro laikais prie 
kumščios, Lietuvos valdi
ninkai. matyt, negali supra-
sti. kaip tai žmonės galėtų 
vaikščioti nesupančioti.

i

Dėl Klaipėdos krašto.] $

Nors šį kraštą oficialiai 
valdo prancūzai, tečiaus jie 
nieko gera beveik Lietuvai 
nemano padaryti. Klaipėdos 
krašto prijungimui Pn.e,------ ---------j------------------ , r

Lietuvos kliudo patsai Klai-. skirstyti daiktus į skyrius 
pėdos krašto komisaras, ku-| (veisles) ir. supratus veislę, 
ris išranda tam įvairių kliu-,rasti daikto branduolys 
ciu. jo naties sugalvotų. Tuo Štai, kitais žodžiais paša-
tarpu visiems šiandien aiš
ku yra, kad Tik tada tegalė
tų pagerėti Klaipėdos kraš
to ekonominė padėtis, kai 
bus prijuntas prie Lietuvos.

kius, Sokrato metodą; —tai 
nėra induktvvė metodą, bet 
vien tik sprendimas sulyg 
sulyginimu, sustatymas to
lygių faktų; tai yra ne Ba

rinimu arba generalizacija. 
Vienok, kaip ten nebūtų, 
Sokratas matė, kad jei nori
me suprasti daiktą (ar idė
ją), pirma turime suprasti 
jo branduolį; sužinoti, kad 
tikrai žinome ir suprantame 
tą idėją, tai galime padaryti 
tik duodant aiškią definici
ją. Tam tikslui jis idėją su
lygina su kitomis panašio
mis idėjomis, pažymi skir
tingumus ir panašumus; ir 
tuo budu turėdamas omenv- 
ie aiškią idėją, jis pradeda 
ią analizuoti, atskirdamas

• T “ “ “tai, I 
nuolatinio nuo to, kas yra i 
branduolyje; tokiu budu jis 
prieina prie pat branduolio.

Sokratas labai daug k?al-’na linksmybę: viskas bloga, 
bėjo apie etiką. Jis sutvėrė ' " ‘ ’
savo štai kokią etiką: mora- 
’is gyvenimo tikslas yra pa- 
iintis, pažintis Gero ir Iš- 

‘ ninties (ar proto), kuri vis
ką valdo. Visa dorybė yra 
’šmintingumas, protingu
mas; jokis darbas, kuris nė- 
a padarytas su aiškiu per- 
natymu jo ypatybių ir kry
psnių. nėra moraliai geras; 
;oks darbas, atliktas su to
kiu permatymu. nėra blo
gas. Nėra nuopelnų jokiam: i i • • • • — , > • i i

i ... ; jut; via z.mucau'3 S J ’

>’S.„aTS,”,OvIII veninio, .bet laimė yra links-
mybė. Linksmybė vra ge
ras; skausmas — piktas. 

‘ Viskas gera, kas tik daugi-

kas mažina linksmybę. Lin
ksmybė yra geras daiktas, 
bet ne geidimas linksmybės; 
nes geidimas linksmybės su
teikia rūpestį ir baimę ir ar
do pasitenkinimą. Ir dėlto 
žmogus neprivalo geisti to, 
ko neturi; protingas negei
džia. Veikimas, koks jis ne
būtų, nėra nei geras, nei 
negeras; reikia tiktai žiūrė
ti, kas iš jo išdygs — links
mybė ar skausmas. Įstatai 
ir papročiai pasako, kas ge-

larbe, jei jis nėra atlieka- ra? 0 kas bloga. Viskas gera, 
nes su tikslu padaryti gera, kas tik veda nrie linksmy- 
<mogus visuomet daro tai, ir pasitenkinimo.... , — irtei_ I: " 

klysti, šios mokslainės filosofo, Te
kėt tai bus tiktai sprendimo odoro. šis galvočius skelbė,

— Jokis žmogus suži- kad daiktai mums tiktai iš- 
r liuosnoriai nieko blo- rodo gražiais, negražiais ar 

m-~i išmin-kitaip; kad mes pažįstame'

tas jam išrodo gera ir tei- 
inga; žmogus gali

Negalima užmiršti kito •

klaida, 
tiai i; 
ra nedaro. Tas yra 
tingesnis, kuris ką nors da-'tiktai savo jautimus*; kad 
o kad ir blogai, bet perma-;mes pažįstame daiktą tiktai 

to pasekmes, negu tas, kuris tiek, kiek jis veikia į musų 
•eikia aklai. Sokratas nega- jausmus — tikrenybės gi 
ėjo suprasti, kad žmogus, nėra ir negali būti. Vienam 
žinodamas kas vra gera, ne- daiktas vra gražus, kitam 
tarytų gero. Užtai Aristo-į negražus ir tt. Daikto tik
ėlis, visai teisingai, kaltina rvbės mes nežinome, 
utą galvočių nepažinojime 
žmogaus prigimties su jos 
ausmais ir užmačiomis.

Sokratas tvirtina, kad .;1 „ .!01?-bė .ir laimė neaėkiria-'pa^infe>,~ 
nai sujungtos; kad tiktai 
as yra laimingas, kuris rū
pinasi gerove šeimynos, 
iraugų ir tėvynės, ir kuris 
noka valdyti savo kūną ir 
ielą. Kitaip sakant, tikra 
aimė apima visą žmogaus 
norali priedermingumą. Jis į 
kelbė susilaikymą nuo vi-j 

sokios rūšies perteklių ir!
maguriavimų.
Trumpai i _________ __ _

krato etikos dėsniai yra šie: tas!’’ Jis sakė?kad~nėra*to- 
yvarbiausia žmogaus laimė kio daikto, kaip linksmybė; 
nusideda iš pažinojimo gero kad linksmybė arba smagu- 
r darymo gero su pagarba mas. tai tiktai skausmo ap- 

iavimo. 1 
visų dorybių pamatas.

Kas link to, kas yra gera

2. Cinikai.
Antistenas buvo vyriau- 

sis cinikų vadas. Tai buvo

kame. Priešinos jis viskam: 
draugijai, papročiams, filo
sofijai ir mokslui. Nieko jis 

i neturėjo ir nieko nereikala
vo: buvo nuskuręs ir tuomi 
didžiavosi...

Priešinties visokiai links- 
I mybei, šalinties nuo visokių 
smagumų —tai jo darbas ir 

jaugščiausis tikslas. "Skaus
mas, darbas, net įžeidimai 
lyra geras; linksmybė, pa- 

suglaudus, So- (tenkinimas jausmų — pik-

savžinvstės ir savęs kontro- rubežiavimas. Gyvenk kuo- 
Susivaldymas yra prasčiausia — štai ciniko 

• prisakymas.
o . i Laikui bėgant Diogenas, 

r teisinga, Sokratas nieko paskutinis šios mokyklos fi- 
laugiau nesako. Jis nurodo, i losofas. apsigyveno bačko- 
kad valstijos įstatai išreiš- je; apsileido jis kai kiaulė ir 
kia visuotiną išmintį ir va- tuomi didžiavosi, kovoda- 
ią, ką patįs dievai užgyrė. mas su didžiausiu savo prie- 
Vpart to, jis da priveda ne- šu —smagumu, linksmybe, 
rašytus įstatus arba papro
čius.

3. Megariečiai.
Jų vadas—Euklidas. Jis 

Sokratas labai mažai kai-j skelbė, kad supratimas apie 
ba apie dievus; jis pasiten- ?era padaro amžiną daiktų 
kiną esamaja mytologija, • branduolį; daugiau niekas 
nripažįsta dievams viršgam —nei medžiaga, nei judėji- 
tinę galvbę. Jo dievybė reiš- mas, nei besikeičiantis jaus- 
kia augščiausią išmintį, šal- mo pasaulis — neturi realio 
:ini visų daiktų. Jis kalbėjo1 ^ikro) buvimo. Dėlto, pa- 
apie dūšios nemarumą, bet yiršutingumas neturi verty- 
nelabai aiškiai, tarsi abejo- bes. Jo pasekėjai nuvarė ši- 
damas, tarsi pats nežinoda- tas doktrinas į kraštutiny- 
mas. |bes sulyg Zenono metodos,

«nk»ATO ivroiviu ^ad niekas nėra galima,SOKRATO ĮPĖDINIAI. njekas neegzistuoja, ir taip
1. Cyrenajiečiai.

Po Sokrato mirties, jo 
doktrinos nukentėjo įvairių 
permainų. Iš principo, kad. GRAŽU,
laimė yra gyvenimo tikslas, Gražu vr. tarp gėlių, 
įsoygo dvi skirtingos siste-j Jei jos'kvapus skleidžia; 
mos. Vieni laime skaitė lmk-j Malonu gvventi. 
smybę arba uzsiganedimmą jei svajoti lejdžia 
dabartiniu momentu, arba( £ gj_

toliaus.
(Bus toliau.)



' (7) Gukov, 36 m., Savel-
jev, 36 m., už pardavinėjimą 
maisto kortelių.

(9) Dališniuk, 29 m,, už 
l įiavogimą 60 pūdų druskos.

(10) Knisa, 24 m., Gigo, 
123 m., Prušnikov, 18 m., Gro 
mozdin, 30 m., Balasov, 19 
m., ir Orlov, 20 m., už mais
to kortelėmis spekuliaciją.

(11) Fomin, 36 m., Čur- 
kin, 36 m., Zviša, 33 m., Sva- 
dkovski, 27 m., ir Jasov, 20 
m., už spekuliaciją spiritu.

(12) Mikanorov, 26 m., už 
paslėpimą 67,000 aršinų au
dimo.

(12) Fotanov, 50 m., Le- 
vinson 39 m., Malinchov, 39 
m., ir Ečeiskov, 32 m., už vo
gimą valdžios audimo.

(14) Ragozin, 28 m., už 
pardavinėjimo maisto kor
telių.

(15) Geševski, 24 m., už 
sudarymą nesančio komite
to ir dirbimą netikrų orde
rių.

(16) Macuk, 25 m., tardy
tojas, už reikalavimą iš tar
domojo pinigu ir surašymą 
netikro protokolo. ,

Svečias.
< - —

Francuzai renkasi 
nauja prezidentą.

Šią sąvaitę Francuzijoj 
renkamas naujas preziden
tas, nes Deschanel, kuris 
buvo nesenai išrinktas, bu
vo priverstas rezignuoti. 

Ru;«o7r:r^ K?iP.TO.laiku..buvo ”Ke- 
s: vs
kaip iškrito per vagono lan
gą. Nors tuomet rodėsi, kad 
tas jam nedaug kenks, te- 

ičiaus nuo to laiko jisai vis

“KELEIVIS”
GERIA U SIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAATIS
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ............................. $2.00
Pusei metų ........................ $1.25..

Kanadoj ir Užrubežiuose: 
Metams ........................ $3.00
Pusei metų ....................  $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

"KELEIVIS”
2S5 Broadaay. So. Boston. Mass.

Iš Bolševikijos 
Laikraščių.

(Prisiųsta iš Lietuvos.)
Šį staipsne.i rašydamas 

turiu prieš akis bolševikų 
dienraštį ’Tzviestija,” išleis
tą Maskvoje liepos 20 dieną, 
1920 m. Pirmiausia turiu 
pasakyti, kad nematau rei
kalo bolševikus reklamuoti. 
Aš manau, kad jie, kaip ir 
visi, turi gerų ir blogų pu
sių. Lai skaitytojai spren
džia patįs apie juos.

Didesnė jų laikraščio pu
sė prirašyta apie III-jo In
ternacionalo 2-jį kongresą. 
Jis buvo susirinkęs Petrapr 
lėj. Šis kongresas buvęs 
daug gyvesnis, negu I-sis, 
buvęs pernai. Tiktai dabar 
kitų šalių darbininkų pasi
girstąs duslus balsas prieš, 
tą viso pasaulio darbinin
kus slegiančią politiką. Dar
bininkų revoliucijos saulė 
pakilus gan augštai. Ir obal 
sis, ”Nekiškit purvinų nagų 
prie šviesių 
lų”, vis 
Rusijos buržuazija esą jau 
apsidirbta ir dalykas už
baigtas, ir nė Wrangelis, nė 
niekas kitas jos nebeatgai- V 
vinsiąs. Rusijos revoliucija į - ... -
grumiasi su Europos kapi- ir nega11 eltl sav0 pa 
talizmu baltojoj Lenkijoj.... • - - - - - -
Pirmasis revoliucijos aktas 
su Kolčakais, Denikinais ir 
kitais praeities,šešėliais ge- 
neroly mundienuose jau pa- Ra buvQ sušaukta nepapras. 
sibaigęs Dabar ant 1 e u-tį parliamento susirinki-

.i , .. i Akvatininku į kandidatus
sugriausiąs supuvusiais pą-nėra. Buvo numato- 

Ji . . . ; mas parliamento pirmimn- įzviest - j,as Ra(juj Pei-pt, bet į pre
zidentus jis esąs perjaunas. 

Reakcininkai deda di- 
kad i

I NUŠOVĖ KACIĄ IR PATS 
SAVE.
♦

Worcester, Mass. — 20 d. 
‘ rugsėjo, ryte, čia įvyko baisi 
tragedija. Jaunas šoferis A. 
Shay, pasitikęs ant gatvės 
savo pačią einant su jos sese- 
re, pareikalavo, kad ji eitų 
namo. Jai atsisakius, Shay 
paleido į ą šūvį ir patiesė ant I

Francuzijoj prezidentą 
renka ne patįs žmonės, kaip 
tai yra Amerikoje, bet par-

matais senasis
Taip pranašauja ,
ja.

Atveriant kongresą, pir
mas kalbėjęs Zinovjevas. džSų1,IpaStang^,C" kad“į 
Jis paminėjęs zuvusms uz prezidentus įsukus dabarti- 

. Rusijoj, Vengrijoj, nj ministerjų pirmininką 
Estijoj ir tt., kurių tukstan- ]ųfįneran(ją koj kas jisai at- 
eiai krito uz proletariato iš- ^sa^o nup kandidatūros, 
siliuosavimą. Orchestras parliamentui susirinkus 
gnezęs gedulio maršą. Pn jje tgjgi jį prikalbinti, 
minęs kalėjimuos sėdinčius.; Reiri<cininkai Millerandą 
Minėjęs Amerikos demo- skaito stipriausiu ir gabiau- 
kratiją, kaip ji komunistus sju žmogumi tarptautinėj’ 
kankma. Daug minčių ir zo- politikoj. Kuomet Anglija 
dzių, o dar daugiau rėkia- "nuvo jau pasirengus darvti 
mos pasakyta. Į _ _
Už ką bolševikai sušaudo?

_________ su sovietų Rusija taiką, 
ii* i .___________ kuomet Varšuvos puolimasUz M bolševiką! sušaudo? tavo jau tjk vaJan(j()s Wau.

Bolševikų dienraštis ’Iz- sjmu Įr Lenkijai buvo pata- 
viestija” 158 numeryje pa- riama jau pasiduot, kaip 
skelbta sušaudytų žmonių Millerandas nusiuntė Len- 
Maskvoje sąrašas. |kijon generolą Wevgandą.

(1) Feingbld, 28 metų, su- pripažino Wrangelį ir pra- 
šaudvtas už tai, kad parda- jį remti.
ves valdžios turto paėmė pi-j šitokia politika Anglijai 
nigus, Įsitaisė raudonarmie- rodėsi pavojinga ir ji bemaž 
čio pasą ir ėjo į Lenkiją. Į j<0 nepertraukė santikių su

(2) Žerneklejev, 42 metų, Francija. Bet Millerandas
užtai, kad būdamas valdžios Uimėjo. Jo sustiprintas juo- 
maisto sandelio užveizda, dašimtis Wrangelis užpuolė 
supirkinėjo iš žmonių mais- rusus pietuose. Bolševikai 
to korteles ir gaudavo ant turėjo atimti daug kariu- 
jų produktų. i menės iš lenkų fronto ir

(3) Suitan šak, 30 metų, siųsti ją į pietus. Tuo tarpu 
užtai, kad būdamas maisto nusiųstas Lenkijon francu- 
kortelių biuro prižiūrėtoju zų gen. Weygand suorgani- 
pavogė 850 kortelių ir par- zavo lenkus ir Varšuva bu- 
davinėio jas žmonėms. į vo išgelbėta.

(4) Blumel, 26 metų, už-; Ir visa tai padarė Milte;
tai, kad būdamas maisto randas. Dėlto reakcininkai 
kortelių biuro užveizda, pa- ir nori jį Dastatyti Francu- 
darė netikrą namų komite- ziios prezidentu. Ir jeigu ji- 
tą, ir jo vardu gaudavo mai- sai bus išrinktas, tai karė 
sto kortelių; ir-jo draugas Europoj da negreit pasi- 
Archipov. 29 metų, už tokį baigs. Jisai dės visas pa- 
pat prasikaltimą. ! stangas, kad atgaivinus Ru-

(5) Zibin, 24 metų, ir Zi- sijoj carizmą, 
bin, 25 metų, ir Bučin, 27 m.! 
už šmukliavimą maisto kor
telėmis.

(6) Belolapatkova, 50 m.,
už pardavinėjimą vogtų ta- va s 
Tonų audimui gauti. ant

Ir visa tai padarė Mille-

Trįs mylios nuo Kurlan- 
dijos pakraščio Baltijos Jū
rėse Amerikos kariškas lai- 

”Pittsburgh” nusėdo 
povandeninių uolų.

Maloniai šviečia

KAIP mes galėtumėm žinoti 
kad suteikus pilną 100', pa- 

tarnavimą, jeigu bent vienas pa- 
vietos. Kuomet toji sukrito, sisk.andimas prieš mus nėra i.š-
Shay atrėmė revolveri sau į 
kaktą ir iššovė. Abu likosi 
nuvežti i ligonbutį ir abu už 
keletos minutų mirė.

Jaunoji pora buvo vedus 
tik pora mėnesių atgal. Jau
noji Shay buvo pasižymėjus 
šokikė. Ji tankiai lankydavo 
šokių vietas ir kelis kartus 
yra gavus dovanas už pasi
žymėjimą. Jos vyras, sako
ma. reikalavo, kad jo pačiu- 
lė liautųsi lankiusi šokius, 
bet ji. matomai, atsisakė, iš 
to kilo nesutikimai, kurie 
privedė prie tokios tragedi
jos. • •

Patarmės Merginoms Apie 
Lyties Dalykus. Parašė Mar- 
garet H. Sanger. Išleido F. J. 
Stropienė. Antra pagerinta 
laida. Su paveikslais. Knyga 
turi neapsakomai didelę ver
tę dėl merginų ir moterų. 
Spauda graži. Galima gaut 
pas F. J. Stropienę, 30 Bro- 
advvav, So. Boston, Mass. 
Kaina $1.

reikštas?
Jūsų pasakymas mums yra ko- 

operatyviškas. Tada mes turime 
I>rogą prašalinti tą patį negeru
mą su Jumis ir su daugeliu kitu 
šalę.

ar tik nebus lietu
vis.

Anglų laikraščiai prane
ša, kad tūlas Mike Marako- 
vich netoli New Brunsvrick. 
N. J., nušovė dvi seseris au
tomobiliu je. Kareiviai pas 
kui ji pašovė ir sugavo. Ma- 
rakoviteh taipgi buvęs ka
reivio uniformoje ir nesenai 
dirbęs Raritano arsenale. 
Jis esąs 26 metų amžiaus.

Maine’o rinkimuose repu- 
blikonai sumušė demokra
tus | skutus. Tautų Lyga at
mesta.

Apgarsinimas
Suvienytose Valstijose yra likę kilnojamų ir neLilpo- 

;amų turtų, siekiančių šimtus tūkstančių, o gal ir mili.io- 
jus do enų vertės, kurie legališkai priklauso Lietuvos pi 
iečiams, bet dabar yra tolynių giminiu arba net svetimu 
žmonių rankose, Nuo 1^)14 metų iki šioliai nebuvo jokit 
iipiomatinių susisiekimų tarp šios šalies ir Lietuvos. Pet 
tą laiką daugybė žmonių čia mirė, palikdami savo arčiau 
utis giminaičius Lietuvoje. Tų numirėlių turtus paėmė 
5ia svetimi žmonės ir valdys juos iki tikrųjų pavėluoju at 
sišaukimo ir turtų pareikalavimo. Toki turtai susidaro u 
pinigą,padėtų bankose, pinigų priklausančiu iš apdraudoc 
(insurancc) kompanijų ir pagelbinių draugijų, iš Šerų, c 
taipgi iš nekilnojamojo turto.

Kad atgauti tokius turtus, gyvenanti Lietuvoje gimi
naičiai privalo išpildyti tam tikrus legalius dokumentus ii 
paskirti bei įgalioti atsakančius įgaliotinius, kurie ga’ėti 
jų varde veikti čia Amerikoje. Tuomi tikslu LIETUVOS 
ATSTATYMO BENROVĖ yra įsteigusi Legali Skyrių 
per kurį Lietuvos gyventojai gali išpildyti reikalingus 
teismuose popierius ir atjieškoti savo dalis iš turtų, liku 
siu Suvienytose Valstijose po numirusių jų giminaičių.

Todėl visi, kuriems tik priklauso dalis po numirusių 
Amerikoje jų giminaičių, privalo tuojaus kreiptis į Lietu
ves Atstatymo Bendrovės Legali Skyrių, paduodami pilną 
ir aiškų aprašymą numirėlio ypatos ir likusio jo turto, c 
taipgi savo giminystės. Lietuvos Atstatymo Bendrove 
gavusi tas žinias, patars atsišaukusiems, ką reikia daryt; 
tokio turto atgavimui ir, reikalaujant, mielai tiatarnaus 
kaipo tarpininkė visuose Amerikos teismuose ir kitose 
Įstaigose, kad tokias dalis atjieškoti.

Taipgi visi tie, kurie gyvena Suvienytose Valstijose 
o pave'dėję yra turtus Lietuvoje, gal kreiptis i Lietuvos 
.Atstatymo Bendrovės I^egalį Skyrių delei atjieškojime 
ir partraukimo iš Lietuvos dalių, paskolų, pinigų iš bankų 
ar kitokio turto. Lietuvos Atstatymo Bendrovė patar
naus tuose reikaluose greitai ir saugiai tuo labiau, kad jož 
skyrius Kaune taipgi tais reikalais rūpinasi no Lietuvą.

Adresas:
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ

294 Eigth Avė. 
NEW YORK, N. Y.

CUNARD LINE
LAIVAS SAXONIA

Išplauks

30 Spalių-October
Plymuoth- Cherbour = Hamburg

KREIPKITĖS PRIE ARTYMIAl ŠIŲ "H NARD” 
AGENTŲ.
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Telegrama iš Kauno.
Amerikos Lietuvių Audi- ji» pats ar kas 

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

Kad greičiausiai kaip galima 
;sikunytu Lietuvos Rūbų Indu- 
'trijos darbas, reikia kad visuo
menė ji remtų ir kad visos mu- 
-ą rūbą industrijos spėkos butų 
sutrauktos i krūvą. Tuom keliu 
einama.

Kiek laiko tam atgal Prog
reso Rūbą B-vė susivienyjo po 
Atlaso Rūbų B-vę, panaikinda
ma savo čarteri; dabar Ameri
kos Lietuvių Audimo B-vė pada- 
ė sutarti organizavimo darbą 
varyti išvien su Atlaso Rūbų B- 
. e ir tuo budu eina prie vieno 
'endro tikslo—Lietuvoj Rūbų In 
lustrijos Įsteigimo. Visuomenė 
patingai turėtų remti šias Ben 

Iro ves. prisidėdama prie' jų pi- 
ligiškai. nes šios Bendrovės jau 
!aug spėkų suorganizavo ir del- 
o jose Įdėti pinigai greičiausiai 
.tsieks tikslą.

Norėdami prisidėti arba su 
atokiais reikalais rašykite į 
tmerican-Lithuanian Testiie Co

arba
Atlas Clothing Co.

343 BROADWAY,
BOSTON 27, MASS.

Jieškau brolio Felikso Jonikos, prieš 
gyveno Easton, Pa. Karei pasi

baigus negaunu nuo jo jokių žinių. 
Yra svarbus reikalas su juo susirašyt. 
JL r____ _ __ s apie jį žino malonės

: pranešti.
Liudvika Jonikaitė

I Puokę, Sedos paštas. Mažeikių aps , 
Lithuania.

Arsi V ĖDIMAI.
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.

I
»
I Pajieškau apsivedimui merginos 

. ... arba našlės kad ir su vienu vaiku, nuozių. Kauno gub. Tunu svarbų reikalą, 35 iki 45 metų Aš esu našjvs 38 metų 
_.x —z., Lietuvon. Kas apie ,iį su 5 vaikais nuo 5 lkį 13 metų vaikai.

Pajieškau Felikso Steckio. iš Kra-
i
aš išvažiuoju Lietuvon. 1 , u M ......... -—_.
žino malonėkit pranešti arba pats lai dailia gyvenimui viet$, meldžiu
atsišaukia. 1

Olimpija Bukauskienė
62 Silver st, So. Boston. Mass.
Pajieškau savo tetėno Jurgio Kasu- 

laičio su visa šeimyna. Girdėjau gy
vena kur apie Pittsburgą. Pa. Jeigu 
kas žinote praneškite arba jis pats lai 
its: šaukia.

Anthy Yenchauskas
40 W. B. P. Rd, Maniaroneck. N. Y.

Pajieškau draugo Juozapo Vaitie
kaus. iš Kartinos dvaro, Kretingos 
tpskričio. 4 metai atgal gyveno Mont- 
eal. Canada. vėliaus išvažiavo į Wa- 
erbury. Conn. Meldžiu atsišaukti ar- 
a kas žino pranešti; yra svarbus rei

kalas iš Lietuvos nuo jo moters.
Jokimas Paulauskas (39)

51a Laprarie st. Montreal Canada.
. Pajieškau Antosčs Baulutienčs-Ju- 
ienes. paeina iš Kauno apskričio, Ve- 
ėnosios valsčiaus. Pamelavo kaimo. 
Turiu labai svarbų reikalą,
Įsišaukti šiuo adresu:

Simonas Pavalkis
22 Star st.. Ansonia.

meldžiu 
(3oi

Conn.

!

Pajieškau draugės Onos Tervainiu- 
;ės, Kauno gub.. Raseinių apskričio. 
Taures parapijos. Puikių kaimo. Yra 
varbus reikalas iš Lietuvos, meldžiu 
itsišaukti.

Marcelė Vaitekiutė
205 Granite st., Leominster, Mass.
Pajieškau brolių Pranciškaus ir 

kdomo Kačinskių, Telšių apskr., Peli- 
ų kaimo. Aš išvažiuoju į Lietuvą, 

■leidžiu pačių atsišaukti arba kas ži- 
:o pranešti, už ką iškalno tariu širdin- 
ą ačiū. (39)

Benediktas Kačinskas
630 Benton st., Joiiet, 111.

Aš Jonas Stosiukaitis šiuomi pra- 
•ešu visiems kurie negavot nuo manęs 
tsakvmo. kurie rašėt man laiškus, 
■talonėkit parašyt iš naujo, dabar at- 
akynėsiu visiems. (39)

Jonas Stasiukaitis
P. O. Box 478, Bay City, Mich.

atsišaukti per laišką.
Jonas Aksenavičius

Box 214, Nanty Glo, Pa.

Noriu susipažinti su pagyvenusia 
motete nuo 45 metų amžiaus ir se
nesne. Butų gerai, jei turėtų kiek pini
gų. kurie reikalingi dėl biznio. Duosiu 
visoms atsakymą, kurios prisius laiš
ką kartu su paveikslu. (39)

J. Wr—ch
255 Broadtvay, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos ar
ba našlės nuo 20 iki 30 metų amžiaus 
linksmo budo ir mylinčios gražų gyve
nimą. Aš esr niolonaus budo vaikinas. 
Meldžiu atsišaukti, o atsakymą duosiu 
kiekvienai. Platesnes žinias suteiksiu 
per laišką.

Vincas Zameskas
517 Reed st.. Milwaukee, Wis.
Pajieškau apsivedimui merginos 

tarp 22 ik 28 metų. Butų geistina. k3d 
atsišauktų kiek pamokyta ir laisvų 
pažiūrų mergina, ir nemažesne kaip 
5 pėdų ir 8 colių. Aš esu 5 pėdų ir 10c. 
augščio. geltonų, šviesių plaukų, čysto 
baltai raudono veido, 28 metų am
žiaus, jaunas atvažiavęs Amerikon, 
moku lietuviškai rašyt ir truputį ang
liškai. Mergina, kuri norėtų arčiau su
sipažinti, malonės parašyt laiškų ir 
sykiu prisiųst savo paveikslų. Plates
nes žinias suteiksiu per laiškų. (41) 

Samy Chernocky
1918 Hamilton avė., Cleveland. Ohio.

REIKALINGI AGENTAI.
ATLASO Kubų Bendrovė 

imai reikalauja Agentų par 
lavinėt visokius Rūbus: t.y. 
Siutus Overkotus, Spring- 
Kotus. Garbadine Eng'ish 
'"ravanetted Rainkotus, 
VIole-Skin Kotus, Moterų 
dlkinius ir šaip gražiai spal 
,"uotus Rainkotus, Vilno
nus ”Cloaks” arba siutus 
r kitokius rubus.
Musų sair.pelių eilė yra di

lelė ir gražių materijų. 
Prekės visiems prieinamos 
r dėlto parsiduoda. labai 
engvai kaip pavieniais taip 
ir krautuvėse.

Agentams uždarbis geras 
r patarnavimas greitas,nes 
rusų dirbtuvėje ir sankro
voje vra užvesta gera syste- 
ra. Tuojaus atsišaukite. 
VTLAS CLOTHING COR.

343 Broadway,

Pajieskojimai
Pajieškau brolio Damininko Norvai- 

o nuo 19<>5 metų jis prapuolė. Paei 
■a iš Kauno rėdybos. Raseinių pavie- 
o, Andrėjavo valsčiaus. Taipgi pus

brolio Antano Varneluko. Meldžiu at- 
išaukti arba kas žinote pranešti.

Justin Norvaiša
64 Church st.. Boston, Mass.
Pajieškau 4 draugų, kurie visi sau- 

io mėnesy 1920 m. apleido Brooklyn.
Y. ir nuskrido kur ten apie Detroit 

i’ich. Jonas Stravniškutis. Andriu 
{ašergutis. Antanas Skrinskutis. An- 
anas Griškutis ir dar vienas draugą 
,'incas Tunila. Jie visi suvalkiečiai 
"enapilės apskričio. Antanas Skrins- 
a. girdėj-u. kur tai apie Chicagą iai- 
o monopolį iš pusės su Juozu Didva- 
iu ir esąs kokio tai Chicagos laikraš- 
io korespondentas. Tai jeigu kas to- 
ius patirtų malonėkit pranešti arba 
•o patįs lai atsišaukia; yra svarbus 

reikalas.
Antanas Yenchauskas

10 W. B. P. Rd, Mamaroneck. N. Y.
Pajieškau savo pažįstamų Aleksan- 

Jros Rumbučio, Franciškaus, Antano 
r Jono Vaitekūnų ir brolio Julijono 

griaus. Visi paeina iš Kauno rėdybos, 
Luokės parapijos. Patumšalių kaimo. 
Taipgi Jono ir Juozapo Paulauskių iš 
Kuprių ir Povylo Taurinskio iš Telšių 
miesto. Visų meldžiu greitai atsišauk- 
i a«ha kas žinote pranešti; yra svar

bių žinių iš Lietuvos.
Adolph Lingis (39)

1385 E. 26th st-. Cleveland. Ohio.
Fa'jeskau pusseserės Onos Rapolai- 

tės. Kalniškio sodos, Luokės parap.. 
Šiaulių apskr. Turiu svarbų reikalą, 
malonės atsišaukti arba žinantieji ją 
teiksis pranešti.

. Ona Dambrauskaitė
2 Highland Terrace. 

Nevrton Upper Kalis, Mass.

Pajieškau brolio Nikodemo Dubaus- 
kio ir Jurgio Andzikaičio. Abu paeina 
iš Kauno rėdybos. Sartininkų valsč.. 
Augštupių kaimo. Girdėjau gyveno 
Tllinois valstijoj. Malonėkite greitai 
atsišaukti, nes turiu svarbių reikalų iš 
Lietuvos. Taipgi žinančių meldžiu 
pranešti. (40)

P. Dubauskis
49 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo vyro Antano Ger- 
lausko, kuris išvažiavo palikęs mane 
u trimis mažais vaikučiais dideliame 
arge. Jis pabėgo su svetima motore 

<aste Dambrauskiene (moteris dik- 
a). Jis yra menkos išveizdos. su ski
liais. Kas pirmas praneš apie juodu, 
.aus 50 dolerių atlyginimo.

Kristina Gerdauskienė (39)
57 Third st., Waterburv. Conn.

Pajieškau pažįstamų Jono Prancke- 
•įčraus ir jo sesers Uršulės, po vyru 
Kurčinskienčs. Jiedu paeina iš Kauno— - —
~'ilų parapijos, Meldžiu atsišauktUar- 
a kas žinote pranešti.

Petras Kabuosis (40)
>ox 502, Kempton, W Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 18 iki 30ni. 
be skirtumo tikėjimo bei tautos; esu 
iašlys, 30 metų; geras aniatninkas. 
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 nuo 18 iki 28 metų am
žiaus. Aš esu 23 metų vaikinas. Malo
nėkite atsišaukti prisiunčiant paveiks
lą. Paveikslą reikalaujant sugrąžinsiu. 

W. M. G.
.561 McPherson st., Detroit, Mich.-
Pajieškau merginos arba našlės pri

žiūrėt 2 vaiku ir stubą. Vaikai jau lan 
ko mokyklą. Gerai moterei darbas ant 
ilgo laiko. Aš esu našlys. Mokestis 20 
dolerių į mėnesį, maistas ir kambąrys. 
Ekstra darbo nėra. Meldžiu atsisaukt.

A. Latonis (40)
2019 N 17th st. Springfield. III.

Pajieškau dėl apsiveditno merginos 
arba našlės nuo 20 iki 40 metu am- 

ub.. Ukmergės aįskrTR^ffu^V^Z'^5' be.^irtumo tikėjimo kuri savo -------..." . va«s-, protu galėtų gyventi ir galėtų blogą 
, nuo gero atskirti. Lauksiu atsišau
kiant šiuo adresu: (38)

T. J. B.. 114 N. Phelps st.. 
Youngstovrn, Ohio.

Pajieškau patėvio Augustino Pau- 
auskio. gyveno East Chicago. Kau- 
,o - .š,aulių apskr., Badaukių kai- -—- --------- -- ~ —
no. Tunu svarb'ą žinią iš Lietuvos. ?*-su vaikinas 35 m., medžio amatnin- 
-ai atsišaukia arba kas apie jj žino *ias- perai uždirbu ir bedarbės nebijau 
nalonės pranešti. ' (3g) ----:xv " * '

Stanislava Jakavičiutė
233 Portland st., Cambridge, Mass.
Pajieškau pusbrolių Alekso ir An- 

ano Banevičių. Varkalių kaimo. 
Jzugvascio parapijos. Vilniaus gub. 
t ra svarbus reikalas iš Lietuvos.

Vincas Benevičius (38 >
13 Brazi! st., Melrose. Mass.
Pajieškau Jono Rutkausko, iš Sas

navos. Masiampolės apskr. Girdėjau

aukti arba žinantieji malonės prane- 
U" , (38)

Jonas Žulius
14 —3rd st.. IVaterbury, Conn.
Pajieškau mano kūmų Prano Mar- 

ynaičio ir Jono Rasuno. Mano adre- 
'as: (38)

Antanas Blošis
601 VVilliams st., Duąuesne. Pa.
Pajieškau pusbrolio Jono Tribes. 

adeikelių sodos. Prano Stumbrio 
falačkonių sodos. Kauno gub.. Pum- 
•ėnų valsčiaus. Yra svarbus reikalas 
š Lietuvos, malonės atsišaukti arba 
tas apie juos žino teiksis pranešti.

Antanas Tribe (38)
P. O. Box 57, Canton. Mass.
Pajieškau brolio Juozapo Kapusto. 

^abaisko parapijos. Ulyčninkų sodos. 
Kauno gub. Kas apie jį žino malonės 
tranešti arba pats lai atsišaukia, nes 1 
•ra svarbus reikalas. (39)

Kastusė Genčauskienė.
23 River st- N. VVaymouth. Mass.
Pajieškau pusbrolių Juozapo ir 

Kastanto Reimckų, Vilniaus gub., 
frakų apskr., Nemajum.i parap.. Šl
einių sodos, girdėjau gyvena Scran- 

ton. Pa. Jie patįs malonės atsišaukti 
irba kas apie juos žino teiksis pra
nešti, yra svarbus reikalas. (38) 

Uršulė Petkevičiukė.
121 Williams st., Northampton. Mass

Pajieškau. Povilo Kazulio. Baikėnų 
<aimo ir Jono Mailono iš Naujasodos 
kaimo. Malonės atsišaukti greitai yra 
svarbus reikalas. (38) 1

Antanas Bulavas
159 Hancock st., Bangor. Me.
Pajieškau brolio Vincento Mickaus, 

Kauno gub., Šiaulių apskr., Kuršėnų 
•alsč.. Rundenų kaimo. Pirmiau gy- 
•eno Rochester. N. Y. Yradaug svar

bių laiškų iš Lietuvos, tegul tuojaus 
atsišaukia arba kas apie jį žino ma 
’onės pranešti. (38)

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

1S

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 m.

Mergina turi būt laisvų pažiūrų, pro
tinga ir mylinti dorų gyvenimą. No
rinčios su manim arčiau susipažinti 
malonės parašyti laiškų ir prisiųsti 
savo paveikslų, kurį pareikalavus 
grąžinsiu. (40)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 25 iki 30 metų, kuri mylėtų ra
mų gyvenimų. Esu 27 metų vaikinas. 
Su pirmu laišku malonės prisiųst pa- 

" ‘ J grą
žinsiu. Atsakymų duosiu kiekvienai.

J. Urbonas. (39)
112 Grand st.. Brooklyn, N. Y.

PARDAVIMAI
FARMOS! FARMOS!

85 akeriai geros žemės, 35 akeriai 
dirbamos, geros ganyklos, medžiai 
apmokės farmų, 2 melžiamos karves, 
I arklys, -120 vištukų, 2 kiaulės, ne- 
kurie Įrankiai, šienas bamėje, 7kam- 
barių namas, barnė. vištinyčia. vis
kas geri;'užviską tik $2.000. įmokėt 
s 1.200. (38 i

WEISLERS FARM AGENCY
9 School st. Danielson, Conn.

FARMA’! FARMA!
Didelis bargenas, 1OO akerių. 30 

akerių dirbamos, kitkas ganykla ir 
giria; 2 melžiamos karvės, 1 arklys, 
25 vištos, daug vaisių medžių, naujas 
6 kambarių namas, banė. vištinyčia. 
visos triobos geros; parsiduoda už 
$2.300. įmokėt $1,300. Rašykit tik 
angliškoj kalboj. (38)
♦ WFJSLERS FARM AGENCY

9 School st., Danielson. Conn.

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" paroda 
suvirs 20 atskirų šakų biznio, kurių 
tarpe lietuvių kaip ir nėra. "Tiesus 

! kelias prie turto” tau parodys kaip 
I pradėti biznį su mažu kapitalu ir tar
ti turtingu. "Tiesus kelias prie turto” 

parodys kaip pasiliusuoti iš alginės 
vergijos ir tapti neprigulmingu. "Tie
sus kelias prie turto" tau parodys kai 
išdirbinėti ir pardavinėti šitus tavo
ms; ketčepą, relišus ir prieskonius 
visokius; gyduoles, vyną, kavą labai 
skanę. simpą, muilą, lazurką ir daug 
kitų dalykų. Tiesus kelias prie tur- 
t'v" turi rastis pas kiekvieną lietuvi. 
"Tiesus kelias prie turto” tai yra pa
matas jūsų gyvenime. "Tiesus kelias 

' prie turto” padarys tave laiminguPajieškau brolio Aleksandro Simi- . . _
navičiaus, Kauno gub.. Mažeikių aps. • žmogumi, užtai tuoj dabar liepk mum 
/Viekšniai yra Mažeikių apskrityje.) prisiųsti jums tų neapkainuojamų 
Viekšnių parap.. Žibikų sodos. Lietu- knygelę, nes rytoj gal bus pervėiu. 
je statydavo melnyčias. išvažiavo iš 'Tiesus kelias prie turto” kaštuoja 
Lietuvos 1907 m. j Montreal, Canada, tiktai vienas doleris su prisiuntimu. 
dabar girdėjau kad gyvena So. Bos- Pinigus siųsk money orderį arba do- 
tonc. Todėl malonės atsišaukti arba lerį laiške suviniojęs 
kas apie jj žino teiksis pranešti.(38)

Ona Siminavičaitė- Rakaskienė
6400 Maryland avė.. Chicago. m.

gerai užadre- 
suokit šitaip: (?)

W. Yl'RKEVICH 
3328 S Halsted st„ Chicago, IU.



R KELEIVI?T. _------ -- —-----

Organizuokime L. S. S. 
kuopas.

Keleivis’eina Lietuv4'1

Ateina ruduo, baigiasi Drg. S. Kairys rašo: 
piknikai ir artinasi visuo-, 
meninio darbo laikas. Tuo
jaus prasidės mitingai ir 
prakalbos salėse.

Tuo tarpu musų organi
zacija, Lietuvių Socialistų 
Sąjunga, taip daug nuo re
akcijos nukentėjus, da ne
spėjo susitvarkyt ir šitai 
darbymetei prisiruošti. ,u'įJO įeltj vfeas -

Klerikalai ir kitokie dar sunkenybes. Vargiausie lai- 
bininkų klaidintojai galės kai jau bus prabūti, bet ir 
varyti tamsią savo politiką ateity teks atlikti begalė 
ir mulkinti žmones toliaus darbo, organizuojant darbi- 
nekieno nekliudomi. įninku minias. padedant

Bet taip neprivalo būt. jiems apsišviesti, vedant ko- 
T-«-»U vnu/m 1 IriT Y»T zA . __ _ _ _ •   . . _ • •_ . 1 •

iki šiol ėjo su socialistais, _______  _______ _____
tebėra da gyvi. Musų laik-ikos draugu oagalba ir se- 
rasčiu skaitytojai nesuma- 
mažėjo, bet padidėjo. Vadi
nas, spėkų mes turim, tik 
jos išblaškytos. Pradėkime 
jas organizuoti.

Lietuvių Socialistų Są
junga nesenai da turėjo 
apie 5,000 narių. Ji turėjo 
savo spaustuvę ir leido du 
laikraščiu. Jos turtas sfekė 
arti $50,000.00. Be to da ią 
rėmė su 30.000 skaitytoju 
"Keleivis” ir "Naujienos.” 
Tai buvo spėka, su kuria ne
galėjo susilvginti nei tau
tininkai nei klerikalai.

Frainos suorganizuoti 
komunistai tą viską sunai
kino. Ačiū jų pasidarbavi
mui, šiandien nėra nei tos 
organizacijos, nei jos laik
raščių, nei turto.

Bet žmonės prigulėjusieji 
LSS. tebėra. Yra da užsili
kę ir organizacijos bran
duolys — Centras ir kelio
lika kuopų. Viskas, ko rei
kia. tai tik atgaivinti suar
dytas kuopas. Iš Elizabeth. 
N? J., mums pranešama, kad 
šiomis dienomis tenai jau 

• susitvėrė LSS. kuopa ir ren
gia prakalbas.

Kitose kolonijose draugai 
taip pat turėtų pasirūpinti 
buvusias LSS. kuopas atgai- 
ginti, arba tiesiog naujas 
tverti.

Kur tik yra bent penki 
draugai, kuopa galima su
tverti. Jei reikia kokių in
formacijų. tai iu mielu noru 
suteiks LSS. Centro sekre
torius. draugė M. Jurgelio
nis. 3133 E. Emerald avė., 
Cbicago, III.

Taigi sukruskime, drau
gai. kad per šią žiema Lie
tuvių Socialistų Sąjunga 
vėl taptų tokia galinga or
ganizacija, kokia ji buvo 
pirma.

Daugelis klausia, ar eini 
"Keleivis Lietuvon?

Kad nereikėtų kiekvie 
nam skyrium atsakinėti 
"Keleivio” administacija vi
siems praneša, kad šiandie) 
jau siunčiame j Lietuvą apii

r

I

"Už siunčiamus pinigus
Partijos vardu tariame A- 3,000 "Keleivių.” 
menkos draugams širdingų 
ačiū. Lietuvos darbininkų 
kovos žygiams teko didžiojo 

•karo metu ir jau pradėjus
Lietuvai valstybiniai tvar
kytis sutikt sunkiai apgali
mų kliūčių. L. S-D Partija

Juk^. visi tie draugai, kurie ;Vą visais einamais ir toli-
. 1 socialistais, mesniais reikalais. Ameri-

niau, caro laikais teikta, ir 
dabar atėjo mums reikalin
giausiu laiku. Didžioji sius
tu iš Amerikos pinigų dalis 
atėjo mums prieš pat rinki
mus i Steigiamąjį Seimą ir 
suteikė Partijai galimybės 
išvystyti kampaniją tiek, 
kiek tesėjome žmonėmis, 
kiek leido politinio rėžimo 
sąlygos. Rinkimu rezulta
tais neturim reikalo būt ne
patenkintais.

"Dabar prieš L. S-D. Par
tiją stovi didžiulis uždavi
nys — organizuoti darbi
ninkus i profesines sąjun
gas. rišti juos i politinę dar
bininku organizaciją, kelti 
jų susipratimas. Reikalin
gos tam darbui literatūros 
buvome pristir.gę beveik vi
sai. Dabar, gaudami gau
sios iš Amerikos draugų pi
niginės pašalpos, gauname 
nuogos ta spraga užtaisyti. 
Jau pasiėmėm darbo, pra
dėjome leisti visą eile bro
šiūrų. ir vesim tą darba to
liau nesustodami, tikėda
miesi reikale draugiškos ju- 
su pagalbos. Už tą broliškai, 
širdingai teikiamą pagalgą 
L. S-D. Partijos Centro Ko
miteto vardu siunčiu drau*i 
gišką ačiū.

"Steponas Kairys."

Šitas laiškas parodo, kaip 
svarbi yra Lietuvos darbi
ninkams amerikiečių pašal
pa. Taigi, draugai, rinkite 
daugiau aukų Lietuvos So
cialdemokratų Rėmimo 
Fondan.

St. Michelsonas.
L.S-D.R. Fondo ižd. •

AUKOS SOCIALDEMO
KRATAMS.

Nuo LSS. 133 kuopos iš 
Norwoodo, Mass., per drg. 
A. Liutkų..................... $2.26

Per draugą P. Brazaiti 
So. Bostone aukavę:

M. Manelis................$1.00
J. žaldokas.............. $1.00
J. Prelgauskas .... $1.00
F. Stropienė.......... $1.00
J. Aidukas................$1.00
M. Račkauskas.......... 50c
B. Stasys ...................50c
P. Valukonis............. 50c
A.-Alekna....................50c
K. Armonas................ 50c
J. Bedalis.................... 50c
K. Urbonas................. 50c

{Daktaru Ofisai
Į

i
I
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šiomis dienomis Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje užsa
kė "Keleivi" ir Steigiamoje 
Seimo sekretoriui.

Taigi aišku, kad Lietuvos 
valdžia "Keleivio” nekon- 
fiskuoja. kaip tai darydavo 
caro činovninkai.

Kas sąvaitę dabar išeina 
Lietuvon apie 3,000 egzemp
liorių "Keleivio,” kuriuos 
užrašė amerikiečiai savo 

padedant giminėms ir pažįstamiems.
Iš laiškų, kurie ateina iš 

Lietuvos, matyt, kad iš visų 
laikraščių Lietuvos žmo
nėms geriausia patinka ”Kė 
leivis.” Nes jis geriausia nu
šviečia Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir tuo pačiu laiku 
patiekia svarbiausių žinių 
apie Lietuvos padėti. Jis pa
tarkuoja "dvasiškus tėve
lius" h- nesibijo pasakyt tei
sybės žodi Lietuvos valdi
ninkams.

Daugelis Lietuvos žmo
nių, pamatę pas savo kai
mynus atėjusi iš Amerikos 
"Keleivi.” pasiima jo adre
są ir rašo mums, kad ir 
jiems siuntinėtumem, o jie 
kaip nors išsimokėsią.

Bet reikia žinoti, kad Lie
tuvos žmonės po karės labai 
suvargę ir užsisakyti iš A- 
merikos laikrašti jiems ga
na sunku. "Keleivis" i Lie
tuvą kainuoja $3.00. Sulyg 
dabartinio pinigų kurso, tas 
reiškia apie 150 auksinu. 
Amerikoje darbininkas $3 
i pusė dienos uždirba, o 
Lietuvoje 150 auksinų i mė
nesi ne kiekvienas padaro. 
Taigi daug lengviau ameri- 
rikiečiui užsakyti "Keleivi” 
i Lietuvą, negu Lietuvos 
žmogui ji prenumeruoti.

Todėl kiekvienas, kas turi 
Lietuvoje giminių, tegul už
sako jiems "Keleivi.” Tai 
bus geriausia jiem dovana.

Netik giminėms, bet ir 
geram draugui galima tą 
dovaną padaryti.

Ant 2 I 
akmens

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

važiuojantiems žmonėms,

Svkiu......................$10.76.
”Kel.” N36 buvo $216.60.

Dabar kasoj yra $227.36.

ž 
f 
ž

Lietuvos draugai dėkoja 
amerikiečiams už
Pereitą sąvaitę L. S. R. F. 

iždininko vardu atėjo nuo 
drg. Kairio iš Lietuvos pra
nešimas, kad čekis ant 60,- 
000 auksinų, kuris buvo an
dai nusiųstas jo vardu Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijai, jau priimtas. |

aukas.

MEDICAL OFFTCES
22 TREMONT RWO. Scolly Sq. 

BOSTON. MASS.
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą.

Prima egzeminaciją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.
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$975

gelžkeliu
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti.
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntime 
kaštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 

i met už tokį pat laikrodėlį ašie §25.09 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo-' 
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Rdg.'CHICAGO. ILL

Gvarantuotas ant 20 rne-

Telephone. Malden 3061—W. CHELSEA 1691—W.

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

ATYDAI LIETUVIŲ!
Jei norite gaut tikrai Lietuvišką Pasportą į keletą dienu. 
Jei norite važiuot pigiai ant geriausią laivu tiesiog Lietu
von. Jei norite siųsti Pinigų savo giminėms, ir Jei norite 
gimines parsitraukt Amerikon, tai tuojaus kreipkitės Į di
džiausią Lietuvišką įstaigą, adresuodami:

INTERNATIONAL Žureai- Ine.
136 East 42-nd SŲ NEW YORK, N. Y.

Speciališką atydą atkreipiam ant keliaujančių Lietuvių ir Lietuvai
čių. Parduodame Laivakortes j Liepojų, Hamburgą, Klaipėdą ir ki
tur. Siunčiame pinigus į Lietuvą ir kitas šalis. -Jei norite kad jūsų pi
nigai nueitų į 4 savaites, tai tuojaus klauskite pas mus žemiausio 
auksinų kurso. Patarimus duodame dykai.
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Siuskit Pinigus 
į Lietuva

------- ----==-----PER

J. Sekio, J. Urbšo ir Ko. Banką
KOL MARKES—AUKSINAI I)A PIGUS.

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais
SIUNČIAME PINIGUS | LIEVUVĄ

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

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

KURIE NORITE VAŽIUOT J LIETUVĄ,
Parūpiname geriausi Laivą ir laiką. Mes visados turime 

vietos dėl važiuojančių i Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
sažieriai būna nuo 15 itf 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.
IOI OAK ST., kampas Oak ir Short 

LAVVRENCE, MASS. 

KOSTUMIERIŠKŲ RŪBŲ KRIAUČIAMS ATYDAI!
DIDELĮ PAGER1NIMA GALI TURĖT savo biznyje, parsitraukdamas setą 
PETRINS. Mes esam patyrę ‘kiek vargo turi kriaučius su prikirpimu 
siuto arba overkoto neturėdamas atsakančių petrinų; o kaip LENGVA 
tiems, kurie jas turi. Yra gana daug atsilikimų kad primieravimas visai 
nereikalingas. Fetrinos padaromos per Specialistą baigusi Ne\v Yorko aug- 
ščiausia KRIAUČIŲ MOKYKLA ir praktikavusi per 12 metų visokiose 
Įstaigose, todėl nereikia daug nė aiškinti apie atsakanti patyrimą PETRI- 
NOS parduodamos setais ir po vieną. Visas informacijas suteikiam per

VIETINIAM GYVENTOJAM šiuomi paaiškinam, kad mes PASIUVAU 
SIUTUS ANT UŽSAKYMO ir PARDUODAM MATERIJAS.

Su bile reikalu kreipkitės šiuo adresu. (37)

New Moon Ciothmg Co. 688— 5 a ve., Brooklvn, N.Y.
S. Zubovicz insteigėjas.
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F. AD. RICHTER & C0., Bush Terminai BWg. No. 5, BROOKLYN, N. Y. j

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais, 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAM B INO. 
turinčio prijimnų skoni, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 

paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazu, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbejų 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jes nėra tikras.

LIETUVIŲ ATYDAI
D "Y" JEC _A_ T

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

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

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

ATYDAI

O.

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis
Kuris parodo valandas, minutas, dienas savaitės, ku
ris mėnesis. mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa- 
rankumas visam amžiui.. Lukštai to laikrodėlio yra 
grąžąs ir labai tvirti, 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
rantuotas ant 29 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 (typwriter), kuri yra graži ir įvirta. Tu
ri visas raides, numerius ir ženkus ir ant jos kožnas

gali drukuot, kaip 
ant brangios masi

PRACTICAL SALES CKMPaNY,
1219 NORTH IRV1NG AVĖ., Dep. 300, CHJCAGO, ILL

nu Ji parsiduora po $5.00 ir brangiau, o 
is mus gauna DYKAI, kas 
srka laikrodėlį-, Užtikrinam kiekvie- 
im užganėdinimą arba gražinam pinigus, 
risiųsk 25c. rankpinigių, o kitus užmokėsi 
ida viską atneš į namus. Adresas: (23)
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AR TAVE GALIMA 
APGAUT?

Labai lengva yra apgauti 
nepatyrusį žmogų, kuris pri
ims šmočiuką gražiai iškirs-

Nė 70 metų Seniai nebeat
simena Lietuvoje tokios 
karštos vasaros, kokia šie
met buvo. Augštose ir smė
lėtose vietose viskas išdegė, 
išdžiuvo šuliniai, prūdai; 
bulves jau liepos mėnesio 
pabaigoje nukasė, nes virk
ščios nudžiūvo. Žemose vie
tose, juodžemiuose augalai 
geri. Tai nejuokai, kad porą 
mėnesių diena iš dienos 
karštis, po 35 ir daugiau lai
psnių spirgindavo! šieno ir bausme, bet visoje Lietuvo- 
dobilų suvalyta nedaug, bet je mažosios krautuvėlės pi- 
labai geri. Taip man paša- pirus ir silkes į panašius do- 
kojo ūkininkas iš netoii kumentus vynioja. Kiti, 
Prienų. kaip girdėjau, nesupranta

Nuo liepos 20 d. atvėso ir gerai skelbimo, tyčia naiki- 
kuone kasdien lija. Jei ir to- no iš rusų ir vokiečių pada- 
liaus taip bus, tai blogai at- rytus visokius popierius, 
silieps į vasarojų valymą ir kad "nebūtų bėdos”. Tokius 
rugių išėjimą. Agurkai Lie- dokumentus reikėtų ne prie- 
tuvoje šiemet didelė retenv- vartos, ne gazdinimo keliu 
bė; Kaune pačiame agurkų rinkti, juk jie ateičiai bran- 
sez. už nedidelį agurką 30 gesni už pinigus. 
—50 skatikų. Bulvės sva
rais, po 40—50 skatik. Gry
bų, kas kitais metais -būda
vo vienintelis biednuomenei 
skanskonis. šiemet suvis ne
besimato. Pienas per visą 
vasarą ir dabar — kvoria I 
rublis arba 2 auksinu. Vasa
rojai pusėtini, tik linai men- kokį ten banką 100 doleriu, 
kučiai. Daržovės, kur neiš- Dabar, rugpiučio 1 d. š. m.

nelė tapo pusšimtį metų nu 
blokšta, ir ar dar jos yra 
kur vaikų ar vaikų vaikų, ir 
kas dabar jų, pulkininko 
Andraševo parduotą, turtą 
valdo? Žingeidu butų žinot..

Nors, rodos, kada tai da
bartinis Kauno komen
dantas buvo paskelbęs, kad 
visus v senus dokumentus, 
raštus, knygas ir tt., prista
tytų jam —komendantui, ir 
grąsino bene 1,000 auksinų

Svečias.

SUKČIAI- APGAVIKAI
(Prisiųsta iš Lietuvos.)
Vienam žmogeliui (Anta

nui S., Naumiesčio parapi
jos, Šakių apskričio) gimi
nės iš Amerikos išsiuntė per

prastą sutarsymą su nonsen- 
sišku vardu ir gražiai spal
vuotu leibeliu, vietoj gerų, 
moksliškai sutaisytų gyduo
lių. Vienok niekas negali ap
gauti gudrų, patyrusį žmo
gų, kuris visuomet žiūrės, ti
kros vertybės. Per trisde
šimts metų garsus Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras Kar 
čiojo Vyno priparodė, kad 
visuomet jau pažįsta tikrą 
vertybę šių gyduolių ir ne
duos save apgauti. Tukstan-; 
čiai ir tūkstančiai žmonių ži
no, kad Trinerio Amerikoni
škas Elixiras Karčiojo Vyno; 
tikrai pagelbsti padidinimui 
apetito, prašalina žarnų už
sikimšimą, vidurių išpūtimą, 
galvos skaudėjimą, nervin-i 
gumą ir tt. Jūsų aptiekorius 
arba gyduolių pardavėjas i 
užlaiko Trinerio gyduoles. 
Ypatingai artinantis rude-į 
niui reikalingas yra Trinerio' 
Linimentas, kuris sutekia į 
greitą pagelbą nuo reuma- į 
tizmo skausmu ir Trinerio 
Cough Sedative, kuris yra ! 
puikiausia gyduolė nuo šal- 
čio ir kosulio.— Joseph Tri- 
ner Company. 1333-45 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

Prašyk 
Aptiekoj 
Duoti 
Colgaate’s

Vardas ’COLGAIE* ant toi- 
leto daiktų garantija tyrumu 
tikrumo ir puikios rūšies, 

įsteigta 1806 m.

Jo priirtmus skonis pada- 
niu užsiėmimu.
daro dantų valymą malo*

Vaikai labai mėgsta laikyti savo dantis švarius, 
kadangi jiems patinka "COLGATE’S" skonis.
Suaugę žmonės, taipgi, pasinaudoja jį kasdieni

niame reikae. Jis padaro burną švariair at
gaivina skonį, kadangi "Geri Dantis — Gera 
Sveikata.”

-------------------------------------------jr ' - -

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

PAIN-EXPELLER £afoa* S. V. Pat. Ofise.
Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad lurėlu Ikaru (Aacbor)
Vaubazcnklį.'

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaip 

nu;rink)uoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Kevoliucijonią- 
riai aplinkui apsupę su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiusima 
jums paveikslą. Galite suvyniot 26c. 
į popierą ir pasiųst prastame laiške 
užrašydami aiškiai adresą. •

KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

į

degino karštis, žada būti 
gražios.

Ūkininkai labai pagei
dauja dirbtinių trąšų, že
mės dirbimb įrankių, page
rintų sėklų, pagerintos veis
lės gyvulių,’bet nieko negali 
gaut. O jeigu sugriebia kokį 
nuo senovės užsilikusi irank 
palaikį, tai kainos tokios 
baisios, kokių niekas nė sap
nuoti nesapnavo.

Iš Naumiesčio parapijos, 
šakių apsknčio, man rašo:

tas žmogelis gavo apdraus
tą laišką iš Liepojaus_. At
plėšęs laišką rado 625 rub
lius rusiškų caro pinigų, 
kurie dabar Lietuvoje suvis

LIGOS BŪNA PAGYDYTOS U. s. MAIL STEAMSHIP COMPANY, i~

I 
I I

neina apyvartoje, o juos iš-į 
keitus banke į "ostus” (da-; 
bartiniais Lietuvos pini- į 
gaiš už 1 rub. tik 25 kepei- 
kas teduoda) bus tik 156 ru
bliai ir 25 kap.; o pagal ma
žiausią kursą turėtų būti' 
(už 1 dol. 35 auks.) 1770 r. 
arba 3,540 auksinų. Taigi 

"Naujienos pas mus tokios, nusukta 1,145 rub. arba 2,- 
Buvo didelis lietus. -Dabar 290 auksinų! 
vėl nors nedideli, bet 
nuolatiniai lietus: kasdien 
palyja. Kviečiai nupiauti 
ant lauko sudygo, vasaro
jus taip pat nuplautas pra
dalgėse mirksta ir dygsta, 
o šiaudai juoduoja. Jeigu 
taip ilgiau bus. tai ir bulves 
prigriebs, kurios vienintelis 
neturtėlių maistas. Dievuo- 
ti žmonės deda pinigus ir 
duoda ant mišių; bet.nieko 
negelbsti. Gyvuliai ir žemės si laukė Seimo, manė ir sa- 
dirbimo įrankiai neapsako- Kė, kad Seimas, tai —viskas 
mai brangus ir da vis bran- bus Lietuvai; kad Seimui 
gsta. Visokios rekvizicijos susirinkus, visi kebliausieji^ 
ir mokesčiai kasdien didėja, klausimai bus žmonių lai-’ 
parduot nėr kas, už rekvi- mei išrišti. Bėt Lietuvos gy
vuotus daiktus nemoka, o venime kaip prieš Seimą, 
mokesčius lupa. Kokiai ne- įaip ir po Seimo, viskas 
laimei atsitikus, ar susirgus toms pačiomis vėžėmis eina. 
—tiesiog reikia pražūti! Buvo paskelbta Konstituci-: 
Tai tokios naujienos pas jos garantijos, 
mus.”

niežėjimas, šipimas, ži-

LAIVAS ”SL’SQUEHANNA"
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
LAPKRIČIO-NOVEMBER 17-tą DIENĄ

Kabina iki Bremeno $175—$200. iki Dancigo $200—$225
Trečia kliasa iki Bremeno $125 iki Dancigo $135

Karės mokesčiu $5.00

Kreipkitės tiesiog prie

45 Broadvvay, New York City
arba prie vietiniu agentų.

t

Svečias.

DOKUMENTŲ GLOBA.
Kaip Lietuvoje globoja

mi dokumentai, matyti iš 
to, kad aš aną dieną Kaune 
nupirkau silkę suvyniotą į 
popierį, kuris išvertus ve 
kaip skamba : ”4865 m., lie
pos 23 d., Panevėžio miesto 
ir apskričio karo viršinin
kas, 1865 m., gegužės 14 d., 
No. 1729, Panevėžyje. Kau
no karo komendantui ir vir
šininkui :

”Delei jūsų rašto vasario 
11 d. ir gegužes 4 d. No.963 

. ir 2668. siunčiant etapu su
imtus (etapnim poriadkom) 
valstiečio Jono Janušauskio 
šeimyną — sūnūs Kasperą,

Teis ngas išpildymas, It- 
sargemas ir Pasiti kejia a$

Tai matote, broliai ir se
sers amerikiečiai, kas deda
si su jūsų siunčiamais dole
riais savo tėvynėn Lietu
von!

Skelbiu vigų žiniai, kad 
tokių sukčių apgavikų pasi
saugotų.

Pleiskanos, , , . .
limas, slenkimas, retimas plaukų. Taip 
gi, šašai, šlakai, spuogai ir dedervi
nės, j trumpą laiką pagydyta. Prisiųsk 
savo antrašą ir-$1.20, gausi gydolių ir 
gerus patarimus, tiktai paminėk ko
kiai ligai reikalaujate gyduolių, tokiai 
mes pritaisysime ir prisiusime už 
šituos pinigus ir paliksit užganėdin
tais. Rašykit pas: (41)

M ESTERN CHEM1CAL CO.
P. O. Box 336. (No.l)

Svečias ^Vilkes Barre, Pa.

‘JAUČIASI APVILTAIS.
Prieš Seimą Lietuvoje vi-

_ , bet neilgai j
trukus vėl tapo panaikin-J 
tos... ir vėl piliečiai pavesti i 
komendantą sauvalei. Buvo ! 
paskelbta, kad su rusais tai- a 
ka padaryta. Maskvoj buvu- j 
si taikos delegacija sugrį-J 
žus paskelbė visas smulkme- j | 
nas ir stambenas iš bolševi- j 
kų gyveninio, bet nepaskel- | 
bė Taikos Akto, nepaskelbė | 
to, kuom visa Lietuva suin- | 
teresuota. Daugelį ima abe- | 
jone, ar tik taikos delegaci- | 
ja nepadarė kokį nors ”šmu | 
gelį” su bolševikais, ar gal 
visai nieko nepadarė, kad 
nieko neskelbia?

Svečias.

Raseiniai.
Musų apielinkėse pradėjo 

žmonės sirgti dizenterija. 
Kazimierą ir Rapolą, ir du- Atsitinka ir mirimų. Bėda, 
kterį Salomėją, delei išga- kad žmonės nežino, kaip su 
benimo j Tobolsko gubemi- ta liga kovoti. Begerdami 
ją, pranešu, kad pinigai pa- nevirintą vandenį ir valgy- 
imti už jų parduotą turtą darni visokius, kartais neiš
bus perduoti Kauno guber- nokusius, vaisius tik platina 
natoriui. Pulkininkas And- ligą. Butų gerai, kad koks 
rašev.” daktaras pavažinėtų

Nuo to laiko, kaip tas po- po sodžius ir paaiškintų 
pieris tapo parašytas ir ja- žmonėms kovos priemones, 
me paminėtas kraugeriškas Gervė.

Į

i
I

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka į
— Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 
ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rtu 
matizma, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingu li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 
dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
ateikite į APTIEK Ą po numeriu (1

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.

Lie- 
(se- 
per- 
yra

ATGAUS JUMS:—
APETITĄ, 
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JŪSŲ 
SVEIKATA.

Mes išdirbame daug 
karstu pagal Europos 
no krajaus) metodos, 
tai musų lekarstos 
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ 
sandelis yra turtingiausis 
visoj Amerikoj, nes mes 
taupome apie 500 Įvairių 
šaknų ir žolių.
Reikalaukite nuo musu 
tam tikrų aprašymų apie 
Įvairias lekarstas—siun
čiame persitikrinimui dy
kai.

SALUTARAS DRUG 
CHEM. CO.

Prof. J. Baltrėnas
1707 S. Halsted st., 

CHICAGO, ILL.

Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejuėioms. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. e

Vyrai ir moterjs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų. 

~ o kenčia bereikalingai.
- /.t nes tą niežėjimą galima

lengvai prdšalinti. Nebus 
daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 

•įvykstančiu nou pleiskanų.
R U I -' P I, j; S

panaikins visus niežėjimus ir :s\al\> is galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska

nų atsinaujinimo. _ . '
RUFFi.ES vra maistinga maudyne galvos odai ir plaukams. 

Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.

Jus aptiekininkas parduos jums uz 65c. bonkutę. .Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu: ♦

F AD- RICHTER 6 CO.. 3?6-33e Froadvs«y. New York •••«■•
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Tie trįs stulpai ant kurių mu
sų Bunka paremta.

P1STORINO irYUNES 
RANKA

22- Ilanover st., Boston, Mass. 
Mes pilnai ir užtikrinančiai 
galime nusiųsti dabar pinigus 
j LIETUVA. LATVIJA, LEN
KIJA, GALICIJA ir kitas vie
tas Europos greitai ir saugiai; 
siunčiam PASTA, TELEGRA
MŲ, ir ten i;
pinigais arba 
doleriais. Mes 
didžiausiomis 
poje.

Mes galime 
gimines ir šeimynas.
Musų Taupomam 
ka po 5 nuošimtį už įdėlius. 
Ypatingą 
sandeliams, 
mažiems
Musų Banku yra po priežiūra 
Bankų komisionieriaus. Mes 
parduodame vokiškas markes, 
rublius ir. visokios rūšies obli
gacijas.
Kreipkitės laišku arba ypatiš-

PiSTORIMO & YUNES
BANKIER1AI

222 Hanover St., 
BOSTON, MASS.

Kaip tai Rainkoėių, vyrams ir 
moterims ir vaikams; dėl vyrų 
darome ir "Overcoats” ir siu
tus. Visas drapanas darome 
ant orderio užsakymo. Darbas 
yra gvarantuojamas.
Norėdami įgyti musų išdirbys
tės drapanas kreipkitės ypa- 
tiškai arba laišku į mumis, o 
musų ingaliotinis pribus su vi
som informacijom ir viską iš
aiškins. kas tik bus reikalinga 
jums žinoti.
Toliaus. mums yra reikalingi 
kriaučiai, kurie gerai moka vi
są savo amatą, ypač kirpimą, 
nes musų bendrovė eina prie 
atidarymo verauzės (Ware- 
house) ir uždėjimo savo krau
tuvių. 
Mums yra 
visose lietuviškose 
pardavinėti musų 
ta vorą. Uždarbis
Su visais reikalais 
musų bendrovės vardu:

Progress Clothing 
Mfg. Corporation

343 Broadway, 
South Boston, Mass.

reikalingi agentai 
kolionijose 
išdirbystės 
yra geras, 
kreipkitės

*
! 
t
♦ 
* 
I

šmoka vietiniais 
Amerikoniškais 

turime sąryši su 
įlankoms Euro-

partraukti jūsų 

skyriui m<>- 

atydą atkreipiame 
vidutiniams ir 

pirkliams.

LIETUVA 
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą: išardymą, pataisy
mą, sustatymu, važinėjimą, visokių 
pienų; taipgi duodame lekcijas apie 
elektriką. .Mokiname uz prieinamą 
kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-

vieną ypatą — jauną. vyrą ar
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
ką kursą ir angliškai iietuvišką kur
są Po pabaigos mokslo išduodame 
diplomas ir rekomenduojame šoferiui 
mechanikui darbą nuo 35 iki 50 dole
rių savaitėje. Mokiname dienomis ir 
vakarais. .Mokykla atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai vakaro. Nedėliomis nuo 
1 iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių informa
cijų reikalaukit pas prof. (28)

Tychnsvich Auto School
601 E. 17 St.. And 293 Avė. B. 

NEW YORK CITY. N. Y.
Telephone Styvesant 5406.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

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

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

I
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Sitų čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinitpu rekomenduoja. Padų 
ryta ii minkšto raudono gurno, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirki- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisėsk $2.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalyku ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. t!4, 
CHICAGO, ILL.

MOTERIMS PLAUTIS
čIRKšLe $2.45

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
duokit:pasiut mums.

Mea užtikrina®, kad Jąa zuččdyzlt pinigų 
ir turėsite GRAŽIUS KUBUS. Kadangi 
mes imam materiją ii gerųjų firmų ir pri- 
mieruojam rūbą pagal žmogų, todėl mūzų 
pasiūti siutai ar overkotai nesudarko žmo
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IK OVER- 
KOTUS PASIUVAM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI IŠVADOM IR UPROSINAM 

VYRU IR MOTERŲ KUBUS
Darbas geras ir užtikrintas. Kaiaa 

prieinama.
Tikrai Jas* broHs Hotavis

Ant. Januška
222 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas: So. Boston—fltll
fMNgMMMMHMgMMMMMi

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA BUČERNE.
Visus tavorus parduadame 

pigiau negu kitur. Salyklos 100 
svarų $11.00; apynių po 00c. ir 
prisiunčiu visur.

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

MEILĖ

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vakaras, 
o padarys veidą tyru ir skaisčiu balta. 
Toji mostis išima plėtmus raudonus, 

i juodus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit šust 
ir štampomis

J. RIMKUS.
P. O. BOX 36. HOLBROOK. MASS.

“MEILE IR ŠEIMYNA ’
Mėnraštis, kuriame telpa įdomiau
si straipsniai apie MEILE, ŠEI
MYNA, DAILE, MOKSLĄ, ir 
SVEIKATA; ŽA VEJANTI ‘DAI
LĖS PAVEIKSLAI; JUOKŲ ir 
JUOKINGŲ PAVEIKSLŲ tiek, 
kiek dabar yra sausoje Amerikoje 
“munšaino”; JAUNŲJŲ SUSI
PAŽINIMĄ ir PAJIEŠKOJIMAI; 
TRAUKIMAS PER KRIUKĮ dar
bininku išnaudotoju, — šitas laik
raštis dabar NAUJIEMS SKAI

TYTOJAMS DUODAMA UŽDYKĄ!’’ Kaina $2.00 
užsirašys DABAR, tas gaus UŽ- 
DYKĄ, 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.

11
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MOKSLAS
i

DAILĖ

metams, bet kas

JUOKAI

RUFFi.ES


/ .
CHICAGOS MIESTAS 
SKUNDŽIA LAIKRAŠ
ČIUS ANT $20,000,000.
Chicagos majoras Thomp- 

son patraukė teisman du 
dienraščiu, "Tribūne’’ ir 
”Dailv News,” kiekvieną ant 
$10,000,000. Laikraščiai yra 
kaltinami tuo, kad varydami 
prieš majorą agitaciją laike 
pastarųjų rinkimų, jie pri
darę daug nuostolių pačiam 
miestui. Jie skelbė, buk Chi- 
eagos miestas prie dabarti
nio majoro priėjęs pris visiš 
ko bankruto, kad jo kreditas 
pasibaigė ir tt. šitokios ži
nios, majoras sako, labai pa
kenkė išleistiems dabar mies 
to bonams, miestas turėjo 
brangiau mokėti už 
prekes, nupuolusi žmonių 
dvasia ir tt.

Paliokai pyksta.
Bostono ”prošepanų”

99
or

ganas ’Kurjer Bostonski" 
labai pyksta ant Bostono lie
tuvių, kam šie surengė pro
testo mitingą ir smerkė len
kų kariumenę už užpuolimą 
ant Lietuvos. Girdi. 'įnikda
mi lenkus lietuviai pamir
šta. kad jeigu ne lenkai, tai 
Lietuvos senai jau ant svie
to nebūtų. Lenkija padavė 
brolišką ranką lietuviams ir 
išgelbėjo juos nuo kryžeivių 
ir rusų.”

Iš to matyt, kad paliokų 
laikraštis nepažįsta istori
jos, nes istorija sako kaip tik 
atbulai. Ne lenkai apgynė 
lietuvius nuo kryžeivių, bet 
lietuviai lenkus. Juk Vytau
tas, kuris sunaikino kryžei
vių ordeną po Žalgiriu, buvo 
ne lenkų vadas, bet Lietuvos 
kunigaikštis.

Nuo rusų lenkai taip pa: 
niekur nėra lietuvius gynę, 
nes rusai ir juos pačius buvo 
pavergę. Lietuva irgi buvo- 
pavergta dėlto, kad ji buvo; 
su lenkais susivienijus.

Taigi tegul "Kurjer Bos- 
tonskio” poneliai pasimoki
na istorijos, jeigu jie turi 
pretensijų apie ją kalbėti.

Bet kas’ buvo keli šimtai; 
atgal, tai visai kitas. 

Mes rengiam: 
andien protesto mitingus 

re dėl praeities dalykų, o dėl, 
Idabartinių lenkų užpuolimui; 
ant Lietuvos. Tegul lenkai 

rupinasijvarkymu nekiša savo nosies Lietuvon, 
o lietuviai jų visai nekliudys. Į

VENGRIJA TURI 10,000,- 
000,000 KRONŲ DEFICITO

Iš Budapešto pranešama, 
kad Vengrijos valdžia šiais 
metais turėjo 10,000,000.000 į 
kronų nedatekliaus. Išlaidų 
buvo 20 bilionų kronų, o įp-1 
laukų tiktai 10 bilionų. Kad 
šitą nedateklių pedengus,! 
valdžia ketina uždėti dau
giau mokesčių ant kapitalo 
ir užtraukti užsienyje pa
skolą.

I 
į

; metų 
klausimas.

TARP ŽYDŲ PRASIDEDA Si 
PEŠTYNĖS.

Žydų zionistų organizaci
ja, kuri 
žydų valstybės Palestinoj, 
išleido dabar visiems žydam 
rytų Europoj perspėjimą, 
kad Palestinon jie da neva
žiuotų. Tik tie busią žydų 
karalijon įleidžiami, kurie 
prirodys, kad jie gali bent 
metus laiko save už’aikyt.

Tas pranešimas labai ne
patiko žydų organizacijai 
Hapoal Hazoir, kuri suside
da iš žydų darbininkų ir ku
ri iki šiol dirbo iš vien su 
Ziono organizacija. Dabar ji 
pranešė zionistams, kad jei
gu jie šito savo paskelbimo 
neatšauks, tai ji pertrauk
sianti su jais visus santikius 
ir apskelbsianti atvirą kovą.

Kova su paralyžium.
Miesto majoras Peters pa

skyrė prie sveikatos depar
tamento dar vieną žymų 
daktarą Wolfert G. Webber 
kovai su taip vadinamuoju 
"’infanti'e paralisis." Dakta
ras Webber yra pagarsėjęs 
kaipo žymiausias epidemio- 
logistas. Pirm to tam pačiam 
tikslui buvo paskirta du dak
taru. Tiems ekstra paskir
tiems -daktarams bus moka
ma alga iš $10.000 fondo, ku
riuos paskyrė miesto taryba 
kovai su nelabuoju paraly
žium.

Bostono miesto ligonbuty 
likosi atidarytas specialis 
skyrius gydymui paraly
žiaus aukų. Per paskutines 
24 valandas visame mieste 
apsireiškė 9 nauji susirgi-

f
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JURININKAI UšGRIEBĖ 
ALIEJŲ.

Martinez, Cal. — Ameri
kos laivynas čia pareikalavo 
iš Shell Oil kompanijos alie
jaus laivų kurui. Bet kompa- mai ta biauria liga, 
nija atsakė aliejų parduoti 
tokia kaina, kokia buvo lai
vyno viršininko nustatyta. 
Tuomet išlipo 50 ginkluotų 
jurininkų, numušė kompani
jos spynas ir užgriebė 3,500 
bačkų aliejaus.

Atsiimkit savo laiškus. 1
"Keleivio” Redakcijoj yra ir 8!_> P‘al

atėjusių šiems žmonėms laiš
kų:

Antanavičiui A. iš Lietu* &<hreau bile sutata nuo 4:30 va*, 
'vos. Petras Pilipas (40)

Andriliunui Petrui, iš Lie- 10 City Point Ct.. So. Boston. 
tuvos. i -------------— . . .

Į Ambrose V. B., iš Ameri- Reikalingas Vargonininkas 
k os.

Abraičiui B., iš Amer.
Barisgeriui I J., iš Ameri

kos. . į
Budreikai J., iš Lietuvos.

Briauniui S., iš Amerikos.
Nuo Barboros Bieliaukie- 

nės du laiškai iš Lietuvos, 
neparašyta kam.

Erčiui Jonui, iš Amerikos.
Druckui Kaz., iš Lietuvos.
Gedraičiutei B., iš Amer.
Gedminui F., iš Lietuvos.
Gimtokui (ar Simtokui)

-Juozui, iš Amerikos.
Gintilui Ig.. iš Lietuvos.
-Jokūbaičiui A. J., iš Ame-

: rikos.
-Januškai N.. Amerikos.-
Jukunui -J., iš Amerikos.
Ketvirtienei E., iš Lietu

vos.
Karsokui A., iš Amerikos.
Kundrotui Kaz., iš Amer.
Kliubui Jonui, iš Lietuvos.
Kiroliui Vilimui, iš Lietu

vos.
Louis Wm., iš Lietuvos.
Lauciui V., iš Lietuvos.
Levuliutei Ag. iš Lietuvos.
Lukšiui -J., iš Lietuvos.
Laurinaičiui F., iš Lietu

vos.
Mitikunui Fr„ iš Lietuvos.
Muraskai A., iš Amerikos.
Matuzevičiui P., iš Liet.
Maksai A., iš Lietuvos.
Mikėnui -J., iš Lietuvos, 2

laiškai.
Matuzui P., iš Lietuvos 2

laiškai.
Medžiausiui J., iš Lietuvos
Onytei, nuo sesers Veroni

kos. iš Panevėžio (pavardė 
nepažymėta).

P—čei St., iš Lietuvos, 2 
laiškai.

Patvinskiui S., iš Lietuvos.
Petruškevičiui J. G., iš A- 

merikos.
Račkauskui Wal., iš Ame-

ikos.
Repšiui Fr.. iš Lietuvos.
Rimkaitei M., iš Lietuvos.
Siliutei M., iš Amerikos.
Šomanskiui B., iš Lietuvos
Simaškai Ig.. iš IJetuvos.
Saboniui P., iš Lietuvos.
Stelmokui J., iš Lietuvos.
Stankui Ant., iš Lietuvos.
Stonkui And., iš Iaetuvos.
Tamulaičiui J., iš Lietuvos 
Teresiai, iš Lietuvos. 
Venckui And., iš Lietuvos.

v

PARDUODI LAIVĄ—33 pė ' 
- - - uis-: 12 arklių
spėkos. Kuri; pirk* galiu išmo
kyt ir važiuot. Atsišaukit šiuo

Aušros Vartų Lietuviu parapija jješ j
_ a _ • L’ i-Kinlf»- 1ko atsakančio vargoniiurko. Kreipki

te:. šiuo adresu: (40)
Rev. Jasinskas

516 Island avė., Rocktord, UI.

REIKALINGI M EI >ži V 
KIRTĖJAI.

dirbti prie Great N >: the ■: I’aper ( o. 
Maine valstijoj; mes neimant už pa
rodymą darbo. Darbininkai reikalingi 
prie New York Centrai ireležinkelio, 
kelionė dvkai. Atsišaukit. (*)

NORTHERN LABOR \GKNCY
43 Portland st.. Boston, Mass.

REIKALINGI DARBININKAI
Maine'o valstijoj, galima už'brbti nuo 
30 iki 45 dolerių į sąvaity. Klauskite 
informacijų laišku. įdėdami štampą 
atsakymui

Stanley Ponius.
985 IVashingtor. st.. I’- -ton, Mass.

"PROLETARAS"
Pasaulio Pramones Darbininkų Uni- 

la 1 dol.jos mėnesinis laikraštis. Ka: 
metams. Adresuokit sekam

”Proletaras”
1001 W. Madisor, st.. 1 i

(39) 
. m.

KAS NORI BUT 
BAGOTAS

TEGUL PERKA ši BIZNI!
Parsiduoda storas valgomų daiktų, 

du namai ir garadžius už pigu kainą 
ant lengvų išlygų ir su ma:.u įmokėji- 
mu. Savininkas turi kitą bizni toli 
nuo to ir du negali vesti. Vieta apgy
venta lietuviais, uždai li s yra geras, 
kurie manytų pirkti ateiki'. bent pa
matyti. Biznio vieta randasi:

..68 Hovendon avė., 
MONTELLO.M ASS.

Jonas Bartkevičia, laikius 
(orius, parodyt jums bizni ir 
savininko adresą.

‘ei. riaymarkei 4154 
gyvenimo Tel: Cambridge *n98.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
A LANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Rootn 216 ir ?16

< 46)

gaspa- 
paduos

Nušoko nuo relių
Traukinis, eidamas iš Dor-| 

chester į South Station, nu-l 
šoko nuo relių 20 rugsėjo, 6 
vai. ryte. Išgąsdinti pasažie- 
riai turėjo oėkšti keliauti 
i ėlėmis iki South Station. Iš 

| tos priežasties tą rytą dau- 
drau- jrelis traukinių susivėlino.

I

„Vienybės” prakalbos.
Brightono lietuvių 

gija "Vienybė” buvo suren
gusi pereito nedėldienio va
karą prakalbas. Kalbėjo 
’’Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas. Tarpais griežė permainyti vietas daugeliui 
muzika. Žmonių buvo daug naujų policistų. ’
ir keliolika prisirašė prie ....
draugijos.

Jaučia pavojų.
Bostono policijos viršinin

kas Curtis davė Įsakymą

Plėšikai užpuolė.
Per paskutines kelias die

nas Brookline likosi apiplėš
ia keletas namu ir viena vai
stinė. Iš turtuolio McVev na
mų išnešta daugybė brangų 
daiktu. Iš vaistinės pavogta 
fontaininės plunksnos, laik
rodžiai ir britvos. Policija 
Įieško plėšikų.

Sukaktuvės.
20 rugsėjo Bostono

Rado primuštą žmogų.
Pereitoj subatoj ant Fer- 

ry st., Chelsea, atrasta gulin-' 
tis be žado žmogus, tūlas 
Mikė Marcinkevich, kuri nu- 
vežus i

_. Tą darąs 
buk tai todėl, kad prašalinus 

. nesutikimus tarpe pačių po- 
licistų. O gal prisibijo naujo 
streiko?

Socialistų vakarėlis.
Pereitos subatos vakarą, 

Lietuvių Salėje buvo lietuvių

I

mies
tui sukako 290 metų nuo jo 
Įsikūrimo. Už 10 metų Bos
tono gyventojai mano iškil
mingai apvaikščioti 300 me
tų sukaktuves.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata. ___ ______ c

vežus į ligonbutį pasisekė .^UOP?? va"l
atgaivinti. Jam yra perkirs- *). . • - - , -j - > t
ta galva. Tą pačią dieną, va- ciai smagiai praleido vakarą 
kare, likosi suareštuotas ir džiaugėsi, kad sociahstai

Susirinkusieji sve-

Frank Krakovsky, kuri po
licija kaltina užpuolime ant 
Marcinkevičiaus.

pradėjo jau veikti.

Paspruko.
šeši italai, kurie buvo pa

skirti deportavimui, paspru
ko nedėlios naktį iš East Bo
stono »imigracijos kalėjimo. 
Dabar policija išsijuosus jų 
jieško. Manoma, kad jiems 
pabėgt prigelbėjo jų drau
gai, kurie iš lauko pusės iš
lenkė geležines lango štan
gas. v

I PARSIDUODA NAMAS.
Parduodu pigiai, nes turiu išvažiuoti 
greitai kitur. Galima matyt bile laiku. 
162 Silver st., So. Bostone, ant 2-rų 
lubų.

PARSIDUODA geroj vietoj barbernė 
Vieta išdirbta, gyvenimą galima 

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

311 — Fourth st., So. Boston. Mass

PARSIDUODA dvieju šeimynų 
muro namas Rox būryje. 10 kam
barių su intaisymais, už $4.200: 
mažai reikia įmoket. Klauskite 

• 315 Broadvay, So. Bostone.

i ynai kenčiančios.
Daugelis moterų ir jaunų merginų 
kenčia tyliaj 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 
ka.rst.in ir šaltai.

Severas
Regulator

(Severos Reguiatorius) yra tikras 
vaistas nuo tokių ligų, sutaisantis 
nereguliarumus, nuo kuriu moterys 
ir merginos serga. Per ilgus metus 
jis buvo geriausia dovana ir nešė 
kuogenausias pasekmes. Gauk jį 
pas savo aptiekininką. Žiūrėk, kad 
butų ‘ Severos”. Kaina S1.25 ir 6c 
mokesčių.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

PADEKIT SAVO PINIGUS I

PER 60 METŲ

Vedama per patyru 
sius Bankierius
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Franklin Savings Banka
BOSTONO MIESTE

6 PARK SQUARE
Perviršis

$1,400,000
Pinigus yra

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

Depasitų 
$21,000,000 

sunku sutaupyti, bet lengva pražudyti.

Baltic Statės Finance Co.
VIENŲ LIETUVIŲ BANKINE ĮSTAIGA

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

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

Pinigus siunčiame j LIETUVĄ ir kitas šalis 
pažai dienos kursą pigiausiai.

KURIE MANOT VAŽIUOT Į LIETUVĄ

i
ii 
ii J 
$
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pirkite Laivakorte iš laiko, nes sunku gaut vietos ant laivų, d 
Laivai išeis šiomis dienomis sekančiai: *•

TIESIOG BE PERSEDIMO Iš NEW YORKO I
HAMBURGĄ. p

Rugsėjo 25 ir Spalių 23 ir 30 dieną. »
I>aivas SAX0NIA, Spalių 30 dieną, išplauks j Hamburgą, j*

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
Į Hamburgą ar Liepoją su

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

PASPORTAI JAU *YRA GAUNAMI.
Pasportai turi but išimti ir užvizuoti tų šalių konsulių per C 
kurias prisieis keliauti. Dėlto yra reikalas iš anksto turėt j- 
pasportus užvizuotus. Mes visiems musų pasažieriams L 
gaunam vizus laiku, kad nebūtų sutrukdymo atvažiants i b 
New Yorką.
Laivakortės per vandenį $100. Taksai pagalviniai $5.00 X 

Baltic Statės Finance Co. £ 
361BROADIAY, SO. BOSTON, MASS |

2, 12, 19 ir 26. 
persėdimu Anglijoje.
30.
23, 28, 30.

$ 
i

Dr.A-Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abeinų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČIOMIS
- nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.

BRŪZGOS APTIEKOJE 
ant Antrų lubų.

Jo ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBORO'UGH ST., 

BOSTON, MASS.

MOTERS IR VYRAI; 
KLAUSYKIT ;

KĄ SAKO PROGRESS 1 
SHOE MFG. CO. !

Broliai ir sesers! Jau keii» • etų- J 
,-ių kolonijose, mes, Progre>> Shoe i 
Mfg. Co. pirmutiniai atidarėme ava j 
’ų krautuves, kuriuose yra sudėti tik- . 
i lietuvių darbininkų padirbti avalai. I 
'•les atidarėm tas krautuves ne su j 
uo tikslu, kad grobti dideli pelną ar- . 
>a kitus darbininkus išnaudoti, bet 
nes jas atidarėm dėlto, kad patar- 
laut jums teisingai, duot už jūsų pi
nigus tikrą vertę tavoro, ir apsaugot ' 
įuo išnaudojimo per perkupčius. Per- 5 
dtikrinkit patys; už tokiu.- ėevery- 
:us, kur jus mokėsit kitose krautuvė I 
e $11 — $15 arba net $lx. užeikri- j 
įam kad pas. mus gausit r>T;ius pat • ■ 
;rba da geresnius už $8. ?!». siu iki 
<12. Bet mes čia kalbame tik uz ge
resnis avalus, pas mus yra čevery- 
<ų už $6.50 iki $7, kur už tokiu- pat 
arba mažesnės vertės, kitose krautu
vėse mokėsit $8.50 ir $9. Todėl ger
biamieji, pasitėmykite tas karnas ir 
patys persitikrinkit, kad pirkdami 
■>as mus, t. y. Progresą Shoe .Mfg. C.> 
avalus, pačių lietuvių išdirbtus i: 
musų pačių krautuvėse, jus sutaupy
site nuo kiekvienos poros avalų nuo 
$2 iki $5 ir daugiau.

BERNAIČIŲ 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 po $5.00; saizo nuo I iki 5 po 
$5.50. Atminkite kad paminėti musų 
avalai yra gvarantuoti, lengvi ir gerai 
nešiojasi.

Visokius avalus galite užsisakyti 
iš toliau, mes prisiųsim jums į r.a 
mus. Užsisakydami avalus turite nu
rodyti kokio ilgio, ir kiekpločio. K ,. 
;ios išveizdos: nusmailintus, viduti
niškus ar plačius ir kokios skuros 
juodos ar geltonos; kokios prekės.

Apielinkės lietuviai užeikit per-i- 
Xikrinkit patys.

PROGRESS CHOE 
MANUFACTURING CO.

ANTANAS YAKAVONLS
377 Broadway,

So. Boston, Mass.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADKAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostoa 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12
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ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

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

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

Kur Geriau?
Ar pas svetimtaučius gauti už padėtus pi
nigus ant padėlio

Ir da reikia išlaikyt pinigus pilnai šešis mė
nesius kad gaut pilną nuošimtį;
ARBA SAVO BANKE GAUTI Už PADĖ
TUS PINIGUS ANT PADĖLIO

0%
Ir kur mokama už kiekvieną mėnesį tuojau 
nuo dienos padėjimo.
Tas reiškia kad galite išimti pinigus kada 
tiktai norite, nepražudydami nuošimčio nė 
už vieną mėnesį.
Pinigus ant padėlio galite padėti ypatiškai 
arba per laiškus.

I

Įkš

'n;
E

; Dr. A. J. Karalius
Gydytojas ir 
Chirurgas.

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus. 

3303 S. NORGAN ST.
CfflCAfiO, Ui-

TEL. BULEVARD 2160.
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DIREKTORIAI:
Adomas Kalasunas. 

Providence, R. I.
Domininkas Petkevičius, 
East Saugus, Mass.

.Jonas Trainavičius, 
Brighton, Mass.

Antanas J. Gotautas. 
South Boston. Mass.

DIREKTORIAI:
Simonas Kudzma, 
Nashua, N. H.

•Jokūbas Lapenas, 
Norwood. Mass.

Jonas Kazlauskas, 
Haverhili, Mass.

Jokūbas Sirvydas, 
Lowell, Mass.

E:n.

CEUTRALIS BENDRAS 

LIETUVIU BANKAS 
Prez., JUOZAP. KAVALIAUSKAS.

CFNTRAS-’
32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS.

SKYRIUS:
366 BROADH’AY, SO. BOSTON.

į Tel. So. Boston 506-W
t DAKTARAS
j A. L. KAPOČIUS

LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

N«o I Dd * rak.

NEDBLIOMIB
IH 1

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

251 Broadway, tarpe C ir D Sta. 
80. BOSTON, MAM.
t
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Tel. Beach 6933

OR. N. N. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

IDr. L. J. Podder;
Iš Petrogrado. ] Į

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB 
MOTERŲ LIGAS. '!

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

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

69 CHAMBER ST4 BOSTON. Į 
Telephone: Haymarket 3390 ! j

r


