
r “KELEIVIS”^
LITHUANIAN WEEKLY 

Publiahed by J. G. Geguži* & Co.
Erery Wednesday in Bostsa, JIui/

Represents over 4,000 Lithuaniaai 
in the City of Boston, 50,000 in 
N«w England and about 500,000 

in the United Statcs. ? . >.

The Best Advertising Medinei. -
Advertising rates on applicatioti. ;

Ali communications should J>e 
addressed to:

'Keleivis,**S. Boston, Mass. \

9

True translatioVi filed. with the nost-master at Boston, Mass., on October J True translation filed with the post- 
20, 1920, as reęuired by the Act ofOctober 6, 1917. • — •

o-t- Irue translation filed with the post-Į True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on October
___ X  ____ •   _____ _ __________ • i i  a! A _____t n 1’7

niUMCi _ ___ _________
20, 1920, as required by the Act >i 1920, as reouired by the Act of 
October 6, 1917.

Apskelbė naują Lie
tutis valdžia.

. ‘KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAATIS 

Ledžia J. G. Gegužis * (X

Prenumerata metama:
Amerikoje ..........................*
Kanadoj ir užrubežiuose ....

Prenumerata pusei metg
Kanadoj ir užrubežiuose ....
Amerikoje .................................
Apgarsinimų kainos klauskit laišku. 

Kreipianties su kokiais norą rei
kalais, taip adresuokite: 

"Keleivis**S. Boston, Mass.

No. 42 SO. BOSTON, MASS., 20 SPALIŲ-OCTOBER. 1920 m.
Seeond Class Matter” February 23, 1905, at the Post Offh*** Boston. foss.. under the act of Mareh B, 1B7B.

Lenkai vėl pradėjo užpuolimą

TARP VILNIAUS IR 
KAUNO EINA DIDELIS 

MUŠIS.
Kaune apskelbta visuotina 

mobilizacija ir areštuota 
daug dvarininkų.

* Per Londoną atėjo ią 
Kauno žinių, jog pereitoj 
subatoj lenkai vėl pradėjo 
puolimą ant lietuvių fronto 
tarpe Vilniaus ir Kauno. 
Mušis ėjo visą subatos nak
tį ir nedėlios rytą. Iš abiejų 
pusių buvo daug žmonių 
užmušta ir sužeista.

”Lenkai atakuoja didelė
mis spėkomis,’’ sako žinia, 
"vartodami šarvuotą, trau
kinį, kur prieina geležinke
lis.’’

KAUNE APSKELBTA 
MOBILIZACIJA.

Kaune tapo pašaukti ka
riumenėn visi vyrai, kurie 
tik gali pakelti ginklą. Lie
tuviai organizuoja kontr
ataką ir eis mušt iš Vilniaus 
paliokų generolą Zelikovs- 
kį. Tuo tarpu lenkų kariu
menė užėmė senąją demar
kacijos liniją, užtverdama 
tuo budu lietuviams kelią 
prie Vilniaus. (Dėlto, matyt 
ir iškilo augščiau aprašy
tas mušis.)

Šitas faktas verčia many
ti, kad lenkai yra pasiryžę 
eiti ir ant Kauno. Tą liudija 
ir užimta lenkų pozicija Va
rėnoje (ant vidurkelio tarp 
Vilniaus ir Gardino). Už
imdami šitą poziciją, lenkai 
atkirto lietuvių kariumenę 
nuo Vilniaus kripties. Len
kų spėkos susideda iš pėsti
ninkų, raitelių ir artilerijos, 
kas parodo, kad jie yra pa
sirengę į ataką.

Tuo pačiu laiku Kauno 
žvalgyba (slaptoji policija) 
susekė Lietuvos dvarininkų 
suokalbi perkirst tarp Kau
no ir Virbaliaus geležinke
lį, kad lietuviai negalėtų 
gauti iš Prūsų amunicijos. 
Todėl Kaune prasidėjo areš 
tai; suimta daug dvarinin
kų.
TAUTŲ LYGA IMA VIL

NIAUS KLAUSIMĄ.
Tautų Lygos pirmininkas 

Bourgeois mušė iš Pary
žiaus telegramą karinei są
jungininkų komisijai Lietu
voje, kad ji prisiųstų visus 
faktus apie Vilniaus .užėmi
mą. Manoma, kad Lyga 
bandys Zelikoyskio avan
tiūrai Vilniuje padaryti ga
lą.

Tuo pačiu laiku Lenkijos 
atstovybė Paryžiuje paskel
bė, jog Lenkijos valdžia Vil
niaus užėmimui visai nėpri- 

• tarianti ir Zelikovskio žing
snį skaito "nepaklusnumu.”
ŽYDAI ATSISAKĖ DĖTIS 

VILNIAUS VALDŽION
Londone gautos iš Vil

niaus žinios sako, kad lenkų 
generolas Zelikovskis buvo 
oficialiai pakvietęs Vilniaus 
žydus prisidėti prie sudary
mo naujos valdžios, bet žy
dai šitą pakvietimą atmetė, 
nieko į jį neatsakydami.

' TAUTŲ LYGA VYSIANTI 
LENKUS Iš VILNIAUS.
Paryžius. — Tautų Lygos 

' pirmininkas Bourgeois bu- 
jvo priėmęs čia pereitą są
vaitę buvusį lenkų premjerą 

!Paderewski ir pasakė jam, 
jog lenkai, užimdami Vilnių 
sulaužė savo užtikrinimus, 
kurių jie buvo davę Tautų 

i Lygai. Jis reikala vo, kad 
lenkų valdžia kuogreičiau- 
sia Vilnių paliuosuotų.

Jeigu lenkų kariumenė iš 
Vilniaus nepasitrauktų, pa
sakė Paderevskiui Bourge
ois. tai šitam klausimui iš
rišti Tautų Lyga turėsianti 
sušaukti savo posėdį, į kurį 
reikėtų žiūrėti labai rimtai.

master at Boston. Mass., on October 
20, 1920, as required by the Act of 
October 6, 1917.

RUMUNIJA TAIKYSIS 
SU RUSIJA. .

Sovietų Rusijos užsienio 
komisaras čičerinas prane
ša, jog Rusijos valdžia ga
vusi nuo Rumanijos prane
šimą, kad Rumunija sutin
kanti pradėti taikos dery
bas su Sovietų Rusija. Ru- 
munija tik klausia, kokios 
bus rusų sąlygos, čičerinas 
sako, kad jų sąlygos bus la
bai lengvos.

JAU PIAUNA ŽYDUS.
Londonas. — Lietuvos at

stovybė čia paskelbė oficia
li raportą, kad nuo to laiko, 
kaip gen. Zelikovskis užėmė 
Vilnių, .tenai jau 30 žydų 
užmušta ir daugybė sužeis
ta. Raportas priduria, kad 
jauni vyrai Vilniaus guber
nijoj dabar durtuvais ver
čiami stoti gen. Zelikovskio 
kariumenėn.

VARŠUVA GINSIANTI 
GEN. ZELIKOVSKĮ.

Varšuva.
Seime apie Centralę Lietu
vą, kurią įsteigė Vilnių pa
ėmęs generolas Zelikovskis, 
lenkų premjeras Vitos pa
sakė, kad jisai nepritariąs 
Zelikovskio žygiui ir pei
kiąs sauvališką jo pasielgiu 
mą, tečiaus tikrino, kad 
Lenkija ginsianti jį visomis 
jėgomis, jeigu kas norėtų 
jį iš Vilniaus išvaryti.

Kalbėdamas

SUTIKO UŽMOKĖT LEN
KIJAI 200,000,000 RUBLIŲ 
Varšuvos laikraštis ”Rzecz 
Pospolita’’ rašo, kad lenkų 
delegacija Rygoje sutikusi 
priimti 200,000,000 rublių 
auksu, tečiaus tikrą sumą, 
kuri turės būt užmokėta 
busianti nustatyta galuti
nomis taikos sąlygomis.

LENKAI PAĖMĖ MIN
SKĄ.

Iš Maskvos pranešama 
kad lenkai užgrobė baltgu- 
džių sostinę . Minską, nori 
pagal takos sutarties nė ne
turėjo teisės tenai lįsti.

BOLŠEVIKAI ATAKUO
JA VVRANGELĮ.

Iš Sevastopolio praneša
ma, kad Oriechovo apielin- 
kėse bolševikai pradėjo 
smarkiai bombarduoti 
Wrangelio pozicijas.

Sulvg Washingtono žinių. 
Wrangelio spėkos nuo 50,- 
000 išaugo jau iki 200,OOt 
kareivių.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad 14 spalių Dorpate 
rusai su finais pasirašė tai
kos sutartį. Taikos derybos 
tarp Rusijos ir Finlandijos 
prasidėjo pereitą pavasari 
bet daug kartų buvo per
trauktos.

LENINAS PAKLAUSĖ 
GORKIO PROTESTO.
Stokholmo laikraštis 

"Dagens Nyheter” išspaus
dino Maksimo Gorkio laiš
ką, adresuotą Leninui, ka
me Gorkis karštai protes
tuoja prieš laikymą kalėji
muose Rusijos mokslininkų 
ir naikinimą geriausių pro
to jėgų.

Dėl šito protesto, keliatas 
mokslo vyrų tuojau buvo iš 
kalėjimų paleista, nors jų 
sveikata jau pakirsta.

SOVIETŲ SUBMARINAI 
BALTIJOS JŪRĖSE.

Gautos Washingtone ži
nios sako, kad Estonijos pa
kraštyje pasirodė sovietų 1 • * • 1 * J ’l 1

’ ’ Užėmę Vilnių, lenkai su
darė tenai, "centralę Lietu- 
vos valdžią.’’ o ta valdžia 
tuojaus apskelbė ir nauja

’ "valstybę," kurią ji pavadi
no "Centraline Lietuva.” 

Šita vadinamoji lenkų, 
"valdžia” išleido ir daugiau! 
savo paskelbimų. Pirmuti
nis jų proklemuoja naują 
valstybę ir prižada trum
poj ateityje sušaukti seimą. 
Antra prbklemacija adre
suota Lenkijos valdžiai ir 

■ prašo atleidimo generolui 
' Zelikovskiui už pakeltą 
"maištą”; toliaus ji prane
ša Varšuvos ponams. 1 
užimtam krašte jau Įkurta 
nauja valstybė, kurion įei-: 

| na Gardinas, Vilnius, ir ku-
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ATsisvEiKi-l Generalis Angliakasių

NO SU SAVO DRAUGAIS r, .1 * 1.. .

rius W. D. Haywood ir 9 jo Streikas Anglijoje.
• draugai atsisveikino su sa----------------------------------
ų o vienminčiais New Yorke SOCIALISTAI LAIMĖJO 
ir išvažiavo Chicagon. Jie BYLĄ.
>enai jau nuteisti kalėji-( ”Keleivvje" buvo jau ra- 
man. bet buvo nadave aDe-
----- j-v. ------ Keleivyje ouvo jau ra- 
man, bet buvo padavę ape- jy.jĮ Vernon mies-
liaciją, todėl po Kaucija bu- telyje, New Yorko valstijoj, 

3 0 juos paleidę. Dabar gi buvo areštuoti trįs socialis- 
teismas jų apeliaciją atmetė ęaį kalbėtojai užtai, kad 
...... 3 reikia eiti , kalėji-ant gatvės be maj.pr jiems i
man už tai, kad jie buvo leidimo. Miestelio valdyba 
priešingi karei. ’ouvo nutarusi, kad joks so-

ivnnrr o a inx-rxrir < t vialistas tenai negalįs kal- 
4/- NAVININKAI ibėti ir todėl majoras socia- 

PADARe $350,000,000 - - - J -----
PELNO.

i Senatorius Calder tikri-
_ na, kad anglų savininkai pe- kėlė bylą į vyriausi valstijos 
kad reitais metais padarė $3o0,- ■ teismą ir tas teismas dabar 

•100.000 pelno Suvienytose pripažino, kad Mt. Vernon 
Valstijose. O kada anglia- miestelio įstatymas prieš 

! kasiai reikalavo daugiau ai- sociąlistus yra priešingas 
• •• . i • 1 i v* T _ _ _ X -• X - • • - * • l .11

' listų prakalboms leidimo 
i neduodavo.

Areštuoti socialistai per- 
“■1—11 • • • 1 X * •

prieš

■ ■ - .I ' ■ ,

LONDONE RAUDONOS 
VĖLIAVOS.

‘rią nuo Lenkijos skiria tik-irti, tai jiems aiškino, kad .šalies konstitucijai 
j_ : noru ič L-n Hsmonsii mnlrafi npfliri inkins cralins

proklamacijai
tai Nemunas.

Toliaus
prašo Varšuvos prošepanų. 
kad užėmusi Vilnių kariu
menė butų skaitoma Lenki
jos okupacine armija, ir 
prašo, kad Lenkijos valdžia 
prisiųstų prie tos armijos

krastyje pasirodė sovietų .gavo komisionierių. 
srrbmarinai, - kurių- tikslas Trečias paskelbei 
esąs gaudyt siunčiamą len
kams į Dancigą amunicija 
Washingtono valdžia mušė 
savo admirolui Baltijos jū
rėse telegramą, sakydama, 
jog Amerika su Rusija ne-' 
kariauja ir todėl amerikie
čių laivynas neprivaląs vai
šinti tuos sūbmarinus kaipo 
oriešus.

i ir todėl 
neturi jokios galios. Socia
listai tuo budu bylą laimėjo. 

BLAIVYBĖS AGENTAI o Mt. Vernono politikieriai 
TURĖJO BRAVORĄ. |su majoru gavo per nosį. 
Šiomis dienomis paaiškė

jo, kad prohibicijos agentas 
Louis Kaplan, kuris darė 
kratas ir areštavo žmones 
už slaptą degtinės varymą,

nėra iš ko daugiau mokėti.

BLAIVININKAI NUGIR
DĖ KIAULES.

Pereitą sąvaitę blaivybės 
valdininkai užtiko netoli

RUSIJOJ BADAS.
Amerikos konsulis Fin- 

’andijoj praneša iš Viborgo, 
kad Sovietų Rusijoj šįmet 
?santi didelė stoka maisto. 
Devyniose gubernijose Ru
sijos viduryje javai visai 
teužaugę ir komisarai darą 
ką tik galėdami, kad išgel
bėjus žmones nuo bado. 
Ginkluotos' ekspedicijoj

as išlei
stas į Kauno valdžią ir pa
taria užvesti derybas, kad 
nustačius tarp Lietuvos ir 
"Centralės Lietuvos" atei
ties santikius.

Vilniaus valdžia dabar 
susideda iš šešių žmonių ta
rybos, kurion įneina du len
kai. du baltgudžiai ir du lie
tuviai (turbut Lietuvos 
dvarponiai). Lietuvos len
kas Bramovvicz apskelbtas 
prezidentu.

Po visą Vilniaus miestą 
tano išlipyti plakatai, kur 
sakoma, kad Vilnius turi 
prigulėti Ųenkijai.

'pats turėjo isitaisęs Dor- j Bostono slaptą—bravorą ir kad- 
chestery (Bostono prie-: apie 200 gorčių užraugtos kus.
miestyje) slapta bravorą, i brogos degtinei varyt. Nie- 
Dabar jis patrauktas teis- ko nelaukdami, prohibicijos 
man.

§1,000,000,000 ORLAI
VIAMS.

New Yorko ’ World” sako, 
kad karės metu musų val
džia išeikvojusi $1,051,000,- 
000 darymui orlaivių, te
čiaus Amerikos kariumenė 
Francijoj nei vieno tų or
laivių negavusi. Gen. Per- 
shing savo raporte dabar 
narodąs, kad jis vartojęs 
franeuzų orlaivius.

>s 
agentai nuvežė visą tą bro- 
gą į Saugus ant farmos ii 

i išvertė kiaulėms. 250 kiau
lių nuo jos taip pasigėrė 
kad per kelias valandas 
kiaulininke buvo didelė "be
tvarkė:’’ kiaulės kvykė, šo
kinėjo ir ūžė, tarsi pasigėrę 
karčiamoje žmonės. Dabai 
klausimas: ar blaivybės
agentai, nugirdydami far- 
merio kiaules, peržengė 
prohibicijos Įstatymą, ar 
ne?

PILSUDSKIS REZIG
NAVO.

  _ __ Iš Varšuvos pranešama,į 
siuntinėjamos po kaimus j kad pereitą pėtnyčią Lenki- 
iieškoti paslėpto maisto.[.jos pęezidentas Juozas Pil- 
Petrograde esą 1,800 sovie- sudskis padavęs ministerių f.. —__________1 , ,__ , I,. . . - ~
•ios maitina 300,000 
lių.

ANGLIJA PADARĖ
KYBOS SUTARTĮ

RUSIJA.

tų užlaikomų valgyklų, ku- kabinetui raštą, užreikšda-
zmo- mas, kad daugiau jis Ja.u 

nebenorįs prezidentauti. 
Tečiaus valdžiai prašant. 

PRE- jis paskui savo rezignaciją 
SU į laikinai atsiėmė ir sutiko 

Į kol kas dar pasilikti.
-------------- r kad Lenkijos prezidentu Pil 

tarp Anglijos ir Tarybų Ru- sudskį yra paskyręs Lenki
jos tapo padaryta prekv- jos Steigiamas Seimas vasa- 

a _.x*----- t t ° rvnnfllrio mėnesyje. 1919 metų.ios sutartis. Londono "Ti- - ____
nes” ir "Moming Press" Iki Steigiamojo Seimo jis 
žspausdino ir tos sutarties buvo Lenkijos diktatorium, 
urinį. Anglijos valdžia pa- " 
nžada nekonfiskuoti nei 
tuksų, nei kitokių vertybių, 
turias bolševikai siųs kaipo 
ižmokestį už perkamus An- 
rlijoje tavoms. Rusija, iš 
:avo pusės, pasižada užmo- 
<ėti už visus tavorus ir pa- 
amavimus, kokių anglai 
zra davę Rusijos valdžiai 
Fa pirm revoliucijos.

Kilus Anglijoj streikui
/■v ^.1 7 . • a

'Dabar jisai užima dvi vietas 
!—vieną, prezidento; antrą, 
i kariumenės vado.

APIE 20.000.000 VOKIE
ČIŲ TURĖS KELIAUTI 

SVETUR.
Gautomis iš Vokietijos 

žiniomis, trumpu laiku is 
Vokietijos turės išvažiuoti 
tarp 15 ir 20 milionų žmo
nių svetur sau duonos jies 
• ■ — taikos sutartistuojaus nupuolė jos pinigu’ koti, nes taikos. 

kursas. Šį panedėlį už Ang: taip aprubežiavusi Vokieti- 
’ijos svarą sterlingų buvo jos teritorija, kad visų savo 
siūloma jau tik $3.44. Kelios gyventoji; ji i°kiu budu,ja.u 
henos atgal Anglijos sva- negalinti išmaitini.l 

•as buvo $3.50, o normalė jo 20,000 00“ žmonių v okieti- 
vertė yra apie $5.00. joje dabar esą perdaug.

Vokieti-

Bedarbiai šturmuoja prem
jero palovių: 150 žmonių; 

sužeista.
Nuo pereitos subatos 

Anglijoj prasidėjo genera- 
iis angliakasių streikas. Su- 
lyg duoto signalo, suviršum 
1,000,000 darbininkų kaip 
vienas vyras mėtė darbą ir 
visos anglių kasyklos užsi
darė.

Dabar rengiasi streikan 
ir geležinkelių darbininkai. 
O jeigu jie iu nestreikuos, 
tai geležinkeliai vistik tu
rės tuojaus sustoti, nes ang- 
■ių neužilgo pritruks. Fabri
kai jau užsidaro. Be kuro ir 
laivai negalės vaikščiot 
Londono gatvės naktimis 
jau tamsios, kaip buvo ka
rės metu, kuomet zepelinai 
užpuldavo. !

Valdžia labai nusigandu
si ir nežino ką daryti. Visur 
sustatyti kulkasvaidžiai ir 
išrišta apie 3,000 tankų,

Bet darbininkai to nela
bai bijosi. Pereitoj nedėlioj 
minia bedarbių įtaisė Lon
done demonstraciją su 
•audonomis vėliavomis ir 
iradėjo šturmuoti premje- 
"o Lloyd George’o namus. 
Dvi sienos tapo išgriautos. 
Pribuvo policija ir prasidė
jo kova, kurioj 150 žmonių 
:r policmanų buvo sužeista. 
Paskui demonstracija pasi
traukė giedodama "Raudo
tą Papartį.’’

DIEVAS NIEKO NEPA
GELBĖJO.

Korko mieste (Airijoj), 
majoras McSweeney jau 
trečią mėnesį Londono ka- 
ėjime badėja, 1,500 Fordo 
automobilių dirbtuvės dar
bininkų pereitą pėtnyčią 
oametė darbą ir nuėjo baž- . 
•ivčion ant mišių, nes kuni
gas jiems sakė, kad reikia 
tik melstis, o Dievas išgel- 
lėsiąs Airiją.

Tečiaus Dievas netik nie
ko neišgelbėjo, bet dėl tų 
pamaldų da daugiau vargo 
darbininkams pasidarė. 
Kuomet po mišių jie sugrį
žo atgal prie darbo, jie rado 
iirbtuvės duris uždarytas. 
Dirbtuvės valdyba iškabino 
irie vartų pranešimą, kad 
i samdysianti kitus darbi- 
linkus. Tai ve, ką padarė 
pamaldos!

3,216.192,000 BUŠELIŲ 
KUKURUZŲ.

Washingtono ekspertų 
apskaitymu, šįmet Suvieny
tose Valstijose bus prikulta 
3,216,192,000 bušelių kuku
rūzų (kornų), tai yra apie 
3,000,000 bušelių daugiau, 
negu pernai buvo, šitokie 
gražaus derliaus, kaip šį
met, Amerikoje farmeriai 
senai jau neturėjo.

IŠMETĖ "DIEVO ŽODĮ’’ 
Iš MOKYKLOS.

Big Rapids, Mich. — Ku
nigams reikalaujant, mo
kyklų perdėtinis čia buvo 
nutaręs įvesti augštesnėj 
mokykloj biblijos mokymą. 
Bet protestonų kunigas 
Klauding pakėlė prieš tai 
protestą ir biblija tapo iš
mesta iš mokyklos.

KONDUKTORIAI GALĖS
KEIKTI.

Iki šiol rytinėj Massachu- 
setts dalyje ant gatvekarių 
buvo uždrausta kondukto
riams keikti. Vienas kon
duktorius už pavartojimą 
nešvarios kalbos buvo pra- 
-alintas andai iš darbo. Bet 
ds .atsišaukė į kompaniją ir 
kompanijos valdyba pripa- 40 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
žino, kad jis buvo prašahn- ----  --------------------
tas neteisingai. Gatvekaris 
lesąs jokia bažnyčia, kad 
konduktoriai turėtų tik po
kerius kalbėti. Taigi, jei 
konduktorius dabar jus iš- 
kolios, tai jau verčiau nesi- 
skųskit.

I

GOMPERSAS Už DEMO
KRATUS.

Amerikos Darbo F’edera- 
cijos prezidentas Gomper
sas ragina darbininkus bal
suoti už demokratų partijo; 
kandidatus. Gompersas vi
suomet buvo kapitalistų 
bernas.

ANT GELEŽINKELIO.
Netoli Paryžiaus, Fran- 

cuzijoj, susikūlė anądien 
greitasis traukinis. 40 žmo
nių buvo užmušta ir 100 su
žeista.

ATMETĖ MASKVOS IN
TERNACIONALĄ.

Šveicarijos Socialistų Par
tijos centro komitetas 47- 
niais balsais prieš 37 nuta
pė atmesti Maskvos Inter
nacionalą.

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

Gali atsišaukt ir norintis mo 
kintis. bet turi būt apsipažinęs 
nors vidutiniškai su lietuvių kai 
bos gramatika.

KRASINAS NUSILEIDO 
ANGLAMS.

Bolševikų atstovas Kra
unas Londone įteikė Angli- 
’os užsienio ministeriui 
Curzonui raštą, kuriame 
sovietų valdžia sutinka iš
misti anglus belaisvius per 
Finlandijos rubežių, ir pra
neša, kad sovietų valdžios 
itstovui Bakų mieste (ant 
Kaukazo) taipgi esą jau 
sakyta išleisti anglus be- 
aisvius, kuriuos bolševikai 

buvo paėmę.
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KLERIKALAI ATAKUO
JA VILEIŠĮ.

Klerikalai negali nurimti, 
kad Lietuvos atstovas Ame
rikoje ne jų plauko žmogus. 
Jie norėtų, kad jis pustų i 

" jų partijos dūdą. Bet p. J. 
Vileišis to nedaro. • Kaip ir 
privalo būti, i partinius 
amerikiečių ginčus jisai ne
sikiša. Kunigams pikta, kad 
jie negali Įkinkyti ji savo 
politikos vežiman. Todėl jie 
daro viską, kad ji išėdus. 
Jie kritikuoja kiekvieną jo 
žingsnį. Kritikuoja ji netik 
Amerikos klerikalai, bet ir 
Lietuvos ilgaskverniai. 
Štai, jų organas „Laisvė” 
188 numeryje rašo:

"Vileišis ir jo kompanija sa
vo netaktu ir neišmanymu su- 
paraližavo Amerikos lietuviu 
politinę organizuotą akciją, Į 
kurią kreipdavo domės Wa- 
shingtono sferos ir kuri tūrė
jo tenai savo šalininku. — Vi
sa tai Vileišis suardė, lietuvius 
sudemoralizavo. o pats nieko 
gyvo konkretaus nenuveikė, 
niekur sau šalininku ir užtarė
ju neįgijo-

'Tos demoralizacijos užteko 
musu partijos šalininkams, 
gudriam diplomatui Bachme- 

• tievui, kad parodyti, jog lietu
viai — košė, o ne dalykas, su 
kuriuo reikėtų rimtai skaitytis 
Amerikos diplomatams.

"Vileišį užtaria ir gina kai- 
kurie laisvamaniai — trumpa
regiai. bet giria vedami ne po
litinių jo nuopelnų, tik už tą 
'kuolą,’ kuri jis Įkišo Ameriko
je įsigalėjusiai katalikų akcijai 
lietuvių tarpe, kuri taip pat 
ant savo pečių nešė ir politinę 
akciją. Mat jiems, atrodė te
nai dirbta vien katalikybės in
teresams. prisidengiant politi
kų akcija, tuo tarpu Amerikos 
katalikai lietuviai kaip tik pir- 
mon vieton buvo pastatę poli
tinę akciją už Lietuvos nepri
klausomybę. o katalikybės rei
kalai ėjo ir eina visai antroje 
eilėje ir tiek te reikalavo san- 
tikiai su abelna katalikuos po
litika Amerikoje. Reikia žinoti, 
kad Amerikoj katalikai tur 
stambių savo šulu, kurie Wa- 
shingtono politikoj labai daug 
sveria, be pasitarimo su ku
riais Washingtonas nepadaro 
nė vieno žingsnio pirmos 
svarbos dalykuose.

"Musų pusinteligentai ir jų 
galvos ndžino ir nesupranta 
to. nes sukasi visokių protes- 
taniškų ir prieškatalikinių or
ganizacijų intakoj.”
Gali būt, kad Lietuvos 

žmonės, kurie nežino daly
kų stovio Amerikoje, šito
kiems „argumentams" ir 
patikės, bet Amerikoj kiek
vienas iš jų nusijuoks.

„Laisvė” nesąmonę pasa
koja, kad Amerikoje buvusi 
„lietuvių organizuota poli
tinė akcija. Į kurią kreipda
vo domės VVashingtono sfe
ros.” Čia tokios „akcijos” 
nekuomet nebuvo. Tiesa, 
klerikalų „diplomatai,” kaip 
Česnulis. „daktaras” Biels^ 
kis, buvo Įsitaisę AVashing- 
tone ofisą ir karts nuo kar
to parašę kokį „memoran
dumą’’ Įduodavo jį kokiam 
durų sargui. Bet kada jų 
landžiojimas po valdininkų 
priemenes sargams nusibo
do, tai paskui pradėjo jų. te
nai neįsileisti, o ant galo 
Bielski ir visai iš Washing- 
tono išvijo.

Tai taip AVashingtono 
„sferos” ”kreipė” Į klerika
lų veikimą ”domę!”

Taigi, jei kas pagadino 
lietuvių reikalus Washing- 
tone, tai ne p. Vileišis, bet 
klerikalai.

„Laisvė” niekus kalba, 
kad „Amerikoj katalikai 
tur stambių savo šulų... be 
pasitarimo su kuriais Wa- 
shingtonas nepadaro nei 
vieno žingsnio pirmos svar
bos dalykuose.” Ji matyt

nežino, kad Amerikoje baž
nyčia yra atskiria nuo vals
tybės ir kad kunigai politi
koje čia visai nedalyvauja. 
Amerikos valdininkai susi
deda daugiausia iš taip va
dinamų „jankių.” kurie 
kuone visi yra protestonai 
ir retas katras jų bažnyčion 
vaikščioja. Katalikai čia su
sideda beveik iš vienų atei
vių, kurie užima paskutinę 
vietą ir turi gana prastą 
vardą.

Todėl tegul „Laisvė" ne
mano. kad lietuvių politikos 
reikalai Washingtone šian
dien butų geriau stovėję, 
jeigu p. Vileišio vietoje te
nai butų paskirtas koks ku
nigas. Kunigas 
visai nesvarbi „asaba,” 
ypač da katalikų kunigas.

Amerikoje
’asaba,” o

Į vesti kitas šalis jų klėjęs vyk. j*. angi: 
j dyt. kiti karštais žodžiais sten- 
i gias jas žmonėms įkalbėt.

“Žinoma, rusų proletariatas 
negali žinot tos tikrosios padė
ties, kuri yra kitose šalyse. 
Jam sakoma, kad jau pasauli
nė revoliucija vykstanti — jau 
visose šalyse ir valstybėse ku
riamos darbininkų tarybos 
valdžios ir tt.”
Todėl jis atsišaukia į bu

vusius savo (komunistiš
kos) idėjos draugus ir sako:

"Rusų proletare! Ne bloga, 
bet gera linkėdbmas, noriu tau 
šiuos žodžius tarti: visom pa
jėgom gink savo pastoges nuo 
reakcinių gaivalų, bet tuo pat 
*ietu savo demokratijai duok 
ko plačiausią kelią dirbt; ži
nok. jei tavo visuomenė nueitų 
tais keliais, kuriais nuėjo lie
tuvių. tu šiandien butum ir so
tus. ir laisvas, ir apie karą se
nai jau pamirštum nes su ta-1 
vim nieks nekovotų.” i
Ir toliaus jis Lietuvos ko-1 

munistams priduria:
”ne raudonąsias armijas i j 

Lietuvą veskit, ne piktingą- 
sias revoliucijas kelkit, bet at
virai ir nuoširdžiai stokit į Lie
tuvos nepriklausomybės darbą 
Aš iš Jus tarpo išeinu, nes lai-

KOMUNISTŲ VADO 
ATSIVERTIMAS.

„Sandara” Nr. 37 išspaus 
dino buvusio komunistų va
do M. Miliauskio-Michailo- 
vo (Stasio Gaižučio) atvirą 
laišką „j lietuvių visuome* jklaidinga Jūsų taktiką — 
aę, rusų proletariatą ir bu-Į ’ v ’’
vusius idėjos draugus." Lai
škas rašytas Vilniuje, 271 
liepos šių metų. Laiškas yra 
labai Įdomus ir mes norime 
savo skaitytojus su juo su- į 
pažindinti. Buvęs komunis
tų vadas atsiprašo lietuvių 
visuomenės už savo klaidas 
ir sako:

”1918 metų pradžioje aš. 
pagautas ypatingo rusų revo
liucijos ūpo. pasitraukiau iš 
lietuvių visuomeninės darbi
ninkų tarpo ir ėmiaus naujo 
darbo — iškeltąsias rusų revo
liucijos idėjas vykdanti Lietu
voj. Reiškia, drąsiai leidaus gi
lyn Į nežinomuosius politinio 
gyvenimu tyrus ir šiandien, 
padaręs žymių savo gyvenime 
revoliucinių darbų (raudonųjų 
armijų formavimą, komuniz
mo skleidimą, darbininkų ta
rybų-kūrimą. revkomų organi
zavimą. žiauriuos kalėjimuos 
kentėjimą) ir galutinam re
zultate jokio tikslo nepasiekęs, 
atėjau i tai. kad gyvenimo pa
žinojimo aplinkybės ir asmens 
Įtikinimas mane išvedė iš ne
žinojimo tyrų i aiškų dalykų 
supratimą.”
Bevykindamas rusų ko

munistų iškeltus obalsius. 
jis sako,—

”Aš aiškiai pamačiau, kad 
pasauly yra kitų politikos ke
lių, daug teisingesnių, kuriais 
einant, galima, kur kas leng
viau ateit Į bendrą žmonių lai
mę, neg tie, kurių nurodė rusų 
revoliucinis radikalizmas. Kad 
rusų šalies dabartinis skurdas 
yra ne kas kita, kaip revoliuci
nės klaidos padarymas, t. y. tų 
visuomeninio ūgio formų per
šokimas, kurios vadinas demo
kratinėm, ir i kurių sienas lie
tuvių visuomenė dabar yra Įs
tojusi. Lietuvių demokratiz
mas. tai gyva ir progresingoji 
politikos armonija, kurs jau įė
jo ir prisitaikė į tokią darbo 
sritį, kurioj radikalingiausia 
politinė bei ekonominė kūryba 
gali būt atliekama organingais 
visuomenės subrendimo reiški
niais. Todėl Lietuvai nepritai
koma nei proletariato diktatū
ros, nei kitos jai panašios val
dymo formos... Atėjus man Į 
augščiau išdėtas išvadas, ne
galėjau toliau likti kitaip ma
nančiu žmogum, bepaliko išeit 
iš komunistų partijos, stot į 
tvirtą Nepriklausomos Lietu
vos plotmės pamatą ir grįžti 
Į lietuvių visuomenės tarpą — 
grįžt ne kaip pasingas, bet kaip 
aktingas darbininkas, žodžiu ir 
darbu padėti jos atstatymo 
darbo dirbti, o ginklu apginti 
jos sienas nuo visų priešų.

„Aš tai jau patyriau ir gi
liausiai įsitikinau, bet mano 
auklėtojas, rusų proletariatas 
ir buvę idėjos draugai, to dar 
nesuprato; pirmas ginklo pajė
ga dar vis ir šiandien nori pri-

kuri mano išmanymu, be reak
cijos nieko daugiau Į pasaulį 
atvesi negali, ir sakau Jums — 
kentėsit vargą ir nesekmes tol 
kol neišmoksit pripažint save 
politines klaidas."
Jisai pripažįsta, jog —
"Darbą dirbt, idėjas vykdyt 

ir kovot dėl geresnės žmonių 
ateities, yra geras daiktas; bet 

būt darbo, idėjos ir kovos fa
natiku. nepripažinti daromu 
klaidu — pragaištinga.”
Baigdamas savo išpažin

tį. jisai ragina lietuvių vi- 
j suomenę netik Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą ir val
džią ginti, o ir "saugotis bei 
kokio radikalizmo.”

Šitaip kalba ne paprastas 
komunistėlis, bet jau veikė- j 
jas. kuris formavo raudo- I 
našias armijas, organizavo 
„revkomus” ' revoliucinius 
komitetus) ir kėlė „dirbti
nas revoliucijas.” O dabai 
jisai ragina remti Lietuvos 
valdžią, kuri skelbia komu
nistams mirtina kovą, kuri 
net ju laikraščių Į Lietuvą 
neįsileidžia!

Ką gi dabar pasakys ko
munistiškoji "Laisvė,” kuri 
nuolatos prikaišioja sočia-1 
listams Grinių ir Galvanau-1 
ską? (Nors jiedu nėra jokie 
socialistai.)

>

TARPTAUTINĖS KAL
BOS KLAUSIMU.

Kauniškė) "Lietuvoj” 
tarptautinės kalbos klausi
mu dabar eina gyvos disku
sijos. Tūlas laikas atgal mes 
šitoj vietoj buvom nurodę, 
kad Šeinius-Jurkunas pata
ria priimti Lietuvai tarp
tautine kalba anglų kalbų, i 
Dabar Lietuvos esperanti
ninkas A. Jakštas perša Es
peranto kalbą. Šeinio pasiū
lymą jis kritikuoja ir sako:

"Mum jo genezė gana aiški 
Pagyvenęs ilgesni laiką šve-1 
duose, parašė net švediškai ke
letą knygų, jis nejuėiamas su- 
švedėjo: šyedų pažiūros —ta
po jo pažiūros. Visa kas šve
diška tapo jam brangu ir gerb
tina. švedai mokos anglų kal
bos, — jis mano, kad ir mum 
reikia tai daryt; šveduos Es
peranto kalba yra ”ne madoj”, 
—jis pataria ir mum ją mesti; 
švedai yra mėgėjai "sunkių” 
kajbų, imas net kynų kalbos,— 
jis taip pat tikrina, jog leng
vos kalbos niekam nederančios. 
Vadinas, šeinius j visa žiuri 
nebe savo, tik švedų akim ir 
nori, kad ir mes taip žiūrėtu
me.

”Bet mum švedai joks auto- 
ritas. Niekad jie pasauly va- 
daujamo vaidmenio nevaidino, 
vargiai ir ateity bevaidins. To
dėl mum ir nesvarbu, kaip šve
dai žiuri j Esperanto kalbą. 
Jos » pripažinime nusvers ne 
švedai, tik didžiuolės tautos, k.

lai. fransai, amerikiečiai, 
rusai. Pas siuos gi visus Espe
ranto kalba ne likt nėra mados 
pametusi, bet ima nūn po ka
rui dar sparčiau plėstis.

Jakštas nurodo, kad net 
patįs ansjlai rūpinasi Įvesti 
savo krašte Esperanto kal
bą. šįmet buvęs Anglijos 
esperantininkų kongresas 
Birminbhame. kur dalyvavę 
800 delegatų. Surengta net 
koncertas esperantų kalba, 
šių metu pradžioje Anglijo
je buvę atidaryta jau 24 Es
peranto kalbos kursai. 12 jų 
naciam Londone. Škotijoj 
esperantininkų judėjimas 
taipgi augąs, šįmet jie turė- 
ie Edinburghe savo suva
žiavimą ir padavę švietimo 
ministeriui prašymą, kad 
ivestų Esperanto kalbą pra
dinėse mokyklose.

Neatsilieka nuo Esperan- 
'o kalbos skleidimo ir japo
nai. Šįmet tenai Įsteigta net 
Esperanto Institutas. Tokio 
mieste šimet buvę Įvairiose 
mokyklose 10 Esperantų 
kalbos kursų, vienas jų To
kio universitete.

Tarybų Rusija oficialiai 
priėmusi Esperanto kalbą ■ 
Girdi:I

„Rusuos. anot ’Pravdos,’ į 
tam tikra sovietų sudarytoji 
komisija tarptautinės kalbos 
projektam sulyginti yra išrin
kusi Esperanto kalbą kaip ge
riausią. dėl jos gyvumo ir len
gvumo. Tuo remdamos švieti
mo komisarui įsakyta Įvesti 
Esp. kalbą kaip privalomą da- Iš viso 
lyką Į visas mokyklas. Petrapi
ly, Maskvoje. Orle. Tvėrė ir 
Smolenske tai jau ir Įvykdy-, 
ta.”
Išparodęs. kad Esperanto 

kalba plėtojasi visam pa-J 
šaulyje, Jakštas pataria 
Įvest jos mokymą ir Lietu- nepartyvės (non partisan) 
os mokyklose. i farmerių darbininkų lygos
. *---------- kandidatas. Tos lygos pro-

DIDŽIUOJAS. KAD STIL- 5ra’"l.neda“?,_įį’Ž?si "Vf
SONAS ŠNIPASTT •* 1 ne VIS1lhi nalcol dabartinės Rusi-. Komumstu ^Laisve pn- tie. balsuotojai, kurie dabar 1^^^ ^?ma k4 

nors padaryti. Klaidingas 
esąs tai manymas, kad tik 
valdžią pakeitus darosi ste
buklai.

„Taigi reikia išaiškinti 
visiems pasaulio socialis
tams,” rašo jisai savo laik
raštyje, „koks tai milžiniš
kas darbas ir kančios turi

darbininkų, kurie dalija a-1 męriki^’.pašal.pų. Austrą-1 gr^S“ ir

išdalinimas.”
Italų Generalės Darbo 

Konferencijos komisija, ku- 1O„ nei 
ri buvo nusiųsta Rusijon 
nažiurėti bolševikų tvarkos, maj nupuolė, kai „Proteta- 
isleido oficialj savo raportą, - r 
oo kuriuo pasirašo dabarti
nės italų darbininkų kovos

i

97 paprasti darbininkai 
Bostone.

Harding ........
Cox...............

. .32
.. 29

Debs ................... .. .19
Christensen . ’........ ...16

Ką matė Rusijoj Italų 
Socialistai?

i

Watkins..................... i
127 paprasti darbininkai 

Christensen***0^ 
Harding .. 
Cox.........
Debs....... . .................. 17

173 vežikai Chicagoj. 
Harding..................... 70
Cox .................... 35
Debs........................... 31
Christensen...........,. 29
Watkins .......................8

115 kepėjų Chicagoj. 
Harding...............
Christensen ...... 
Debs......................
Watkins .............

61 Cigardirbių
Debs ....... 
Harding .... 
Cox.............
125 kotelių ir kliubų tar

nautojų Chicagoj.
Harding .......
Cox ............
Debs............
Christensen ..

154 virėju ir tarnu.
Debs ..............
Harding .......
Cox ............
Christensen .. 
Watkins .....

47 kepėjai Chicagoj. 
Cox ....................... 18
Harding..................... 16
Debs . ..........................13 i, .,

• „šiaudinių balsų” tą ai - 
dieną surinkta 1,061.

Už Hardingą..........  442
Už Cox’ą ..........  228
Už Debsą................. 239
Už Cristensen ...... 196
Cristensen vra vadinamos H““- JS?1

• 'na, jog bolševikų Rusijoj iš
viso tėra tik apie 600.000. ir 
kad jie valdo apie 100,000,- 
000 žmonių, kurie apie so
cializmą nieko nežino. Pra
eisią da 50 ar gal' ir 100 me-

Peireitazn „Keleivio” nu- į Rusijos bolševikai padarę 
mervje rašėm, kad šiomis didžiausią klaidą paimdami 

i dienomis iš Rusijos parva- ’ 
žiavo Italijos darbininkų 
delegatai, ir kad Rusijos 
gyvenimą jie piešia labai 
tamsiomis spalvomis.

Šiame numeryje paduosi
me platesnių žinių apie tai, 
ką matė Rusijoj italų socia
listai.

Sugrįžę iš Rusijos italų j 
socialistai atvirai sako, kadi 

.. .54 sovietizmas esąs arti bank-f 
...k35 ruto. Net tokie karšti Leni- 
... 11 no ir Trockio šalininkai, 
... .3 kaip Bombacci ir Grandizei, 

kurie neužilgo ketina atsi-: 
.. .28 mesti nuo Italijos socialistų; 

... .23 partijos ir tverti „komunis-' 
• • • 10 tų sąjungą”, —- net tokie I 

ir- karšti revoliucionieriai kal
bėdami socialistų mitinge

• 39 Trieste turėjo pripažinti, 
•j°g agituoti už revoliuciją 
. 27 visoj Europoj juos yerčiąs 

. ..22 Įsitikinimas, kad vien tik 
tuo budu galima tikėtis iš- 

... 63 gelbėti Rusijoj sovietizmą, 

.... 34 kuris kitaip turėsiąs greitai 

.... 29 žlugti ir užleisti valdžią str 
-.. 26 cial-demokratų valdžiai. Da 
.... 2 I aiškiau dalykų stovi Rusi

joj piešia socialistų organo 
”L’Avanti” redaktorius.

Drg. Serrati, kuris visą ( 
j garbino bolševizmą, į 

pamatęs dabar ji savo aki
mis sako, jog didžiausia Ru- j 
sijos nelaimė šiandien yra 
tame, kad pramonėj buvo 
Įvesti darbininkų sonetai, o 
visi technikos žinovai pra

. .57 

. .31
..22

i savo rankas pramonę. Ne
šant sumaningų žmonių, 

: Kurie mokėtų ją vesti, ji su- 
Į iro. Ir kiek dabar bolševi
kai nesistengia ją sutvarky
ti, jie negali nieko padaryti. 
Rusija dabar esanti taip su
griuvusi, kad nesą vilties 
jai nei pasitaisyti. Tik vie
nas dalykas, ką bolševikų 
režimas Rusijoj sustiprinęs 
—tai biurokratija.

Pavyzdžiui, Petrograde, 
kur gyventojų belikę vos tik 
600,000, esą 40,000 valdinin
kų, kurie dalija cukrų, duo
na ir veda du malunu ir ke
lias komunos virtuves.

Iki šiol Rusija gyvenanti 
daugiausia tais daiktais, 

i kurie da buvo užsilikę nuo 
ramybės laikų. Bet dabar 
jau viskas baigiasi ir todėl 
Maskvos valdžia daro di
džiausių pastangų atnau
jinti Su užsieniu prekybą.

Skaitytoją pastabos.
Vieni iš parvažiavusių 

Lietuvon amerikiečių giria 
Lietuvos gyvenimą, kiti gi 
—peikia.

—Kurie iš jų teisybę sa
ko? — Įdomauja daugelis 
Amerikos lietuvių.

Galbūt, ir vieni teisybę 
sako ir kiti nemeluoja. Lie
tuvoj tas pats, kaip ir kitur. 
Kuriems vra gera gyvent— 
tie giria, o kuriems bloga— 
tie peikia.

socialistų platformos. Tai
gi, jeigu ne ta lyga, tai visi

■ v.

„Laisvė” ištisą savaitę 
nepludo nei „Keleivio,” nei 
"Naujienų.” Ar nebus tik 
atmaina oro?

I sipažįsta, kad Stilsonas esąs balsuoja už Cristenseną 
šnipas, tik, girdi, ne Pilėno, balsuotų už Debsą. Tuomet 

Į bet Kapsuko šnipas. socialistų kandidatas butų
į Kadangi „Keleivyje" bu- antras po Hardingo.
vo rašyta, kad per Pilėno Tikri prezidento rinki- 
užtarimą Stilsonas buvo mai bus 2 lapkričio, 
paleistas iš Kauno kalėjimo, 
tai „Laisvė”, kaip jai pritin
ka, 242-ram numeryje "Ke- 
’eivį” i ‘
ko:

„Taip, ponai iš "Keleivio’ ir
'Naujieną’, Stilsonas šnipas, joj, Čeko-Šk)vakijoj, Lenki- 
tik ne Pilieno. kaip jus esate joj, Vengrijoj, Vokietijoj ir 
paskelbę, bet Kapsuko. O kad Jugo-Slavijoj. Tenai buvo 
jis yra Kapsuko šnipu, kad jis kalbama apie visos Europos 
yra Rusijos darbininku ir vals- padėjimą. Vienas vokiečių 
tiečių valdžios Įstaigų šnipu— valdininkas suvažiavimui 
tas jo vardą džrbininku akyse pasakė, kad, jo nuomonė, 
nepuldo. bet dar pakelia.”
Taip išrodo, kad neužilgo 

visi komunistų vadai išeis 
šnipais. Bet iš Frainos 
„partijos” juk negalima 
nieko daugiau ir tikėtis.

SKURDAS EUROPOJ.
_________ j_ __ Šiomis dienomis Berline 
užtai iškolio'jo iJ- ša- buvo suvažiavimas Hoovero

Tik ir keistumas .šiame 
margame sviete! Kas diena 
—naujiena. Jau ir beždžio
nės pradės veikti, štai laik
raščiai paskelbė, kad viena 
beždžionė sukandžiojo Grai 
kijos karalių. Kita gi "bež
džionė” iš „Laisvės” dvaro 
pradėjo kandžioti seneli 
Debsą. :

Chicagos komunistų „Vil
nis,” polemizuodama su ai- 
doblistų "Proletaru,” sako, 

„Keleivis,” nei 
„Naujienos”, nėra taip že- .

ras.”
Man gi rodos, kad ”Prole- 

, . T). ,. . itaras” dar nėra taip žemaivada! Daragona, Bianchi ir nupuoI kai ..Viln£. arba 
Colombme. Šitas raportas "Laisvi 
^ako, joer bolševikų režimas 
laikosi tik dėlto, kad 85 nuo- 
iimčius Rusijos gyventojų 
snrlam kaiminiai n laimio<Praaet1a . Kitaip

iki Kalėdų Vokietijoj busią 
apie 3,000,000 darbininkų 
be darbo. Hoovero atstovas 
sako, kad Berlinas, Ham
burgas ir Frankfurtas da
bar išrodą kaip išmirę 
miestai. ~

Nors abelnai imant Cent Nudaro kaimiečiai, o kairniej 
ralėj Europoj padėtis šian- čiai iš revoliucijos daugiau- 
dien esanti geresnė, negu | ria pasinaudojo, nes gayo

įv1 atskirose valstybėse, kaip Į nors jie bolševikams ir ne-;
'antai Lenkijoj ir Austrijoj, pritaria, bet palaiko juos, 
dalykai nei kiek nepagerė- nes bijosi, kad jiem griuvus 
jo, bet greičiau pablogėjo, neatgytų reakcija ir kad 

nės daugiau remia. Nors to-', Mažiausia skurdo esą Pa-ponai neatsiimtų iš jų že- 

prastai buna-.Uios. ko&ų g gStt

nepatenkintu Sovietų nu
statytos kainos esą vieno-;
« • •« • • • « 9 L

, <
__ i kitokiomis. Pavyz- »- ----------  
džiui, oficialė ryžių ' kaina Bekampis-Mockaitis vėl 
esanti 28 rubliai svarui, o tapo išrinktas Brooklyno 
tikrybėje ryžių svaras par- kriaučių delegatu. Iš tos

DEBSAS BEVEIK SU
MŪŠA COX’Ą. ____ _____ _____  ■■

I Kapitalistų laikraščiai buY°. met^ 
daro jau rinkimų bandy
mus, taip vadinamus ’siau- 

Įdinius balsavimus." kad pa
tyrus, kurį kandidatą žmo
nės daugiau remia. Nors to- , 
kių balsavimų pasekmės pa- 
norima, bet"viš~deito juore Slovakija ir Vengrija taip- 
pasitaiko nemaža balsų ir e??nc1?® .artL.to?.ad
už socialistų -kandidatą
Debsas beveik sumuša *de^ kįjąi pašalpos šįmet da rei- 
mokratų kandidatą Cox’ą. i

Štai daviniai tokių baisa- t i joj ir Austrijoj esą labai 
vimų, kuriuos darė ”p— -• ................» 1 ” *
ton American” pereitoj 
pelnyčio j:
Balsavo 27 vežikai Bostone, i 
Už Hardingą..............46 1
Už Cox’ą .. ..................18
Už Christenseną.......... 2
Už Debsą................ 10

86 kepėjai Bostone.
Harding.....................47
^>ox .••»••••••*•• .... 18 
Debs ..... ...................12
Christensen..................9

Komunistų Bimbokas jau 
„bimbėti”. 

Savo prakalbose jis pataria 
darbininkams būt atsar
giems ir nebekelti revoliuci
jos. '•*

Ar tik nevirsta ir jis j 
„socialburžujus”?

I .—Stilsonas šnipas, tik ne 
Pilėno, o črezvičaikos —sa
ko „Laisvė.”

Kieno ten nebūtų, bet vis- 
tik šnipas ir gana, šiandien 
jis gali tarnaut črezvičaikai 

T^bsa^Ta1^ d^btotoku ™ duona. Nors čeko^lova-lkios. o daTkiai pagoda Pi,ėnui’
£ ?.------kiiai pašalnos šimet da rei- visai kitokiomis. Pavyz-

kėsią, bet toli mažiau negu 
pernai. Bet Lenkijoj, Vokie-

Bos- bloga. Ačiū karei, Lenkijoj 
šimet esąs daug didesnis 
skurdas, negu pereitais me
tais buvęs.

Amerikos administracija 
Europos vaikams šelpti šią 
žiemą turėsianti tiek pat 
pašalpos pristatviti Leriki- 
iai ir Austrijai, kiek pernai, 
kitaip, daugybė vaikų turė
sią išmirti nuo bado ir šal- Į 
čio. Lenkijoj reikėsią mai
tinti ir rėdyti nemažiau 
kaip 1,000,000 vaikų. I

I

priežasties „Laisvės” štabe 
viešpatauja neišpasakytas 
džiaugsmas. Mat; kai kam

siduoda po 1,700 rublių. 
Cukraus svarui valdžios esą 
nustatyta 15 rublių, tuo------
tarpu jis parsiduodąs po 1,- overkotų pirkt nereikės. 
200 rubliu. Svaras vištos 
[Maskvoje kainuoja 4,000 rb.
Petrograde 7,000. Tuo tar
pu augsciausia darbininko 
alga i mėnesj nepasiekia 8,- 
000 rublių. Duona esanti 
baisi.

Kaip „L’Avanti” redakto
rius, taip ir Darbo Konfe
rencijos atstovai sako, jog

Garsusis klerikalų lyderis 
J. J. Roman (Ramanausku- 
tis) atidarė Kaune drabu
žių ir avalų krautuvę. Jo 
krautuvėj „atsirado” visi 
Amerikos lietuvių „prapuo
lę” baksai, kuriuos jie siun
tė į Lietuvą.

Darbininku,
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Tas duonos neprašo

PHILADELPHIA, PA. 
Komunistų "sorkės”.

9 d. spalių Lietuvių Sve
tainėj buvo parengtos pra-, 
kalbos. Plakatuose buvo 
garsinta, kad kalbės koks 
tai Dr. Ohzol, Rusijos sovie
tų komercijos pasiuntinys, 
įžanga Į prakalbas net 25c. 
ypatai. Žmonės susirinko, 
užsimokėjo po 25c, ir lau
kia, kada pasirodys tasai iš
garsintas Dr. Ohzol. Bet 
veltui — jfs nepribuvo. Jo 
vieton išėjo kalbėti tūlas 
lenkų bajorpalaikis, labai 
radžai aptašytas žmogelis. 
Nors ir nemokėdamas ang
lų kalbos jis bandė kalbėti 
angliškai, niekindamas Lie- ] 
tuvą ir jos valdžią. Tikri 
juokai iš tokio kalbėtojaus 
ir jo kalbos.

Dar didesnių juokų buvo, 
kuomet kitas negramotnas 
komunistas Pranaitis, pasi
lipęs ant pagrindų, ęmė ple
pėti visokias nesąmones. 
Esą, dabar Lietuvoje Įvesta 
mirties bausmė dėl bolševi
kų ir esą tam tyčia yra pa
dirbdintas labai didelis kir
vis, kuriuo bolševikams gal
vas kapoja. Pranaičio išva
džiojimai privedė publiką 
prie to supratimo, kad di
džiausias lietuvių komunis
tų vadas Stilsonas, būdamas 
šnipų abaze, vartoja tą di
džiausi kirvi kapojimui bol
ševikų galvų. Vieni juokėsi 
iš tokių Pranaičio išvadžio
jimų, kiti piktinosi. Aš sa
kau, jogei norinčiam pasi
juokti tokios sorkės yra 
vertos 25c.

Taigi, bolševikučiai, ne
važiuokite Lietuvon, nes te
nai jūsų draugutis Stilsonas 
tuomi Pranaičio nukaltu 
kirviu jums kvailas galvas 
nukapos. Rožytė.

narių dėl mišraus choro, .IASS,
kurio lavinimasis atsibuna x Margumynai, 
kiekvieno utarninko vaka-' ~ , * ..., ,

rais, Montague House. Dra-| 3A!sP^irinkiin'10 m311* 
mos skyriaus repeticijos at- gystes ,s • 5 ;UsLl
sibuna tam pačiam name ri1' , Z30*
pėtnyčias vakarais. Tuoj draugyste nupliktų Lietu- 
bus statomas scenoje veika- v°s bonų, vie 9‘: Pakišo, 
las "Kaizeris pekloj.” TaigijVos tik į nariai balsavo už 
rockfordiečiai greitu taikun,rknna. 
turės .progą susipažinti su 
puikiais veikalais.

Iš šalies tėmijantis.

PHILADELPHIA, PA. 
sis-tas iš lietuvių judėjimo.

Nors šioj kolonijoj veiki
mas lietuvių tarpe yra ne- 
menkiausis, vienok kuomet 
pamatai laikraščiuose ko
respondentų pranešimus 
apie vietos lietuvių judėji
mą, tai net koktu darosi 
skaityti. Taip viskas išvirk
ščiai ir neteisingai praneš
ta. Vienok čia nekreipsiu 
daug domos Į tuos aprašy
mus, bet riors trumpai pa
minėsiu paskutinius musų 
kolonijos nuotikius.

3 d. spalių čionai tapo su
rengtos net dvejos prakal
bos Lietuvos Misijos nariui 
kun. Jonui Žiliui reikale 
Lietuvos Laisvės Paskolos, 
šias prakalbas rengė komi
tetas, susidedantis iš apie 
30 draugysčių, kurios visuo
met rėmė Lietuvos Laisvės 
Paskolą ir šiaip gerus Lie
tuvai darbus. Buvo manyta, 
kad šioms prakalboms ne
bus priešingas nei kun. 
Kaulakis, nei jo tarnai. Ro
dos, net ir plakatuose buvo 
pagarsinta, kad kalbės kun. 
Karalius, Kaulakio vikaras. 
Vienok kaip nuostabu pasi
darė, kuomet Richmondo 
kun. Zimblys paskelbė iš 
sakyklos, kad tas prakalbas 
”ne katalikai rengia, ir kad 
kun. Karalius nekalbės, o 
jei ir kalbės koks kunigas, 
tai jis ne katalikų kunigas 
ir katalikai neprivalo tenai 
eiti.” .

Nors kun. Karalius komi
tetui buvo pasižadėjęs kal- 

• bėti minėtose prakalbose, 
vienok kuomet pasklydo 
gandas, buk jis nekalbėsiąs, 
tai tūli iš komiteto nuėjo 
pas kun. Karalių persitik
rinti. Žinoma, kunigėlis, 
kaip ir visada, iškarto ban
dė kunigiškai elgtis ir ko
mitetą visaip bauginti, bet 
pamatęs, kad komitetas ne
nusigąstą, tad nabagas pri
sipažino, kad jį neleidžia

esą. jeigu jis eisiąs kalbėti, 
tai Kaulakis "nuo darbo ji 
pavarysiąs.”

Betgi nepaisant, kad net 
ir sakykla buvo pavartota 
agitacijai prieš Lietuvos 
Laisvės Bonų pardavinėji
mą, vienok žmonių i pra
kalbas prisirinko gana daug 
ir, reikia sakyti, prakalbos 
pavyko gana puikiai. Bonų 
išparduota apsčiai. O kada 
kun. Žilius paprašė publi
kos, kad pagal išgalę paau
kautų Lietuvos šauliams, j 
tai žmonės aukavo labai 
gausiai. Taip gausiai aš dar 
nemačiau Philadelphijos 
publiką aukaujant.

Kaip teko girdėt iš šalies, 
katalikai žmonės labai ne- _ 
patenkinti savo kunigėlių sakant bimbėjo, 
pasielgimu priešais Lietu- Brookyln, N. Y. 
vos reikalus. Jų avinyčios Pasilipęs ant pagrindų 
kas kart palieka vis tuš- Bimba pareiškė, jog šio va- 

1 tesnės. . . karo prakalbų tema bus:
Viską Girdėjus.j"Buržuazinė valstybė ir ga-

KFT į fvthu v pa ■ Iuti-nas darbininkų pasiliuo- 
KELLEYTOViA, PA. savimas. Tema gera, vie- 

Pasarga lietuviams darbi- nok kalbėtojas nesugebėjo 
ninkams. tinkamai savo užduotį at-

Šis miestelis'stovi vakari- pikti. Tęsdamas savo kalbą, 
nėj dalvj Pennsvlvanijos, iisai stengėsi publikai daro- 

. tarpe baisiausių kalnų, čia dinėti. kad darbininkai savo 
vra tik viena anglies kasvk-(susipratime šiandien yra da 
la ir ; * 
stubų. kuriose gyvena dar- 
‘bininkai. Gelžkelio stotis 
už 1 mylios ir pusės. Kra- 
sos nėra. Randasi tik vienų- 
viena kompanijos krautuvė, 
kurioje darbininkai pri
versti yra pirkti, nors už 
viską turi labai brangiai Į pribrendęs. Ir pradėjo kelti 
mokėti. Kadangi šioje vie-1 jie tą savo "revoliucija.” 
toje nelabai kas nori gvven- Liudydami darbininkus vie- 
ti, tai kompanija siuntinėja nūs prieš kitus. Kokios pa
savo agentą no kitus mies- sėkmės to visko? Revoliuci- 
tus, kuris kalbina darbinin-Į jos nesukėlė, 
kus važiuoti uždarbiauti i 
ta miesteli,__
džiausiąs algas, 
kai. neklausykit to agento, me dar silpni. 
Čia yra blogos darbo ir gy-|ves 
venimo aplinkybės, 
atvažiavo, 
gautais ir verkia.

C. K. R is.

CAMBRIDGE, MASS. 
Komunistų prakalbos.
7 d. spalių čia atsibuvo 

prakalbos. Kas jas surengė, 
neteko patirti. Veikiausia 
komunistai, prisidengę LD
LD. vardu. Kalbėjo, geriau 

- Bimba iš

apie 100 kompanijos silpnučiai, būtent, kai ma
žas kūdikis vystykluose, 
ypač šioj šalyj. Na. o kuo
met tą patį sakė socialistai, 
tai pats Bimba ir jo sėbrai 
visa gerkle šaukė, kad dar
bininkai jau susipratę ir 
kad laikas revoliucijai jau

bonų pirkimą.
Tą pačią dieną tautinin

kai prakišo ir antrą "geimi" 
su katalikais. Mat. norėta 
bendrai su katalikais su
tverti Lietuvos \ alstybini 
Fondą. Katalikai atsisakė'. 
Taip nabagai tautininkai 
buvo viena diena du syk su
lupti. Gaila, bet ką daryti, 
ko šokinėja, kad nedrūti.

2 d. spalių atsibuvo kon
certas, parengtas Lietuvių 
Lavinimosi Ratelio Choro. 
Koncertas pavyko, galima 
sakyti, visapusiškai. Pro
gramą išpildė svečiai iš 
apielinkės.

4 d. spalių kalbėjo iva-į 
nauskiutė iš Chicagos. .Jai 1 
prakalbas parengė LDLD. 
kuopa. Reikia pasakyti, kad 
ši negirdėta prakaibininkė' 
įspūdžio nedaro. Kalba ga- j 
na nuobodžiai !>• nenuosa- 
kiai aiškina dalykus. Jei j 
taip kalbėtų vyras, tai var
giai kas klausytųsi, bet kai- i 
po merginą daug kas patei-

uo pačiu sykiu jie atsisako,dainuoti ''Jurininko Merge-1 Po Worcesterio chorui
..._ ?------ ». .------ .-------'antru kartu dainuoja K.

: Menkeliuniutė. Ji vėl savo 
dainomis sujudina publiką, 
kuri palydi ją smarkiausias 

i plojimais.
Worcesterio vyrų choras 

! sudainavo ’T kovą" ir ”Be- 
jriozu lomai" —abidvi išėjo 
gerai.

Ant pabaigos J. Butėnas 
sudainavo M. Petrausko 
’^Kalvį” ir tuomi programas 
užsibaigė.

Ant kiek teko patirt, pub- 
ikai geriausia paliko Men- 
leliuniutė. Butėnas ir Mon- 
ellu ‘choras.

Reporteris.

i11

nuo kovos už pagerinimą 
gyvenimo, tik laukia, kai 
kas kitas jiems gerovę pa
darytų. Jeigu taip, tai pras
ti š jų "revoliucionieriai.”

Aš nesuprantu, kam tie 
"ekstrakairiai” taip tankiai 
prakalbas rengia, kadangi 

i jų kalbėtojai nedrįsta pa
skelbti savo tikrojo progra
mo. Sakyčiau, bijosi, bet 

I kam tada tie jų šukavimai: 
"už teisybę ir numirt sutik
čiau !" Kad ir ta pati Iva ■ 
nauskiutė sušuko: "nesibi
jau, kad už teisybę mane ir 
sušaudytų!" —o vienok sa
vo programo paskelbti ne
išdrįso. Visus tik* peikia, 
viską niekina,, o kas darbi- 

‘ ninkams darylti—nepasako 
Dehstris.

iie

, o darbininkų 
vienybę išardė. *Dabar jau 

žadėdamas di-Į jie patįs pripažįsta, kad 
Darbinin-[ darbininkai savo susiprati- 

. Ir tasai .bu- 
_ "garsus revoliucionie-

Kurie Į rius” dabar liepė savo pase- 
tie jaučiasi ap-Įkėiams būti nuolankiems. 

Vienok pašalpinėse draugi- 
iose jisai patarė kovoti 
šauksmu, "šauk, kiek tik 
gali. Tegul meta tave iš su
sirinkimo laukan, o tu vis- 
tiek šauk. Jeigu ir išmes, 
tai žinosi, kad už teisybę iš- V*

Ant paduotų iš publikos 

nutilo I savo pasakytu žodžiu ir iš-

repeticijų, dalinimasis ro
lėmis. garsus pažadėjimai. 
Visur ir visi kalba apie te
atrą. Prasideda naujas gy
venimas. Besiartinantis 
žiemos sezonas eina Į savo 
tiesotas vėžes.

Pribuvus draugui J. K. 
Uktveriui iš Chicagos, su
sitvėrė dailės ir dramos 
draugija po vardu "Mirga," 
kuri žada gyvuoti po SLA. 
77 kuopos globa. "Mirgos” 
principialis tikslas yra rū
pintis ant kiek galima kelti 
tikrąją lietuvių dailę, ku
rios vietos lietuviams taip 
stokuoja.

Kaip visur, taip ir Rock- 
forde, užėjus komunizme 
audrai, tūli vaikinėliai taip 
susirgo "diktatūros” liga, 
iog jie Įsivaizdina, kad vis
kas jiems yra galima. Ką 
tas reiškia, kad neturėjęs 
rankoje abėcėlės negali 
skaityti! Kas jiems galvoj, 
kad neužbaigęs pradinės 
mokyklos negali pastot j 
augštesnį mokslą! Jų drą
sus pasimojimas eiti neva 
pirmyn, bet nesistengimas 
prisirengti tik darkė sceną. 
Dabar jų liekanos susispie
tė po LDLD. pastoge ir su
tverę "Dramos Skyrių” ža
da vėl veikti.

Dabar tikrieji • dailės my
lėtojai spiečiasi prie D. ir D. 
Draugijos ”Mirga” ir žada 
tuo jaus pradėti veikti. Jau 

kalbėti kun. Kaulakis ir, yra pakankamas skaičius

ROCKFORD, ILL.
Susitvėrė Dailės ir Dramos

♦ Draugija.
• I V CAA ZjII

Po ilgos tylos ir Rockfor- metė!
do lietuviai‘pradeda judėti Ant paduotų iš publikom 
ir rūpintis visuomeniniu klausimų Bimba užsigynė 
veikimu. Pamažu nutilo savo pasakytu žodžių ir iš
kalbos apie vasaros pasi- reikštų minčių. Nors klau- 
linksminimus, užmiršta ek- sėjas pakartojo jo ištartu* 
skursijos ir išvažiavimai, o žodžius, bet jis atkirto- ”Aš 
vieton jų girdisi šaukimas to nesakiau!” Tas faktas

parodo, kad jis pats nežino, 
ką kalba.

Visti k pa tarčiau musų 
komunistams Bimbą gerai 
išegzaminuoti, ar kartais 
jis nevirsta i "socialburžu- 
ius,” nes dar vakar jisai sa
kė. kad darbininkai jau 
stiprus ir pribrendę revoliu
cijai, o šiandien jau nurodo, 
kad jie silpni, kai kūdikis 
vystykluose. Levas.

HAVERHILL, MASS.
Lietuvių mokyklos prakal

bos.
W d. spalių čia atsibuvo 

prakalbos, parengtos lietu
vių mokyklos komiteto. 
Prakalbų tikslas — suorga
nizuoti žiemos sezonui mo
kyklą mokinimuisi lietuvių 
kalbos ir rašybos. Tokia 
mokykla jau egzistavo pe
reitą žiemą ir ją lankiusie- 
u pusėtinai pramoko lietu 
vių rašybos. Kalbėtojum 
buvo pakviestas J. Neviac- 
kas iš Worcesterio. Jisai 
kalbėjo apie darbininkų ap- 
svietą abelnai ir nurodė rei
kalingumą mokyklos Po 
prakalbų prie mokyklos pri
sirašė apie 20 naujų naijų. 
Mokintis manoma pradėti 
apie pradžią lapkričio mė
nesio. Mokytojum nutarta 
kviesti kurį-nors iš ”Kelei 
vio” redaktorių jeigu tik 
apsnms.

Haverhilio Mokinys

\VORCESTER. MASS.
LDLD. apskričio koncertas.

Senai laukiamas LDLD. 
apskričio koncertas atsibu
vo 17 d. spalių, Mechanic’s 
svetainėje. Koncerte daly
vavo net 5 Mąss. valstijos 
chorai ir 5 žymiausi lietuvių 
solistai.

Pradedant programą visi 
lenki chorai, vadovaujant 
Kd. J. Sugar, sudainavo In- 

_ ternacionalą ir Laisvosios
sina. Neturiu noro nurodi- : Rusijos Himną. Dainos išė-

Antras ant programo'pa
sirodo J. Butėnas iš Cleve- 
and, Ohio. Publika smar
kiai jam ploja. Jis sūdainuo- 
:a "Tu plauk laiveli" ir 
'Kaitink šviesi saulutė." 
Kiekvieną jo dainą publika 
lalvdi griausmingais aplo
dismentais. Nors daininin
kas atrodė suvargęs, bet jo 
iidelis ir gražus balsas ža 
•ėjo publiką.

Iš eilės seką Liaudės cho- 
as iš Lavrence, Mass. Tai 
ra didelis choras, turi 

laug gražių balsų, ypač iš 
•opranų tarpo, bet sudaina
vo pakrikusiai, tiesiog sa
kant. pusėtinai prastai. Ma- 
vt. naujas to choro vedėjas 

T. J. Urpšo neturi to stiga- 
•umo vesti chorą, koki turė- 
:o buvęs vedėjas Žuronas. 
s trijų sudainuotų dainų 

tik viena išėjo pakenčiamai.
Po Lawrence’o choro ūž

ime vietą Birutės Kanklių 
Ohoras iš So. Bostono. Tai 
ra nedidelis choras, mažai 
šlavintų balsų, bet vado- 
aujant gabiam mokytojui 

£d. J. Sugar. jis sudainavo 
)orą dainelių vidutiniškai. t 

Po tų* dviejų chorų dai
nuoja Iz. Avietinaitė, ”Wor- 
cesterio žvaigždutė," kaip 
:iti ją vadina. Jos gražus, 
slavintas balselis publikai 
abai patiko. Ji sudainavo 
ivi daineles, bet publika 
uomi nepasiganėdino. Ran

kų plojimu privertė daini
ninkę sudainuot dar vieną 
dainelę.
Po Avietinaitės išeina Put
vinskaitė iš Montello. Ji 
aip pat turi malonų išla
kintą balsą. Jos dainos taip- 
iat publikai patinka, kaip ir 
Avietinaitės, i r publika 
■markiai jai ploja.

Toliaus seka Lietuvos la
vinimosi Ratelio choras iš 
Norwood, Mass. Iš mažo 
miestelio mažas ir choras, 
luomi vadovauja E. J. Su
gar. Vieną dainą sudainavo 
vidutiniškai, kitą gi apy- 
prasčiai.

Publika su nekantrumu 
laukia programo Nr. 8.’ Mat 
ties tuo numeriu stovi var
das K. Mankeliuniutės iš 
Brooklyno. Pasirodžius jai 
ant pagrindu publika smar
kiai ir ilgai ploja. Pagalios 
visi nusiramina. Dainininkė 
pradeda dainuoti. Jos sti|>- 
rus ir gražus banguojantis 
balsas pasiekia visus už
kampius didelės Mechanic’s 
salės. Publika, dainavimu 
užžavėta, tyli. Pabaigus

nėti visus tos kalbėtojos ne- 0 vidutiniškai.
nuosakumus, bei kaipo pra
dinei kalbėtojai patartina 
nevartQti taip tankiai žod: 
"aš žinau, žinau, žinau.' 
Kaip iš šalies klausaisi, tai 
atrodo, kad neką žinanti 
mergelė kalba. Pavyzdžiui 
pasigyrė, kad pirmame at- 
vėjuje kalbėsianti apie mo
terų likimą bei ju klesini su
sipratimą. Teisybė, galima 
buvo suprasti, kad kalbama 
apie moteris, bet kas norė
ta pasakyti, tai turbut nie
kas nesuprato. Toliaus. kai 
bėtoja pasmerkė šia siste
mą, kur motinos, vaikus pa 
likusios, turi eiti i dirbtuves 
uždarbiauti. Bet vėlesnei 
pareiškė, kad ir Rusijos so
vietų moterįs. palikusios 
kūdikius, eina i dirbtuves 
dirbti ir tas esą labai gar
binga. Mat. kad ir blogiausi 
apsireiškimai butų, bile tik 
sovietinėj Rusijoj, tai ir 
garbinga! Man rodos, kati 
blogas apsireiškimas, kui 
jis nebūtų, vis yra, blogas. 
Tuk nėra skaudesnio apsi
reiškimo, kaip kad moti
nom, palikus kūdikius sve
timų globai, eiti į dirbtuves 
dirbti. Berods, p-lė Iyanaus- 
kiutė dar nėra motina, to
dėl tų dalyku nei nesupran 
ta. Arba vėl. kalbėtoja su 
sunka, kad Lietuvos valdžia 
dabar bjauresnė ir už buvu
sią caro valdžią, nes ji už 
gina -darbininkams organi
zuotis, jų vadovus sando, 
karia ir i kalėjimus kemsą 
kuomet, esą. prie caro su
šaudymų nebūdavę, o tis 
ištrėmimai i Sibirą. Tai mat 
kaip nušneka ta mergaitė 
Bet ir čia galima ją patei
sinti, nes apie caro laikus p 
pa.ti gal neatmena, o kiti, 
turbut. jai nepapasakojo. 
Pabaigoj kvietė moteris 
nrigulėti p‘”‘e pi,ogresl^11J 
be skirtumo pažvalgų, tiky
bos ir tautos, bet nepoilgo 
pareiškia, kad neištikimoms 
narėms mes pasakome ge- 
riaut" iš musų organizaci
jos. Kai]' visi ekstra kai
rieji.” taip ū' ši mergaite 
pasakė, kad darbininkų e- 
vynė ten. kur geriau gyven- 
(i Tai tikras nonsensas. 
Viena, tėvyne priimta va
dinti tėvų sali, arba ku 
rioje gimei ir todėl kitos 
tėvynės arba gimtines me- 
kas' nedali turėt., nes niekas 
du sykiu negema. Antra, 
feiou tie "ekstra kairieji 
lėtokiLudn-oliai, kad jie 
kas kart 'jleSko tėvyn.ų pa- 
gal gyvenimo genimą, tai

ię,” griausmingas delnų plo
jimas. Dainininkė vėl užlipa 
ant pagrindų ir’dainuoja 
"Vai verčia laužo." Ta ant
roji daina publikai dar la
biau patinka. Pabaigus jai 
dainuoti, šalę manęs sėdin
tis inteligentas sako: "Tai 
dainininkė ant daininin
kių.” —"Tai sopranų tūzas" 
—pridūriau aš.

Programų N r. 9 išpildė 
garsas vargonininkas In 
galis, šitoj vietoj reiktų ap 
sistoti ir papeikti publiką 
Pradėjus vargonams grajiti 
daug kas sukilo iš vietų ir 
pradėjo kalbėtis, kliudydta 
mi norinčius pasiklausyti 
gražios vargonų muzikos. 
Bet. matomai, tūliems muse 
žmonėms vargonai —tai ne 
muzika.

Ant to . ir užsibaigė pir
moji programų dalis.

Praslinkus 15 minute 
programas vėl prasidėjo. 
Publikai nusiraminus Liuo 
svbės choras ‘ iš Montello, 
Mass.. vadovaujant E. J 
Sugar. ir vargonams prita 
riant, sudainavo, dvi dainas 
Reikia pasakyti, jogei Mon 
lėlio choras vra didelis ir 
gerai išlavintas. Savo už 
duoti atliko pagirtinai.

Po to vėl dainuoja Butė
nas ir vėl Avietenaitė. Pub 
’ika kaip vieną taip, ir kitą 
apdovanoja didžiausiais de’ 
ių plojimais.

Programų N r. 13 turėjo 
išpildyt smuikoriai J. Dir
želis ir E. J. Sugar. Pirmi
ninkas pranešė, jog Sugar 
vra perdaug, nuvargęs ir to
dėl smuikų dueto nebus. Bet 
vieton to jis perstatė daini
ninką Kriaučiūną iš Brook- 
lyno, kuris ant programų 
nebuvo pažymėtas. Jis su
dainavo dvi dainas ir abid
vi išėjo labai gerai. Kriau
čiūnas turi dideli ir stiprų 
baritoną. Tai antras po Bu
tėnui dainininkas — sako 
tūli worcesteriečiai. . ,

Antru kartu dainavo V.: Bandymai ant mažos skales 
Putvinskaitė. Nors dainos 
truputi nuobodžios, bet išė
jo pusėtinai gerai.

Suvažiavę iš kitų koloni
jų svečiai laukė pasirodant 
Worcesterio Aido choro. 
Dabar atėjo eilė. Choras di
delis, merginos ir moterįs 
gražiai pasipuošę, vaikinai 
smakrus Įtempę — atrodė 
gražiausias choras už visus. 
Pirmiausia sudainavo "Lėk. 
sakalėli.” vargonams prita
riant. Daina graži, bet dai
nuojant pasidarė tikras mi
šinys. Basų visai negirdėt, 
tenorai cypia. Klausant ne- nai imami iš gyventojų ir 
smagu sėdėt. Antrą dainą 
"Pirma Gegužės” dainavo 
be pritarimo vargonų. Išėjo 
labai gerai. Trečia daina 
”Vai žydėk, žydėk” irgi išė
jo gerai.

tūzas
• >'

WORCESTER, M ASS. 
Prakalbos.

Lietuvos Piliečių Sąjun
gos vietinis skyrius buvo 
parengęs prakalbas, kurios 
vyko nedėlioj, 10 d. spalių, 
^ialto teatre. Kalbėjo F. J. 
Bagočius ir K. Šidlauskas, 
įbudu iš So. Bostono. Ka
dangi K. Šidlauskas lankėsi 
Lietuvoj ir nesenai iš ten 
*ugrižo, tai ir savo kalboj 
jis daugiausia pasakojo 
apie savo Įspūdžius. Buvo 
renkama aukos Lietuvos 
šauliams. Surinkta 218 do
lerių. Prie L. P. S. vietinio 
skyriaus prisirašė apie 20 
naujų narių. Dabar skyrius 
uri virš 300 narių.

J. S as.

Mokslo Žinios.
Elektra iš oro.

Iš Romos pranešama, kad 
Gustavas Leutner tenai iš
radęs būdą statiškai elekt
rai iš oro semti. Kaip žinia, 
oras yra kupinas elektros, 
bet iki šiol žmonės nežinojo, 
kaip ją paversti dinamiška 
įveikiamąja) pajėga. Tam 
tikrą prietaisą, kuri gali su- " 
rinkti iš oro palaidą elektrą 
ir pakinkyti prie darbo, iš
radęs minėtas Leutner.

davę labai gerų pasekmių ir 
dabar esąs daromas didelis 
aparatas gaminimui didelės 
pajėgos.

Keliai iš pelenų.
La Crosse miestelis (Wis- 

consino valstijoj) jau antri 
metai kaip barsto savo gat
ves pelenais. Ir smiltingos, 
nepraeinamos ikitąsyik gat
vės virsta švelniais ir kie
tais keliais. Bėgiu dviejų 
metų šituo budu visuomenės 
darbų komitetas tenai pa
taisė 10 mylių gatvių. Pele- 

- • . •« 1 •

dirbtuvių. Tuo budu ir gat
vės pasitaiso, ir daug pigiau 
miestui atsieina pelenų iš
vežimas, nes dabar nereikia 
ių vežti toli už miesto.

("Scientific American.”)

Lietuvos Laivynas
*4

14

i*

DR. J. ŠLIUPAS
1419 N. Main Avė.. Scranton, Pa.

i
$
$i

Ar nori kad Lietuvos vėliava plevėsuotu ant juriu?
Ar nori savo laivu pasivažinėti Lietuvon?.
Ar Įdomauji užjurine prekyba?
Ar nori kad paštas re^uKariškai eitu tarp Lietuvos ir 

Amerikos?
Ar nori kad tavo siuntiniai ir pinigai greitai pasiektu gi

mines Lietuvoje?
Ar nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gerą 

pelną ?
Jeigu tas viskas tau patinka, tai skubinkis pirkti akcijas 

Lietuvos Garlaiviu Bendrovės.
Akcija su surplusu kainuoja $33.00. Kas 5 akcijos duoda 

vieną balsą Lietuvos Garlaivių Bendrovės reikaluose.
Visais Laivyno reikalais reikia kreiptis pas

LIETI VOS GARLAIVIŲ BENDROVES GENARALf 
AGENTĄ
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Moiekulų Judėjimas. FILOZOFIJAŠiandien labai aiškiai pa
rodomą moiekulų judėjimas 
dujose. Labai tykiame ore 
pakabinama . mažutėliai 
aliejaus lašeliai, šitie labai 
mažyčiai lašeliai, ažuot kad 
ramiai stovėjus, be sustoji
mo šokinėja, tarytum juose 
slėptųsi kokia gyvybė. Pa
staruoju laiku. 1913 m., jau 
tikrai prirodyta, jog šitie 
judėjmai. vadinami Brow- 
niniais judėjimais, yra pa
sekmė „bombardavimo,’* 
kurį lašeliai '„kehčia” nuo 
lekiančių moiekulų gazo, 
ipsiaučiančio lašelius. Ka
dangi lašelius apsiaučia o- 
ras, tai aišku, kad oro mole- dorai, jieško teisybės, tai 
kulos suteikia jiem smūgius tris kartus tokiam kūne po 
kurių delei jie ir šokinėja, tūkstantį 
Vienok apsireiškia i 
viena įdomybė. Jeigu alie-

nažas. tai jis šokinėja ir ri daug idėjų — augštesnių,! -Jf*.1-.priklauso 'a’s- 
"on. ir kiton pusėn. O tai prakilnesnių, negu jauti- \Dai. lr vyrai gali bendrai 
■eiškia, kad spėka, kuri mai, dalykų; visa tai mums -10?1.15. naudotis. Šeimynos 
įtumdo jį, veikia tai vienon, primena, kad dūšia yra bu-j^ioj valstijoj negali eg- 
ai kiton pusėn. .

’abiau sumažinti lašelių di- 
lumą arba aplinkybių (oro. 
kuris apsemia lašelius iš yi- 
•ų pusių) tirštumą, tai lašė
tu judėjimas pasididina. 
Taip atsitinka, viena, todėl 
kad lengvi kūnai yra leng- 
■iau išjudinami,, negu* sun
kus, antra — kad judantis 
kūnas daug veikiau sustoja 
irštame gazę, kaip kad 
kvstame. Prie spaudimo 1- 
ašelin šokinėjimas vra la*'J??sv j darod> yrantis ir pasenę žmonės,
>ai aiškus ■ * ■ ' Kas *ra ausia • i kaipo nereikalingi, yra ap-

Gal kam ir tas labai ste- . Platonas kalba apie Die-(iei<lžiami- 

lėtina, kad galima sužinoti 4nolekulu judėjimo ereitu- P’A'as -tai grožybe, tobu-vra 
na O tai tikrai malimas da- iybe' teisybe — vienu ___________________
ykas. Reikia tik žinoti 5dek! dzia’oJmo^ negaii^a^ky-^ niuziką bei poeziją,- kad yi- 
■veria kubinis centimetras 
ražų. Taipjau reikia žinoti 
ketvirUiniameą centimetre.! aPsireiškimai paeina iš Die-į kad jaunuoliai „neištvirk- 
rinoma* gerai, jog oras pa- v?įtai for™a« sulY5 kurios tų.” Tai tikras puntanas.
, t .7 c? r '.’icL’On no hnomTAtn L’iivia?

iaro 1033 gramų spaudimą 
■ paviršių vieno ketvirtai-: 
lio centimetro didumo. Ži- 
įoma beto, jog vienas kubi- į 
lis centimetras vandenga- 
nio išduoda tiek spaudimo 
(prie lygių apystovų), kiek 
ir vienas kubinis centimet
ras, oro. Vienok kubinis cen- 
.imetras vąndengamio sve- 
ia tiktai vieną keturioliktą 
lalį kubinio centimetro oro. 
Kitaip sakant, oro dujos 
•ra keturiolika kartų sun
kesnės už vandengamio du* 
3s. Bet vandengamio mole- 
-ulos išvysto, kaip jau buvo 
įurodyta. spaudimą lygų 
■ro jnoiekulų spaudimui. 
Tat suprantama, kad van- 
iengamio molekulos turi 
’aug greičiau lakstyti, negu 
>ro molekulos. Taip ir yra. 
Išskaitliavimo rezultatai 
>arodo, kad prie normalių 
’pystovų oro molekulos ju- 
la greitumu apie 445 met
rus į sekundą. Gi vandenga- 
mio molekulos juda kur kas 
greičiau — net 1700 metrų 
'mvlią) nėr sekundą. Ka- 
’iuolės kulkos greitumas re- 
‘ai kada viršija 800 metrų 
•2500 pėdų) į sekundą. Tai- 
ri matome kaip baisiai di
lelis moiekulų judėjime 
smarkumas yra.

Prie augštesnės tempera
tūros moiekulų judėjimas 
nasididina. Tada moleku- 
’cs smarkiau muša į indo 
-ienas ir, suprantama, daro 
didesni į jas spaudimą. Tat 
žiūrint į dalyką kinetinė^ 
teorijos žvilgsniu, reikia 
padaryti išvedimas, jog pa
didinimas dujų temperatū
ros reiškia padidinimą mo- 
lekulų judėjimo greitumo, 
o pamažinimas temperatu- 
vos reiškia namažinimą mo- 
ickulų judėjimo greitumo.

Algirdas Margeris.

Dr. A. J. Karalius.
Kinetinė gazų teorija.-

(Iš fizikos mokslo sryties)
Kartais dviejų rūšių me- 

dega įtelpa į tą patį ruimą, 
kuomet imant jas-atskirai, 
kiekviena jų reikalautų tiek 
vietos, kiek dabar dvi. Ge
ras pavyzdis, tai cukrus ar 
driuska* ištirpsta vandeny
je. Dviejų rūšių gazai sutel- 
pa į tą patį indą, kuomet 
vienos rūšies gazo tiek 
daug, kiek kad dviejų, nie
ku budu nesutilps į tą patį 
indą. Jeigu taip atsitinka, 
tai, reikia manyti, kad vi
sos substancijos arba kūnai 
turi susidėti iš labai mažų 
dalelių. Kaip tik taip ir yra. 
Reiškia kiekvienas daiktas 
susideda iš labai mažų dale
lių. molekulomis vadinamų. 
Yra manoma, kad tarpe ši
tų moiekulų turi būt liuosos 
vietos arba tarpai. Šitokią 
išvadą galima padaryti iš 
rezultatų, kuriuos mes ap
lankome. darydami įvairius 
mėginimus su gazais. Pri- 
pildykime, pavyzdžiui, bon- 
ką gazų., suprantama, vie
nos rūšies, o paskui leiski
me ton bonkon kitos rūšies 
gazą. Antrasai gazas leng
vai eis bonkon, tarytum, 
kad pirmojo ten visai nė ne
būtu. O tai todėl, kad, kaio . , ,. . . ... . ...jau'sakėme, molekule vie-:" bub Rastebetinai didelis, 
no gazo skiria vieną nuo ki-Į Tečiaus gerai, jeigu me; 
tų tuštumą, todėl ve'ir ant- tikriname, kad molekulos 
rasai gazas ar dujos pasi- nevaro (nestumia nuo sa 
skleidžia tarp pirmojo. Ki- ves) vienos.kitą, tai iš kiu 
tain sakant, antrojo gazo apsireiškia gazų ‘spaudimai 
molekules pasiskleidžia pir- į talpinančio jas indo sie- 
mojo gazo moiekulų protar- nas? Juk yra žinoma, kad 
oiuose. Todėl du gazai ir su* paprastas oro spaudimai 
teina i vieną ruimą arba yra penkiolika svaru i kiek- 
Įtalpą.

Molekulos yra • labai ma
žytės dalelės medegos. Nors 
ir labiausia padidinančiu 
stiklu. mes-negalime tečiaus 
matvti moiekulų. Vienas 
kubinis centimetras oro tu
ri savyje dvidešimt septynis šitokiuose atsitikimuose, be 
kvintilionus. (27,000.000,*- abeio, gazų molekulos yra 
000,000.000,000) moiekulų. ątskiros viena nuo kitos tu- 
Tukstanti moiekulų reiktų štumomis, nes vieta, kuria 
dlutėi sudėti, idant pada- molekulos užima yra nepa
jus taškelį, kuri gal butų lyginamai didesnė, kaip 
ralima pamatyti per geriau kad pačiu moiekulų didu
tį mikroskopą. !

Nepaisant to. kaip ramu 
bus viskas’ žinomoj vietoj, 
bet esančių ten dujų mole
kulos gana veikiai judės. O 
Natai parodo mum labai pa
prasti apsireiškimai. Tik 
paleiskime i kambarį chlio-i 
•o. amonijos ar bile gazoJ 
urinčio tvirta kvapą, o tuoj 
■>aiusime. I 
apėmė visa kambarį, 
•eiškia. kad pa’eistų dujų 
molekulos pasiskleidė po vi- 
ą kambari.

Padarykime da vieną mė- 
rimmą. Paimkime du "skri- 
nlins ?rba g’obusus, nr

ent kiek jo
- užims visą 

pasiskleis

I

me, jeigu tik 
liks įtalpoje, ji 
įtalpą, vadinas, 
po visą ruimą.

Išaiškinimui, 
yra, buvo mirei 
dujų molekule 
vi tarpinį m si 
viena kitos. Be 
ja tapo atmes 
prirodyta, 
mimo tarp moiekulų visai 
nėra, šita dujų vpatybę pa
tenkinančiai išaiškina mo- 
lekulų judėjime teorija. Pa
vyzdžiui, kaip tik pumpos 
pistonas (grūstuvas) yra 
ištraukiama, kmkurios mo
lekules seka paskui jį bet ne 
dėlto, kad kas jas stumtų, 
būtent savitai pine moleku
lę stūmimo pajiegą, ale to
dėl, kad jos pačios savaime 
keliauja ton pusėn ar link
mėm Čia apsireiškia beveik
ta pati moiekulų judėjime 
veikmė, kaip ir tuose skri
tuliuose, vienas kurių buve 
pripildytas vsnderigamiu, c 
kitas angliadvidegiu. ir pr 
tūlam laikui gazai susimai
šė.

Bet pumpos pistoną gali
ma stumdyti ir labai grei
tai, o vienok guzo molekulos 
vis jį paseka. Tai reiškia 
jog molekulu judėjimas tu

i tikrai dorą žmogų valdo

\odel taip 
(ioma, kad 
išduoda ša

linimą nuo 
šitoji teori- 

a. nes buvo 
jog :okio atstu-

(Tąsa) ;______ ____ x ____
Žmogui numirus, dūšia (protas, o ne įstatymai, 

stoja į teismą ir gauna arba 
dovaną arba bausmę—dan
gų ar pragarą. Praėjus tuk- sūnčiui mėty’ dūšia tampa kant privatinių uzsiganędi- 
pašaukta atgal sau naujų valstlJ°s *ųtai. Labui

- -, Įjoso valstijos turi būti panaikm-

Platono valstijoj asmuo 
atsižada laisvės (geriau sa-

gyvenimą ant žemės L— . - . . . ..
traukimu pasiskirti. Dabar 11 asmeniniai skirtumai; as- 
jai gali tekti kūnas mote- privalo pasisvęsti vals- 
ries, paukščio, žuvies, vyro tJjai. Valstija susideda iš 
ir tt. Jei dūšia patenka ku- asmenų bet asmuo tiktai 
nan žmogaus!, -kuris gvvena dalis turi kokią nors

-- --- - - • reikšmę. Valstija yra vis
kas. Asmenis turi atsižadė
ti privatinės nuosavybės;

- ( (turtas)* pri-
nulekia į dausas. Gyvenda*, klauso valstijai, Vjaikai pri
ma žmogaus kūne, dusia tu- ne tevaiP» valsti-

muo privalo pasišvęsti vals-

■uucjo. ^vį metų išbuvus -
ir dar dūšia pasiliuosuoja ir vėl nuosavybė

—Tegul bus pagarbintas, rokas pakabintas, sukalbėk 
Maike!

—Sveikas gyvas, tėve!
—Kodėl tu, vaike, neklau

si, kur aš buvau?
—Kam čia klausti, 

kad ir taip aišku.
—Kas aišku?
—Aišku, kur tu 

Raudona tavo nosis ____
pasako, kad tu degtinę va-(Pirma aš vs miegodavau 
rai. i—

—Jes, Maike, tą mano no
sis, tai kaip kokio policma- 
no. 'Kas tik pamato, kožnas 
sako, kad aš perdaug šnap- 
so geriu. Dėlto, vaike, aš 
dabar ir nenoriu tarp žmo
nių daug rodytis.

—Tai kam tu geri taip
* daug.

—Kad negali kitaip.. Rei
kia tai pakaštavot, tai pa
uostyt, kad nepridegtų.... Į 
Aš mislinu, kad nuo uostyl 
mo ji daugiausia ir paraus-! 
ta. Ir išyirožyk tu, Maike,: 
kaip tas gali būt, kad šnap-j 
sas būna čystas. kaip van-j 
duobe nosis pasidaro raudo
na? Ir aš noriu, kad tu man 
taipgi išklumočytum, kodėl 
tas visuomet pasidaro ant 
nosies, o ne ant kitų daiktų?

•—Su tokiais klausimais 
aš pat rčiau kreiptis pas 
daktarą, tėve.

—šitokią r dą tai aš ir 
pas žydą galiu gauti.

—Tai klausk kunigo, tė
ve, jei nenori eit pas dakta-!
rą.

—Musų prabašęius to ne-: 
aiškins, 1 
kiai būna raudona. Aš, vai-i pripažinta „stebuklu,” be* 
ke, mislinu, kad čia .panelė!tai da nereiškia, kad ji iš- 
švenčiausia daro stebuklus.!tikrųjų bus stebuklinga 
Tai lygiai taip, kaip kad- Kodėl, tėve,' Amerikoje nė 
juoda karvė, o baltą pieną:ra jokių stebuklų?
duoda. Tai'vis Dievo galy- —Todėl, kad Amerikoje 
bė, kurios mes, mizerni žmo- daug protestonų. Stebuklai, 
nės. negalim suprasti. Jes, vaike, tik tenai darosi, kui 
vaike, aš mislinu, kad mano! katalikai gyvena.
nosis yra stebuklinga. Juk 
stebuklu ant svieto yra viso
kių. Vienur Dievo galybė 
apsireiškia vienaip, o kitur 
kitaip. Pavyzdžiui, Lietuvoj 
aš žinau vieną stebuklingą: 
šaltini, kuris pagarsėjo tuo-’ 
mi, kad vieną nedėldienio;

, rytą žmonės rado tenai an- 
daroką įmerktą. Kunigas 
Neda kepis išaiškino, kad tai 
panelės švenčiausios anda
rokas. Liepė padaryti tenai 
altorių, andardką aptaisė 
po stiklu, ir dabar, vaike, 
kas metai tenai būna di
džiausi atlaidai. Koliekų ir, 
ligoniu prisirenka iš visų! 
parapijų. Jeigu tau skauda 
koją, ar kitą kokią kvarabąj 
turi, tik nueik pas tą šaltinį,| visą mano pieną. Aš buvau 
atsigerk vandens, pabu- iau isitikines. kad mano no- 
čiuok altorių, kur tas anda- sis šiur stebuklinga.

tėve,

būni, 
iš tolo:

tris „Sveika Marija," ir įdėk 
j kokį rublį į'karabunka, o li- 
!ga tikrai išeis.

—Tai kvailystė, tėve. I 
tokius burtus gali tikėti tik
tai tamsus žmogus.

—Nesisprečyk, Maike. ba 
i aš esu persitikrinęs, kad tas 
andarokas stebuklingas.

i ant pečiaus ir beveik kas 
(naktį vis nupurdavau; bet 
kaip tik prieš tą andaroką 
pasimeldžiau ir rublinę pa
nelei švenčiausiai apieravo- 
jau, nuo to-karto niekad 
nuo pečiaus nenupuoliau. 
Tai matai, vaike, o tu sakai, 
kad stebuklų ant svieto nė
ra. Stebuklų yra, vaike, tik 
reikia į juos tikėti. Jeigu 
netikėsi, tai žinoma, kad jie 
tau nieko nemačys.

—čia tu pasakei tiesą, tė
ve. Reikia tik būti tokiam 
kvailiui ir tikėti, kad ste
buklas tau ką nors padėjo; 
[tai ir išmdys, kad padėjo, 
j Bet kuomet žmogus tokiai 
(nesąmonei netiki, o žiuri 
(kritiko akimis, tuomet ste
buklų nebūna. Tas it paro- 

i Ro, tėve, kad jų visai nėra.
—Maike, nesisporyk! Aš 

tau -sakau, kad stebuklai 
yra, ir tu pats pamatysi, 

i kad kaip tik aš parvažiuosiu 
jį šidlavą. 'mano nosis bus 
(pripažinta stebuklinga.
! —Gali būt, tėve, kad Lie-
! tuvoje, kur žmonės da tiki i 
į visokius „stebuklus,” tavo 

ba ir jo nosis tan-į raudona nosis irgi gali būt

—Ne, tėve, netaip yra. 
Stebuklai madoje tik tenai, 
kur žmęnės labai tamsus. 
Rusija juk ne katalikų šalis, 
o prie caro valdžios tenai 
buvo pilna „stebuklingų” 
vietų. Amerikoje "stebuklu" 
nėra dėlto, kad čia žmonės 
apsišvietę. Jeigu čia kuni-apsisvieię. „v...

■ gas apskelbtų, kad jis mate
i ~
i

II
I

i „panelę švenčiausią,” arba 
kad koks nors „stebuklin
gas andarokas” gydo žmo
nių ligas, tai valdžia tuojaus 
naimtų tokį kunigą, kad iš
tyrus jo protą. Valdžia ir 
visuomenė Amerikoje žino, 
kad „stebuklų’’ pasaulyje 
niekad nebuvo ir nėra.

—Vaike, tu sukritikavai

, viena ketvirtainį coli. Auto- 
mobiliaus šinose būna ore 
spaudimas apie 100 ar dau
giau svarui ’ O' ihžino gari 
niame katile spaudimas bū
na net .240 svarų i kiekvie
na ketvirtainį coli. Bet ii

mas. Ir ištikro, kada paver
čiame vandens garą i van
denį. jis (garas) susimaži
na net iki 1-1600 dalies. O 
paverčiant orą’ Į skystimą 
oras susitraukia iki 1-80J 
dalies. Tatai gi reiškia, kac1 
iš 1500 kubinių centimetru 
garo mes gauname tiktai 3 

• kubini centimetrą vandens- 
kad tas kranai'0 « 800 kubiniu-ientimetrr 

i—t—• Taj oro gauname tiktai 1 kubin?
' centimetrą skystimo.

Kad išaiškinus -gazų spau 
dimo priežastį, reikia visa 
dos laikytis moiekulų judė 

jiimo fakto. Molekulos nepa-

Jeigu dar vusi dausose, kur jai buvo 2}stuoti. valstija turi rupin- 
proga susidurti su tikromis *1S ZIP?n.1^ veisimu, kaip 
esybėmis (dievais, angelais, ūkininkas rūpinasi gy- 

|Vulių veisimu. Valstija su- 
. _ * . Į poruoja vyrus su moteri-

Tai šitokią hypotezą Pla-.niis sulyg tam tikrų nuro- 
t onas skelbė apie dūšios gy- dvmų, -augina vaikus, kiek- 
vęnimą prieš susijungimą vienam duoda apšvietimą ir 
su kunu. Nieko sau svajonė; paskui tinkamą vietą. Mo
lei galima tikėt, kad dusia tęrįs sykiu su vyrais gali 
po mirties eis į dangų, čyš- kariauti ir užsiimti žem- 
čių arba pragąrą, tai galima dirbvste, o katros yra tin- 
tikėti ir tam, kad ji pirmiau karnos, gali užsiimti net fi- 
kur nors dausose lakiom, fosofija ir valdymu. Ser-

vulių veisimu. Valstija su- 
I poruoja vyrus su moteri-

kur nors

ipo augščiausią. idėją ;j Visas žmonių mokinimas 
*"' 7 :. -J valstijos kontrolėje*.

’pVbė, teisybė — vienu žo-j Platonas daug kalba ir apie

g ti, kas yra Dievas. Dievas— šokios rūšies dainavimai ir 
tai vyriausias siekinys mok- deklamavimai turėtų būti 

, slo ir visų idėjų suma: visi priežiūroje senų žmonių, 
apsireiškimai paeina iš Die-j kad jaunuoliai "

bpjj-į liaujamai juda, laksto ir 
Ivkime ■'•iena su vandenga-! 5u?rant.ama’ . a?^^UKa i 1 
niu (hvdrogenu). o kitą su!Iuim? sienas ir, tOKiu budu 
angliadvidegiu (angliaga-I^PJ.nįia Jas‘ Tai panašiai at- 
™ dioksidu). Sujungkime i f 'tinka, kuomet vunduo. le- 
uodu globusn taip, kad ga-Į 

zai galėtu vaikščioti iš vie-- 
io skritulio i kita. Po kele* I 
os valandų bandykime tuos 

Tazus chemiškai analizuoti. 
°atfrsime. kad abudu, skri- 
uoh?i turi du gazus visai 

’vgioje proporcijoje. Iš 
karto rezultatas atrodo la
kai nustebinantis: mat dvi- 
degio gazas vra anie dvide
šimt du kartu sunkesnis už 
ingliagamio gaza. Ret. tai 
•ra būtinas apsireiškimas, 
r patvirtina tą neužginčy- 
;ama faktą, kad molekulos 
•andasi vienval judėjime.

Viena įdomiausiu gazų 
vpatvbiu yra ta, kad jų išsi- i 
įkėtimui nėra rvbų, vadi- 1 
nas, jų išsiskėtimas yra ne- 
•inrvbuotas. Paimkime tam 
tikrą pumną, vadinamą oro 
numną. Pradėkime pum-

J • • w v w . *

rai uždarytos vietos, pavvz- gazo tirštumas pasidaro 
džiui. gerai užkimštos stik- trigubas, tai ir spaudimas 
linės bonkos. Nepaisant tampa trigubas, etc. Tai la- 
kaip daug oro mes išsemtu- bai tikėtinas dalykas.

..di

sitinka, kuomet vanduo, le
kiantis iš švirkšlės atsimu- 

'ieJša į sieną. Suprantama, mo- 
(lekulų judėjimas ir spaudi- 
linas turi būti ne menkas., 
štai paimkime balioną. .Jojo 
pagrindu yra gazas. Bet 
kada tokis balionas yra. 
kaip mes sakome, išpustas, 
vadinasi, pilnas gazo, juk 
aišku, kad į išlaukinę jo pu
sę veikia oro arba kitokio 
gazo spaudimas ir kad jojoj 
nąjiega siekia net 15 svaru! 
i kiekvieną ketvirtaini colį, j 
Gazas, esantis viduryje ba
liono, turi tvirtai skėstis, Į 
idant atlaikius . tokį didelį 
išlaukinį spaudimą.

Taip vadinama Boye’o 
taisyklė yra tuomi įdomi, 
kad ji nusako vieną svarbia 
gazu vpatybę. Ta taisyklė ( y ——————— 
sako, kad kaip tik gazų tir- SAKO DEBSAS GAUSIĄS

______ ,__ _ pintas, tai ir spaudimas na-j 
nuoti orą iš kokios nors ge-'sidaro padvigubas. O jeigu

išturnas yra dvigubai padi-

viskas pabudavota ir kurios 
link viskas eina; Dievas iš- 
tikrujų geras ir puikus; vi
sada tas pats; nesimainan
tis, nenykstantis; visur
esantis ir visagalintis. Die-j 
vas lyginasi protui. Tai tok-. 
sai Platono Dievas. Schweg- . 
ler abejoja, ar Platono Die- Pak°l karaliai nebus
vas reiškia asmenine esybe. , 1I°s°fais» natol valstijoj ne- 

‘ bus geros tvarkos.
Platonas daug kalbėjo t..,. ..

i tris klesas: valdininkai, 
; karininkai ir amatninkai.
Paskutinei klesai jis priski
ria pirklius, mechanikus ir 
darbininkus; šitą klesą jis 
labai pažemina: ji reikalin
ga tiktai palaikymui kitų 
dviejų klesų. Tai vergai, ku
rie patįs savimi rūpinasi. 
Karininku klesa pas jį la
bai .svarbi; iš šitos klesos 
tarpo išrenkama valdyto
jas. Karininkai dėlto yra la
vinami ir mokinami. Valsti
jos gerovė priklauso nuo 
valdininkų išlavinimo.

Tai šitokią valstjos for
mą, trumpai suglaudus, Pla 
tonas paduoda savo raštuo
se. Ypatingas mišinys des- 
ootozmo ir aristokratizmo.. 
Viduramžių hierarchija 
^kunigų valdžia) skyrėsi 
tik tuomi, kad valstija buvo 
rankose kunigų, vieton Pla
tono siūlomų galvočių.

(Toliau bus)

£ Platonas buvo ir monar- 
chistas; jis skelbė, kad val
stijoj turi būti viena galva 
— užtenka vienos tikrai iš
mintingos galvos. Vienok 
valdytojas turi .būti išmin
tingas, suprantąs gerą, filo-

bus geros tvarkos.
apie “etiką. Etikos pamatas,!. Piečius Platonas daliną 
sulyg Platono, nėra suprati- 
rnąs pareigų arba prieder

mių, nė supratimas teisy
bės, bet pasitikėjimas žmo- 

' gaus tobulumu. Tiktai žmo
gus gali teisingai nusistaty
ti savo pasielgimus sulyg lo
gikos. Žmogus gali patsai 
save tobulinti. Platonas 
šiuomi tiktai praplatino So
krato doktriną, kad dorybė 
reiškia žinojimą (žiniją), 
kad žinojimas ir dorybė 
reiškia tą patį; niekas suži- 
niai blogai nesielgia, tiktai 
dėl nežinojimo dūšia linksta 
Drie blogų pageidavimų, 
įtik per klaidą mes nuodėmę 
' papildome. Kur yra moks
las, ten yra žinojimas, ten 
yra moralybė. Čia atmeta
ma įtaka jausmų ir geidu
lių ; dorybė — tai vien tik 
proto dalykas. Kiekvienas 
žmogus gali elgtis taip, kaip 
Amano; nežinojimas atlei
džiama, nes sužiniai niekas 
klaidos nedaro ir sužiniai 
niekas neeina ten, kur neži- 
nystė veda. Sulyg Platono, 
laimė susideda iš gero ir 
gražaus, arba iš teisybės ir 
išminties. „Žmonės yra to
kiais. kokiais jie patis pasi 
daro” —musų galvočius pa
sakė.

Platonas plačiai kalba ir 
anie politiką. Jis savo vals
tijos teoriją remia ant eti
kos. Kadangi dorybė reiškia 
augščiausią gerovę, o ka
dangi asmuo pats vienas 
legali tikrų gerovės laimių 
■triekti. tai reikalinga vals
tija. kuri duoda progos as- 

vieno ir 
Jei visi

5,000,000 BALSŲ.
New. Yorko ’ VVorld ’ pra- —nenims dirbti iš 

našauja, kad Debsas. Sočia-1 i<arįu tobulintis, 
listų Partijos kandidatas į ! žmonės butų išmintingi ir 
prezidentus, šiais rinkimais! dori, tai nereikėtų įstąty- 
galės gauti 5,000,000.

SPAUSTUVIŲ KRIZIS 
VOKIETIJOJ.

Spaudos pramonė Berline 
dabar pergyvena sunkų, kri- 
zį. Beveik visos stambes
nės laikraščių firmos ap
skelbė lokautą ir atleidus 
savo darbininkus uždarė 
duris. Spaustuvių savinin
kai sako, kad darbininkai 
reikalauja tokių algų, jog 
jiems prisieina nešti nuos
tolius, ir jeigu jų siūlomų 
sąlygų darbininkai nepri
imsiu. spaustuvninkų lokau
tas Vokietijoje turėsiąs bū
ti visuotinas. *

Snaustuvninkai kreipėsi į 
Bėrimo profesinių darbi
ninkų sąjungą prašydami 
apskelbti visuotiną užuo-—, v— t’-—,v ni/MvriuLi visi

• Imu, nė nereikėtų valstijos: jautos streiką.

•l



“KELEIVIS”
GER1AUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
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 šitok, 
adresų:

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

Kaip lenkai užpuolė

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje 12 spalių gavo iš Bėr
imo šėkamų kablegramų 
nuo užsienio reikalų minis- 
terio d-ro Puryckio':

„Spalių septintą dieną, 
Tautų Lygai tarpininkau
jant, buvo pasirašyta su 
lenkais sutartis, kuri nusta
to demarkacijos liniją tarp 
Lenkijos ir Lietuvos, ši lini
ja supuola Suvalkijoj su 8 
gruodžio linija, o Vilnijo; 
eina pro Varėną, Eišiškius 
iki Bastūnų.

„Tautų Lygos komisijai 
išvažiavus Suvalkuosna, 
lenkai puola didelėmis pajė
gomis palei Bastūnus ant 
musų kariumenės. Kadan
gi musų rezervai buvo,Su
valkuose, tai lenkams Verė
ną laikant negalima buvo 
.greitai jų partraukti. Pc 
dvieju dienų kruvinų kovų 
mūsiškiai turėjo pasitrauk
ti ir lenkai įėjo Vilniun, kur 
apskelbė Centralinę Lietu
vos valdžią. Lenkų valdžia 
sako, kad tai padarė maišti
ninkai prieš jos norą, bet 
tos kariumenės vadas Dzin- 
kovski skelbia, kad jis pildo 
Varšuvos Įsakymą. Grieštai 
protestuokit prieš toki vi
lingą sutarties laužymą ir 
Tautų Lygos sprendimo 
niekinimą. Reikalaukite, 
kad lenkai iš Vilniaus pasi
trauktų ir atsakytų už dau
gybe nereikalingu aukų ir 
nustoliu. Įleiskite atsišau
kimą Į visus lietuvius, kad 
kuom kas gali gelbėtu. Tė
vynė pavojuje. Purickis.”

Be to, tą pačia dieną gali- 
” tos dvi naujos „Eltos” tele

gramos. Jos sako:
„Po atkaklios kovos spa

lių 9 dieną ligi 10 vai. nak
ties lenkai užėmė Vilnių. Jie 
dabar stovi šito i liniioj • 

. Vilkininkai, Senieji Trakai. 
Vaka Kovienska, Raskazy. 
Lenkų pajiegas sudaro ne 
Rytų Lietuvos gyventojai 
kaip skelbiama, bet grynai 
lenkų dalis, kaip poznanie
čiai. galici.ionai ir kiti. Ju 
vadinimas lietuviais vra tik 
mistifikacija pasaulio akim 
apdumti.- Lenkai ateina kai
po bermontininkai, jų ka
riumenė — tai dvarponių 
gvardija su generolu Želi- 
govskiu priešaky, kuris Vil
niuje ’ sudarė naują va]džią 
su Abromavičium Bobiškių 
(?) ir kitais. Reikalauja 
kad mes apleistume terito
riją ligi demarkacijos lini
jos. kaip buvo pirm rusų 
puolimo, ir Vilniaus pusė' 
nlebescito ar Steigiamoje 
Seimo. Nuspręsta prieš tuos 
uzurpatorius ginklu kovoti 
Kuoolačiausiai organizuo
jami partizantai, šauliai, 
įsakoma arkliu mobilizaci
ja. ”EIta”

Kitoj „Eltos” telegramoj 
iš spalių 11 dienos sakoma: 

„Visos ministerijos spalių 
8 ir 9 dieną apleido Vilnių. 
Diplomatinis štabas liko 
Evakuacija atsibuvo pilno’ 
tvarkoj. Mūsiškiai mušasi 
su lenkais arti Vilniaus. Ko- ’ 
voja iki paskutinio kraujo 
lašo. Organizuojamas raite
liu pulkas vardu Geležini* 
Vilkas. Musų vyriausybė 
prašė anglų, prancūzų ir 
italu atstovų savo vardu 
imti laikinąją komandą Vil
niuje. Reboul yra miesto 
komendantu. Musų kariu-

menė ir milicija jų žinioje. 
D-ras Šaulys, kaipo užsie
nio ministerijos atstovas, 
d-ras Jonynas, kaipo vy
riausybės Įgaliotinis paliko’ 
Vilniuje. Tautų Lygos kon-: 
trolės komisija spalių 9 die
ną iš Suvalkų per Kauną iš- ‘ 
važiavo Vilniun.”

„Elta.”
Liet, lnfom. Biuras.

Maloniai fvietia

j VADA Jus sugrįšite prie mu
sų Elektreško Pečiaus šį ru

denį, atminkite kad išnaudosite 
daugiau pajiegos negu iki šiol 
vartodami vien tiktai Elektriš
kas Lempas.

i Naudokite jūsų Pečių tik pa
skirtą laika kada Jus reikalau- 

PLUNKSNA PASLYDO— site šilumos.
KVIEČIAI ATPIGO.

Pastaromis dienomis ja
vų rinkoje kilo didelė pani-

Visokios žinios

Priderančiai naudojant yra gi 
dideliu smagumu, parankumu ir 
didele ekonomija vietoje kūrent

ka dėl smarkaus puolimo arba užkurt kakalį.
į žemesnė kaina už šildymą ka-kviečių kainos. Tas pridarė 

liek baimės, kad Kanados da priskirta prie šildymo sky- 
valdžia pradėjo rūpintis »iaus. 
apie paėmimą tenai kviečių 
rinkos Į savo rankas, o Su-, 
vienytų Valstijų kviečių au- - 
ginto jų associacija išleido 
visiems farmeriams prokla- __ 
maciją, patardama jiems ■ 
dabar visai nepardavinėti — 
kviečių.

Dabar paaiškėjo, kad ši
tą paniką sukėlė nedidelė 
klaida, kurią padarė Rozen- 
baumų firmos klerkas. Jam 
buvo duota Įsakymas vieną Į’įįrių 
dieną parduoti 1,000 buše- 
bų kviečių. Užsirašant ta 
užsakymą jam ”paslvdo” 
dunksna ir vietoj 1,000 bu- 
■eliu, išėjo 1,000,000 bušelių. 
Kada pasklydo žinia, jog 
okia galvbė kviečių yra iš- 

vėrsta ant rinkos, tuojaus . tai atgal. Girdėjau, jog dabar dirba 
pradėjo pulti jų kaina. Pa
kol klaida pastebėta, vieni 
pirkdami kviečius pasidarė 
didelių pelnų, o kiti parduo
dami turėjo didelių nuosto
lių.

Klauskite męs apie tai.

Pajieškojfmai
Juozapas Dirvinčius pajieškau ma

ny giminių ir pažįstamų. Paeinu iŠ 
! parap., Butkaičių kaimo, 

Tauragės apskr. (41)
Jos Dirginčius

16 Reed st., Philadelphia, Pa.

vieta, Joniškčs parapijos, Zadvair.o f 
sodos. , —t .. G2)jonas Endru.;-
Box 219 Camp 2, Odanah, \vls. ’

Pajieškau brolio Juozapo Bulotos, 
apie 5 metai atg^l Kjveno Roehester, 
N. Y. Paeina is Kauno rėdybos. pa_ 
nevėžio apskričio, iš N'.u-iunų. Ji. 
pats malonės atsišaukti arba kas apie 
ii žino meldžiu man praneši TJr;u 
svarbų reikalų- Suteiksiu purias d«- 
vanax 42ij. Bulotai:. ’

203 Rebecca sU Dickson (’ity, pa.

S25.00 DOVANŲ,
Mano pati Ona Kaminskienė prasi

šalino nuo manęs 30 rugsėjo su Čaliu 
kiršinu, katras pas mane buvo ant 
burdo per 3 metus. Čia paduodu ir

Jis

Pajieškau brolio Juozo 
Suvalkų gub., Mariampolė. 
Skriaudžių kaimo. Pirmiau- 
Rumford, Me., o po sesers . 
išvažiavo į Lincoln.^ N. H. Dabar 
žinau kur guvena. Kas apie j; įjn, 
jis pats meldžiu pranešti 

su: ............
Magd. Valusaite — Mrs Balnev 

113 Lawrence St., Hartford, Conn.

) iliušio. 
pavieto 
gyveno 

vestuvių 
■ ne- 
io ai 

;iuo adre- 
(42)

Pajieškau pusbrolio Stanislovo Ve 
liekos, Kauno gub., ir pavieto. Velio
nes parapijos, Antkalniškių kaimo; 
pirma gyveno Hartford. Conn. Daba> 
nežinau kur randasi. Meldžiu atsi 
šaukti arba kas apie jį žino pranešti

Kasparas Balnev ,421
113 Lawrence st., Hartford, Conn.

*. . -------- --------

juodvėjų fotografijas. Jos kaklas,

krutinę ir rankos apdegusios nuo ke- 
rosino. Kas man pirmas praneš, kur 
jiedu dabar randasi, tam duosiu $25. 
dovanų. (43)

Juozas Kaminskis
20 Arthur st., Montello, Mass.

Aš, Vladas Sakalauskas, pajieškau Pajieškau apsivedimui merginos 
.savo brolio Juliaus ir pusbrolių Vin- nuo 23 iki 32 metų. Aš esu 27 m. No- 
cento ir Ramašiaus Prieskenų; visi rinčios susipažinti - ----- ’ ”
Vilniaus gub., Trakų apskr., Vangalė- prisiųskit paveikslų, 
r.ų kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas praneš apie mano brolį, gaus 10 
dol. dovanų. (44)

Vladas Sakalauskas
P. O. Box 251, Waterbury, Conn.

Pajieškau pusbrolio Maižiešiaus 
Tunilos, gyvenančio Amerikoje. Vil
niaus gub., Daugų parapijos, Griciu- 
nų kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie jį žinot pranešti. (43) 

Anelka Žvirblienė
Box 84, Thompsonville, Conn;

Pajieškau Jono Blažinskio ir Kazi
miero Zišio. 8 metai atgal jiedu gy
veno Brooklyn, N. Y, dabar girdėjau 
gyvena Chester, Pa. Paeina iš Tauje- 

I nų vai.. Ukmergės apskr., Kauno gu
bernijos. Malonėkit atsišaukti arba 
kas žinot pranešti. (43)

Klemensas Ramanciuško
P. O. Box 409, Manchester, Conn.

SIU.

su pirmu laišku 
kurį sugrųžin-

J. Saldotas
17 Spring St., Union City, Conn.

an»-Aš jauna mergina 17 metų 
žiaus,pajieškau apsivedimui vaikino 
nuo 18 iki 22 metų senumo, kad butų 
bagotas ir mokėtų skaityt ir rašyt 
angliškai. Mano tėvas turi didelį b^- 
nį saliunų, kur gerai uždirbam. Atsi- 
šaukit prisiųsdami savo paveikslų 
šiuo adresu:

Miss Stella Laudanskiutė
1912 Sarah st.. SS Pittsburgh. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ntfo 20 iki 29 metų amžiaus. Geisti
na, kad butų siuvėja ir kad mokėtų 
angliškai rašyt. Aš esu 25 metų, siu
vėjas, turiu savo dirbtuvę, biznis ei
na gerai. Su pirmų laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslų, atsakymų duosiu 
kiekvienai.

Tayior ’ (43)
Box 10, Grays Lake, III.Pajieškau brolio Stanislovo Virbic- 

kio. Kauno gub., Telšių apskr., Jana
polės miestelio, taipgi kaimynų. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie ji 
žino malonėkite pranešti. (43) 

Algkas Virbickas
123 Lawrence st., Lavvrence, Mass.

Pajieškau apsivedinui merginos 
nuo 19 iki 22 metų, mylinčios šeimy
niškų gyvenimų, mandagios ir pado
rios. Su pirmu laišku prisiųskit pa
veikslų ir savo ypatos stovį. (43) 

J. L. B R.
444 N. Franklin st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau B. Audicko, sykiu, gyve- 
įome Muskegon. Mich. (42)

B. Waltsh
390 Reed st., Milwaukee, Wis.Pajieškau dėdės Stanislovo Januš- 

V»vičiaus. Kauno gub.. kaulių apskr. 
Ruzų valsč., Lapkasių kaimo. Apie ’ 
mėnesiai atgal gyveno Roehester, N 
Y. Meldžiu atsišaukti. (jo*

Bronislava Januškeviča'tė.
Box 7, Indep. Ice Co.. I.akeport, N.H

Pajieškau brolio P. Ainorio. Kaun 
gub, nntf Kupreliškio, 2 metai atga 
gyveno Lawrence, Mass.. dabar neži 
na u kur jis randasi. Meldžiu atsišau 
kti arba kas apie jį žino pranešti šiu> 
adresu: 142

A. Ainoris
R 1, Box 8._____ St. cho-les TU.

Pajieškau Juozapo Valuckio, Nau
miesčio pavieto. Geldoniškių parapi
jos, aštuntas m “tas Amerikoj. Yrr' 
daug svarbių laiškų nuo jo pačios i 
Lietuvos. Malonės atsišaukti arba ka 
apie ji žino pranešti. u2)

E. Geležiutė
279 Bolton-sL. So. Boston, Mass.
Pajieškau brolio Domin-r.ko Vaino 

riaus. Kalniškių kaimo. Kauno rėuy 
bos, Šiaulių apskričio. Papilės para 
pijos. Girdėjau gvveno lllinois valsti 
joj. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

” Martinas Vainorus (43)
39 Eiizabeth St.. W. Lynn. Mass.

I

Pajieškau vyro Jokūbo Gedrimo, 
Katino gub.. Raseinių pavieto, Švėkš
nos parapijos. Brooklyniškiams ge
rai pažįstamas, nes ilgus metus lai
kė bucernę ant Hudson avė. Potam 
buvo nusipirkęs tabako farmų Broad 
Brook. Conn. iš kur ir pabėgo 9 me- /’’*c~ _ ■_ i______ >.*__ v
prie kriaučių New Yorke, Brooldyne, 
ar Bronsvillėj. Meldžiu sugrįžti, vis
kas bus gerai ir viskas bus dovano
ta. Jis pats ar kas pirmas praneš 
man, aplaikys 5 dol. dovanų. (43) 

Katherinc Gedrim
R. F. D. Box 43, Broad Broek, Conn.

Pajieškau Mikasės Dumskiukės. p- 
vyro Januškienės. Yra laiškai iš I.ie 
tuvos nuo motinos. Malonėkit atsi 
šaukti. (42)

Mrs Adolfina Navigrusky
P. O. Box 174. St. Charlcs, III.

Pajieškau partnerių dvylikos vyrų

AMERIKOS LIETUVIŲ /“teiksiu laišku

PILIEČIŲ DOMAI.
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Komiteto valdyba laiky- 
:am savo susirinkime spalio 
5 d., š. m. po Nr. 193 Grand 
St., Brooklyn, N. Y’., rado 
eikalingu atsišaukti i Am. 

Lietuvių Pilietiškas organi- 
cacijas ir pavienius pilie- 
•ius, kad kiekvienoj Lietu
sių kolonijoj visi pilietiški 
diubai, draugijos ir pavie- 
riai piliečiai susijungtų i 
.-ieną balsuotojų grupę iki

t

gyvent ant fanuos. Turi būt nejau
kesni kaip 45 metų. Daugiau žinių 
— • ’ — - (42)

Jonas Endrulis
Box 219 Camp 2. Odanah, Wis.

Aš Jonas Endrulis iš Rvgos, pa- 
iieškan savo švogerio Kazimiero 
Drižio ir jo dukters Onos, po vyro 
Šukienės, 10 metų^atgal gyveno Phi- 
ladelphijoj. Kauno gub., Šiaulių pa

I
I 
i 
■ į 1 , —-»>•«--v-   S“ ~ i •- i

ateinančių rinkimų. Visiem 
jendrai susitarus privalėtų 
sušaukti masinius susirin- • 
rimus ir išnešti pareiškimą, • 
tad vietos Lietuviai pasiža- • 
!a remti tik tą partiją, kuri • 
'uotų tikrą pažadėjimą pri- į 
mažinti Lietuvos heprigul- į 
nybę. Taipgi yra reikalin- j 
ra gauti nuomones nuo | 
candidatų šiems rinkimams | 
taip jie žiuri į Lietuvos rei- J 
talus ir jos pripažinimą, j 
Amerikos Lietuvių Piliečių | 
Komitetas išrinko speciališ- | 
tą komisiją, kurios užduo- | 
tis yra kreiptis Į dabarti- Į 
nius S. V.* prezidentui kan- j 
iidatus ir jų partijų cent- ; 
•’us, kad išgauti pilną išsi- F 
eiškimą apie savo nusista- Į 
vmą linkui pripažinimo Į 
Lietuvos neprigulmybės. ! 
Taipgi minėta komisija su- < 
teiks visas informacijas, « 

bus gaunamos nuo •
teiks 
kokios 
Partijų ir jų 'kandidatų, 
toms 
kurios tik pageidaus. Labai 
butų pageidaujama, kad ki
tos kolonijos, turinčios ko
kias nors informacijas, su
teiktų A. L. P. Komitetui, 
nes toks apsimainvmas ži
niomis yra begalo reikalin
gas. todėl kad per spaudą 
tokiu trumpu laiku nėra ga- 
’ima susinešti, o vienok rei
kia kad visi Amerikos Lie- 
viai piliečiai turėtų vienoki 
taktą šiuose rinkimuose. j

Amerikos Lietuvių Pilie- 
Komitetas

L. G. Kaziunas
193 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.

visoms kolonijoms,

?1U

P»6«*ška" pusbrolio Amhrozie.ia’j' 
Vareikio. pirmiau gvver.o Cambridge 
M •’ss.: Kauno gub. Ukmergės apskr 
Znriečiu k«imo Yra svarbus reika 
Tas nuo tėvu. Kas apie ii ž’no. malo 
nes pranešti arba mts lai ats:šaul-ia 

” Antanas Palaima (43) 
95 Moore st, Cambridge. Mass.

Pajieškau hrolio sunaus Stepon- 
Kastantino. Kauno gub.. Tauragė1 
apskr, Kalniškių sodos: gyveno Cb? 
rago. Lai atsišaukia arba žinanriei 
malones pranešti. (42)

Ona Jonikienė

X

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

Pajieškau savo motinos Petrulės 
Ruzelienčs, iš Lietuvos; Kauno gub- 

I Rokiškio apskr., Panedelio valse., Fa-' 
gajų sodos; brolio Jono 13 metų ir 
dėdės Ignoto Margio- Nežinau kur 
motina išvažiavo, todėl meldžiu bro
lio arbn kurie apie juos žinotų man 
pranešti jų adresų, nes turiu svarbų 
reikalų apie tėvų ir seseris iš Lietu
vos. (44)

Alfoncas Ruzela
1620 Ruble st., Chicago, III.

Pajieškau švogerio Petro Šiaučiū
no, paeina iš Kovarsko volasties, Ro
manų sod., gyveno South York, Pa. 
Yra svarbi žinia iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba jį žinantieji pranešti, 
bus už tai atlyginta. (43)

Ig. Knašius
2510 Corse Rd, Sioux City, Iowa,

Pajieškau b’-olio Petro Bajoriuno j 
i 907 m. atvažiavo į Baltimore, Md., i
’ėliaus išvažiavo į Philadelphia, Pa. Į Pajieškau Jurgio ir Teklės Čibins- 
furių svarbų reikalų iš Lietuvos. Kas ‘ Kauno gub., Pandėlio valsčiaus, 
raneš tikras žinias aoie jį gaus $5.; Pašarančių kaimo. Kas jį žino arba 

itlyginimo (43) jjs pats tegul atšaukia. (43)
K. Jasulaitienė i “ Polionija Zikaučiutė

810 W. Lombard st., Baltimore, Md j 47 VVashington st., Cambridge, Mass.

Pajieškau savo brolių Jurgio ir Ana Netcel, pajieškau savo
liko šikšnių Bartininkų kaimo, j notvnos Marionos Netcel, sesers 
Yaumiesčio vals., Tauragės apskr., ■. Elenos ir Eganos ir brolio Juozapo 
zj-veno Chicągoje, III., dabar rodosi; Netcel, Kauno gub., Raseinių apskr.. 
andasi Springfield. III. Turiu labai | Batakių valsčiaus. Kas. apie juos ži- 
vkrbų reikalų. Meldžiu atsišaukti, ar 1!0 maionės pranešti šiuo adresu: . 
inanti juos, pranešti.* (44) i Silvestras Kriegievicz (44)

Rozalija Viziberkienė , jo2 Sherman st, Gardner, Mass.
110 Jackson st., Newark, N. J. !----------------------------------------------- —

---------- ' Pajieškau Juozapo Vištakio, prieš 
s-“'-1 Karę gvveno New Haven, Conn.’. iš 

Šiaulėnų Lietuvos Kauno gub., Panevėžio aos., 
...-------,—---- "J’’. Nočiunų vals.. Gelčių kaimo. Kas

Meldžiu atsišaukta,1 anįe jį įin0 malonės pranešti arba

(43)
Emilija Gednpinienė

South st. No. AVilmington, Mass

. į rajiesK.au
. Pajieškau švogerio Kazimiero Gai-, ^arę jryveno
ausi io. Staumokų kaimo, •
ai, Šiaulių apskr. Girdėjau kad gy-

■eno Chicagoj. —L’.l,.   ___  ___
rba kas iš pažįstamų pranešti, nes "faį atsišaukia, yra svarbus rei- 
uriu svarbų reikalų iš Lietuvos Už ^a]as_ 
iranešimų pirmam skiriu dovanų S2. !

Bronius Mockevičius (43) 1
120 Millbury st, Worcester, Mass. i

Pajieškau sesers . Salomėjos Kas-! 
>utis. iš kaimo Riedibos. Namačių 1 
-arapijos. po vyro vadinasi Klimienė. 
Yra svarbus reikalas iš Ll-i-------
taipgi pajieškau Marės 
ės,-girdėjau gyvena Brooklyn, N. Y.

Stanislovas Kasputis (441
4434 —35th st, Detroit, Mich.

APSIVEDIMAL
Pajieškau merginos arba našlės Ibi X\liIIllCHC. . — — -----. .. ,

š Lietuvos, apsivedimui, nuo 25 iki 3o metų, nnK- 
Kamiska;

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS RUIMAS SU 

VALGIU.
S. Side dėl vieno vaikino. Užmo

kestis sulyg pareikalavimo. (42) 
B. tValtsh

390 Reed st.. Milvvaukee, Wis.

PRANEŠIMAI.
KAMBARYS DYKAI.

Moteris ar mergina, kuri apsiimtų 
pridaboti vaikų, gaus kambarį uždy- 
kų dėl dviejų. Kreipkitės vakarais 
šiuo adresu:
Veronika, 210 Broadway, ant 3-čių 
lubų, So. Boston, Mass.

KAMBARYS dėl dviejų merginų ar
ba vienai; prieinama kaina ir švariai 
užlaikymas (43)

O. B. 444 N. Franklin st 
Philadelphia. Pa.

PRANEŠIMAS
Kurie užsisakėt knygų "Patarmės 

Merginoms” ir per tų laikų kitur per
sikėlėt, malonėkite atsišaukti, prisius 
darni savo senų, ir naujų adresų. Kny
ga bus jums atsiųsta, kad ir Lietu
voj butumet. (44)

F. J. Stropiėnė
30 Broadwav, So. Boston, Mass.

DYKAI PER :J0 DIENŲ
Duosiu dykai 12 štukų tam, kuris 

pas mane pirks 1 dol. vertės knygų 
arba knygų dėl gaminimo valgių ir 
kopimo visokių pečenkų. Rašyk šian
dien, o aplaikysi kataliogų. įdėk mar
kę dėl atsakymo.

J. Yerusevičius
Box 68, I,awrence, Mass.

smos, meilaus ir ramaus budo, augš- 
tos, gražios ir pilno kūno ir kad mo
kėtų muzikų' arba turėtų profesija ir 
mvlinti šeimyniškų gyvenimą. Esu 
našlys 48 metu, lietuvis linksmaus 
budo, iš amato dailydė. Malonės ar
čiau susipažinti per laiškų ir su pir
mu laišku malonės prisiųst paveikslų, 
kurį pareikalavus grųžinsiu. (43) 

A. E. Viršilas , 
2606 W. 24th st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
________________________ mm i8 ’ki Zl metu, nivlinčjps dorą 

Pajieškau dėdės Pet-o Kumborskio šeimvniskų gyvenimų- Merginos, no- 
rvveno West Virginia valstijoj, da-: rinčios susipažinti su geru vaikinu. 
>ar nežinau kur; paeina iš Kauno meldž'u afrišaukti pnsiunčiant pa- 
-,ub, Kretingos apskr, Garždų vals- veikslą. Platesnes suteiksiu
č;aus. . • (44) kiekvienai laišku. Paveikslą grąžinsiu

Malitonas Wainora i Ų- Bagdon
26 E 21st st, Bayonne, N. J. 726 W. 18th st, Chicago, III.

Paiieškau švogerio Antano Ilginio 
r draugo Franciškaus Stropo, taipgi 
'vogerkos Ilgenaitės, po vyro Rot- 
ienės, pirmiau gyveno Westville, III. 

Dabar nežinau kur. Visi Kauno gub,
“retinges apskr, Garždų parapijos. Į 

Jonas Vainora (4->»
Box 173, Bayonne, N. J.

PARDAVIMAI
PARŠIDUODA DUONOS KEPYK

LA'.
Geroj vietoj, biznis gerai išdirbtas. 

Parduosiu pigiai Gera proga. (42) 
F. A. Plekavičius

34 Clarendon st., Fitchburg, Mass.

PARSIDUODA DUONOS KEPYK
LA. Pigiai ir greitai. Biznis išdirbtas 
plačiai tarp lietuvių, lenkų ' 
Savininkas apleidžia šių šalį, 
tesnių žinių kreipkitės j>as: t 

P. Vasylius
106 Centrai st.. Ansonia,

ir rusų. 
Dėl pla- 

(42)

Conn.

CAMBRIDGE. parsiduoda 2 dviejų 
šeimynų namai, 4 ir 5 ruimų, kiekvie
nam name, gazai abiejuose namuose. 
"Furnice” šiluma viename. Randos , 
848 per mėnesį. Parsiduoda už $4,800. 
T. Conway, 580 Mass. avė., Cambrid
ge. Tel Camb. 95.

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

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

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

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus Į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkerį "Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvjertė kaizerio valdžią
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.

6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinke.
9. Kokios partijos rinkimuose "dalyvavo ir kiek kuri jų

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

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

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

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

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

„KELEIVIS”.
255 Broadway, So. Boston, Mass.

BLANKA (JtSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1-00 už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir žemupį, kuri "Kel." administraci
ja turi prisiųst man tUojau/kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.
Mano vardas. ...
Adresas ...
Miestas. ...

AKCINE “NEMUNO” BENDROVE KAUNE
''NEMUNO” BENDROBĖ TURI KAUNE DIDELE ŪKIO 
MAŠINŲ IR PADARGŲ DIRBTUVE. KURIOJE DIR

BA SUVIRS 200 DARBININKŲ.
UŽSAKYMŲ TURI IŠTISIEMS METAMS.

'NEMUNO” Bendrovės Dirbtuvės plėtimui reikia pinigų 
—Amerikos Lietuviams paskirta 4,000 Šerų. Jie turi 
būt išparduoti bėgyje 3 mėnesių. "NEMUNO Bend
rovės šėrus galima pirkti LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖJE, kuri ir pati paėmė, "NEMUNO" Bend
rovės šėrų už milioną auksinų.

NEMUNO” Bendrovės šėrų galima užsisakyti ir pas se
kančius LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS įga
liotinius :

r
AMSTERDAM, N. Y—P. J. Lalas, S. Ambrazas 4p 

J. J. Urbelis; ANSONIA. CONN.—V. J. šauklis; BAL- 
TIMORE, MD. — J. Trainis; BRIDGEPORT, CONN.— 
A. J.^Klimaitis; BROOKLYN, N. Y. —Sim. čekauskis; 
CHICAGO, ILL.—V. Dobkevičius ir J. Wiiliamas; CLE- 
VELAND, OHIO.—A. K. Mockevičius; DETROIT.MICH. 
—K. Abyšala ir K. S. Margis; E. VANDERGRIFT, PA. 
—J. M. Gaižhuskas; ELIZABETH, N. J.—Br. Kopustai- 
tis ir J. žalionis; E. CAMBRIDGE, MASS.—L. Studen
tas; HARTFORD, CONN.—P. Mamar.tanskas ir J. Val- 
kevičius; HERKIMER, N. Y.—V. židanavičius; LO- 
WELL, MASS.— J. Sadauskas; MANCHESTER, N. H. 
—P. A. Andrejunas; NEtVARK, N. J.—A. S. Trečiokas; 
PATERSON, N. J.—Pr. Biliūnas; PITTSBURGH, PA.— 
J. A. Janulis; SPRlfiGFlELD, MASS.— M. Skriabis; 
TRENTON. N. J.—J. Bačalis; UTICA, N. Y. —J. Russas; 
VVATERBURY, CONN. — A. Osteika; WORCESTER, 
MASS.—V. M. Čekanauskas ir P. Gumbulevičius; WY- 
OMING, PA.—J. Kadaras.
"NEMUNO" Bendrovės Šeras duoda pilną balsą jo savi

ninkui Galima pirkti ir po vieną šėrą.
Klausdami informacijų ir siųsdami pinigus, adresuo

kite šitaip:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORAT1ON
"Nemunas” Dept.

294 Eighth Avė., New York, N. Y.
_ -t__ - . , — , ■ 1 IĮ — ——x

PARSIDUODA .FARMA.
80 akru žemės. 20 akru dirbamos, 

o likusioji ganykla ir miškas, 4 kar
vės, 1 veršis, 2 karvės t ei ingos. 1 ar
klys, 30 vištų, 9 tonai šieno, visi pa
dargai. vežimai, mašinerija, didelis 
sodnas vaisiniu medžių, 5 ruimų sta
bą, banė. vištininkai, visi javai, vis
kas-t:k už $2.600. įmokėt $1.500. (43)

Nathan tVeislers Farm Agency
9 School st., Danielson, Conn.

• PARSIDUODA FARMA.
200 akrų žemės, 50 akrų dirbamos, 

geros ganyklos, dideli miškai, 4 kar
vės, 2 veršiai, 2 arkliai. 1 kumeliu
kas, 4 kiaulės. 50 vištų, 30 tonų šie
no, vežimai, karietos, visoki padar
gai. mašinerijos, didelis sodnas, 7 rui
mu stvbo, 2 banės. vištininkai, arti 
miestelio ir markietų. viskas už 
83,900. įnešt $1,800. Didelis pigu
mas. (43)

Nathan Weislers Farm Agency
9 School st., Danielson, Conn.

PARSIDUODA FARMA.
53 akrai geros žemės. 40 vaisiniu 

medžiu, 5 ruimų stuba. dvi banės ir 
dar 4 kitokį.bildingai. Viskas gerame 
stovyje. Taipgi 2 karvės, 2 arkliai, 
■10 vištų, visoki ūkės padargai ir ve
žimai, 4 ir pusė mylios iki miesto. 2 
mylios iki gelžkelio. Mokykla arti. 
Kaina visai pigi. Reikalauju tik 
1700 dol., pinigais ir 1000 dol. paliks 
skolos. Skola ant lengvu išlygų. Atsi- 
šaukit greitai, nes turi būt parduota 
ne vėliaus 26 spalių, 1920. Rašykit 
angliškai. (42)

Isooc Kirinan
South Scituate. R. I.

! LIETUVIŲ LAISVES MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTE

AVaukegan. III.
Draugystės administracija 1920m.:

Pirm. K. Vaitekūnas, 822 8th st., 
Waukegan^ III.

Pirm, pagelb. Jonas Valia, 1349 
Park avė., Waukegan. III.

Užrašų rašt. K. Dimša, 812 8th st. 
Wankegan. III.

Fin. rašt. Antanas Mikna, Sheri- 
dan Rd.st., tVaukegan. III.

Kasos Glob. M. Valintikonis, 1346 
So. Park avė., Waukegan. III.

” ” Jonas Visockis, 1206 Lincoln
st.. Waukegan. III.

Kasierius Ant. Kripas, 774 Marion 
st.. Waukegan. m.

Knygiai: Vincas Gabris ir Kazi- 
’ mieras Ambroziejunas.
Į Maršalai: A. Peikus ir Jonas Jo
kūbaitis.

rajiesK.au


r
Lietuvos Atstovybes Ame 

rikoje Atsišaukimas.
jungos ir Lietuvių Piliečiu 
Sąjungos įstaigos per savi 
narius ir organizacijas ne
atidėliojant nė dienos sku 
binas rinkti aukų tėvynė: 
apgynimui, o ir pačių Lais 
vės paskolos bortų kuodau- 
giaus parduoti. Suvienodi- 
jimui gi viso pašalpos ir gy
nimo darbo tesiunčia visos 
organizacijos ir pavieni as
mens surinktas aukas Lie
tuvos gynimo reikalams per 
Lietuvos Misiją, kurioj ma
joras P. Žadeikis yra musu 
kariumenės, o kun. J. Žilius 
musų Šaulių organizacijos 
atstovais.

Šiandien Lietuva yra di
džiausiame pavojuje ir nuo 
Tusų, sesutės ir broliai ame
rikiečiai, pagelbos daug kas 
pareis. Todėl stokite visi 
darban.

Spalių 9 dieną ir per nak
tį iki spalių 10 į Lietuvos so
stinę Vilnių po atkaklios 
kovos su musų kariumenę 

. įsiveržė lenkų dvarponių 
gvardija, generolo Zeligovv- 
ski'o vedama. Lenkų val
džia skelbia pasauliui, buk 
Zeligowski’s padaręs tai be 
žinios ir pritarimo lenkų 
valdžios ir vien tik spyria- 
mas lenkų ir lietuvių karei
vių, kurie pareiną iš Vil
niaus, Lydos ir Gardino ap
skričių; tuo tarpu gi pačia 
me Vilniuje lenkų kariume
nės vadas Dzienkowski 
skelbiasi, kad jis pildąs len
kų valdžios įsakymą, ir kad 
jo kareiviai, užėmusieji Vil
nių, visai ne Rylų Lietuvos 
gyventojai, bet poznaniė-, 
čiai ir galicijonai, iš kurių 
liko sutverti, lygiai kaip ir 
bolševikai yra darę, balta
rusių, lenkų, ar lietuvių pul
kai.

Visa tai daroma tuo tiks
lu, kad įtikinus pasaulį, buk 
šie kareiviai, kaipo Lietuvos 
gyventojai, yra sukilę prieš 
Lietuvos valdžią ir reika
lauja. kad Vilnius, Lyda ir 
Gardinas prigulėtų Lenki
jai. Tai yra melas, kursai 
šiandien kiekvienam aiškus-, 
nes ir patsai Vilniaus už
puolimas buvo padarytas 
sutartinai su centrale lenkų 
kariumenės vadovybe, su 
žinia Lietuvos išgamos Pil
sudskio. Jau buvo pirmiaus ; 
pranešta, jog Tautų Lygos 
kontrolės komisija buvo 
nustačiusi karo paliaubas ] 
ir sustabdžiusi tarp lenkų ir ] 
lietuvių mušius nuo spalių 
<3 dienos 10 v. iš ryto: bet 
spalių 6 dieną 6 vai. vakare 
lenkai, nepaisydami nė pa- 

> darytosios su mumis sutar
ties, nė Tautų Lygos Įsaky
mo, pradėjo pulti visu fron
tu musų kariumenę apie 
Varėną ir ‘Bekšus, ir tokiu 
budu sulaikė musų kariu- 
mene apie Varėną, užėmė 
geležinkelio stotį; o spalių 
7 dieną lenkų kariumenė 
pradėjo antpuolius 
Bastūnus stotis geležinke- j 

Jio. kursai eina nuo Vilniaus 
linkui Lydos. Tuo budu 
lietuviai negalėjo atitraukti 
savo rezervu nuo Varėnos, 
nei jokios kariumenės da
lies nuvežti geležinkeliu nuo 
Varėnos Vilniaus link, nes 
lenkai buvo užėmę Varėnos 
geležinkelio stotį. Iš to yra 
aišku, jog Zeligowskio žy- — 
gis ant Vilniaus buvo pa
remtas ir kitomis lenkų ka- 
riumenės dalimis,“ ir ’§i'an~ 
dien tebėra remiamas.

Lietuviai yra išmušę vo
kiečius bermontininkus . ir 
nėra jokios abejonės, jog jie 
išmuš prigaulingai įsiver
žusius lenkų dvarininkų at
vestus Lietuvon poznanie
čius, galicijonus ir kitus len
kus, kurie yra kaip koks 
maras užgulęs ant Lietuvos.

Lietuvoje musų žmonės 
jau yra nusprendę iki pas
kutiniųjų kovoti ginklu 
prieš tuos uzurpatorius, or
ganizuoti partizanų burius 
ir šaulius, ir vilingas, melu 
prisimetęs priešas bus iš 
Lietuvos išvytas. Lietuvos 

.žmonėms ištiko didis ir gar
bingas darbas, bet tam dar
bui privalo padėti ir Ameri
kos lietuviai. Dėkitės, bro
liai ir sesutės, prie tos kovos 
kuomi tik galite padėti, o 
ypač Amerikos doleriu.

Savo valdžios skatinamas 
šiuomi kviečiu visus, prie 
kokiu kas tik organizacijų 
neprigulėtų, dėtis visa savo 
energija prie Lietuvos nuo 
priešo-lenko išvadavimo, 
prie jos apginimo. Tegul vi
sos paskolos stotįs, visos 
Amerikos Lietuvių Rymo- 
Katalikų Federacijos, abie
ju Susivienijimų. Tarybų, pany, i«sw- vo »< 
Fondų, Liet. Socialistų Są- Avė., Chicago, III.

J. Vileišis. 
Liet. Atst. Amerikoje.

Raudonarmiečių plėšimai 
Landvarave.

.Rugpiučio 14 d. apie 6 vai. 
vakarą į Krosnos sodžių 
(netoli Landvaravo geležin
kelio stoties) prie būrelio 
musų kareivių atbėgo su
judintas vaikinas Chalec- 
kis ir pranešė, jog jo namus 
užpuolė 3 ginkluoti raudon
armiečiai, plėšia ir reika
lauja pinigų.

4-to pėst. pulko kareiviai 
—Gražulis Juozas. Višniau- 
skas Kazys, Palmanas Os
valdas ir dar du atsiliepė į 
vaiko ašaras ir, paėmę gin
klus, nuvyko i Chaleckio na
mą. Kieme jie rado raudon
armiečių vežimą, prikrautą 
druskos, drabužių, moterų 
sijonų, švarkų ir, pamatę 
plėšikus, suriko "rankas 
augštyn.” Į tai' vienas rau
donarmiečių šovė, kitas me
tė bombą, kuri netruko. 
Prasidėjo šaudymas iš abie
jų pusių. Musų kareivių ku- 
lipkom nukautas vienas 

j raudonarmietis, kurio pa- 
} varde Morozovas ir kurs
1 ėio ’ Landvaravo valsčiaus 

apie Revoliucinio Komiteto pa
reigas. Kitas raudonarmie
tis Galmukovas, kurs buvo 
"črezvičaikos” narys, sužei
stas. Plėšikai pašovė Cha- 
leckį. Musų kareiviai suėmė
2 raudonarmiečius ir išsive
žė i savo dali, o susibėgę so
džiaus -gyventojai atsiėmė 
iš vežimo savo turtą.

"Lietuva.”

KBEEfVI?

CUNARD LINE

Kreipkitės Į artymiausi Cunard agentą.

Švedijos Amerikoniška Linij
24 STATĖ STREET. NEW YORK CITY

Greitas pasažierinis patarnavima T Y'E’D/A ITT im A
iš New Yorko per Gothenbergą į *-*>*-•* V “ ** •

LAIVAS STOCKHOLM. IŠPLAUKS SPALIŲ 28 DIENĄ. 
Trečia klesa j L1EPOJŲ ir RYGĄ $145 ir $5 karės taksų.

Trečios klesos pasažieriai yra sutalpinami į puikias kajutas do 
2, 4, ir 6 ypatas.
Dėl Laivakorčių ir-informac ijų apie pasportus, kreipkitės prie 
vietinių agentų. Ž

Padaryk vešų kambarį smagiu

f*'

Tap, tai yra tikras rūkymas!
Tikrai esate užtikrintas su gerais • ig^re 

» !«*«• Chesurnvld-
Tai yra tie cigaretei, kuriuos jų* esl ’ 
švelnus ir priimnųs, jie užganė-na ne 
ypatingai jautrų skoni. r.irkiš-
Niekas daugiau kaip tik £urio yra

-

Perfeccion Aliejinis Pečius iš
blaškys rudens šiurpumą iš ne
ina kna u.s kambario. Jis labui 
parankus— lengvai perkelt, len
gvai pripilti, lengvai išvalyt.

Jis yra orgamentu visur. Ir jis šildo 
per aštuones valandas su galionu ge
ro, čysto socony Kerosinu.
investyk i Perfection Pečių šiandien 
ir garekis visą š) rudenį, neinančią 
žiemą ir pavasarį.
Geresne v art “t Soconv Kęrosine

PERFECT1ONOi Heaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

LAIVAS SAXSONIA 
Išplauks 

SPALIŲ-OCTOBER 30 D., 1920
TIESIOG I HAMBURGĄ.

Kabina ................. $180.00
TREČIA KLESA

į Hamburgą ........................  $125.00
į Eydkunus per Hamburgą .... $130.40 

Karės taksų $5.00.

hesterfield
DRAUGAI, platinkite ” Kelely'į’ tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00.

i PAMĖGDŽIOTOJAI.
i Visuomet ir visur buvo 
pamėgdžiotoju, visose, šako
se dailės, išdirbvstės ir tt. 
Lotinu poetas Horace savo 
svarbiame rašte "Epistles”, 
išleistame apie 1Q m. prieš 
Kristų, išsitaria prieš savo 
pamėgdžiotojus šitaip aukš
tais žodžiais: "Imitatores 
servum pecus (Pamėgdžio
tojai — tai vergiškos gau
jos). Geros poemos yra pa- 
megdžiojamos (imituoja
mos), geros gyduolės taipgi 
vra pamegdžiojamos. Vie
nok pamėgdžiojimų rezulta
tai visuomet yra tie patys: 
kiekvienas prastas. Jeigu tu 
nori gaut gerą gyduolę, vi
suomet stengkis gaut origi
nališką. Jeigu tu jieškai pa- 
trelbos delei pataisymo ape
tito, viduriu užkietiejimo, 
galvos skaudėjimo, nerviš
kumo ir tt., pirks originališ
ką Trinerio Kartųjį Vyną, 
išių gyduolių nėra tuščia 
vardas. Jos yra per daugelį 
metų atydžiai išstudijuotos, 
išbandytos ir užgirtos kaipo 
garsusis Trinerio Kartusis 
Vynas. Visuomet prašyk 
pas savo aptiekorių arba 
gyduolių pardavėją origina
liško Trinerio Karčiojo Vy
no ir kitų Trinerio gyduo
lių. — Joseph Triner Com- 
panv, 1333- 45 So. Ashland

$9» Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo- r 
tas su išrašytais 
dubeltavais vir-1

- - šais. Labai tei 
singas, ypatinga 

važiuojantiems žmonėms.
j v. -- ..—'‘•juvaici, uMds įsi 
Kas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me- 

siusime šį jaikrodėlį ant kiekvieno ad-

gelžkeliu. . J—J—Z.mUlsdIX3.
..rel^la visuomet tikras lai 

ly J patingas pasiulijimas. Mes iš 
siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso uz$$>.75 C. 0. D. ir persiuntime 
kastus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento., Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met uz tos} pat laikrodėli ašie $25.00 
iei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai st 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
S06 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

KI-M01D5
(Plotkėlės ar Grūdeliai)

Dėl VIRŠKINI M O 
arba be vandenio; 

malonios priimt. 

GREITA PAGELBA 
Kainą; 25-50-75c.

Išdirbti per Scott ir Bowen
IŠDIRBĖJUS

SCOTT S EM L LSIJOS

j Daktaru Ofisai
j 22 TREMOXTIiiWorS, s»

BOSTON. MASS S* 
» Kalbame Ruskai ir Lenkiškai 
Į .. vypi moterų slaptas 
I j*mą’ krauj° igas ir n»silpnė- 

• ukPri7’ą epzeminaciią ir kraujo

*

Nauja knyga RECEPTAI ir SEKRETAI (apsisaugojimui nuo įvairių li
gų), tik dabar išėjo iš spaudos. Tokia knyga turėtų rastis pas kiekvienų 
suaugusį vyrų ir moterį, nes joje yra visiems labai naudingu patarimų. 

Kurie nebūtų užganėdinti gali gautidaugiųu patarimų pas knygos leidėjų 
Beabejonės į knygų visko negalima parašyt. Knygoje yra šimtai receptų 
nuo visokių ligų, kokios ten nebūtų. Yra visokių mosčių ir antiseptikų ir 
tt. Knygos kaina tik $2. Platintojams dabar duodame didelį nuošimtį. Pi
nigus siuskit tik money orderiu,-adresuodami

Wm. L. MATULIONIS ........ ______
Post Office,___________ West Frankford, III. BAM5KBIN0

Ar rizikoejat su savo sutaupymais?
DAUGELIS ŽMONIŲ SMARKIAI APSIGAVO.
Kada jus sergate, tad jus kreipiatės prie patyrusio 

daktaro.
Kada jums skauda dantį, jus kreipiatės prie paty

rusio dentisto.
Kada jus norite gaut tiesų patarimo, kreipiatės 

prie patyrusio advokato.
Kode! tad jus pavedate jūsų sunkiai sutaupytus 

pinigus tokiems žmonėms, kurie prižada jums 
augštus procentus, neatkreipdami jokios aty- 
dos ar tie žmonės turi užtektino patyrimo kad 
galėtų atsakančiai investinti jūsų pinigus.

Per 60 metų šioji banka buvo vedama prakilnių 
žmonių su dideliu bankiniu patyrimu.

>

I

*

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

DEPOSITAI PRIIMAMI 
nuo $1.00 iki $2000.

Procentai prasideda ant padėlių 
nuo 1 d. Lapkričio.

Pasidėkit savo pinigus į

Franklin Saviūgs Banka
BOSTONO MIESTE

6 P ARK SQUARE
4

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

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAMBI NO, 
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazii, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbėję 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras. 
F. AD. R1CHTER & C0., Buk Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

i i
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ATYDAI LIET UVIŲ ATYDAI
DYKAI

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.

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

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



vena įieuiueie gruzinų Kurs vadovavo Gruzijos tai- pasiekė ir priversti buvo pa 
tauta. Tai viena seniausiųjų kos delegacijai; pradėjo tar- daryti su gruzinų respubli

padaryt su vokiečiais tam

f

u. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY,

ir

I
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Prašyk Aptiekoje
Duoti Jums
Colgate’s

Lie- v 
(se- f 
per- | 
yra j

MOTERIMS PLAUTIS 
, ČIRKŠLĖ $2.45.

Ką ti išėjo iš spaudos jnauja knyga 
. Knygu

tėje aprašoma visokias vaistiškas žo- 

gu ir kaip vartojama. Su lotyniškais j 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali I 

* jas gauti bile aptiekoje. Apart to,!
’ ’ ” ----- ------------ -------------- _i__ _ j

lybių ir receptų. Tokia knygutė yra

(35)

LAIVAS ”SUSQUEHANNA”
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
LAPKRIČIO-NOVEMBER 17-tą DIENĄ

pasitenkinimu rekomenduoja, 
ryta iš minkšto raudono gumo, jtąipjL 

kia plačiai j šalia,'taip kad plauja 
sas dalis vietos. Prisinsk 82.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi-

F1SHLEIGH & COl> 9S4 
CHICAGO, iLU

Kabina iki Bremeno $185—$210 iki Dancigo $135
Trečia klesa iki Bremeno $120 iki Dancigo $130.

Karęs mokesčių $5.00

Kreipkitės tiesiog Į

45 Broadvvay, New York City 
arba prie vietinių agentų.

i DAKTARAS NAMUOSE. I !
va .o 0,m„av0 ...

i DAKTARAS NAMUOSE.
t t:;_ _z___
j les, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių Ii-

užvardyjimais, taip kad kožnas gali

yra daugybė gerų pamokinimų, slap- 
: ,’tvbių ir receptų. Tokia knygutė yra 
, ikožnam reikalinga. Preke tik $ 1.00.

M. ŽUKAITĖS
! 1 451 Hudson avė., Rochester, N. Y.

kitus mažesnius, vienų gru- nėms organizacijoms, 
zinų gyvenamus kraštus, f

a

1

Georgijos Respubliką.
Kaukazo žiemos vakaruo-( toliau žygiuot. Čchenkeli, 

se n^^elė gruzinų kurs vadovavo Gruzijos tai-

pasaulio tautų. Jos istorija tis skyrium su vokiečių at
siekia gilios senovės ir gana stovu. Iš kalbų paaiškėjo, 
įdomi; bet čia man rupi kad turkų barbarų okupaci- 
trumpai paminėti tik Geor- jos sektųsi išvengt, jei Gru
zijos (Gruzijos) respublikos rija paskelbtų save nepri- 
susikūrimą ir pažymėt kai klausoma valstybe ir tiktų 
kurios jos ypatybės.

Prieš karų Georgija pri- tikrų konvencijų. Kadangi 
klausė Rusam ir, žinoma, j " *
buvo šalis, kur socialdemo-j 
kratai turėjo labai daug įta- j 
kos. Ji davė eilę žmonių, ku
rie vadovavo rusu socialis
tiniam budime ir žinomi bu
vo visam pasauly, čia gali-i 
ma paminėt Ceretelį, Džior- 
dami, čcheidžę ir kitus. Ga
lima buvo manyt, 1 ,
tik čia ras gerą dirvą darbi- tama, savaim išnyko Reikia

kito išganymo nebuvo, 
Čehenkeli savo atsakomybe 
vokiečių sąlygas priėmė. 
Tik dabar, kitiems reikalau
jant buvo paskelbta Georgi
jos nepriklausomybė. Ją 

i tuojau pripažino vokiečiai 
ir atsiuntė savo kariumenės 
saugot jos neliečiamybę, 

kad kaip1 Turkų pretenzijos, suprari-

ninkų tarybų,’ proletariato j pasakyt, kad vokiečių ka- 
diktaturos ir kitos bolševi- riumenė paliko Georgijoj 
kų skleidžiamos idėjos, jei, apie save geriausio atmini- 
žinoma, .laikyt, kad tarpimo, nes elgės labai korek- 
bolševizmo ir socializmo tingai.
yra ankštus ryšiai. Bet kaip Dąbar gruzinai jau išsi- 
tik naujausia Georgijos is-į žadėjo Užkaukazio valsty- 
torija ėjo kitais keliais. bės minties ir ėmė kurt val- 

Ištikus pirmajai rusų re-1 stybę tautinėse sienose, 
voliucijai 1917 m., laikino- Nors veikė Tiflise gruzinų 
sios rusų vyriausybės inici- tautos taryba, bet faktinai 
tyva susidarė vadinamoji visa valdžia priklausė dar- 
Užkaukazio vyriausybė su bininkų tarybom. Prieš ke- 
seimu prieky. Jos žinioj bu- lis mėnesius atidavęs Gruzi- 
vo visas pietų Kaukazas, i ją turkų malonei ir kurį- lai- 
gyvenamas visos eilės tautų ką tylėjęs, vėl prabilo Mas- 
tautelių. Stambesnios jų bu- kvos Leninas. Jis parašė no
vo: gruzinai, armėnai ir to-i tą, išmetinėjamas Gruzijos 
toriai. Gruzijoj susikūrė į yyrjąusybei, kam ji bičių- < 
darbininkų tarybos, kuriom liuojasi su ‘vokiečių impe- j 
vadovavo paminėta sočiai- rialistais” ir neina drauge į 
demokratų (menševikų ) i su visais rusais "ginti ręvo- <
partija. Kaip žinoma, soc.- liuciją.” Tai buvo vien ty- « 
demokratai, bent pirmiau, čiojimasis iš tiek kentėju- ; 
labai maža domės tekreip- sios gruzinų tautos.
davo Į tautinį klausimą. Ge- Vokiečiuos kilus revoįiu-H 
orgijos socialdemokratai i cijai, vokiečių kariumenė !
net neturėjo savo partijos, i apleido Georgiją, bet jau ! 
bet priklausė bendrai nišų valstybės kūrimo darbas ! 
socialdemakratų partijai, buvo nuėjęs gana toli. Susi- j 
Jie nekėlė pradžioj taip pat į organizavo nedidelė, bet ga- ; 
Gruzijos nepriklausomybės na stipri kariumenė,' tautos 
klausimo; tenkinos laikino- gvardija, kūrės vietų savi- 
sios Rusų vyriausybės pa- > valdybės. Galingos gruzinų 
siūlyta autonomija užkau- darbininkų tarybos ne tik 
kaziui, t. y. autonomija ne ’ nerodė noro savo krašte 
tautinėm sienom. Tai, ko tuojaus skelbti proletariato 
nenorėjo daryt vienintelė diktatūra, bet "ėmė ruošti 
Įtakinga Gruzijoj soc.-dem. Gruzijos'Steig geimo Įsta- 
partija, vadu oda m o s tam tymo projektą. Darbininkai 
tikrais teoretiniais moty- gerai buvo įsižiūrėję į rusų 
vais, privertė padaryt pats "rojų’’ ir savo krašte tokio 
gyvenimas. . "rojaus” nenorėjo. Demo-

Užkaukazio vyriausybės-kratiniais pagrindais rink- 
darbas bemaž nežengė i tas Seimas susirinko 1919 
priekį, nes čia nuolat kovojo metais. Jis gan įdomus savo 
įvairios tautos, o vpač toto- sudėčia. Į steig. Seimą iš- 
riai ir armėnai. Tuo tarpu rinkta 100 socialdemokratų 
Rusuose jv’vko spalių mėne- iš 130 atstovų. Seimas jau 
šio bolševikų revoliucija, paruošė konstituciją. Dar- 
Rusai susitaikė su vokie- bininkų tarybos ten visai 
čiaiš ir kitais buvusiais savo i neminimos, kaip vynausy- 
priešais. Lietuviu Brastos bės įstaigos. Bet jos vis tik 
sutartis reikalavo atiduoti nenustoja veikusios. Jos 
turkams Karsą, Batumą ir j virto darbininkų profesi- 
kitus mažesnius, vienų gru- nėms organizacijoms.
zinų gyvenamus kraštus. Jau Seimas įvykino že-. 
Žinoma? tai sukėlė gruzinų mes reformą. Be atlygini- • 
t_ _______ . . .
nimo. Maža, kad bolševikai vatinės žemės. Buvusiem

1 žus Į šalį, gvardijos štabas 
leidžia atsišaukimą į kitus 

„krašto gyventojus, kviesda
mas juos padėt ginti respu
bliką. Rusai savo tikslo ne- 
—lėkė ir priversti buvo pa- J • • 1 1 •
ka taiką.

Vėliausiai Azerbeidžane 
buvo paskelbta tarybų res
publika. Maskvos nurody
mu ši nauja respublika pra
dėjo karą su Gruzija. Ne
žiūrint, kad rusai gausiai 
sušelpė ginklais Azerbei- 
džaną, ir šis bolševikų žygis 
liko be vaisių: Gruzija nu
galėjo Azerbeidžano raudo
nąją armiją.

Baigdamas paminėsiu, 
kad gruzinų vyriausybė, ku
rios prieky stovi žymus so
cialdemokratų vadas Džior- 
dami, susideda vien iš so
cialistų. Be kitų klausimų, 
ji uoliai rūpinasi jaunuome
nės švietimo reikalu. Įkurti 
net trįs universitetai. Kelios 
dešimtis gruzinų studentų 
vyriausybės lėšom mokos 
vokiečiu universitetuos. Jie 
gavo į Vokiečius keliauti 
net du mėnesiu, o vyriausy
bė-kiekvieno kelionei išleido 
apie 2.000 italų lyrų.

Tiem musų piliečiam, ku
rie rusų tarybų valdžią lai
ko tikra darbininkų valdžia 
ir laukia iš Maskvos išgany
mo. febai butų sveika gerai 
Įsižiūrėti gruzinų respubli
kos pavyzdžio. J. K.

("Lietuva.")

Suteik savo dan
tims perlų bal
tumą, šveisda
mas juos su 
Colgate’s.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 

; gėlimai greitai nustoji, jeigu patrini su 

> PAIN-EXPELLER 
Vaizbažeuklis uires. S. V. Pat. Ofs.,

(Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsuįį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu ikaro (Am i>vr) 
VaLfcaieaMį. '

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslu parodo , kstp 

! nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa- 
l sitraukt nuo sosto. Revoliucijoms 
1 risi aplinkui apsupę su raudonomis 
l vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
veikslas vpalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 o, o mee prisiusime 
jums paveikslą. Galite suvyniot Žte. 
į popierą ir pasiųst prastame 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS” 
. 255 Broadway,

So. Boston, Mass.---- —------------- i.

Vardas ’COLG VTE1 ant tui- 
)eto daiktų garantija tyrumo 

tikrumo ir puikins rūšies.
Įsteigta 1S06 m.

I 
I

*.^S QŲ|C1^

AR ESI SVEIKAS? Jeigu viduriai 
netvarkoje. GARF1LAK duos jums 
greita palengvinimų. Greit veikia ' 
paliuosuoja vidurius ir iščystin krau
jų. Nesiųskit pinigų bet iškirpkit šį 
apgarsinimų ir prisiųskite sa adresų, 
gausit dykai sampelį.
GARFO CHEMICAL CO. DepL L11

141 Avė. A. New York. N. Y.

salutaras!!
*
♦ 
*

L

S
i

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

, STOVAI.
Veda provas. civvliškas 
kriminališkas.
66—67 Jourr.al Building

262 WASHINGTON STP.EET,
BOSTON, MASS.
TeL Main 3334

Prašalinkite Slogą su
*

QU1NINE I

Pegelbsti.

Cascara yra £•-

i

ATGAUS JUMS:— 
APETITĄ,
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug 
karstų pftgal 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 musų 
tam tikrų aprašymų apie 
įvairias lekarstas—siun

čiame persitikrinimui dy- ! • 
kai.

SALUTARAS DRUG 
CHEM. CO.

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

CHICAGO, ILL.

GASCARA
FUR

Colis, CuiigLt La Grippe

» Užleistas šaltis yra Pavojingas
NeatsiduA likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaistus po ranka 
dėl pirmo nusičtaudėįimo.

Prašalina šalti i 24 valandas
Gripą i 2 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.

Ouiniaas šitokios formos nepadaro efekto galvoj' _
riauslas paliuosavimui Tonikas—Nėra Migdomi Hiil-o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

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

Vyrai ir moterjs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalinti. Nebus 

daugiau niežėjimo, kasimosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų.

RUFFLEN
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas gaivos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
9 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. -Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar rnoney order. kuriuos siųskite šiuo adresu:
———F. AD. RJCHTER <9 CO., 326-330 Bro&dway. New York

tarne didžiausio pasipikti-1 mo nusavinamos visos pri- i *tą «rk«« tūkstančiai m^tėrų 

nimo. Maža, kad bolševikai i vatinės žemės. Buvusiem X»-
nasirašė tokią taiką. Lėni-;savininkams palikta: i) ge- m savyje » uncijas vandens, &*š- ' _ _ . 1_ ____ _________________ kia plačiai 1 saus, tam kad nlania

vyriausybei notų, reikalau-idų žemės tik 7 dešimtines; 
damas tuojau atiduoti tur ~
kams paminėtas vietas. 0! 
turkai, matydami rusų silp-į 
numą, ėmė Įrodinėt, kad 
jiems reikalinga visas Už- 
kaukazis ir ėmė veržtis Į 
Georgią.Armenai vien savo 
sienas saugojo; Azerbei
džano totoriai žodžiu žadė
jo paramos, bet širdy laukė 
savo vientikiu ateinant ir, 
žinoma, nesiuntė nei vieno 
kareivio Georgijos sienų 
ginti. Gruzinam teko vien 
savo jėgom gintis nuo ne-

♦ kultūringo užkariautojo. 
' Susiorganizavo pirmieji sa-j 

vanoriu, daugiausia moks
leivių, būriai. Jie maža te
pajėgė gintis. Turkai paėmė 
Karsą, Batumą ir žiojos vi
są Georgiją praryt Susikū
rė laikinoji Gruzijos vyriau < 
sybė. Ji kreipės į turku ir i

‘ vokiečių 'karo vadovybes ] 
šildydama taiką. Turkai ; 
nuo savo reikalavimų neno- į

nas ėmė siusti Užkaukazio ros daržų, vinuogynų.ir so-
“ •• • . i < i » • —--------- ---- - • r—r ----------------- ---------------------

2) javais sėjamos žemės — 
, po 15 dešimtinių ir 3) ga- 
j nykių — po 30 dešimtihių. _ 
i Žemės gavo <' 
smulkus ūkininkai, nes gau- f 
singo sodžiaus proletariato 
luomo Georgijoj nebuvo. Iš- i 
leista eilė darbo apsaugos | 
įstatymų. Įvesta savotiška f 
pramonės įstatų kontrolė. I 
Išleisto įstatymo keliu vals- f 
tybė pasidarė pusės stambe
sniųjų pramonės įstaigų ak
cijų savininkė ir tuo biidu 
jas kontroliuoja.

Suprantama, kad Maskva 
j neiškentė nemėginus uždėti 
! savo leteną šiai respublikai. 
Pirma kart rusų tarybų val
džia stačiai pasiuntė savo 
kariumenės dalį prieš Gru
ziją. Gruzinų vyriausybė ir 
darbininkų tarybos suorga
nizavo paminėtą tautos 
gvardiją ir atrėmė puolikus. 
Įdomu, kad gruzinų "tautos 
gvardija” sudėta vien iš dar 

rtjo atsisakyt ir vis žadėjo Ibininkų. Tik priešui įsiver-

daugiausia ^©s®®®©©©©©©©©©©©©©®®®®*^
Vardan Savo ;

Vidurių!
PABANDYK "LIEPILKOS“ H 

Garsaus Viduriu Specialisto i [
Gyduolių nuo < •

Kroniško Vidurių Užkietėjime • ’ 
Ir nuo to paeinančių ligų, kaip < ’ 
‘i’1 S-- NU° Iijr’jisto galvosi! skaudėjimo, nuo visokių šleikš < > 
tumų nuo apetito nustojimo 1 ’ 
nuo liežuvio apdengimo plėve’ i I 
min si UI___
tumų nuo apetito nustojinio nuo I10711V1A ’
nuo atiduodančio 'biopc. ^kva- 
po. nuo vidurių nemaiimo ir 
nuo aitrumo.
Stebėtinos vudurių valytojo,, 
kurios veikia be skausmo. Tos 
gyduoles tveria savyje Duj_ 
kiaušius vaistus, kokius tik ni 
mpai ir gabumas gali paga 
minti. Siunčiama by kur aDlai 
kius vieną dolerį. Pinigai gr»l 
einami, jei neužganėdinta# 
Antrašas:

Lietuviška Pilių Co.
P. O. Box 1206,

WATERBURY, CONN.

Didžiausia Koksu 
Kompanija Pasaulyje

I

Pasiūlo dideles Progas

anglių kasėjams
koksų vežėjams ir 
darbininkams

Įgyti PASTOVŲ GERA! APMOKAMĄ darbą

Šioji Kompanija turi 60 mainų ir 18,000 Keksiniu pe
čiu Anglis vra 7 iki 9 pėdų stora; ir mokestis geriausia, 
šioji Kompanija buvo PIRMUTINE pekėlime algų visa

me koksu lauke. •
4 riu kambarių namai, su darželiais ,ir dideliais kie

mais ir kai-kuriuose namuose vanduo yra privestas į vi
dų tiktai $7.00. Didesni namai kiek brangesni. Bažny
čių. mokyklų, pasilinksminimo vietų užtektinai.

Vis musų mainų kaimeliai randasi apielinkėje dide
liu miestelių, kaip Uniontmvn, Connellsville, Brownsville 
ir Mt Fleasant. pietvakarinėje Pennsylvanijos Valstijos 

dalyje-
KIEKVIENAS PADARYS GERAI 
UŽSITIKRINDAMAS SAU GERĄ 
DARB4 DABAR,
Laiškai bus atsakomi lietuviškai.

H. C. Frick Coke Co 
Scottdalle, Pa

Siuskit Pinigus 
j Lietuva

— —==. PER

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

Mes galutinai nustatėme, tikrus kelius kuriais 
SUINčIAME PINIGUS I LIEVUVĄ 

ir taipgi nuo lenku paliuosuotas vietas. į visą Kauno, Vil
niaus Ir Suvalkų gubernijas, Prūsų Lietuvą, ir sivas kitas 
pasaulio dalis

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.__________

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

vietos dėl važiuojančių į Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
sažieriai būna nuo 15 iMI 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 & CO
IOI OAK ST., kampas Oak ir Short 

LAVVRENCE, MA88.



X

Vietinės Žinios
Mažų poli cistų niekas nebijo

Nei vienam, turbut, mie
ste nėra tiek mažų ir men
kų policistų, kai Bostone. 
Vietomis matai policisto 
drabužiuose tikrus vaikė
zus. Mat, laike senųjų poli
cistų streiko miesto ponai

Talbot Co. kriaučių streikas
Talbot Co. kriaučių strei

kas tęsiasi jau nuo 15 rug
sėjo. Streiko priežastis yra .... .
tame, kad minėtoji kompa- 1 VLs0.^1U!'’
i.ija iš šešių savo dirbtuv“ufa,i nk užpildžius streikųo- 
dvi uždarė ir darbininkusl.;an$J'J uetas u stieiką >u-

PEREINA | KITAS RANKAS.

.Mano Restoraną pardaviau 
M. K. Virbalui.

Kadangi aš buvau įskųstas už 
laikymą stiprių gėrimų ir buvo 
padarvta krata, todėl restora
ną pardaviau viršuje nurodytai 
ypatai ir nuo dabar aš prie to 
restorano daugiau nepriklausau.

Su pagarba
ST. J. D A MELS, j

— ----------
RE1KALIM.I medžių

KIKILIAI.
n l’aper Co. 
nam už pa- 
ai reikalingi 
geležinkelio, 

(?) 
VIENUY

t

paleido ant gatvės, o ketu
rias paliko dirbant pilną lai
ką. Kriaučiai reikalavo, kad 
visos dirbtuvės dirbtų ly
giai, kad ir nepilną laiką. 
Kadangi kompanija šitą 
reikalavimą atmetė, tai 
kriaučių unija iššaukė visus 
tos kompanijos darbininkus 
į streiką.

Šis streikas paliečia be
veik tik lietuvius. Streikuo
jančių skaičius siekia arti 
500. Streiką veda dirbtuvių 
komitetai ir lietuvių sky
riaus ‘ viršininkas. Streik
laužių nesiranda, todėl strei 
ką tikimės laimėti. Musų 
reikalavimas teisingas. Mes 
nenorime, kad vieni per
daug dirbtų, o kiti visai be 
darbo butų. Mes norime, 
kad darbas butų lygiai iš
dalintas visoms šapoms. To
dėl. draugai streikieriai, tik 
laikykimės vienybės ir soli
darumo, kaip ir ligšiol lai
kėmės, o pergalė bus musų 
pusėj.

Streikierių susirinkimai 
atsibuna tris sykius savai-- 
tėję, kuriuose aptariama 
streiko bėgis. Visi streikie
riai privalo lankytis į šituos 
susirinkimus.

Kitų kolonijų kriaučianis 
patariam nevažiuoti šiuo 
tarpu į Bostoną darbo jieš- 
koti, nes darbai eina pras
tai. Dirbama tik po 2 ar 3 
dienas sąvaitėje. Norėdami 
žinoti aDie streiko bėgi pla
čiau. rašykite streiko komi
tetui. Kuomet streikas pasi
baigs, paskelbsime laikraš
čiuose.

Stseiko ir presos komite
tas:

J. J. Lukauskis,
J. J. Peldžius,

•T. A. žardeckas.
885 Washington St.. Bos

ton, Mass.

naujų 
karei-

laužius. Didžiumą 
policistų — tai buvę 
vi a i.

Pasirodo, kad tų 
policistų žmonės nelabai bi
jo. Jeigu tik mažas policis
tas nori suareštuoti įsigė- 
rusį arba šiaip triukšmą 
dažantį žmogų, tad beveik 
visuomet randa pasiprieši
nimą. Delei šitokių areštų 
Bostone labai tankiai išky
ša peštynės tarpe policijos 
ir žmonių. Taip, pereitame 
nedėldiėny tokiose mušty
nėse tris policistai nuo -Joy 
street station tapo gerai 
apkulti.

mažu

Bostone advokatas aplankė 
Debsą.

Advokatas George E. Ro- 
ewer, Jr., narys Socialistų 
Partijos Pildančio Komite
to. aplankė Debsą Atlantos 
kalėjime. Sugrįžęs į Bosto
ną Roewer laikė prakalbą 
ant Boston Common ir ši
tam išsireiškė apie Debsą:

"Draugas Debsas jaučia
si gerai. Kalėjimas dar ne
nuėjo išplėšti jam sveikatos. 
Tis yra pilnas energijos. Jo

do mintys ir jausmai yra su- 
■ išti su mintimis ir jaus
mais Amerikos darbo žmo
nių. Jisai labai trokšta šiais 
svarbiais rinkimų laikais i 
būti tarpe žmonių ir skelbti 
jiems socializmo idėją. Jei
gu visi Amerikos piliečiai 
galėtų aplankyti At’anto.< 
kalėiima ir pasikalbėti su 
senuku Debsu. jie visi bal- 
~uotū už jį. šiandien šioj ša
lyj nėra prakilnesnio žmo
gaus už Debsą."

ludemi paveikslai iš Lietu
vos. .

Lietuvių Filmų Bendrovė 
•odys judomus paveikslus iš 
Lietuvos 23 ir 24 spalių, po- 
bažnytinėj lietuvių svetai
nėje. So. Bostone. Toji Ben
drovė turi Lietuvoje savo 
speciali atstovą R. Kručą, 
kuris ten nuima paveikslus 
r prisiunčia juos Ameri

kon.

Prastai su darbais Bostone.
Šimtai merginų. . kurios 

pirmiau dirbo įvairiuose 
ofisuose, kaipo knygvedės 
arba stenografistės, dabar 
vaikščioja be darbo. Taip 
pat neturi darbo ir šimtai 
kriaučių. Vieni jų streikuo
ja. kiti gi "slekuoja." Pras
tai eina darbai avalų dirb
tuvėse. Darbininkų skaičius 
ir ten sumažintas.. Prie em- 
ployment ofisų rytais stovi 
eilės bedarbių.

Danielius ir Kibilda nubaus
ti po $50.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje -buvo rašyta apie 
krata Kibildos (turėjo būt 
Danieliaus) saliune. jieš- 
kant svaiginančių gėrimų. 
Mat, tūlas policistas liudijo, 
buk Kibilda pardavęs .jam 
degtinės. Nors laike kratos 
nieko tokio nesurasta, vis- 
tik savininkas Danielius ir 
jo darbininkas Kibi’da •buvo 
patraukti teisman. Teismas 
nubaudė juodu užsimokėti 
po 50 dol. Dabar Danieliaus 
saliunas ir restoracija yra 
atidarvti po senovei.

Rep.
Vieną užmušė, o 6 sužeidė.

Susidūrus automobiliams 
ant Beacon st., viena mote
ris likosi ant vienos užmuš
ta, o šeši kiti pasažieriai su
žeisti. ______ ■

Muštynės su girtais.
Ant Dudley st Station po

licistas norėjo suareštuoti 
girtą ^mogų, bet už jį ušsis- . 
tojo jo sėbrai ir prasidėjo ei jos iki teismui, 
muštynės. Policistui likosi |-----------------------
pramušta galva. Pribuvus 
daugiau policijos penkis gir-t 
tus muštukus pasisekė su-i 
areštuoti.

i Nušovė moterį ir jos "kava
lierių." »

Josephine Sųuadrito, 23 
netų, likosi nušauta sykiu 
/u jos "kavalierium" Alber- 
‘ino Ge'nsoni. Keturių metų 
vaikas, sugrįžęs nuo gatvės 
’ stubą, rado virtuvėj savo 
motiną paplukusią kraujuo
se. šalę jos gulėjo peršauta 
galva Gensoni. Ant vaiko 
klyksmo, atbėgo sale -gyve
nanti Angelina Repucci. ku
ri tuojaus raportavo polici
jai. Pribuvus policija rado 
šalę motinos 1 ir pusės me
tų vaiką, kuris verkė ir ban
dė savo motiną prikelti, ma
nydamas kad ji miega.

Policija mano, kad tai vy
ro darbas, kuris yra žuvi
ninkas ir tą dieną buvo pa
rėjęs namo.

Suareštavo už degtinės par
davinėjimą.

Blaivybės agentai, padarė 
kratą aptiekoje Semouri 
Fainzin, 773 Main st., Cam
bridge, surado 52 bonkas 
degtinės, 84 bonkas -Jamai- 
ca ginger, keletą gorčių dži- 
nės ir 5 gorčius alkoholio. 
Aptiekos patarnautojas Li- 
berstein yra kaltinamas 
pardavinėjime degtinės. Jis 
paliuosuotag už 500 dol. kau

REIKALINGA MERGINA.
i Prie narni) darbo. Gera alga. Geri na
mai ir še’mininkai. Atsišaukiu 

IVashington Jewelry Co.
386 Washingtoii st 
BOSTON, MASS.
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Parsiduoda
Puiki Farma

Net<'li Nonvoodo. \Vestwood’e, 
prie pat ežero, labai gražioj apie 
linkė.i; 80 akru žemės, didesnė 
puse dirbamos, puikios ganyk- 

12 ruimų stuba, 2 bamės, 
skerdykla, vištinin- 

isoki ūkės padargai, veži-

į 1
.earadžius. 
kai. visi 
mai, automobiliai ir visi kiti ge
rai farmai reikalingi daigtai. 
Puikus vaisiniu medžių sodas, 
pusėtinai gero miško. Yra kar
pių. arklių, kiaulių ir kitokią 
gyvulių. Kaina su visukuom 
$14.000. Įnešti $6000.

ANTRA FARMA, 25 akrai 
žemės. 10 akru dirbamos, geros 
ganyklos, dvi stubos ir dvi bar- 
nės. randasi Nonvooao mieste- i 
lyje. Didžiumą tos žemės gali
ma parduot lotais, nes rdndasii 
tarpe E. \Valpole ir Nonvoodo 
fabriku. Gera proga. 
$9000. inešt $3000.

A. K. NEVIACKAS 
Real Estai e Agent 

111$ YVashington street, 
Nortvood. Mass.

Tel. 485-M.

I
Kaina

(45) i

“įfbti prie Great Y
Maine valstijoj;

; rodymų darbo. I 
, Pne New York 

I kelionė dvkai. A’
NORTHERN 1 ai
43 Portland st.. •

Reikalinga \ '
Išmokti per k 

—pilną darbą. K 
Halus baubiu

SI4 H’ashington

PARSIDl Oi> \
9 kambarių na 

įvesti. Savininku- 
btzniškų reikalu 

' Doyle, 53 Štate 
i ton.

reikaling \
Gera virėja pr: 

dirbt viršuje neri 
rai-merginai. At- 
coli, 2q Rowena st..

VERGINA
asto virinio. 

. Gera alga ge- 
t pas J. Dis- 
•iiester. Mass.

LIETUVIŲ BENDROVES BANKA

r MOTERIS
vi kontraktą 
ii Jvkai.

A HOOLS 
loston. Mass.

corporationįHFINANCE

!
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Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų, ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAS ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

iii

i

Dr. A. Christian
SPECIALISTAS

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

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

ant Antrų lubų, 
ligoninė ir didisis ofisas: 
401 MARLBOROLGH ST, 

BOSTON, MASS. Į
■ --------- --- - i

Jo

Tie trįs stulp e Kurių mu
sų Banka pareir.'.;. .

P1STORLNO Y ( NES 
BANL l

222 Hanover st.. l oton.
Mes pilnai .:tikri
galime nusiųsti bar 
į LIETUVA. LA. VIJA. 
RIJA, GALICIJA ir ki
tas Europos g: i 
Siunčiam PAŠTA. TEL 
NlU. ir ten iš .a v 
pihigais arba A .er:k. 
doleriais. Mes t .: ne s<. 
didžiausiomis D;. kon.< 
poje-

Jles galime partrauk 
gimines ir šeimy nas. 
Musų Taup.3tr.ani skyriui 
ka po 5 nuošimti už įdėlius 
Ypatingų aty.fe atKrei: 
.sandeliams, vidutiniams 
mažiems pirkliams.
Musų Banka yra po pri. :ra 
Bankų komisionierjau.' Mes 
parduodame vokiškas marges, 
rublius ir visokios rusies obli
gacijas.
Kreipkitės laišku arba ; ratiš- 
kai.

PiSIORIIO & YUNES
BAN'KIERIAI

222 Hanover St.. 
BOSTON, MASS.

r.

M ass. 
ančiai 
inigus 
LEN- 
s vie- 
;; iriai;
< ;ra-

V,

mo-

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

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

Severas
Regulad RegulatorĮ

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

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka ,
A*’?11, n°rite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikit*

arV. 1 į; balem str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 3 
šokiu ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu- ’1 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- * 
cių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- j 
gų ir geriausius patarimus suteikiama, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums.patarnau- ; 
®lr”e kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daKtarus per telefoną už- >;

R dyką, lodčl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad . 
L ateikite į APTIEKI po numeriu (1)

100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

\ 
t
t

I

■

t •

Bndrovė inkorporuota ant $100,000.00. Mass. Valstijoje. IŠ tų, parduota šė
lų už $80,000.00. Likuisius šėrus, už $20,000.00, mes kviečiam Amerikos lie
tuvius tuojaus išpirkti po $100.00; nors tikroji šėros vertė jau vra pasiekusi 
$150.00. Užsisakykite tuojaus.
Bendrovė turi visą bloką namų geriausioje vietoje visame South Bostone: 
tarpe Broadway, E, Silver ir Church gatvių.

NUO 1 I). SPALIŲ-OCTOBER, 1920,
persikelia į vieną naujai bankiniai įstaigai tinkamai paruoštų namų, po num.

357-361 BROADWAY, SOUTH BOSTONE.

BENDROVE PATARNAUJA AMERIKOS LIETUVIAMS SEKANČR OSE 
REIKALUOSE:

Priima pinigus j taupomąjį skyrių ir mokės po 5%.
Persiunčia pinigus j Lietuvą žemiausiu dienos kursu. Musų atstovas 

Kaune, K. N. Norkus, buvęs "Sandaros’’ redaktorius prižiūrės pinigų išmo
kėjimą. Pinigai pasieks vietą į*4—5 savaites. Visi keblumai ir užvilkimai 
Lietuvos bankų padaryti praeityje, bus ištaisyti ir ateityje visiškai išvengti. 

LAIVAKORTES J LIETUVĄ VAŽIUOJANTIEMS, PARDUODAME ANT 
GERIAUSIŲ LAIVŲ ir išrūpiname pasportus ir reikalingus konsulių visus. 
LAIVAKORTES Iš LIETUVOS ATVAŽIUOTI jau galima siųsti. Musų 
Bendrovė parūpins reikalingus popierius, paliudymus ir leidimus.

PARDUODAME ŠERUS:
Baltic Statės Banko. New Yorke, do $130.00.
Progress Shoe Mnfg. Co., po S125.00 "Common." ir $100 "Pref." ? 
Boston Instrument Mnfg. Companv po $110.00.
Lietuvos Atstatymo Bendrovės, po $10.00.

MAINOM PINIGUS visų šalių žemiausiu kursu.
Visais reikalais kreipkitės pas

Baltic Statės Finance Corp.
357—361 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Telephone: So. Boston 1061.
—————————

lDr. L. J. Podderl
Iš Petrogrado. j

| GYDO SLAPTAS VYRŲ IR Į J 
MOTERŲ LIGAS.

j? Taipgi Kraujo ir Odos Liga*. ; ! 
£ VALANDOS: Nuo 9 iš ryto ji 
7 iki 9 vai. vakare. į ■
7 Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) k
7 69 CHAMBER ST, BOSTON. j j 
4 Telephone: Haymarket 3390 ' ■

Tel.: Richmond 2957-M.

| Dr. David W. Rosei
+ Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir

I

 Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA-

I

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.' 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakaro.

S21 HANOVER ST.
BOSTON. MASS.

I

I

Telephone. Malden 3061-W. CHELSEA 1691-W.

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

/

Kur Geriau?

LIETUVIS DENTISTA8

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Borto* 17 

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

” 1 ” • 
” 6:30 " 9

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%.

V

i

I
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.

f
*

%

%
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“Sargybos Bokštas”
AR TAMSTA SKAITAI Jf.

ta' užsiprenumeruok! ^skaitydamas rasi kad jis vra nau- 
oiugas tavo galvai ir patinkamas ta
vo širdžiai SARGYBOS BOKŠTAS 
yra vienatinis Laikiaštis. kuris atvi
rai ir aiškiai išguldo biblijos pamok- 
b ie- ras' tą kas "UO amžiųluvo paslėpta nuo žmonių. Jeigu 
tamsta skaitei Biblija arba šventi 
Rastą .j r negalėjai suprasti jos tikt 

.ne(adai .J°Je jokios gražybės, kuri 
atsišauktų į tavo širdį; manei kad 
joje randasi tik juokai ir juokeliai 
arba senos žydų pasakes-buvo todėl 
kad nesupratai.

SARGYBOS BOKŠTAS tau pagel
bės ją suprasti. Jeigu bijai prisiųsti 
SI.00 jo nematęs; atsiusk pareikala
vimą, o mes prisiusime vieną numeri 
dovanai dėl pamatymo.

Visus užsimokėjimus ir pareikala
vimus adresuok sekančiai-

• “Sargybos Bokštas

Tel. Havmarket 4154 _
Gvvenimo Tel.: Cambridge 6098.

DR. AL FIDERK1EWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

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 Lanėnas, 

Norwood, Mass.
Jonas Kazlauskas, 

Haverhill, Mass.
Jokūbas Sirvydas, 

Lowell, Mass.

Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

i A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nao I Ori • ▼•k-
NRD RUOKIS 

M 1 ▼. V
Seredomis iki 12 diena. 

Ofisas “Keleivio name 
i 251 Broadvay, tarpe C Ir D Sta. 
! 80. BOSTON, MAML

CENTBAL1S BENDRAS 

LIETUVIO BANKAS
Prez., JUOZAP. KAVALIAUSKAS.

CENTRAS: Y
32—34 CROSS ST., BOSTON, MASS,

SKYRIUS:
366 BR0ADWAY, SO. BOSTON.


