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Tautų Lyga atidavė Vilnių

JOS "PROTESTAS” BU
VO TIK DŪMIMAS PA

SAULIUI AKIŲ.

Suokalbis Varšuvos bandi-Į 
tų ir Entantos imperialistų 

aiškus kaip diena.—
Tautų Lygos "protestas” ■ 

dėl lenkų užgrobimo Vil
niaus, kaip dubari”]pasirodo,' 
buvo paprastas ”monkey 
business,’’ kad apdumus pa
sauliui akis.

Kad apdumus pasauliui 
akis, frąncuzų ir anglų val
džios nusiuntė Lenkijos val
džiai po raštą, pareikšda
mos, jog Vilniaus užėmimą 
jos skaito laužymu paliau
bų sutarties su Lietuva, ir 
kad toks pasielgimas nesu
tinkąs su Lenkijos pažadėji
mais, duotais Tautų Lygai. 
Ir francuzai. ir anglai išsi
reiškė, kad Lenkija turėtų 
Zelgovskio pasielgimą at
mesti ir sugrąžinti Vilnių 
Lietuvai.

Ką-gi ant to atsakė Len
kija ?

Atsakydama i šitą anglų- 
franeuzų notą, Lenkija iš
reiškė ■ didelį nusistebėjimą, 
kad Anglija ir Francuzija 
nori priversti ją atiduoti 
Vilnių lietuviams. To nega
lima padaryti jokiu budu, 
sako Varšuvos valdžia, nes 
atidavus lietuviams Vilnių, 
galėtų sukilti visa Lenkijos 
armija.

Lenkai sakosi negalį Įsi
vaizdinti, kad sąjunginin
kai. kurių draugiškumą jie 
taip augštai kainuoja, norė
tų pasinaudoti dabartiniu 
"sunkiu Lenkijos padėji
mu,’ kad privertus ją išsiža
dėti Vilniaus. Ir Varšava 
šaukiasi į sąjungininkų ge
ras širdis, kad jie "pasigai
lėtų” jos ir "netrukdytų 
Lenkijos atstatymo.”

Pagalios, Pilsudskis da 
pagrasino rezignavimu nuo 
prezidento urėdo ir nuo ka
riumenės vado, jeigu jam 
prisieitų Vilnių atiduoti 
Lietuvai. Sąjungininkai tuo 
labai "susijudino,” ir kada 
Pilsudskis paklausė, ar jie 
nori, kad jis pasiėmęs 10 di
vizijų eitų valyti iš Vilniaus 
gen. ZelgovskĮ, jie atsakė: 
”Nenorim, nenorim!"

Ir Francuzija su Anglija 
paliko Vilniaus klausimą 
naciai Lenkijai išrišt. Len
kija gi tuo tarpu Įgijo tiek 
drąsos, kad patarė sąjungi
ninkams daugiau i jos rei
kalus nesikišti. Girdi, mes 
visuomet esam vyresniems 
savo broliams (Suprask, 
frąncuzų ir anglų imperia
listams) dėkingi už jų pata
rimus. tečiaus mes negalime 
pildyti dešimti Įvairių jų 
nurodymų ir tuo pačiu lai
ku tvarkyti savo kraštą. To
linus Lenkijos valdžia sako, 
kad Lietuva dar nesanti val- 
stvbė. ir Francuziios val
džia ant galo sutinka, kad 
"nereikia Lenkijai darbo 
trukdyti,” nes jos padėtis 
labai sunki

LENKIJA RENGIASI UŽ
IMT LIETUVĄ.

Lenkai sutraukė Vilniun 
po priedanga Želigovskio 
apie dešimti divizijų. Kiek
vieną valandą laukiamas 
lenkų kariumenės antpuolis 
ant Kauno ir ant Panevėžio. 
Greita intervencija yra lau
kiama.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje yra gavusi šiandien 
per Londoną nuo Tyškevi- 
čiaus pranešimą — Lietuvos 
valdžios iš Kauno.

Lenkai užima liniją Mei- 
šagola, Naujieji Trakai ir 
Švenčionis. Lenkai buvo 
pradėję pulti ant Kauno, bet 
musų kariumenė juos sulai
kė. Šiuo laiku lenkai tur su
koncentravę Vilniuje nuo 7 
iki 10 divizijų. Padėtis daro
si vis sunkesnė. Lenkų ant
puolis ant Kauno ir Panevė
žio laukiamas kas valandą. 
Lietuvos valdžia atkreipė 
Aliantų ir Tautų Lygos aty- 
dą i padėties pavojingumą. 
Tautų Lyga svarstys lenkų 
ir lietuvių klausimą spalių 
25 dieną. Greita ir energin
ga aliantų intervencija yra 
laukiama. Užsienio reikalų 
ministeris Purickis ketvir
tadienį buvo priimtas pran
cūzų premjero. Steigiamojo 
Seimo atstovų delegacija 
matėsi Paryžiuje su Leonu 
Bourgeois. Delegacija va
žiuoja Ryman.

Liet. Inform. Biuras.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass., on October 
27, 1920, as reęuired by the Act of 
October 6, 1917.

FINAI TARIASI SU 
LENKAIS.

Pereitą sąvaitę atvyko 
Rygon dviem skraiduoliais 
finų užsienio ministeris 
Holsti su keliolika Įvairių 
valdininkų. Jie turės tenai 
posėdį su lenkų užsienio mi- 
nisteriu Sapieha ir kitais 
Lenkijos valdininkais tikslu 
padaryti tarp Finlandijos ir 
Lenkijos politinę ir karinę 
sutartį.

Tai buvo pirmutinis ofi* 
cialis finų atsilankymas į 
Latvijos vandenis ir forma- 
lis pripažinimas latvių res
publikos.

KOMUNISTAI SUMUŠTI 
AUSTRIJOS RINKIMUO

SE.
Rinkimuose i Vengrijos 

Seimą krikščionįs socialis
tai laimėjo daugiau vietų, 
negu jie pirma turėjo.’ Bet 
vis dėlto didžiuma bus so
cialdemokratų. Vienos mie
ste socialdemokratų išrink
ta 28, o krikščionių socialis
tų 16 (pirma jų buvo 11). I 
Vokiečių patriotų (panger- 
manų) išrinkta 3. Žydai ir 
čeko-slovakai negavo nei po 
vieną atstovą.

Vienos miesto komunistai 
išviso gavo tik 14,097 balsų, 
taip kad nei vieno atstovo 
negalėjo pravesti. ”Buržua- 
zijos Darbo’’ partija prave
dė vieną atstovą. i

2 Lapkričio
Prezidento Rinkimai.

I

KRIZIS LIETUVOS MINI
STERIJOJ.

Galvanauskas rezignavo; 
Šleževičius jo vietoje.

Londone gauta iš Gardino 
žinių, kad užėmus lenkams 
Vilnių, Lietuvos ministeri
joje Kaune įvykęs krizis. 
Premjeras Galvanauskas 
rezignavęs, o jo vietą užė
męs Šleževičius.

Šleževičius jau yra buvęs 
Lietuvos premjeru, bet kle
rikalai išėdė jį laukan. Jis 
yra taip pat liaudininkas 
kaip, ir Galvanauskas, tik 
daug pažangesnis už Galva
nauską.

PALIOKAI PASITRAUKĖ 
Iš MINSKO.

Iš Varšuvos pranešama 
kad lenkų pulkininkas Bas- 
tiewicz, kuris buvo užėmęs 
”be Lenkijos valdžios leidi
mo’’ Minską (taip kaip Zel- 
govskis Vilnių), gavęs jau 
Įsakymą iš to miesto pasi
traukti. Jisai užgrobė tenai 
daug rusų artilerijos, vago
nų, automobilių ir 18 kulka- 
svaidžių.

LIETUVOJ PANIKA.
Associated Press žinių 

agentūra praneša iš Kauno, 
kad dėl generolo Zelgovskio 
kariumenės judėjimo. Lie
tuvoje kilusi tikra panika 
(sumišimas). Zelgovskis tu
rįs 40,000 kareivių ir mažu
tė Lietuvos armija nepa-

Ar tai neaiškus plėšikų liĮegsianti prieš jį atsilmky- 
suokalbis apiplėšti Lietuvą? ^1Sal S an^ ^au~

no.

Represents over 4,000 Lithuaniaas 
in the City of Boston, 50,000 in 
Now England and about 500,000 

in the United Statės.
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Metai XV.

DIPLOMATAI GALI DEG
TINĖS ATSIGABENTI.
Muitų vyriausybė Wa- 

shingtone apskelbė, kad 
svetimų valstybių diploma
tiški atstovai Suvienytose 
Valstijose gali svaiginančių 
gėrimų parsigabenti ir jie 
tebus konfiskuojami. Nors 
irochibicijos Įstatymas aiš
kiai sako, kad alkoholinių 
gėrimų čia nevalia nei dary
ti, nei iš užsienio importuo
ti, tečiaus yra kitas Įstaty- 
nas. kuris sako, kad sveti- 
nų valstybių diplomatišku
mų atstovų bagažas negali 
būt nei krečiamas nei stab
domas. Akivaizdoje tokio 
Įstatymų prieštaravimo, 
muito vyriausybė nutarė, j 
kas diplomotai gali gerti.

KANADOS ANGLLAKA 
ŠIAI BALSUOJA STREI

KUOTI.
Naujos Škotijos ir Nau

jojo Brunsviko (Kanadoj) 
angliakasiai dabar balsuoja 
referendumo keliu streiko 
klausimą. Iki šiol 95 procen
tai balsų paduota už strei
ką. Minėtose - provincijose 
vra 12,000 angliakasių, ku
rie priguli prie United Mine 
Workers of America unijos.

TELEGRAFISTŲ STREI
KAS OLANDIJOJ.

Olandijoj dabar streikuo- 
:a telefono ir telegrafo tar
nautojai. Pašto direktorius 
buvo išleidęs darbininkams 
'ultimatumą,” kad' jeigu jie 
nesugrįš į 24 valandas nuo 
naskirto jo laiko Į darbą, tai 
’au paskui jų Į darbą nenri- 
’msią. Darbininkai atsakė: 
mes negrįšim patol, pakol 
nebus išpildyti musų reika
lavimai.

Darbininkai ir darbinin
kės! Neušmirškit. kad 2 lap
kričio, ateinanti utarninką, 
bus Suvienytų Valstijų pre
zidento rinkimai. Jūsų iš
naudotojai ir pelnagrobiai 
siūlys jums demokratų kan
didatą Cox’ą arba republi- 
konų Hardingą.

Neapsigaukil. Neužmirš
kit, kad tiedu ponai ne mu
sų klesos atstovai, bet kapi
talistų biznio gynėjai.

Musų darbininkų reikalų 
užtarėjas yra Socialistų 
Partijos kandidatas—drau- į 
gas Eugene V. Debs. Socia
listų kandidatas i vice-pre-j 
zidentus yra draugas Sted- 
man.

Už juodu turi balsuoti 
kiekvienas susipratęs darbi
ninkas!

Kad ir nebus jiedu išrink
ti, vis tiek darbininkų parei
ga yra remti savo draugus,' 

i o ne priešus. Kiekvienas 
balsas, paduotas už Debsą 
ir Stedmąną reikš protestą 
prieš dabartinį brangumą, 
□ries reakciją ir brolžudin- 
gą karę, kurią kapitalistai 
vis tęsia ir nemano baigti.

Jeigu darbininkai balsuo
tų už republikonus ir demo
kratus. tai tas reikštų, kad 
jie pritaria streikų laužy
nui, unijų persekiojimui, 
karės kurstymui, Lenkijos 
rėmimui. Lietuvos smaugi
mui. Rusijos darbininkų 
kankinimui, — žodžiu, kiek
vienai reakcijai.

Bet darbininkai negali tai 
pragariškai politikai pri
tarti. Jie privalo prieš ją 
orotestuoti. Ir todėl kiek- 

I vienas susipratęs darbinin
kas balsuos už Debsą ir 
stedmaną.

KASYKLŲ SAVININKŲ 
i SUVAŽIAVIMAS.

Šią seredą Clevelande at- j 
sidaro minkštųjų anglių ka
syklų savininkų suvažiavi-1 
mas. kur bus ‘ svarstomas 

I generalio prokuroro Palme- 
rio patarimas nupiginti an
glį. Manoma, kad pribus 
įpie minkštosios ang- 
’ies baronų: išviso jų yra 
įpie 7.000. Minkštosios ang
lies dabar iškasama kas są
vaitę po 12.000,000 tonų.

PR \šALINTI GELEŽIN
KELIEČIAI SKUNDŽIA 
UNIJĄ ANT $5,000,000.
Geležinkelių brolijos na

riai. kurie tapo prašalinti iš 
tos organizacijos dėlto, kad 
oereita pavasarį apskelbė 
be vaidybos pritarimo strei
ką dabar apskundė tą uni
ją.' reikalaudami $5,000,000 
atlydini mo už nuostolius, 
kokių jiems pasidarė dėl to 
išbraukimo.

Tk ▼

SUAKMENAI MUŠASI 
TURKAIS.

Iš Konstantinopolio 
nešama, kad prie kalno Ara
rato (pagal biblijos, tenai 
apsistojo Nojaus arka) tarp 
armėnu ir turkų nacionalis
tu Įvyko smarkus mušis. 
Turkai buvę sumušti.

Bcverlv miestelyje, netoli 
Bostono, pereitoj seredoj 
nusišovė daktaras Sears.

pra-

AUDINYČIOS ATLEI
DŽIA DARBININKUS.
Audinyčiose vėl pradėjo 

mažėti darbai. Arlington ir 
Pacific kompanijos Law- 
rence pereitą sąvaitę jau 
atleido keliatą šimtų darbi
ninkų. Fall River audiny
čiose taipgi keli šimtai au
dėjų atleista. Lowellyje tū
los dirbtuvės pradėjo dirbti 
lik po keturias dienas i są
vaitę, ir kai kurios atleidžia 
darbininkus. Apskaitoma, 
kad šiomis dienomis Law- 
rence ir Lowellyje išviso at- 

j leista apie 3,500 žmonių.
Negana to, kompanijos 

sako, kad ir algos turės būti 
numuštos. Lowellio, Fall 
Riverio, Worcesterio ir 
Nevv Bedfordo fabrikantai 
sako, kad darbininkai turė
sią pasirinkti vieną iš dvie
jų: arba mažesnes algas, ar
ba visai darbo netekti. Fall 
Riverio audėjai sutiko jau 
dirbti už mažesnę mokestį, 
bet Nevv Bedfordo ketina 
kovoti.

LEGALILšKAS PLĖŠI
MAS.

Šiomis dienomis valdžia, 
grąžindama privatinėms 
kompanijoms geležinkelius, 
pridėjo joms riebių maga
ryčių ir da leido pakelti ge
ležinkelių kainas. Važiuo
jant dabar iš Bostono Į Nevv 
Yorką, su lova, reikia už
mokėti jau apie S13, o pir
ma buvo apie $8. Proporcio- 
naliai pabrango ir kitos li
nijos. Dabar gi laikraščiai 
skelbia, kad Delevvare, Lac- 
kavvanna ir Western gele
žinkelio kompanija išmo
kanti savo akcionieriams 
200 procentų dividendų, tai 
yra, ant kiekvieno 100 dole
rių, 200 dolerių gryno pelno. 
Tai yra legalizuotas visuo
menės plėšimas.

POLICIJA UŽMUŠĖ 14 
DARBININKŲ.

Port Elizabete (Cape Co-I
llony) pereitoj subatoj poli- 
į cija areštavo darbininkų 
unijos pirmininką Masala- 
babą. Darbininkai norėjo 
savo vadą išvaduoti. Polici
ja pradėjo Į minią šaudyt ir 
14 žmonių užmušė, o apie 30 
sužeidė.

BEŽDŽIONĖ PAPIOVĖ 
KARALIŲ.

Graikijos karalius Alek
sandras jau mirė. Mirė labai 
nepaprasta mirčia. Aną
syk Įkando jį prijaukinta 
beždžionė. Nuo to įkandimo 
jisai sunkiai apsirgo. Dak
tarai pradėjo tyrinėti tą 
beždžionę. kuri buvo ji 
Įkandus, ir pasirodė, kad ji 
vra užkrėsta pasiutimo 
bakterijomis. Karalius tuo 
tarpu ėmė klajoti ir ŠĮ pane- 
dėlį mirė. Manoma, kad tai 
buvo suokalbis ant jo gyvy
bės, kad toji beždžionė ty
čia buvo užkrėsta.

MEDŽIOTOJAI UŽDEGĖ 
50 MIŠKŲ.

Massachusetts valstijoj 
šiandien dega 50 įvairiose 
vietose miškai. Juos pade
gė žmonės medžiodami. Ug
nis jau sunaikino 500 akrų 
girių ir 20 farmų. Kad 
daugiau gaisrų neatsitiktų, 
gubernatorius uždraudė 
medžioklę.

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on October 
jo py pajtnbaj se ‘oggi October 6, 1917.

Iš Rusijos busią 
Suvienytos Valstijos.

BIJO ATEIT | SAVO 
FABRIKAS.

Įdomių dalykų dabar da
ros Augštojoj Silezijoj (ant 
vokiečių lenkų rubežiaus). 
Tenai yra didelių plieno 
dirbtuvių, kur dirba išviso 
apie 140,000 darbininkų. 
Karės metu tenai buvo da
roma vokiečių armijai amu
nicija. Dabar beveik visose 
šitose dirbtuvėse darbinin
kai išsirinko savo tarybas 
ir tos tarybos nieko nesi- 
klausdamos nei kviečiamos 
susirinko fabrikų ofisuose 
kaipo dirbtuvių vedėjai.

Bostono ”Heraldo’’ ko
respondentas rašo, jog kai 
kuriose tų dirbtuvių darbi
ninkai net terorą vartoją 
prieš savininkus ir direkto- 
į ius. Daugelis direktorių 
jau nuo kelių sąvaičių savo 
dirbtuvėse nesirodą, nes bi
ją, kad darbininkai, nesu- 
mestų juos į degančius pe
čius. Jie ateiną į savo fabri
kas tiktai tuomet, kai at
vyksta sąjungininkų komi
sija, kuri prižiūri Vokieti
joj nusiginklavimo.

Pildydami Versaliaus su
tarti, sąjungininkų agentai 
ima pluoštus pienų gink
lams ir degina juos, nors 
fabrikų direktoriai žiūrėda
mi i juos labai giliai dūsau
ja. Visos mašinos, kurios 
tinka vien tik amunicijai 
daryti, naikinamos, o to
kios, kurios naudingos ra
mybės laikų daiktams, pa
sekamos.

ANGLOJOS VALDŽIA 
TAIKOSI SU DARBININ

KAIS.
Anglijos darbininkai pa

statė valdžiai ultimatumą, 
reikalaudami išpildyti ang
liakasių pastatytas išlygas; 
kitaip darbininkai ketino 
apskelbti generalį streiką. 
Ir valdžia nusigandus pasi
kvietė konferencijon ang- 
’iakasių atstovus. Manoma, 
kad jų reikalavimai bus iš- 
oildyti.

ANGLAI DEGINA AIRIŲ 
NAMUS IR DAUŽO 

LANGUS.
Bandono miestelyje, Airi

joj, anglų kariumenė perei
goj subatoj sudegino kelioli
ka krautuvių ir išdaužė lan
gus, keršydama užtai, kad 
diena atgal netoli nuo to 
miestelio kažin kas nušovė 
anglų kareivį ir oficierių. 
fnišanono kaimą anglai 
taipgi sunaikino.

PETLIUKĄ PAĖMĖ
VINNICĄ.

Londone gautomis žinio
mis, ukrainiečių vadas Pet- 
liura, po 10 dienų mūšio 
atėmė iš bolševikų Podolijoj 
miestą Vinnicą.

BELGIJOS KABINETAS 
REZIGNUOJA.

Iš Bruselio pranešama, 
kad Belgijos ministerių ka
binetas nutaręs rezignuoti. 
Priežastis nepasakyta.

SOVIETŲ VALDŽIA 
GRIŪVANTI.

Naujon valstybėn {neisianti 
ir Lietuva.

Washingtone gaunamos 
žinios sako, kad bolševikų 
valdžia Rusijoj kas sykis vis 
silpnėja ir galimas esąs dai
ktas, kad trumpoj ateityj ji 
rezignuosianti. Todėl Wa- 
shingtone manoma, kad iš 
buvusios Rusijos imperijos 
galų gale susidarysianti lai
svų valstybių sąjunga, taip 
kaip Amerikoje Suvienytos 
Valstijos.

Tarp tų kraštų, kurie Įnei- 
sią i Suvienytas Rusijos 
Valstijas, Washingtono val
dininkai nurodo šiuos: Lie
tuvą, Estoniją, Latviją, 
Gruziją, Azerbaidžaną, Uk
rainą, Vladivostoko Respu
bliką, Socialistinę Respubli
ką Verchneudinsko, Sovie
tu Respubliką Omsko ir to
kias šalis, kokios gali da su
sidaryti iš pasidalinimo 
Turkestano ir didžiosios 
Rusijos provincijų.

GAVO RUSIJOJ 400,000 
MYLIŲ PLOTA ŽEMĖS.
W. D. Vanderlip, Ameri

kos Vakarų kapitalistų or
ganizacijos atstovas, kuris 
nesenai buvo nuvykęs Rusi
jon, dabar telegrafuoja iš 
Kopenhagos, kad jis padarė 
su sovietų valdžia kontrak
tą, kuris duoda tai kapita
listų organizacijai teisę per 
60 metų išnaudoti 400,000 
mylių plotą šiauryčių Sibi
re ir Kamčatkoj. J

VINIS KAIPO PINIGAI 
RUSIJOJ.

"Išvažiuojant mums Mas
kvon, Dauming ir Stoecker 
Datarė mums prisipilti vinių 
i kišenius, kurie dabar tenai 
turi didesnę vertę, negu pi
nigai.’’ Taip pasakė nepri
klausomųjų socialistų suva
žiavime Crispien, kuomet 
buvo svarstomas klausimas 
apie prisidėjimą prie Tre
čiojo Internacionalo.

TAUTŲ LYGA LĖšUOJA
$400,000 KAS MĖNUO.
Tautų Lygos taryba Bru- 

selyje nutarė, kad ateinan
čiais metais tos lygos palai
kymui reikės $400,000 kas 
mėnuo. Jos organizavimas 
iki pereito liepos mėnesio lė- 
šavo $1,250,000; gi likusiai 
šių metų pusei jos išlaidoms 
paskirta $2,500,000. Pasto
viai savo sėdybai Lyga nu- 
nirko Šveicarijoj hoteli už 
>200,000. ,
ŽYDAI VAŽIUOJA“ SAVO 

TĖVYNĖN.
Žydų zionistų organizaci

jos pirmininkas Weizmann 
praneša, kad dabar kas mė
nuo į Palestiną atvažiuoja 
1.200 žydų. Daugiau neįsi- 
leidžiama, nes butų sunku 
išmaitinti. Palestinoj dabar 
rengiama irigacijos (laukų 
laistymo) sistema, kurios 
Įtaisymui reikėsią 30,000 
darbininkų. _____



APŽVALGA
BENSONAS IR CACHI

NAS.
Komunistų "Laisvė” no

rėtų sau daug politinio ka
pitalo iš to, kad "Appeal to 
Reason" redaktorius Benso- 
nas žada balsuoti už Debsą. 
Žiūrėkit, draugai, žiūrėkit! 
— ji šaukia savo kamaro- 
tams — Bensonas karės me
tu buvo patriotas, stojo už 
karę, o dabar ketina balsuo
ti už Socialistų Partijos 
kandidatą! Tas reiškia, kad 
ta visa partija yra tokia 
kaip Bensonas.

Bet žioplas komunistų or- j 
ganas nežino, kad francuzųj 
Cachinas remia komunistų 
internacionalą; o tas žmo
gus karės metu buvo daug 
didesnis patriotas ir karės, 
rėmėjas, negu amerikiečių 1 
Bensonas, kuris žada bal
suoti už'socialistu kandida-: 

* tą. ‘ |
Apie Cachiną ' Naujienos

rašo:
"Per 

chin ėjo 
nuo j u 
sparnu, 
sias vienmintis Alberto Tho- 
mas, kuriam valdžia davė amu 
nicijos ministerio vietą. Karės 
pradžioje Cachin ne 1 
jo už valdžios rėmimą, o ir va
žiavo į Italiją agituot, kad ji 
stotu i karę talkininku pusėje. 
1917 m. jisai, kartu su amuni
cijos ministeriu Thomas. ke
liavo Į Rusiją, kad prikalbinus 
Kerenskio valdžią tęsti karę. 
Iki pat karės pabaigos Cachin 
balsavo už visus karės kredi
tus — balsavo net tada. kad.i 
jau parliamento frakcija buvo 
nutarus stot prieš kreditus.

”0 šiandie Cachin išsijuosęs 
agituoja už bolševikišką Inter
nacionalą.”
Taigi, vaduojanties Broo- 

klvno keikūnų "liogika," 
reikėtų padaryti iš to išve
dimą, kad ir visas komunis
tų internacionalas yra toks 
pat, kaip Cachinas.

noras arba reikalas nėra jo
kia tęsė. Pavyzdžiui, žmo
gui reikia pinigų. Ar gi tas 
reikalas duoda jam teisės 
įneiti i banką ir prisipilti ki- 
šenius aukso? Žinoma, kad 
ne.

Žmogaus teisė skaitosi 
tiktai tas. ką visuomenė 
jam pripažįsta. Bet visuo
menė nuolatos keičiasi, o su 
ja keičiasi ir žmogaus teisė. 
Todėl 
''prigimtos teisės."

Įgali būti. "Naujienos
i »tz___•__ 2-^ ...
i
l

I šė apie tai pačiai Lygai, o 
i čia vėl apsisukę puola ant 
Vilniaus ir varo banditizmo 
darbą toliausi

šitoks sutarčių laužymas 
sujudino net ir sąjunginin
kus. Dėl savo plėšrumo Len
kija pradeda netekti ge
riausių savo prietelių užuo
jautos. Visas pasaulis pra
deda ją smerkti. Taigi, sako 
minėto laikraščio bendra
darbis. labai galimas daik
tas. kad dabartinė Lenkijos 
tautininkų valdžia grius. 
Jos vietą užims daug libera- 
iiškesnė sriovė.

kokią poziciją jie turi užim- kiek jie nuostolių turėjo pa-! 
ti -i • • V ' načti I i,,4-1-,, ”

tokio daikto, kaip 
visai ne- 

>” sako: 
"Kunigija šiandien vartoja 

tą 'prigimties teisės’ teoriją 
tam. kad apgynus buržuazine 
nuosavybę, kad Įkalbėjus žmo
nėms. buk fabrikantų ir ban- 
kierių turtas priklausąs jiems 
’iš prigimties.’ štai ve juk ii 
'Draugas’ gale savo 'moksliš
kų’ išvadžiojimų prieina prie 
to. kad viena iš 'prigimties tei
sių' esanti teisė turėt pinigų 
ir paversti tuos pinigus i kapi
talą (jisai sako ’Į turtą’, tary
tum pinigai nėra turtas!). Pa
gal jo teoriją išeina, kad at
imti kapitalą iš kapitalistų bu
tų nusidėjimas prieš prigim- j 
ties teisę."
Ir katalikų bažnyčia lai- 

_ i kosi tos teorijos nežiūrint 
tiktai sto- il°. kad darbininkams ji Ke

lmą "žemiškų skarbų” ne
krauti.

visą karės laiką Ca- 
išvien su pačiu deši-. 
F rancij os sociaiist ų• 
Jisai buvo artimiau-'

I

SUMUŠĖ KUNIGINE 
"FILOSOFIJĄ."

Klerikalu "Draugas" pa- j 
sikėlė aiškinti, kas yra as
mens teisė. Štai ta jo "filo
sofija:”

"Žmogus turi daugiau teisių 
negu gali kam nors rodytis. 
Pirmiausia yra gyvybes teisė.. 
Iš gyvybės teisės išeina kūdi
kio teisė naudotis gyvybei rei
kalingais daiktais. Tas yra 
taip aišku, jog tuščia butų gin
čytis apie tai... Be didelių gin
čų galime sakyti, kad kūdikis 
turi teisę augti, idant taptų 
pilnu sveiku žmogum...

"Taigi jau turime du dalyku 
suteikiančiu žmonėms aiškios 
ir stiprios teisės ant daiktų, 
kuriu jie neatsinešė užgimda
mi. nei pagamino užgimę. Tuo
du dalyku pavadinsime teisės 
šaltiniais. Juodu yra gyvybė ir 
augimas. Ir juodu yra teisės: 
teisė gyventi ir teisė augti. Iš 
abiejų gema teisė naudotis gy
vybei ir augimui reikalingais 
daiktais.”
Na, o iš tų "teisės šalti

nių” savaimi jau plaukia ki
tos asmens teisės: "teisė pa
silsėti,” "teisė pasilinksmin
ti,” "teisė turėti pinigų,’’ ir. 
žinoma, "teisė” būti kapita
listu ir išnaudoti darbinin
kus.

Tai kataliku bažnyčios 
"filosofija."

"Naujienos šitą klerikalų 
bumbulą sumuša. Jos nuro
do, kad kunigu organas dar 
nežino, ką reiškia teisė. Kle- 
rikališkas protas įsivaizdi
na, kad pamatą teisei duoda 
žmogaus reikalas arba no
ras. Pavyzdžiui, žmogus no
ri gyvent, tai jau ir yra jo 
teisė; kunigas nori jaunos 
gaspadinės, tai jau parapi
ja negali jam to uždrausti, 
nes tai jo teise.

Bet tikrybėje žmogaus

PRANAŠAI JA TARI* VO
KIETIJOS SOCIALISTŲ didelę: kova.
Dabar, kuomet . nepri

klausomieji Vokietijos so
cialistai skilo pusiau. Berli- 
no laikraščiai pranašauja, 
kad tas skilimas busiąs pra
džia didelės kovos Vokieti
jos proletariaro eilėse. Ka
dangi skilimas įvyko dėl 
stojimo į Treciąjį Interna
cionalą. tai dabar viena pu
sė bandysianti kaip galima 
tą Internacionalą žeminti, o 
kita kaip įmanydama jį kel
sianti ir jieškosianti dau
giau pritarėjų jam.

"Vonvaerts”, didžiumos 
iocia’istų organas, sako, jog 
skilimas tarpe nepriklauso
mųjų esąs pirmos svarbos 
atsitikimas politikoje.

Reikia žinoti, kad nepri
klausomųjų socialistų parti
ja yra pravedus Į Vokietijos 
Reichstagą 81 savo atstovą. 
Jie buvo išrinkti kaipo ne
priklausomieji socialistai, 
kurie turėjo žinomą platfor
ma ir stovėjo už tam tikrus 
reikalavimus.
Taigi dabar kįla klausimas.

ti tarpe skilus: ' ]
Ar jie turi pasilikti prie tos 
pačios partijos, kurios var
du jie buvo išrinkti, ar gali 
skilti taip kaip artija? Ši
tas klausimas gal nebūtų 
taip painus, jeigu tik parti
jos balsais jie butų buvę iš
rinkti ; bet už juos balsavo 
daugiau kaip 6,(00.000 žmo
nių, kuomet partija’ turi tik 
'■'00.000 narių.

Partijos nusistatymas ir
si da nėra žinomas. Suva
žiavime didžiuma susirinko 
Maskvos Internacionalo ša
lininkų. Tečiaus dalykų ži
novai tvirtina, kad jeigu 
prisidėjimo prie Trečiojo 
Internacionalo klausimas 
dabar butų leidžiamas refe
rendumui, tai didelė didžiu
ma tą Internacionalą atmes
tų.

Dievo Galybe.partijos? nešti, vis per Liutkų.”
: Negana, kad "Laisvės”

peštukai draugą Liutką gy
vą visaip dergė, bet dar ir
numirusį kandžioja.^ Sočia- labai ant musų pyksta ir už
lįstai nuo A. Liutkaus nenu- sigauna, kuomet juos pava- 
kentėjo. Grigaitis minimą diname politiniais spėkų-
skrandą gavo ir džiaugiasi 
daug labiau, negu Paukštis 
Mockaičio dovanomis.

J. P.

i Vertins iš aagliško.

Krikščionis demokratai j

lie ir mirosius kandžioja

Lietuvos valdžia buvo at
sišaukusi į savo valtiečius 
griebtis už kirvių ir dalgių, 
kad apsigynus nuo lenkų 
užpuolikų.

"Laisvė” Nr. 230 tą žinią 
perspausdina iš angliškų 
laikraščių, kurioje sakoma: 
"Sukilkite ir ginkluokitės 
šautuvais, skydais ir 
viais."

Angliškai dalgi 
scythe, tad "Laisvė" 
iuvino scythe ir 
skydą. Bet, tas scythe kaip 
tik taip nesitaria, kaip ra
šosi. Reikia tarti sait.

"Laisvės" vadinamas sky
das angliškai rašosi shield 
ir tariasi šyld.

Todėl, reikia daugiau 
vertimų iš angliško tėmyt 
"Laisvėje," o ypatingai kur 
rašoma apie socialistus ar
ba kad ir apie bolševikus, o 
matysime daugiau naujo.

K. L—kas.

kir-

rašo 
sulie- 

padarė
Nesenai "Keleivis" patė- 

mijo apie draugo A. Liut
kaus mirtį. "Laisvės” jon- 
galviai, pasigavę tą žinutę, 
tyčiojasi iš velionio. Štai ką 
jie rašo savo zigzaguose 
Nr. 229:

"Socialistus patiko ne
laimė. Savo laiku P. Grigai
tis užsisakė pas A. Liutkų 
skrandą ir kada užsakymas 
buvo išpildytas, skranda 
dingo, nežinia kas pavogė. 
Dabar vėl pranešama, kad 
A. Liutkui išvažiuojant Lie
tuvon, socialpatriotai inda- 
vė daug įvairių dovanų ir 
prašė nuvežti giminėms, bet 
vėl gauta žinia, kad visas me Terence McSvveenev, Ai- 
Liutkaus turtas pavogtas rijos miesto Korko majoras, 
ir jis pats miręs. Ir nelai- Per 36 valandas prieš mirtį 
mingi tie socialpatriotai,1 jis buvo jau be žado.

McSWEENEY MIRĖ.
Išbadėjęs 73 dienas, šį pa- 

nedėlį mirė Londono kalė.ji-

RYGOS SUTARTIS IR 
LIETUVA.

Lietuva nesenai buvo pa
darius su Tarybų Rusais ga
na naudingą taikos sutartį. 
Rusai pripažino Lietuvos 
savarankumą, nukėlė nuo 
jos atsakomybę už senąsias 
Rusijos skolas kitoms vals

tybėms, sutiko grąžinti jai
irisus išvežtus turtus, išmo
kėti da 3.000.000 rublių auk
su. ir artimiausiose prie Lie 

i tuvos sienų vietose, prie 
įulukdomujų upių ir geležin
kelių duoti Lietuvos vyriau
sybei teisę kirsti miško iš 
100.000 dešimtinių ploto 
nėr 20 metų. Vilnius ir Gar
dinas buvo pripažinti Lie
tuvai.

Taip buvo nutarta Mask
voj.

Bet štai, suvažiavo rusai | 
su lenkais Rygoje —ir Mas-1 
kvos nutarimai tano pasta-' 
ryti augštyn kojomis. Len-i 
kai tuoiaus pasakė, kad: 
Lietuvai sutarties su Rusija i 
jie nepripažįsta — ir rusai 
šita pežeminima priėmė. 

įToliaus plėšikai iš Varšuvos 
į pareikalavo, kad jiems butų 
J duotas "koridorius" Rusų- 
Lietuvių rubežium iki Dau-į 
guvos, taip kad Lietuvą nuo j 

' Rusijos atskyrus — ir rusai j 
Į ant to sutiko. Lenkai sutar- 
| ti parašė, o rusai ją patvir-! 
į tino.

Tuo budu tie miškai, ku- 
' riuos rusai buvo Lietuvai • 
j pažadėję, dabar atsidūrė' 
lenkų "koridoriuje.”

Negana to. lenkai tuojaus 
puolė ant Vilniaus ir užgro
bė jį. Gardiną jie yra paėmę 
jau pirmiau. Abudu tie mie
stai įneina į lenkų "korido
rių.’’

Taigi, ką Maskvos sutar
tis Lietuvai davė, tą Rygos 
sutartis atėmė.

I

LAUKIAMA LENKIJOJ 
PERVERSMO.

"Christian Sciense Moni- 
tor” korespondentas prane
ša iš Paryžiaus, kad Lenki
joj greitu laiku gali įvykti 
perversmas. Paryžius, ku
ris visuomet lenkus rėmė, 
dabar esąs labai nepaten
kintas plėšikiška Varšuvos 
politika. Tautų Lygos pir
mininkas jau pareiškęs len
kams savo pasipiktinimą. Ir 
kaip nesipiktinti ’ Čia jie pa
sirašė su lietuviais sutartį, 
kad sutinka mušius per
traukti ir pavesti ginčus iš-, 
rišti Tautų Lygai, ir prane-
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Keleivio” Bendrove
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BENDROVĖ INKORPORUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJ.
VALDŽIOS UŽTVIRTINTA KAPITALIZACIJA........ $250,000.00
ŠĖRŲ KAINA...........  ................................................................. $5.00

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

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

"Keleivis" gi keliaus po Ameriką kaip keliavęs. Nuo Naujų Metų jis 
jau pereina i Bendrovės rankas su visa spaustuve, mašinom, namu, kny
gom. krautuve ir visu bizniu. Jo savininkais tuomet bus šėrininkai, kurie 
nusipirks "Keleivio” Bendrovės šėrų. Tie šėrininkai bus taip pat savinin
kais ir popieros dirbtuvės Lietuvoje, kuomet'ji įsikurs, ir laikraščio, ir 
visti kitų daiktų, kokių Bendrovė tenai įsigys.

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

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

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

"KELEIVIS" PUBLISHING CO.
255 Broadway,
So. Boston, Mass.

Aš, žemiau pasirašęs, šiuomi prannešu, jog aš noriu būt 'Keleivio”
Bendrovės nariu. Tuo tikslu aš užsisakau...............šėrų, po $5.00 šėras, ir
prisiunčiu $......... Meldžiu įrašyti mane į Bendrovės narių skaičių ir
prisiųsti mano šėres.

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

Adresas.............................................................................................................

Miestas.............. ......................................................

>

; speku
liantais ir veidmainiais. 
Pyksta visai be reikalo. Vi
sas musų klerikalų veiki
mas, kiek tik gauname jį sa
vo atmintim aprėpti, duoda 
visą eilę neapveikiamų tam 
prirodymų.

Visi atmename caro is- 
prauftinkų ir žandarų lai
kus Lietuvoje. Tie laikai bu
vo kartu ir musų dvarinin
kų gražios dienos: kad ir 
tariamai caro valdžios per
sekiojami. jie vis tik buvo 
caro globiamas luomas, ku
riam buvo lengva prieiti 
prie visokių svieto gerybių. 
Tuomet musų kunigija sa
vo daugumoj kuone kas 
sekmadienis kartojo žmo
nėms iš sakyklos, kad kiek
viena valdžia Dievo pasta
tyta ir ne be reikalo pašo
nėj kardą nešioja. Tuomet 
ii prisimygdama vis primin
davo "vargo pelėms”, kad 
paties Dievo žmonės su-, 
skyrstyti i turtingus ir be
turčius. kad vargšas turi 
nonų klausyti ir jiems uo
liai dirbti, atidėdamas pasi- 
rokavimą su juo vėles
niam laikui, dangaus kara
lystėj. Kas jų neklausė, bu
vo Dievo tvarkos griovikas, 
bedievis, "peklos” kandida
tas.

Užplūdo mus 1904—5 me
tų atsitikimai (pirmoji Ru
sų revoliucija) ir viskas at
simainė. Kunigija iškarto 
nutilo, o paskui viešai ėmė 
sakytis: mes irgi prieš caro 
valdžią ir ponus, mes su 
liaudim.

Po revoliucijos atėio re
akcijos metai, ir klerikalai, 
kaipo visuomenės luomas, 
vėl kaip bematant susisėb- 
ravo su caro pristavais, vėl 
virto caro kampininkais, 
turtingųjų rėmėjais, uoliais 
darbininkų keikikais. rū
pestingais kovotojais su vi
sokiais "cicilikais.”

Kai Rusuose iškilo dabar
tinė revoliucija, ji ne tik iš
griovė carų režimą ir bur
žuazinę tvarką, bet vėl aug
štyn kojom pastatė ten pa
tekusių musų klerikalų pro- 
gramus. Iš monarenininkų 
jie kaip bematant virto re- 
publikonais, iš turtingų 
užtarėjų darbo žmonių 
draugais. Ir tas Rusuose dė
josi tuo pačiu metu, kai pa
čioj Lietuvoj, dar sugniauž
toj Vilgelmo saujoj, tie pa
tys klerikalai ruošė musų 
kraštui Urachą, dar vilėsi 
kartu su "Pažanga” sutvir
tinti Lietuvoje turtingųjų 
viešpatavimą.

Bet pasaulio revoliucija 
vis plėtėsi, visose šalyse 
darbininkai vis labiau įsiga
lėjo, tat ir musų klerikalai 
darėsi vis "demokratinges- 
ni", vis karštesni darbo 
žmonių "ginėjai.” Atsirado 
"Darbo Federacijos,” savo 
programon "krikščionįs” 
įvedė visą eilę socialių re
formų darbo žmonių nau
dai, o savo demagogine tak
tika ėmė varžytis su pačiais 
bolševikais. Prisiminkime 
kad ir kun. Krupavičiaus 
visą "veikimą.’’

Paskutiniais laikais kle
rikalai duoda dar vieną 
stambų prirodymą, kad jie 
yra visuomenės spekulian
tai. Iki šiol jie, kaip žinoma, 
žemės klausimu stovėjo už
tai, kad dvarininkams butų 
užmokėta už imamą iš jų 
žemę. Dabar "krikščionįs" 
jau susiverčia. Klerikalų 
"Laisvė" Nr. 186 jau rašo 
apie tai, kad "teisingumo 
žvilgsniu nėra perdidelio 
reikalo atlyginti už imamą < 
žemę.” Tam savo nusistaty- < 
mui patvirtinti laikraštis 1 
šaukia šv. Baziliaus pagal- : 
bos ir sako jo .lupomis: "Al- j 
kanam priguli ta duona, ku-|

rią tu laikai supylęs aruode, 
nuogam priguli tie rūbai, 
kuriuos tu laikai savo san
deliuose. o basam ta avali
nė, kurią laikai pas save.”

Toliaus (klerikalų) "Lai
svė” sako, kad, girdi, iki šiol 
"stabmeldiškoji valdančių 
dvasia" neleidus "krikščio
nims” vykinti gyvenime jų 
siekimų, bet dabar atėjęs 
laikas "išsižadėti vakarykš
tės melo dienos ir džiaugs
mingai sveikinti naują erą.” 
Dvarų žemės išpirkimo ša
lininkų prirodymai tai esą 
"parizėių užmetinėjimai ir 
priekaištai, jų susenėjimo 
žymė ir politinio gyvenimo 
gulbės daina."

Vadinasi, visi tie, kurie 
turtinguosius rėmė ir gynė 
jų valdžią, yra parizėjai, 
yra veidmainiai.

Pasakykit. gerbiamieji, 
katras klerikalų priešų su
gebėtu jiems skaudžiau už
drožti per pasturgalį, kaip 

kai daro p. Petrukėlis kleri- 
kališkoj "Laisvei?" Ir kam 
ai "krikščionių" frakcija 
Seime kėlė triukšmą, s.-de- 
mokratams savo deklaraci
ją skaitant? Aiškus, amži

niai jauni spekuliantai, vi
suomet nose gaudą "laiko 
dvasią.” visuomet moką pri
sitaikinti , nori pluduriuot 
gyvenimo paviršiu ir grai
byti gyvenimo pasmetonius 
savojo luomo naudai. Iš vie
no tetenka stebėtis, — kaip 

j "krikščionių" taktika kulia- 
Į virčiais ir taip ciningai mai
nosi? Čia tai iau tikrai reiš
kia Dievo galybe’

("Socialdemokratas”)

Skaitytoji) pastabos.
Waterburio šnapsiniai ko

munistai sako, kad ne T. M., 
tai streikas butu laimėtas.

Ir aš taip sakau. Kad jį ir 
bala tą T. Matą. Jis, kai Le
ninas, pagavo Įtekmę di
džiumoje ir nuvedė visus 
streikierius į darbą. Dabar 
Waterburio šnapsiniai jau 
ne bolševikai, bet menševi
kai, nes paliko mažumoje.

Rusijos sovietų armijos 
buvo dar gana toli nuo Var- 
šavos, o jau "Laisvė" turėjo 
Varšavą savo rankose.

"Laisvė" kaipo dienraš
tis, sakosi paduoda naujau
sias žinias. Bet kuomet po 
jos nosia iškilo gatvekarių 
darbininkų streikas, tai ji 
apie tai pranešė tik i trečią 
Beną.

Gal, kartais, jai nevalia 
anksčiau pranešti kaip į 
trečią dieną, nes ji'priklau
so prie trečio internaciona
lo.

Kiek laiko atgal tūlas Ne- 
gramotnas Ministeris "Lai
svėje" sukritikavo Jukelio 
barzdą, prilygindamas ją 
orie Vokietijos Eberto bar
zdos. Kadangi Jukelis tokių 
žmonių kai Ebertas baisiai 
neapkenčia, tai jis sukėlė 
savo barzdoje "revoliuciją" 
ir "nuvertė” ją. Dabar Ju
kelio smakras "klvn,” tik jo 
galvoje dar vis dulkių ran
dasi.

Geležėlė tarkuoja Brook- 
’yno komunistus. Pastarieji 
pyksta ir savo "vargone” 
niekina Geležėlę. Kam gi 
Pykti, juk Geležėlė geriau
sias Stilsono draugas. Stil- 
sonas jį ir prie ketvirtos 
kuopos Chicagoie prirašė 
kaipo gerą bolševiką.

Aš kaip tik sueinu komu
nistą, tai tuojaus klausiu, 
kada įvyks revoliucija. Vie
nas jų man sako: "Palauk, 
dabar mes skiepuose sulindę 
darom praktikas su žiur
kėm. Nekurtose vietose jau 
žiurkių valdžią nuvertėm ir 
pastatėm katinų tarybą."

Slapukas. '
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ELIZABETH. N. J.
Komunistams nepasisekė.
Persiorganizavusi LSS. 

147 kuopa čia pradėjo ener
gingai darbuotis. Spalių 17 
ji jau surengė prakalbas ir 
pakvietė kalbėti “Keleivio” 
redaktorių d. Michelsoną. 
Šita žinia taip išgąsdino vie
tos komunistus, kad sujudo 
visas jų lizdas, tartum per
kūnas butų į jį trenkęs. Jie 
pradėjo bėgioti ir tartis, 
kaip šitoms prakalboms pa
kenkus. Nežinodami ką da
ryti, jie nutarė parengti sa
vo prakalbas pirm socialis
tų prakalbų. Bet kadangi 
savo vardu jie nedrįsta jau 

. nieko viešai daryti, tai nu
tarė tas prakalbas rengti 
rapterų progresisčių 4 kuo- 
jx>s vardu. Padarė jie plaka
tus. 12 spalių juos išdalijo, 
o 13 soalių buvo iau prakal
bos. Plakatuose buvo pa
skelbė. kad kalbėsią “gar
siausi kalbėtojai,“ bet vardų 
jų nepaskelbė.

Susirinko i komunistėlių 
prakalbas apie 50 žmonių. 
Ant pagrindų išėjo koks 
ten vaikėzas ir pradėjo pa
sakot, kad moterims čia rei
kalingos lygios teisės. Jis 
tur būt nežino, kad Suvieny-

* tose Valstijose moterįs jau 
turi lygias teises. Žmonės 
spraudydami pradėjo eiti iš 
salės laukan, o komunistė
lis vis kalba, kad moteris 
yra vergės, kad jos dirba 
sykiu su vyrais melnyčiose 
ir sako: “Jeigu aš bučiau 
valdžia ir turėčiau ilgą bo
tagą, tai visus žmones su
varyčiau i mares.’’ Žmonės 
baigia eiti iš svetainės, o ko
munistų “kalbėtojas” vis ' 
kalba apie moterų reikalus, 
nors moterų tenai visai ne
buvo, ir mini apie kokį ten 
komunizmą. Iškalbėjęs apie 
valandą laiko, užbaigė savo 
pasaką ir nuėjo sau. Tiesiog 
sarmata buvo to "garsiausio 
kalbėtojo“ klausytis. Tur- 
but dėlto komunistai ir var
do jo nepasakė. Nors tik ke
li tuzinai žmonių buvo, bet 
ir tie nelaukė pabaigos.

Dabar atėjo socialistų 
prakalbos. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė salė. Nors ko
munistai bėgiojo gatvėmis 
ir atkalbinėjo žmones, kad 
neitų, bet nieko negelbėjo. 
Pagalios ir patįs komunis
tai suėjo. Drg. Michelsonas 
kalbėjo dviem atvejais: pir
mu apie Lietuvos padėtį, o 
paskui apie tarptautinį dar
bininkų judėjimą. Prakal
bos žmonėms labai patiko, 
net ir komunistai gyrė. Po 
prakalbų buvo klausimų, į 
kuriuos kalbėtojas tinkamai 
atsakė. Buvo ir juokų. Vie
nas komunistas, pasiprašęs 
balso klausimui pastatyti, 
norėjo kalbėtoją “sukriti- 
kuot,” ir pradėjo rėžti savo 
“prakalbą.“ Publika pradė
jo švilpti, trypti kojomis ir 
ploti delnais, norėdama tuo 
budu priversti jį nutilti; bet 
d. Michelsonas paprašė pub
likos, kad leistų tam komu
nistui pasakyti, ko jis nork 
Komunistėlis susinervavo, 
pradėjo karščiuotis, net pa-

• sušokėdamas ėmė rėkti,.kad 
komunistų tėvas Fraina ne
galįs būt valdžios agentas, 
nes jeigu valdžia komunis
tus organizuotų, tai juk ji 
paskui jų ne areštuotų. Pas
kui pasakęs, kad Lietuvos 
socialdemokratai esą bur
žuazijos pakalikai, nes Kai
rys ir kiti jų vadai Steigia
mam Seime “agitavę už ka
rės stovio Įvedimą,” atsisė
do.

Kalbėtojas pajuokė tą 
karštuolį-, kad jis pats ant 
savęs taip pyksta, ir nurodė, 
kad jis kalba apie nežino
mus sau dalykus. “Visų pir- siveriames nauuu _ 
ma tamsta turėtum žinoti,”!—apšvietos darbo, 
sako kalbėtojas tam komu- Bedarbis.

nistėliui, "kad užlaikyti re
voliucinėse organizacijose 
apmokamus agentus ir da
ryti provokacijas, tai jau 

. paprastas buržuazinėms vai 
džioms dalykas. Pavyzdžiui, 
caro valdžia užlaikė revo
liucionierių partijoj tokį 
Azevą, kuris netik organi
zavo tą partiją, bet ir suo
kalbius rengė, daug augštų 
valdininkų nudėjo. Ir visa 
tai buvo daroma su valdžios 
žinia. Paskui, bolševikų va
das durnoje, Malinovskis, 
juk irgi buvo apmokamas 
policijos departamento a- 
gentas. Visi jo revoliuciniai 
sumanymai ir Įnešimai dū
moje visuomet išeidavo iš 
policijos departamento. Ca
ro valdžia persekiojo bolše
vikus. o betgi vyriausiam jų 
vadui mokėjo algą. Kas 
šiuos dalykus žino, tas ne
abejoja, kad tas pats gali 
būt ir su Fraina. Bet tamsta 
to nežinai ir karščiuojiesi 
visai be reikalo.”

Publika ėmė kvatoti, o 
komunistėlis iš sarmatos ki
šo galvą Į sėdynę.

Toliaus kalbėtojas nurodė 
tam komunistėliui, kad apie 
Lietuvos socialdemokratus 
jisai irgi nežino. Socialde
mokratai Steigiamam Sei
me visi kaip vienas stojo 
Drieš Įvedimą karės stovio. 
Anie tai rašo visi Lietuvos 
laikraščiai. 0‘kurgi yra pa
rašyta, kad jie “agitavo” už 
karės stovi? Turbut "Lais
vėj?”

Publika vėl pradėjo kva
toti. Musų komunistėlis at
sikėlęs nuo sėdynės dūrė 
per duris laukan.

Dabar LSS. 147 kuopa ža
da kviesti kalbėti d. Puišiu- 
tę iš Bostono.

Jonas Poetą.

DETROIT, MICH.
Rengiamos d. Grigaičiui 

prakalbos.
Iš visokių lietuvių koloni

jų vis matosi žinučių “Ke
leivyje,” tik kažin kodėl iš 
Detroit o labai, labai retai, 
rodos, kad čia butų visi iš
mirę. O ne, čia viskas juda 
ir kruta. Nelabai senai vie
tos lietuviai buvo surengę 
protesto demonstraciją 
prieš lenkų puolimą ant Lie
tuvos. Demonstracijoj va
dovavo kun. Kemėšis.

Porą sąvaičių atgal SLA. 
kuopa surengė prakalbas; 
kalbėjo p. Kamarauskas, 
SLA. vice-prezidentas.

Dabar vėl rengiamos pra
kalbos ant 7 d. Lapkričio— 
rengia LSS. 116 kuopa. Kal
bės d. P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius, 2:30 vai. 
po pietų. I. A. S. svetainėj 
ant 24-tos ir Michigan gat
vių.

Drg. Grigaitis kalbės dvie
jose temose: “Kaip įvykini 
socializmą?” ir “Lietuvos 
darbininkų kova už būvį.”

Tai yra svarbus klausimai 
ir kiekvienas turėtų išgirst.

Bedarbių skaičius musų 
mieste didėja. Nesenai dar 
buvo visur lipinami skelbi
mai: “Work or Fight!” Bet 
dabar apie ”Work” musų 
mieste jau nekalba.

Nors bedarbė klabina du
ris ir į lietuvių darbininkų, 
vienok dar vis jie nemeta 
“moonshine.” Iš tų “moon
shine” garbintojų ir išsivys
tė tie ekstra r-r-reroliucio- 
nieriai, kuriems apšvietos 
darbas darosi nepakenčia
mas.

Apšvietai tie žmonės ne
puri dešimtuko ar kvoderio, 
iet “moonshine” bonkai. ar 
cazyrų “kaladei,” tai nesi
gaili ir penkinių! Sarmata 
Detroit’o lietuviams taip 
elgtis!

Meskim blogus papročius, 
stverkimės naudingo darbo

BROOKLYN, N. Y.
Socialistų prakalbos gerai 

pavyko.
Vietos LSS. 19 kuopa bu

vo parengus prakalbas 17 d. 
spalių ir kalbėt pasikvietė 
"Keleivio” redaktorių, drg. 
Michelsoną iš Su. Bostono. 
Komunistai iš “Laisvės" 
abazo pradėjo daryti pienų, 
kaip toms prakalboms pa
kenkus, Kad suklaidinus 
vietos , žmones, “Laisvė” 
paskelbė, kad prakalbos JA;- 
sisnčios kitą dieną, būtent 
i 8 spalių. Tečiaus patįs ko
munistai susirinko 17 spa
lių vakare. .Jų pienas buvę 
toks: žmonės, kurie per
skaitys “Laisvę,” šiandien 
ant prakalbų neis; jie ateis 
rytoj, kada prakalbų jau ne
bus; tuo tarpu gi mes, ko
munistai, nueisime ši vaka
rą, ir kaip tik socialistai sa
vo vakarą atidarys, pakel
sime triukšmą. Paskui pa
statysime ant pagrindų sa
vo kalbėtoja, daleiskime 
komunistą Jankauską- Žu- 
vyte žilioni. ir tegul jis kal
ba. Tuo budu, socialistai už
mokės už salę, o mes atlai
kysime prakalbas ir duosi
me jiems velnių kiek tik lįs.

Toks buvo provokato
riaus Frainos mokiniu pie
nas. Bet frainistams jis ne
pavyko, nežiūrint kad šitą 
konspiraciją jie darė “Lais
vės” pastogėj kelis vakarus. 
Amoniu prisirinko, kiek ga
lėjo salėn tilpti, žinoma, at
ėjo ir komunistai triukšmo 
kelti.

Kadangi d. Michelsonas 
oaskirtu laiku iš Elizabethe 
į Brooklvną ant prakalbų 
nespėjo pribut. rengėjai pa
prašė,, kad d. Hermanas tuo 
tarpu pakalbėtų. Pradėjus 
d. Hermanui kalbėti, komu
nistai ėmė kelti triukšmą. 
Tie elgėsi tiesiog kaip tikri 
chuliganai: rėkė, staugė, 
trypė ir koliojo kalbėtoją.

Kilus lermui, specialis 
svetainės policmanas, kuris 
visuomet tenai būna, paėmė 
komunistų lyderi Jankaus
ką už apykaklės ir išmetė 
laukan. “Laisvės” kompani
ja tuomet visa pašoko ant 
kojų ir pradėjo šaukti: 
“Draugai, visi eikim lau
kan, visi laukan!’’ Ir ūžda
mi komunistai pradėjo verž
tis per publiką prie durų. 
Jie manė, kad visi su jais 
eis. Bet apsižiūrėję, kad pu
blika nejuda, tik lydi juos 
laukan švilpimais ir ploji
mais. tvarklaužiai, vienas 
paskui kitą, pradėio grįžti 
atgal ir vėl sėstis. Pirmuti
niai buvo jau išėję, bet pas
kui ir tie pasilenkę pradėjo 
lįsti salėn atgal.

Tuo tarpu pribuvo d. Mi- 
chelsonas ir prasidėjo pra
kalbos. Kalbėtojas pasmer
kė komunistų elgimąsi, sa
kydamas. kad pasidžiaugti 
iš tokio darbo gali tiktai re
akcija. Ir-jis nurodė, kad vi
sas komunistų judėjimas, 
visa ju taktika ir darbai, 
kain antai suskaldymas So
cialistų Partijos, sunaikini
mas Lietuvių Socialistu 
Sąjungos, jos turtų ir laik
raščių. yra vienos skriaudos 
ir nuostoliai darbininką kle- 
sai. Išvedimas buvo toks, 
kad komunistai yra kapita
listu Įrankis kovoj su dar
bininkų organizacijomis. 
Nors didžiuma komunistų 
to visai nesunranta ir mano, 
kad jie kovoia už darbinin
kų reikalus, bet ta kova yra 
vedama taip, kad jos pasek
mės visuomet išeina kapita
listu klesai ant naudos.

Komunistai klausėsi nosis 
pakabinę, bet triušmo dau
giau jau nekėlė.

Po prakalbu buvo stato
ma kalbėtojui visokių klau
simų, kurie, kartu su atsa
kymais, užsitęsė iki n va-

landai. Publika sėdėjo iki 
pat galo ir išsiskirstė pa
tenkinta.

Taigi, nežiūriu’ visų ko
munistų pastangų, prakal
bos pavyko gerai. 

Brookiynu Teta.

NORWOOD, MASS. 
Vietinės pastabelės.

Tūlą laiką pasitrynęs ant 
farmukės Zanavykas ir vėl 
atsikraustė į "Sandaros“ 
skiltis už korespondentą. 
Bet jis paduoda i "S.” ne tai. 
xą pats matė, bet tai. ką nuo 
.litų girdėjo.,

Viename “Sandaros” nu
mery7 J. Pežukas rašo, kad 
vietos Lietuvių Socialistų 
Bendrovės narių didžiuma 
=udaro 30 fanatikėlių. Tai 
au begalo liūdnas apsireiš- 
dmas tautininkų abaze, 
kad jie neatsveria nei 30 
’fanatikėlių.“

Nepersenai tūla gera ka
talikė rėžė per marmūzę tu 
am diedui už tai. kad tas 
pasakė, jogei jos burdingie- 
rius ne vyras. Mat katalikė, 
o burdingieriaus gaspadi- 
įė, tikrai yra patyrusi, kad 

jos burdingierius "pilnas 
zyras.” Tų peštynių reika- 
as net teisme atsidūrė. Bur- 
lingierius gi iš striuko i 
’krajų” išvažiavo, kad save 
“vyriškumą” nereiktu teis
me parodyti.

Mirusi iš badu progresis- 
?ių kuopa vėl atgijo. Spar
čiausiai žengia prie "pro
greso” tos moterėlės, kurios 
zra susipažinusios su ukrai- 
įiečiais vyrais. Kai kurie 
pasigenda da tūlos Adomie
nės, tada tai jau visos butu 
jrisidėjusios prie ’jirogre- 
no” pakėlimo.

Vietos "revoliucionierius" 
kriaučius, gavęs mandatą 
įuo raišo airišio. vėl važinė
ja su ”spyčiais." Vienok da
bar apie revoliuciją jau ne
kalba. Mat. nepatinka jam 
'ašarų salos” binzai.

Tūlas vytis prikalbėjo kai 
kuriom katalikėm pirkt ko
kio ten Bostono banko akci- 
ų. Dabar kaip teko girdėt, 

tasai bankas užsidarė. Akci- 
ionieriai keikia tą v\ tį agen 
tėlį. Sako, jam gyvam kaili 
’iūimsime. Jeigu taip atsi 
tiktų, kai grasina, tuomet 
susilauktumem naujo mu- 
čelninko už vyčių vierą.

9 d. spaliu pas mus kalbė- 
*o Bimba. Tai pirmu syk 
girdėjau tos frakcijos kal
bėtoją, kuris nekandžiojc 
įei Michelsono. nei Grigai
čio barzdos. Matomai, ir jie 
nuo apsvaigimo jau prade
da išsiblaivyti.

Nepersenai nuvykau ant 
vieno katalikų pikniko. Mat. 
•lorėjau pakvėpuoti tyru 
oru. Bet labai nustebau 
kad nekurie buvo taip “pri
sikvėpavę,” kad vos tik pa
stovi. Supratau, jog tyras 
oras ne visiems sveikuoja.

Jau bus keturi mėnesiai, 
kai sandariečiai išrinko ko 
misija diskusijoms pareng
ti, bet diskusijų kaip nėra, 
aip nėra. Diskusijos, žino

ma. ne naujiena, bet jeigu 
musų sandariečiai kada 
nors parengtų viešas disku
sijas. tai butų daugiau negu 
naujiena.

L. L. Ratelio choras jau 
neblogai sudainuoja. Tik 
nekaip atrodo, kad tasai 
choras nuolat dainuoja lie- 
::uviškai-rusiškas dainas. 0 
;as ir gadina viską. Butų 

daug geriau, jei choristai 
ne tiek kreiptų domos į žo
džius. kiek į pačią kompozi- 

"’ilusu biznieriai, kurie di
džiumoje yra tautininkai, 
sartais pasirodo gana gera

širdžiais. Jie sako: “Et, ką 
jus ten su tuom socializmu! 
Geriau griebkitės .už biz
nio.“ Bet kaip tik atsiranda 
naujas biznierius, tai tie

geraširdžiai senieji biznie
riai i savo "uniją" jo nepri
ima.

Kai kurie sako, jog komu
nizmas esąs atžagareiviš- 
kas. Vienok pas mus kairių
jų tarpe tai net stebėtinas 
demokratizmas žydi. Pas 
juos ir 12 metų vaikai turi 
pilnas teises. Štai kad ir L. 
L. Ratelio chore, kurį kont
roliuoja kairieji, ir 12 metų 
mergaitės balsuoja, kokius 
kalbėtojus kviesti, kam pi
nigus aukauti ir tt.

Dehstris.

PHILADELPHIA, PA.
Biblijos “studentų ” prakal

bos.
Nedegioj, spalių 3 dieną, 

buvo surengtos prakalbos 
Lietuvių svetainėje ant Mo- 
vamensing ave. kokių tai 
Biblijos tvrinėtojų-studen- 
tų. Ypatinga tas, kad jie nei 
įžangos, nei jokių aukų ne
renka. šįmet jie jau kelintą 
syki čia prakalbas rengia ir 
savo literatūrą platina. 
Apie jų kalbą galima pasa
kyti tiek, kad jie užsiima ne
va biblijos ir kunigų kriti
kavimu. Bet nieko gera ne
pasako ir neišaiškina, kad 
žmonės suprastų, prie kokio 
tikslo jie eina. Kuomet kun. 
Mockus bibliją kritikuoja, 
tai jo tikslą visi supranta: 
bet šie jokio išvedimo nepa
daro. Stebėtina, kad jie pra
deda žmones pritraukti, net 
ir aklus katalikus! Mat. jie 
kunigus kritikuoja, o Dievą 
ir Jėzų liepia garbint. Pra
deda ir užbaigia poteriais. 
Ir ant jų prakalbų žmonės 
kas kart daugiau pradeda 
lankytis.

Nedelioj, 17 d spalių, buvo 
surengtos LMPS kuopos 
prakalbos. Kalbėjo A. Pra
naitis. Žmonių buvo nedaug 
ir kalbėtojas jų neužganėdi
no, nes kalbėjo ilgai ir nuo
bodžiai. Ant galo liko tik 
patįs “karštieji“, o šiaip pu
blika išvaikščiojo, neužbai
gus jam kalbėti. Paskui kal
bėjo kitas, bet irgi prastai 
Seniaus ant socialistiškų 
draugijų parengtų prakal
bų daug daugiau žmonių 
lankydavosi, negu dabar. 
Tos prakalbos buvo pašvęs
tos moterims, bet vos kelios 
moteris tik buvo. Taigi vy
rai ėjo spjaudydami: girdi 
čia moterų kaip ir nebuvo, o 
visą laiką apie moteris kai- ’ 
bėjo. ’

kampo N. Main ir Ames 
gatvių. Ugnagesiai, vieton 
suktis į Ames st., movė tie
siog į krautuvių sienas, par- 
mušdami nelaimingą porelę. 
Mergina nors dar gyva, bet 
neišgys. Taip pat pavojin
gai sužeistas ir ugnagesių 
kapitonas J. L. Parker. Po- 
licijantui. kuris tuo tarpu 
stovėjo ant kampo, nukirto 
koją.

Montellietis.

CHICAGO, 1LL.
Masinis susirinkimas.

17 d. spalių McKinley 
Park svetainėj atsibuvo ma
sinis lietuvių susirinkimas. 
Publikos prisirinko pilna 
svetainė. Apie 3 valandą po 
>ietų prasidėjo programas'. 
Tvarkos vedėjas pranešė, 
iog bus perskaityta telegra- 
na iš Vilniaus. Pasilipo ant 
pagrindų žmogus, laikąs 
•ankoje “Draugą” ir pradė
io skaityti. Skaitantiems 
laikraščius toji telegrama 
tebuvo jokia naujiena, nes 
i jau senai buvo tilpusi ki
liose laikraščiuose. Galbūt 
iktai davatkos, kurios ne
skaito jokių laikraščių, apie 
ai nebuvo girdėjusios. To
jaus tvarkos vedėjas uer- 
Jato kalbėti p. Rakelį. Kal
bėtojas pasakė, jog lenkai 
tori Įvesti Lietuvoj vergiją. 
Prisiminė apie sunkius bau- 
Ižiavos laikus. Ir kad išsi
gelbėjus nuo baudžiavos, 
?są, reikia pirkti Lietuvos 
Laisvės Bonus. Kas nepirk
tas bonų, tas busiąs ne lie 
uvvs ir toksai neprivaląs 
lesioti lietuvišką pravardę. 
\nt to ir užbaigė kalbą.

Po jo kalbos buvo padarv-, 
a pertrauka pardavinėji- 
nui bonų. Dalis publikos ] 
iradėjo kilti nuo suolų ir 
įpleisti svetainę. Ponas Ra
telis pradėjo šaukti: “Nebi- 
’okite, neikite laukan! Jei- 
ru neturite pinigų, tai pa
juokite tik savo pravardę ir 
įdresą, o kolektoriai iško- 1 
’ektuos!” Vienok žmonės i 
o šauksmo neklausė ir ėjo 
aukan. Ir nestebėtina! Tos 
kolektos ir kolektos. Darbi- 
rinkas žmogus nespėja su- 
•ėdyti kokį centą, tai tuo- 
aus atiduok kitiems. O jei- 
ru neduosi, tai lietuvio var
io nevertas busi.

Pertraukai pasibaigus, 
pirmininkas perstatė kalbė- 
i daktarą Naikelį. Jis ragi

no lietuvius ex-kareivius 
-ažiuoti į VVashingtoną pas 
irezidentą VVilsoną paklau
si, kur dingo tie 14 punktų, 
lelei kuriu jie kariavo. Esą, 
’ie Wilsono punktai skelbę 
raliuosavimą pavergtų tau- 

‘■ų. tai kodėl dabar jisai pats 
nepripažįsta Lietuvos. Ant 
šitų jo žodžių publika smar
kiai plojo. Vėliaus kalbėto- 
:as paprašė, kad pakeltą 
rankas visi tie, kurie ne ru
ko tabako. Pakėlė apie 40 
'•ankų. Visi gi likusieji pasi
rodė rūkanti. Rūkoriams 
kalbėtojas patarė nutraukti 
Jo dešimtuką ant dienos 
nuo tabako ir paaukauti 
Lietuvai išgavimui nepri- 
gu’mvbės. Merginoms jis 
natarė neeikvoti daug pini
gų ant šilkinių pančekų ir 
sumažinti pirkimą paude- 
rio. bet paaukauti tuos pini
gus Lietuvos kareiviams 
ant šautuvų ir durtuvų su
stiprinimui, tuomet neliksią 
paliokų Lietuvos žemėj. Ne-- 
jerkančius Lietuvos bonų 
kalbėtojas išvadino "sieke- 
riais.

Kiek teko patirti, bonų 
parduota už 2100 dolerių. 
Apart to, pypkoriai nuo ta
bako, o merginos nuo pau- 
derio nutraukdami sumetė luže Esther Bergmao. Pra- 
400 dol. su centais. dėjus ugnagesiams IZL'J.

P. Kaunas, jauna pa relė stovėjo prie neatšakZ

žiopsotojas.

MONTELLO, MASS. 
Margumynai.

Lasterių susirinkime, lai
kytame 15 d. spalių, likosi 
pakeltas anglies klausimas. 
Mat, Brocktone yra apie 
13,000 šeimynų, kurios ne
turi nei po svarą anglies sa
vo namuose. Anglis Brock
tone parsiduoda net po 25 
dolerius tonui, tuo pačiu lai
ku aplinkiniuose miesteliuo
se žmonės moka tik po 16 
dol. tonui. Tas parodo, kad 
Brocktono anglies kompani
jos yra taip susiorganizavu
sios, kad mažai dirbt, o 
daug-pelnyt. Ar ilgai tie le- 
gališki vagiliai sauvaliaus?

Po trumpo apkalbėjimo 
tapo paskirta komisija iš 
keturių ypatų, kad sutaisy
tu ir pasiųstų prezidentui 
Wilsonui sekančius reikala
vimus:

1. Kad sustabdytų anglies 
siuntinėjimą Europos vieš
patystėms, pakol Amerikos 
žmonės neturės jos užtekti
nai.

2. Kad Su v. Valstijų vy
riausybė atkreiptų atydą į 
tai, kad užėjus šalčiams ir 
stokuojant anglies, prasidės 
Įvairios ligos, ypač tarjje 
vaikų.

Ta pati komisija tapo Įga
liota nueit pas miesto alder- 
manus ir j>areikalaut, kad 
miestas partrauktų anglies 
ir pardavinėtų žmonėms be 
pelno.

Baisus reginys.
17 d. spalių ugnagesiai 

Įvažiavo i K. Šakmono gara- 
džiaus ofisą, užmušdami 2 
ypatas ir sužeisdami 8. Už
mušti W. J. Sullivan, ugna- 
gesys ir J. Johnson, 19 metų 
vaikinas, kuris buvo išėjęs 
pasivaikščioti su savo mei-

LAVVRENCE. MASS.
Rengiama protesto demons
tracija. Lietuviai vienijasi. 

Koncertas.
Nors kartą musų vietos 

lietuviai be skirtumo pa
žiūrų susivienijo ir 31 spa
lių, 2 vai. po pietų rengia 
milžinišką protesto demon
straciją prieš lenkus, kurie 
ižgrobė musų Vilnių ir su
virs trečiadali Lietuvos te- 
•itorijos. Prie lietuvių pro- 
esto demonstracijos prisi- 
leda taipgi viėtos žydai, uk
rainiečiai ir gudai. Lietu
viai nuo KHubo salės mar
šuos į centrą, i Common 
Parką; čia bus prakalbos ir 
šneštos rezoliucijos, kurios 
bus išsiuntinėtos į didžiųjų 
valstybių sostines.

Dabar beveik kas dieną 
ssti lietuvių prirengiamieji 
susirinkimai. Renkama au
kos ir pardavinėjama bonai 
ir kasdieną siunčiama Lie- 
uvos Misijai į New Yorką, 

kad kuogreičiausiai prista
tytų Lietuvos žmonėms gin
ties nuo žiaurių Lenkijos 
ponpalaikių.

Taigi Lawrence lietuviai 
ant 31 d. spalių, apie pietus, 
kviečia ir apielinkės koloni- 
ių lietuvius kuoskaitlingiau 
susirinkti prie Kliubo salės, 
11 Berkeley st., o iš ten sy
kiu visiems maršuoti į cent
rą, i Common Parką. - t--

Tą pačią dieną, 8 vai. va
kare, Lietuvių Kliubo salėje 
bus koncertas. Koncerte da
lyvaus žymus Naujosios 
Anglijos dainininkai ir dai
nininkės, būtent: p-lės Iz. 
Avietėnaitė iš Worcester, 
Mass., P. šarkaitė iš Camb- 
ridge. Mass., K. Kinderas iš 
Ix)weH. Mass., ir vietos — 
:vl. Blaževičaitė ir O. ir R. 
Černauskvtės. Taipgi dai
nuos skaitlingas choras L. 
T. K. B., vedamas Jono Na- 
meikos.

Vienas iš Rengėjų.

WORCESTER, MASS. 
Komunistai kaži minkai.
Musų komunistai dedasi 

pilnais dorybių ir “cnatų.” 
Tie myli tik kitus kritikuoti 
ir niekinti, bet patys į save 
neatsižvelgia. Kuomet pra
dedi tirinėti jų “dorybes,” 
tai pamatai, kad jie mažai 
skiriasi nuo taip vadinamų 
“džekių.” Taip, man teko 
patirti, jog pas tūlą sporte- 
IĮ kriaučių yra tikras kazir- 
ninkų lizdas. Ten sueina 
“laimės jieškoti” ne papras
ti komunistėliai, bet lyde
riai. darbininkų diktatūros 
skelbėjai. Toje vietoje jie 
“aptaisė" ne viena darbinin
ką. Vienas vaikinas man 
skundėsi, jog jam benešant 
200 dolerių į banką padėti, 
tūlas komunistas prikalbino 
jį užeit į kriaučių “šapukę“ 
laimės išbandyti. Už poros 
valandų tasai vaikinas išėjo 
pilnai “aptaisytas,’’ jam jau 
aebereikėjo eit į banką.

Jeigu jie nemes savo blo
gų darbų, tai vėliaus pa
skelbsiu ir jų pravardes, 
taipgi aprašysiu ir apie jų 
vasarinius “tripus,” padary
tus "doros” tikslais.

J. S—kas.
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Už straipsnius, kurie rąžyti ne nuo 
lėkti ' Redakcijos ir už apgarsinimus, kurie 

- ’ telpa lailnaštyje įvairių firmų, lei-
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VIJOS.
Bet tai, ką Latvių vyriau*

! latvių piliečiu varymą, taip 
inat leisti tuojau grįžti jau

tik 
ir be to iširusio 

tik puoli-

I AITIfllI GADI7MA aP*e tai gerai žinoti, turėtų 
LAUBAU lAKlLflU tuojaus iš valdžios gauti

SKUDURAI! aiškų įsakymą visai uždary
ti tam elementui duris Lie
tuvon. Be to, reikalinga su
žinoti ir visus jau grįžusius.

, kurie buvo;

laišką i 
oriausiame "Keleivio ' nu
meryje.

Su augšta pagarba.
K. Vidikauskas

gal ir teisiami. Laukan ca-j 
rizmo skudurai!

(''Socialdemokratas.”)

!

įeičiau šitos doros keliu? Ne, 
socialistų mokslas, kuri tu 
vadini ištvirkimu, man išro
do daug teisingesnis. Socia- 

. listų dora sako, kad užmušti 
| nekaltą žmogų yra didelė 
j piktadarystė; bet užmušti 
I tūkstantį žmonių, yra tuks- 
{tanti kartų didesnė piktada
rystė. Ir aš tos nuomonės 
laikausi. Taigi tu, tėve, ne
gali manęs doros mokyti, 
nes mano dora yra daug 
augštesnė už ta vają.

—Tylėk, parše, ba kaip 
I spirsiu į užpakalį, tai visa 
j tavo dora išdulkės.

—Heilo, Maike! ! —Maike, kad aš tau kir-
—Heilo, helio, tėve! Ką gi siu per ausi, tai tu fonių iš 

tu man šiandien pasakysi? manęs nedarysi! Kaipgi jis
—Aš tau. vaike, pasaky-' negyvas būdamas galėtų 

* i knvga parašvti, tik tu pa- 
hnišlyk!

—Palauk, tėve, palauk. 
,, i nesikarščiuok kaip koks ko- 

. Geriau prisipa
žink, kad apie dangti nieko

—Man rodos, kad tu klys- nežinai ir kalbi nesąmones, 
ti, tėve. Jeigu aš kur einu, aš j —Nausa, aš 
einu visuomet keliu. Socia
listai niekad manęs iš kelio 
nevedė, nes ir jie patįs ne
vaikščioja k.ukais.

—Malke, tu nesupratai, 
ką aš rayninu. > Aš norėjau 
pasakyti, kad jie išvedė ta
ve iš doros kelio.

—O kas tai per kelias?
—Tai yre toks kelias, vai

ke. ką veda žmogų i dan
gaus karalystę.

—Į dangaus karalystę?
—Šiur, Maik!
—O kur tokia karalvstė 

yra?
—Ugi pažiūrėk augštyn.
—Aš nieko tenai nema

tau.
—Ar nematai, kur saulė 

šviečia ?
—Bet tai juk ne dan

gaus karalystė. Tai saulė.
—Tenai, vaike, ir Dievas 

gyvena.
—Ar tu buvai tenai ?
—Nausa. nebuvau.
—Tai kaip tu žinai, tėve, 

kas tenai gyvena, o kas ne?
—Musų klebonas taip aiš

kino per pamokslą pereitą 
nedėlią.

—O jis ar buvo tenai?
—Maike, tu visai pasilei

dęs esi. Tu tik klausyk, ką 
aš tau sakau, ale neklausi
nėk manęs visokių klausi
mų, ba aš greitai užpvkstu. 
Tu žinai, kad vyresni už sa
ve tu negali kritikuoti, ba tu 
da nesi ant svieto tiek gyve
nęs ir tiek daug nežinai, 
kiek aš.

—-Jeigu tu. tėve, ištikro 
tiek daug žinai, tai tau nėra 
reikalo pykti, kuomet aš ta
vęs klausiu. Bet man rodos, 
kad tu, tėve, negali Į mano 
klausimus atsakyti, ir dėlto 
tu pyksti.

—Kad tu, vaike, durnų 
klausimų manęs klausinėj? 
Juk tu žinai, 
žmogus negali 
eiti.

—Bet jeigu 
kur tu, tėve, žinai, kad yra 
dangaus karalystė?

—Apie tai, vaike, yra 
šventose knygose parašyta.

—O kas tas knygas para
šė?

—Šventas tėvas...
—O ar jis gyvas buvo, 

kaip rašė, r ne?

Dėlei Esperanto kalbos
< Laiškas "Kel.” redakcijai)

Gerbiamoji Redakcija! 
dusu straipsnis Apžvalgoje 
("Kel." Nr. 37) 
Įvest Lietuvoje anglų kai 
ba” mane labai 
Jus pritariat tai nuomonei, 
kad anglų kalba galėtų likti 
tarptautine kalba: jus vadi
nate ją tobula kalba ir tt. ir ____r... ........ -r--o___
tt. Tegul bus ir taip —neno- radęs. O spragom ieškot jie 
riu su -Jumis tame dalyke pirmieji specialistai. Dau- 
ginčytis. Bet kuomet Jus' guma ju, savo laiku mus be
sakote. kad Esperanto kai* šnipinėdami, buvo net išmo- 
ba. kurią Tarybų Rusija jau kę lietuvių kalbos ir dabar 
oficialiai priėmė 
tautinę kalbą i ' 
kija taip pat) yra netobula, 
"biedna” — turi mažiau 
kaip 2,000 žodžių, tai jau

Čia. matyt, yra 
kimas. Juk

1

f 
I 

jHių traukines Kaune susto- JV tarpo.
jti, kaip iŠ j? iššoko caro lai- l’°.hais ^aro politikos vykin- 
jkų valdininkai-rusai ir uo-gojais Lietuvoje turi būt 
Hai ėmė visur landžioti. Jų,^?J?u/?t^.t1’ ? kurie 

j tarpe yra tokių, kurie skau
džiai prisimena iš anų laikų 
I revoliucijos kovotojams 
j Lietuvoje. Vienas pirmųjų 
grižo, sakysim, buvęs Uk
mergės isprauninkas Šema- 
turov, tas pats, kuris savo 

j karierą padarė, smaugda
mas 1905 metų revoliucijos 
veikėjus Ukmergės apskri
tyje.

Šematurov ne pirmutinis 
ir ne paskutinis. Tiems caro 
bernams rusų revoliucija 
pratrynė šomis ir sulesino 
juos pikčiau susnoto kuino. 
Katras jų dar nespėjo ar 
nesugebėjo persidaryti Ta
rybų valdžios šalininku, da
bai* skubinsis prasprukt 
Lietuvon, bet tik spragą su-

Dėl Rusų atstovo at
važiavimo Lietuvon.

Latviai eina lenkų pėdomis.
Lietuva turi laimę turėti vyriausybė nenorėtų paten- 

................. ‘ kinti to reikalavimo, Latvi
jos vyriausybė bus privers
ta išvaryti visus Lietuvos 
piliečius per 24 valandas. 
Atsakymas laukiamas per 
18 valandas.”

Tas charakteringas "ulti
matumas” buvo gautas 
Kaune telegrafu tik rugsėjo 
9 d. ir tą pačią dieną užsie
nių reikalų ministeris Puri
ckis išsiuntė per Lietuvos 
atstovą Rygoje atsakymą 
tokio turinio:

| "Atsakydama Į tamstos 
■kai veržėsi Kauno link, taip notą 14205 Nr., pasiųstą iš 
i pasikartojo dabar nesenai,1 RygOS rugsėjo 7 d. ir gautą 
kai latviai ėmė veržtis į IJe- Kaune 9 d., Lietuvos vvriau- 
tuvą Ilukštos srityje drauge Sybė turi garbės pažymėti, 

su lenkais, puolančiais mus1' ’’ ’ --------- x ’ :-
Suvalkijoje.

Bet dar charakteringes- 
nis faktas Įvyko šiomis die
nomis.

Visa Lietuvos visuomenė 
gerai žino tą šiurkštų Lat-

dvejetą savo "brolių”, kurie 
labai panašią beveik sutar
tinę varo lietuvių atžvilgiu 
politiką ir vienodai skelbia
si apie savo broliškumą. 
Vieni yra agresyvus, trenk- 
smingi ir išdidę lenkai, o 
antri .jų prieteliai latviai, 
kurie skuba juo daugiau pa
nėšėti Į lenkus ir šiem neap
sileisti. Kaip tik lenkai pra
deda pulti Lietuvą iš šiau
rės, Latviai kaip susitarę ima 
irgi daryti savo "presiją'". 
Taip buvo tuo metu kai-len-i 
kai veržėsi Kauno link, taip nota 14205 Nr,

siu daug gerų dalykų.
—Na-na!
—Jessa! Aš noriu šian

dien pamokyti tave doros, 
ba tie cic-ilistai visai jau iš- munistas. 
vedė tave iš kelio. :

už tarp- mėgins tuo Įrankiu pagauti 
(Čeko-Slova- musu "patriotų” širdis. Da

lis jų, bernaudama carui 
jau iš tėvu, yra gimę Lietu
voje. penėjosi čia prie sočių 
anuomet ėdžių ir spėjo viso
kiais budais Įsigyti musų 
krašte dvarus ir dvarelius.

Lietuvių Rusų taikos su
tarti Lietuvos St. Seimas 
jau ratifikavo, o rusai dar 
neratifikavo. Tuo tarpu i 
Kauną jau atvyko rusų ats
tovas p. Akselrodas. Kiti 
mano, kad rusų atstovo at
vykimas yra jau oficialinis 
ir Lietuva, nelaukdama tai
kos ratifikavimo iš rusų pu
sės, priėmė jų atstovą. Te- 
čiau dalykai visai kitaip sto
vi. Rusų atstovas atvyko, 
kaip tatai rodo ir čičerino 
nota, kilusiem nesusiprati
mam išaiškinti tarp Lietu
vos ir Rusijos evakuotės rei
kalais. Atvykus rusų atsto- Latvi'joi 
vui i Kauną. Lietuvos vy- darbininkai buvo priversti 
riausvbė Įteikė 
nurodydama i XIV sutar
ties paragrafą, kur pasaky
ta: ”šią sutarti ratifikavu
sios abi susitariančiosios ša
lys tuojaus sueina i diplo
matinius ir konsulinius san- 
tikius. Šią sutarti ratifika
vusios šalys eis daryti kon
sulinės konvencijos.”

O XIV paragraf. neturi 
vertės be XIX paragr.» ku- kad tos priemonės buvo tai- 

’Ši su- komos prieš lietuvius, ir ne
buvo taikomos prieš lenkus 
tuo metu, kada Lietuvos 
duona mito nemaža latvių 
piliečių.

Dabar, kad prieš Lietuvos 
vyriausybę atsistojo didelis 
uždavinys aprūpinti maistu 
visokių okupuočių nunioko
tas Lietuvos sritis ir naujai 
grįžtančius iš Rusijos trem
tinius, buvo išleistas Įsaky
mas, kad tie latviai svetffii- 
šaliai. kurie po 1915 metų, t. 
v. tik karo metu apsigyveno 
Lietuvoje, išsikraustytų iš 
Lietuvos turint omenyje,

kad kaip visuomet, taip ir 
dabar, ji sutinka sudaryti 
atatinkamą konvenciją, 4cu- 
ri reguliuotų vienos ir ant
ros valstybės piliečių teises 
ir tam tikslui tuojau įgalio
ja savo atstovą d-rą Zaunių 
bendrai su latvių vyriausy
bės atstovais eiti ruošti tą 
konvenciją. Netiesa, kad vi
si latvių piliečiai ekspulsuo- 
jami. įsakymas VIII. 30 d. 

■ liečia tik tuos latvius, kurie 
1 apsigyveno Lietuvoj po 
1915 metų. Iš antros pusės 
Lietuvos vyriausybė turi 
daugybę faktų, kad iš Lat
vijos yra ir dabar ekspul- 
suojami Lietuvos poliečiai, 
kurie senai gyvena ir turi 
nuolatinį darbą Latvijoje. 
Ligi rugsėjo 1 d. Lietuvos 
vyriausybė nė vieno latvio 
nėra ekspulsavusi, tuo tarpu 
kai iš Latvijos varomi Lie
tuvos piliečiai be kokio pa
teisinimo pamato jau visi 
metai. Ligi šiol Lietuvos vy
riausybė taip pat nėra ga
vusi pranešimu, kurie Lie
tuvos piliečiai yra ekspul- 
suoti už jų pavojingumą ir 
žalingumą Latvijos valsty
bei. Neatsižvelgdama į tai, 
Lietuvos vyriausybė sutin
ka tuojau sustabdyti Latvių 
piliečių varymą, bet tik jei
gu Latviu vyriausybė pada- 
rvs tą pat visų Lietuvos pi
liečiu atžvilgiu ligi bus sū
do ryta konvencija, šiaip 
statydama klausimą Lietu
vos vyriausybė šiuo prane
ša. jog ji sustabdo nuo šios 
dienos ekspulsavimą ir lau
kia tokio nat pareiškimo iš 
Latvių valdžios.”

Tečiaus Latvių vyriausy
bė nelaukdama musų atsa
kymo. pasiskubino parodyti 
savo "didžiosios politikos” 
stilių ir kaip praneša jųjų 
Leta" įsakė visiem Rygos 

ir Liepojaus lietuviams išsi
kraustyti per 24 valandas. 
Gauta telegrama, kad net 
Liepojos konsulatui įsakyta 
apleisti Liepoją. Tuo budu 
Latviu valdžia provokuoja 
konfliktą diplomatiniu at
žvilgiu, visai neatsižvelgda
ma į tai, kad- latvių valdžia 
neturi jokio pamato tat da
ryti, nes ji nati išvarė visus 
Lietuvos piliečius, kurie yra 
įsigĮ-venę Latvijoje po 1915 
metų, ir neturėjo teisės lau
kti kitokio pasielgimo iš 
Lietuvos pusės.

Visi tie Įvykiai verčia 
Lietuvos vyriausybę ir vi
suomenę didžiu rupesniu at
sižvelgti į tą savotišką lat
vių nusistatymą ir į ju tona 
ir nedarant tuo tarpu* iš to 
dar kokiu ypatingų skubių , 
išvadų giliai domėn Įsidėti 
tą naują "brolišką” žygį 
prie daugelio kitų panašios 
rūšies musų šiaurės kaimy- 

: nų žygių, šią ypačiai sunkią 
, valandą mokės Lietuvos vi
suomenė rimtai sutikti tą 
žygį iš kaimynų pusės, ku
rie nori turėti su Lietuva 
gerų santikiu ateityje; bet, 
žinoma, neseks drastiškais 
ir ultimatyviais latvių vy
riausybės antpuoliais, nes ir 
ne tas padės musų bendrai 
laisvei apginti.

(Iš "Lietuvos”)

vijos vyriausybės būdą, ku
riuo ji jau visi metai varo 
Latvijoj gyvenančius Lietu
vos piliečius. Ligi pastarų
jų dienų tas varymas turėjo 
šlykščiausias formas. Senai 

j gyvena lietuviai

jam rastą, apleisti savo turtą ir darbą, 
ir net negaudavo teisės par
sivežti savo mantos nei pini
gų. Visu tuo Lietuvos visuo
menė piktinosi ir kantriai 
kentė, išdalies pateisinda
ma tą latvių šiurštumą tuo, 
kad ekonominė Latvijos pa
dėtis vertė juos jieškoti išei
ties griebianties visokių 
priemonių. Tik stebino mus,

i

i perdaug...
• koks nors apsiri 
į "Keleivyje" savo laiku buvo
i plačiai išparodyra Esperan- Tie tai jau visai drąsiai va-
1 to kalbos turtingumas ir to- žiuoia Lietuvon, dėdamies
• bulumas. Tuos neva "vos tik jos piliečiais. Ir valdžia, ma- 
iapie 2,000 žodžių" Esperan- tomai taip pat yra linkusi 
į to kalboje nereikia imti pil- pripažinti jiems pilietybę, 
į noj to žodžio prasmėj kaipo nes kaip kitaip Šematurovai 
i Esperanto kalbos žodyną, iau sukintus! po Lietuvą.

š nesąmonių Tai yra tik taip vadinami Ar gi tai leistina? 
nekalbu. , į pamatiniai arba šakniniai

—Kaipgi tai ne. Pirma tu j žodžiai. Iš vieno tokio šak- 
j ninio žodžio su pagalba gra- 
pnatiškų sufiksų ir prefiksų 
'pačiam galima sutverti di
delę daugybę žodžių. Pa
vyzdžiui. paimkime espe- 
rantišką šakninį žodį arb;

.. > gali-

sakei, jog gyvas žmogus ne
gali į dangų nueiti, o paskui 
vėl tvirtini, kad šventas tė
vas gyvas būdamas rašo 
apie dangų. Šitokias pasa
kas. tėve, tik davatkoms ga
li pasakot, bet ne man.

—Matai, vaike, ar aš ne
sakiau. kad cicilistai išvedė 
tave iš doros kelio!

—O aš tau, tėve, pasaky
siu. kad tu nežinai kas yra 
dora.

—O aš, vaike, beeinu, kad 
aš žinau.

—Na, tai pasakyk gi.
—Dora, vaike, reiškia 

mylėti Dievą ir pildyti jo 
prisakymus.

—Ar tu, tėve, žinai tuos 
prisakymus?

—Šiur, kad žinau: pir
mas. nevogt; antras, neuž- 
mušt: trečias, mylėt savo 
artimą, nelįst prie jo pačios 
ir taip toliau.

—Ar tu pildai tuos prisa
kymus?

—-Jessa!
—O ar tu nevogei 

nuo farmerio?
—Jes. vaike, alc aš 

išsispaviedojau.
—Na. gerai, tėve, o kam 

tu kardą nešioji?
—Ba aš vyčių generolas.
—O kam generolui kar

das?
—Tu, vaike, esi mokytas, 

ale durnas. Koks gi gali būt 
generolas be šob ės? Kuo jis 

j savo vaiską kamandavotų? 
Kuo jis neprieteliui galvą 

j nukirstų?
—Ir tu. tėve, kirstum 

žmogui galvą?
—Šiur, Maik! Ant to vai- 

į na.
—Bet Dievo prisakymas 

sako: "Neužmušk!”
—Ant vainos, vaike, Die

vas nedraudžia užmušt.
—Tai kur jis draudžia? 
—Namie ar kur ant kelio 

nevalia užmušt.
—Tai reiškia, kad vienam 

žmogui atimti gyvastį yra 
griekas; bet išžudyti tūks
tančius, tai nėra jokia nuo
dėmė. Ar tai šitaip tavo do
ra mokina, tėve?

; —Jes, vaike.
‘ —Ir tu, tėve, nori, kad aš

«

Ar Lietuvos liaudis ir visi 
tie inteligentų, kurie šiokiu 
ar tokiu budu dėjosi prie ca
rų Rusijos griovimo, turėjo 
dėlto kelėjimuose nokti, gy
venti ištremti Rusijon ar 
Sibiran, gali dabar užmirš
ti,* kas juos čia jodė ir žudė 
geriausius iš musų tarpo? 
Ar caro činiuninkas Lietu
voje tik dėlto, lengviau turi 
gauti Lietuvos pilietybe, 
kad ir jo tėvas buvo čia či- 
nauninku ir visokiais šun
takiais vaikščiodamas įgijo 
už prisiplėštus pinigus dar 
žemės?

Išimčių visur yra. tad ra- 
... .............. ___________ sis ir rusu činauninkų tarpe 
galima jungti du’ir tris vienas kitas padorus žmo- 

-.....................- pa.'gus, i1'------ '
reiŠį_ darbininkas.

ve. v-apo-šipo reiškia garlai- jo režimo biurokratai, žmo- 
vį.

Esperanto kalboje yra 
:vesti visi taip vadinami 
’tarptaut’ški" žodžiai, kaip 
antai daktaras, koncertas, 
opera ir kiti. Kadangi iš 
iradžių šitos kalbos moki
nosi tik mokvti žmonės.’ tai 
D-ras Zamenhofas, kuris tą 
kalbą sutaisė, ir parašė tik 
pamatinių žodžių žodineli, 
manydamas, kad su pagal- demokratingai? 
ba gramatikos toliaus jau j Tik kliūčių darbe, 
■ie patįs galės reikalingus tvirkinimo i. ’ _ 
žodžius tverti. Bet dabar, musų gyvenimo, t... r---- 
kuomet Esperanto kalbos mo iš po suolų jei reakcija 
pradeda mokytis ir ’ papra- iš kurios nors pusės vėl mė- 
<ti' žmonės, vos mokantis gintų užklupti musų kraštą 
paskaityti, tai esperanti- ir jį pavergti.
ninkaį kalba žiniai ‘ tveria Jokia LietuvOs Respubli- 
’au pilnus Esperanto kalbos kos vaidžia, jei ji butų pati 
žodynus; jau yra žodynai, netolima tam "despotizme 
kur telpa po 100,000 su vir- laužu- neturi daryti
,um esperantisku žodžių. !~ musu krašto svetimos re-

I azmdamas Jus, kaipo skcjios nzdo sočiai gana 
tarptautmės kalbos idėjos ~sawsiok Tuo ateiti- 
rėmėjus, as meldžiu si mano kimu neleistina aiškinti da- 

a“!’ baltiniai IJetuvos P> iety- 
* bes įstatymai rusų cmau- 

ninkų naudai. Tie činaunm- 
kai nesiliaudavo činaumn- 
kais buvę, jei jiems tekdavo 
Lietuvoje gyventi nuo. tev o 
• « t r* i • —nlTlOll.

kas reiškia medi. Iš jo 
ma padaryti ve ką:

arb’o — medžiai: 
arb’a — medinis: 
arb’e — mediniai: 
arb’et'o — medelis; 
arb’eg'o — didžiulis 

dis;
arb'ar'o — giria, ir tt.
Toliaus, Esperanto kalbo

je. kaip ir naturalėse kalbo
je, g; 
žodžius i vieną minti, 
vyzdžiui, žodis vapor 
kia garas: šiuo —laivas;

naudingas kultūros 
. Bet dauguma 

;r tų pribuišų. tai tipingi seno- • v • 1 • 11 • X  
nes. kuriems sprandas per
sisuko užpakalin ir jie ne 
tik nesiliaus žiūrėję praei
tin. bet kiekviena proga 
naudosis patarnauti reakci
jai. atgal pasukti pati gyve
nimą.

Ko gali iš jų laukti Lietu
va. jei jos liaudis yra pasi
ryžusi pasilikti laisva, su
tvarkyti musu kraštą tikrai

ŽIEMA PRASIDĖJO. ’įr bocioT Kitaip, kaip činau-
Iš Rygos pranešama, kad įlinkais. vadinasi. . musų 

Pabaltijo? jau prasidėjo žie- kraštui svetimais žmonėmis 
ma. Latvijoj ir Lietuvoj negalima ių skaityti ir da- 
pradėjo snigti. Pakol nesu- bar. Ir todėl valdžios igano- 
sitaisvs_ rogėms kelias, kari- tinis tremtinių gražinimui 
nis judėjimas turės apsistot. Maskvoje pirmutinis turėtų

riam šiaip pasakyta 
tartis turi būti ratifikuota. 
Ratifikuojamais sutarties 
raštais turi būti susimainy
ta Maskvoje. Visur, kur šio- 
’e sutartyje minimas sutar
ties ratifikavimo momen
tas, reikia suprasti laikas, 
kai susitariančios šalys su
simaino ratifikuojamais ra
štais.”

Iš to išeidama Lietuvos 
vyriausybė pabrėžė rusų at
stovui, kad jis, kol rusai ne
ratifikavo taikos sutarties, 
tegali būti oficialinis diplo- 
natinis atstovas.-

Jis laikinai atstovauja ru- kad Latvių vyriausybė irgi 
sus evakuotės, tremtinių ir jau yrą iškrausčiusi tokios 
Įvairiem kitiem reikalams, kategorijos lietuvių iš Lat- 
k?ip musu- atstovas P. Va
nagas Maskvoj. Dėl tos 
priežasties p. Akselrodo ne- sybė leidžiasi sau daryti ir 
lalėjo priimti nė valstybės ką ji vykdo didžiausiu.šiur- 
prezidentas. kuris priima kštumu net senai Latvijoje 
svetimi? valstybių atstovus gyvenančių lietuvių atžvil- 
ir Įgaliojimus. Tik rusams gju, tatai ji skaito nieku bu- 
ratifikavus taikos sutarti ne’eistina Lietuvai ypač 
gali būti sudaryti oficiali- tada, kada ji žino apie musų 
iriai diplomatiniai santikiai, susirūpinimą lenkų puoli- 
kaip to reikalauja pati tai- mais.
<os sutartis.

("Lietuva.”) Rugsėjo 7 d. 6V± vai. va- 
karą musų atstovai Rygoje 

----------------- _ gavo iš Latviu užsieniu rei- 
Lietuvos Šelpimo ka'« '’uni«,eri0 Meeravičio r tokią notą su ultimatumo 
Fondo Reikaluose turinių:

_________ I "Latvijos užsienių reika- 
Šiuomi pranešu gerbia- lų ministerija gavo žinią, 

mai Amerikos lietuviu vi- kad Lietuvos Įstaigos pasta- 
-uomenei. jogei sekančiame romis dienomis pradėjo va- 
" Keleivio” numeryje tilps ryti masėmis latvių pilie-numeryje tilps ryti masėmis latvių pilie- 
nilna L. š. F. finansinė apy- cius, versdamos juos apleis- 
skaita ti Lietuvą per 24 valandas

t- - o™ Ln- ir palikti jų turtus. DaugIs priežasties išvarytu jau atvyko Rvgon.
kymosl .Lietuvoj Ikšiol dai Ta į ie
kvituota šios aukos: ~ sTLįS

VV orcester, Mass. Skyrius juo labiau, kad Latvijos val- 
oridavė per J. ^Neviacką džia niekuomet nėra vertu- 
bankinį čekį ant 379 dol. 2c. I apleisti Latviją darbinin- 

Baltimore. Md. Skyrius kam arba kitiem lietuviam, 
prisiuntė per P. Glavecką kurie turi Latvijoje viešai 
34 dol. ir sugrąžino neišpar- naudingo uarbo. Tik tie Me
duotas štampas. tuviai buvo išvaromi, kurie

šitie pinigai, pagal L. Š.F. buv0 P0™);.1”? ir kenksmin- 
komiteto nutaria. likosi g -*» s™.1?™
pasiųsti i Lietuvą. >w atidėliojimo.sudaryti kon
K 1 * . . venciją tarp dviejų valsty-

Malonu butų, kad ir kiti reguliuoti piliečių tei* 
likvidavusieii L. s. F. sky- sėms jr prašome sustabdyti 
riai tuojaus atsilygintų. - ----

K. Šidlauskas
L. Š. F. iždininkas, išvarytiems. Jeigu Lietuvos
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piant į Redakciją, rašykit šitokį 
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Visokios žinios

825.00 DOVANŲ,
Mano pati Ona Kaminskienė prasi

šalino nuo manęs 3tJWugsėjo su Caliu 
Uršinu, katras pas mane buvo ant 
burdo per 3 metus. Čia paduodu ir 
juodvėjų fotografijas. Jos kaklas,

Maloniai šviečia

f?LEKTRIšKAS šildytojis yra 
I dideliai užganėdinantis ir 
! ekonomiškas, jeigu atsakančiai 

~ jis naudojamas.
žemesnė kaina už šildymą, 

kada yra padėta ant šildymo 
Ratos. Klauskite musų paaiš
kinimų apie tai—be jokių pri
valumų. Bus mums užganėdi- 
nimu duoti Jums informacijas 
ar Jus norite Elektriško šildy- 
tojaus dabar arba vėliau.

Pajieškau brolio Petro Baj-.tluno 
1907 m. atvažiavo i Ba t ,
vėliaus išvažiavo į Philadelpl.;;i, pd. 
Turiu svarbų reiksią is Lietuv ,.. Kas 
praneš tikras žinia- amt j ^au. 
atlyginimo ,i:j|

K Jasulaitiene
810 W. Lombard t., Bait..uore. Md

Pajieškau savo brolių Jurgi., ;r 
Miko šikšnių, Bartmmkų kaimo, 
Naumiesčio vals., Taura-ap,>kr., 
gyveno Chicagoje. III . dabar rodosi 
randasi Springtield, L iuriu labai 
.svarbų reikalą. Meldžiu at.-i.o.ukii ar 
žinanti juos pranešti. U)

Rozalija X iziberiu
110 Jackson st.. Nev.ark. N. J

Pajieškau švogerio Antano Ilginio 
i: draugo Pranciškaus Stropo, taipgi 
švogerkos Ilgenaitės, po vyro Rot- 
kienės, pirmiau gyveno Westville, III. 
Dabar nežinau kur. Visi Kauno gub., 
Kretingos apskr., Garždų parapijos. 

Jonas Wainora (45)
13 E. 21st st., Box 173,

Bayonne, N. J.

Reikalinga mergina, kūnai atsibo
do dirbti 
Kreipkitės 
rą darbą 
apsivesti, 
reikalinga 
tuojaus nuo 25 iki 35 metų amžiaus. 
Aš esu 35 metų.

V. Pušaitis
306 —4th st., So. Boston, Mass.

dirbtuvėj ir gert dulkes, 
prie manęs, aš duosiu ge
tai, kuri sutiks su maniai 
Aš turiu krautuvę, man 
pagelbininkė. Atsišaukite

PARSIDUODA FARMĄ.
80 akrų žemės, 20 akrų'dirbamos, 

o likusioji ganykla ir miškas, 4 kar
dės, 1 veršis, 2 karvės telingos, 1 ar
klys, 30 vištų, 9 tonai šieno, visi pa
dargai, vežimai, 'mašinerija, didelis 
sodnas vaisinių medžių, 5 ruimų stu
ba, banė, vištininkai, visi javai, vis
kas tik už $2,600, įmokėt $1,500. (43)

Nathan Meislers Farm Ageiyy
9 School st., Danielson, Conn.

SUVIENYTOS VALSTI
JOS TURI 105,683,100 GY

VENTOJŲ.
Cenzo Biuras paskelbė, 

kas šįmet Suvienytose Val
stijose buvo 105,683,100 gy
ventojų. Tai yra 13,710,840 
žmonių daugiau, negu 10 
metų atgal buvo. Prie pa-į 
skelbtu dabar skaitlinių da 
nepridėta Alaskos gyvento- gaisras MEDFORDO

krūtinė ir rankos apdegusios nuo ke
rosi no. Kas man pirmas praneš, kui 
jiedu dabar randasi, tam duosiu $25. 
dovanų. (43)

Juozas Kaminskis
20 Arthur st., Montello, Masš.

Tke Editou Elearie 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. Rausius
2510 Corse Rd, Sioux City, Iowa.

Pajieškau švogerio Kaziniuto Gąi- 
žauskio, Staumokų ka :/,. Šiaulėnų 
vaL, Šiaulių apskr. Gi: dėjau kad gy
veno Chicagoj. Meldžiu a’.csaukti, 
>rba kas iš pažįstamų pra, n..< 
turiu svarbų reikalą i- Lietuvos Už 
pranešimą pirmam skinu dovanu <2.

Bronius Mockevičius M:’) 
120 Millbury st., Noiicstei. Mass.

Pajieškau dėdės Rumbo: skio
gyveno West Virginia valstij j. da
bar nežinau kur; paeita . Kauno 
«ub, Kretingos apskr., Garždų vais
iaus. 144)Malitonas Wąir.o:a

26 E 21st st. Bavonne. N. .1.

Pajieškau sesers Salomėjos Kas
putis, iš kaimo Riedibos. Namačių 
parapijos, po vyro vadinasi Klimienė. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvos, 
iaipgi pajieškau Mares Kamiskai- 
tės, girdėjau gyvena Brooklyn, N. Y.

Stanislovas Kasputis (44> 
4434 —35th st.. Detroit, Mich.

Pajieškau Jurgio ir Teklės Čibins- 
kų, Kauno gub., Pandėlio valsčiaus, 
Pašąlančių kaimo. Kas jį žino arba 
jis pats tegul atšaukia. (43)

Polionija Zikaučiutė
47 Washington st., Cambridge, Mass.

Aš, Ana Netcel, pajieškau savo 
motynos Marionos Netcel, sesers 
Elenos ir Egancs jr brolio Juozapo 
Netcel, Kauno gub., Raseinių apskr.. 
Batakių valsčiaus. Kas apie juos ži
no malonės pranešti šiuo adresu: 

Silvestras Krieglevicz (44)
102 Sherman st., Gardner, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės. Esu 27 metų vaikinas, 
turiu vertės 4000 dolerių. Su pirmu 
laišku prisiųskit paveikslą. Daugiau 
žinių suteiksiu laiškais.

Smitd
Ulster Co., Box 235, Marlboro, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 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 pirmu laišku meldžiu 
prisiųsti paveikslą, atsakymą duosiu 
kiekvienai.

Taylor (43)
Box 10, Grays Lake, III.

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

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

PARSIDUODA FAR.MA.
200 akrų žemės, 5o 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, visokį padar
gai, mašinerijos, didelis sotinas, 7 rui
mų stuba, 2 banės, vištininkai, arti 
miestelio ir markietų, viskas už 
$3,900. įnešt $1,800. Didelis pigu
mas. (43)

Nathan Weislers Fa r m Agency
9 School st., Danielson, Conn.

PARSIDUODA DUONOS KEPYK
LA. Pigiai ir greitai. Biznis išdirbtas 
plačiai tarp lietuvių, lenkų ir rusų. 
Savininkas apleidžia šią šalį. Dėl pla
tesnių žinių kreipkitės pas: (42)

P. Vasylius
106 Centrai st., Ansonia, Conn.

jai.
Su Alaskos ir kitų terito

rijų gyventojais, iš viso bu- • 
šią apie 118,000,000 žmonių, lių American VVoolen kom 
gyvenančių po Suvienytų 
Valstijų vėliava.

Sulyg valstijų, gyventojų 
skaičius dalijasi šiaip: 
New York ......... 10,384,144
Pennsylvania .... 8,720,159 
Ulinois.................6,485,098
Ohio.................... 5,759,368
Texas ...
Massachusetts .. 3,851,615 
Michigan ........... 3,667,222
California ......... 3,426,536
Missouri..............3,403,547
New Jersey ....... 3,155,374
Indiana ...............2,930;544
Georgia.............. 2,893,955
Wisconsin ........ 2,613,839
North Carolina .. 2,556,486 
Kentucky .......... 2,416,013
Iowa ...................2,403,630
Mįnnesota ...... 2,386,371 
Alabama ........... 2,347,295
Tennessee ........ 2,337,459
Virginia ............ 2,306.995
Oklahoma ............2,027,564
Louisiana ......... 1,797,798
Mississippi .... 1,. .789,132 
Kansas ................1,769,185
Arkansas .. ........ 1,750,995
So. Carolina ........1,683,662
West Virginia ......1,463,610
Maryland . 
Connecticut
Washington 
Nebraska . 
Florida ... 
Colorado .. 
Oregon ... 
Maine.......
North
South Dakota ... 
Rhode Island .... 
Montana ..........
Utah .........  ..
New Hampshire . 
Dist. of Columbia 
Idaho ................
New Mexico .... 
Vermont ..........
Arizona ............
Delaware .........
Wyoming .........
Nevada .............

AUDINYčlOJ.
Medford, Mass. — 19 spa-

Pajieškau brolio Stanislovo Virbic- 
kio. Kauno gub., Telšių apskr., Jana
polės miestelio, taipgi kaimynų. Jis 
pats lai atsišaukia arba kas apie jį 
žino malonėkite pranešti. (43) 

Alekas Virbickas
123 I.awrence st., Lavvrence, Mass.

Pajieškau Jono Blažin.-kio Kazi
miero Zišio. 8 meta: ;:tgai 
veno Brooklyn, N. Y., gir iėj. u
gyvena Chester, Pa. Paeina iš Taujė
nų vai.. Ukmergės apskr.. Kauno gu-. 
bernijos. Malonėkit atsišaukti arb i 
kas žinot pranešti. < 43 >

Klemensas Ramanciuško
P. O. Box 109, Manchester, Conn.

•tlu gy- Pajieškau Juozapo Vištakio, prieš 
karę gyveno New Haven, Conn.. iš 
Lietuvos Kauno gub.. Panevėžio aps., 
Nočiunų vai s., Gelčių kaimo. Kas 
apie ji žino malonės pranešti arba 
pats lai atsišaukia, yra svarbus rei
kalas. (43)

Emilija Gedminienė
South st.. No. Wilmington, Mass

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BUČER1S

Mokantis darbą ir kad galėtų važiuo
ti su "Fordu”. Tur mokėt kalbėt rus- 
kai ir lenkiškai. Gera mokestis atsa
kančiam vyrui. Atsišaukit pas B. J. 
Pečiulis. S Highland avė., Nevton 
Upper Falls, Mass. Telefone 198-R.

Dakota

panijos audiničioj kilo gais
ras, nuo kurio okspliodavo 
sulferinė rūgštis, užliedama 
liepsnom visą fabriką. £7

..k, *-:i i apskr., Raguvos Kaimo. h.as apie ydarbininkai VOS tik lSgel- žino malonės pranešti arba pats lai

______ - Mikolas šarmavičius (45) 
Pastangos UŽ- 92 Marrimaek st., N. Woburn, Mass.

Aš, Stanislovas Banis, pajieškau 
_______  _r_l_.2U_L . Kauno gub. 

Šaulių pavieto, švengrių sodos. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

* S. Banis
Box 304. East Millinocket. Me.

Pajieškau Juliaus Dūdos, pirmiau 
25 ryveno Elazabeth. N. J. Ukmergės 

apskr., Raguvos kaimo. Kas apie j' 
— __ 2_.Z_ "___ LM _ ’... r M ’ i

bėjo savo gvvastis nuo eks- atsišaukia: yra svarbus reikalas. 
D.1OZ1JOS. r _ “ ______
gniaužti gaisrą buvo veltui. ————. .

4,661,027 Ugnagesiai suvažiavo iš vim'ento^šprPnd^iuk^
Everett, Somerville ir Ar 
lingtono. Gaisras buvo ma
tomas net už 15 mylių tolu
mo. Pasisekavojant ugna- 
gesių darbštumui, likosi iš
gelbėta priešakinė tos kom
panijos fabriką, kurios ver
tė išneša $1,000,000. Žiūrėti 

■ gaisro subėgo apie 2000 
Į žmonių.

Ukmergė:

Pajieškau savo motinos Petruičs 
Ruzelienės, iš Lietuvos; Kauno g■■■>.. 
Rokiškio apskr., Panedelio vais . Pa- 
gajų sodos; brolio Jono 13 metų ir 
dėdės Ignoto Margio. Nežinau kur 
motina išvažiavo, todėl meldžiu bro
lio arba kurie apie juo- žinotų man 
pranešti jų adresą, ne- turiu svarbų 
reikalą apie tėvą ir seseris iš Lietu
vos. 14 4 t

Alfoncas Ruz-la
1620 Ruble st., Chicago. UI.

APS1VEDIMAL
našlėsPajieškau jnerginos arba 

apsivedimui, nuo 25 iki 35 metų, link
smos, meilaus ir ramaus budo, augš- 
tos, gražios ir pilno kūno ir kad mo
kėtų muziką aiba turėtų profesiją ir 
mylinti šeimynišką gyvenimą. Esu 
našlys 48 metu, lietuvis linksmaus 
budo, iš amato dailydė. Maionės ar
čiau susipažinti per laišką ir su pir
mu laišku malonės prisiųst paveikslą, 
kurį pareikalavus grąžinsiu. (43) 

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

KAMBARYS dėl dviejų merginų ar
ba vienai; prieinama kaina ir švariai 
užlaikymas.

0. B. 444 N. Franklin st 
Philadelphia, Pa.

(4.3)

i

PATARMĖS MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei
do F. J. Stropienė, prirengdama nau
dingų patarimų ir moterims. Kurios 
Mar neturit minėtos knygos, tuojaus 
užsisakvkit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arba popierinį 
dolerį, ant vardo

F. J STROPUS
30 Broadway, So. Boston, Mass.
Agentams duodame gerą nuošimti. 
P. S. širdingai ačiū toms sesutėms, 

kurios prisidėjo užsisakydamos kny
gą "Patarmes Merginoms.” Taigi 
ačiū ir toms, kurios man simpatizuo
ja. Draugiškai F. J. StroDier.ė, (41)

39 Broadway. So. Boston, Mass.

9 •

1,449,610 
1,380,385 
1,356,316 
1,295,502 
. .966,296 
. .930,376 
..783,285 
..767,996 

. .645,730 
. 635,839 
. 604,379 
.. 547,593 
. 449,440 
..443,083 

. .437,571 
. 431,826 
. 360.247 
..352,421 
..333,273 
..223,003 
‘..194,402

. .77,407

SUŠAUDĖ 800 ŽMONIŲ.
Nepriklausomųjų vokie

čių suvažiavime Halleje bu
vo ir Rusijos socialdemo
kratu vadas Martovas. Ji
sai aštriai smerkė bolševikų 
taktika. Rodvdamas pirštu i 
Zonovjevą, Petrop'ado ko
misarą, kuris taipgi tame 
suvažiavime sėdėjo, Marto
vas i akis jam pasakė: 
"Tamsta i viena nakti Pet
rograde nužudei 800 žmo
nių!” Ištarus tuos žodžius, 
suvažiavime kilo didelis 
triukšmas. Zinovjevas yra 
Trečiojo Internacionalo pir
mininkas.

”Tarp tų 800 žmonių.” tę
sė toliaus Martovas, ’’daug 
buvo ir mano partijos narių. 
Ir Zinovjevas meluoja, kuo
met jis sako jums, kad tie

I

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Erie, Pa. — Pereitą sąvai- 
i te čia susikūlė du traukiniai 
j 10 žmonių buvo užmušta ir 
apie 20) sužeista.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Alvordtono

Ohio valstijoj, 
penki ginkluoti banditai už
puolė vietos banką ir pa
griebę §3,500 ir kelių tūks
tančių dolerių vertės bonų, 
pabėgo.

miestelyje, 
šį panedėli

Pajieškojimai
Aš Karolina Banienė, po tėvais 

Bruožaitė, pajieškau savo pusbroliu 
Antano ir Juozapo Radvilų, Kauno 
gub., Kretingos apskr., Garždų mies
to. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

K. Banienė
Box 304. East Mil’inocket, Me.

JUZUPAS CYRONIS. iš Kruminu 
kaimo. Valkininkų valsčiaus, pasku
tiniais laikais gyvenęs New Bedford. 
?fass.tuoi tegul atsišaukia nas mane. 
Svarbus žemės klausimas Lietuvoj.

F. J. Bagočius
253 Broadwav. So. Boston, Mass.

BAISUS PREKIŲ NUMUŠIMAS. TĖMYKIT!

Pajieškau vyro Jokūbo Gedrimo, 
Kauno gub.. Raseinių pavieto. Švėkš
nos parapijos. Brooklyniškiams ge
rai pažįstamas, nes ilgus metus lai
kė bucerne ant Hudson avė. Potarr 
buv'' nusipirkęs tabako farmą Broad 
Brook. Conn. iš kur ir pabėgo 9 me
ta' atgal. Girdėjau, jog dabar dirbę 
prie kriaučių New Yorke, Brookiyne, 
ar Bronsvillėj. Meldžiu sugrįžti, vis
kas bus gerai ir viskas bus dovano
ta. Jis pats ar kas pirmas praneš 
man, aplaikvs 5 dol. dovanų. (43) 

Katherine Gedrim
R. F. D. Box 43, Broad Brook, Conn.

1
Aš. Bernardas Naujokas, pajieškau 

savo kaimyno Jurgio Andriukaičio, iš 
T’erveznėnu kaimo. Kiduiiu valsčiaus, 
Suvalkų gmb. Turiu svarbų reikalą 

I susirašvti. . (44)
Bernardas Naujokas

393 Bushvcick avė., Brooklyn, N. Y.

Aš. Ona Urbaičiutė, pajieškau pus- : 
seserės Juzefos Dovidaitės ir brolio ! 
bovidaičio; Suvalkų gub.. dabar gy
venančių Amerikoj. Meldžiu atsišau- ' 
kti šiuo adresu: (44) j

Ona Urbaičiutė
468 Northampton st., Easton, Pa.

Pajieškau Buidvitų Juozapo, Petro i 
ir Domininko, Tadeušo Sorkos; visi i 
Buidvitu sodos ir Povilo Stankaus, 
..’orokaičiu sodos. Raseinių apskr.. | 
Kauno gub. Kas apie juos žino malo- ; 
nės pranešti arba patįs lai atsišau-' 
kia. (44)

-Jurgis Klanbis
P. O. Box 494, Caspian. Mich.

Pajieškau Juozano Valuckio, Nau
miesčio pavieto. Geldoniškių parani-' 
’’os. aštuntas m "tas Amerikoj. Yra 
daug svarbiu laiškų nuo jo pačios iš 
Lietuvos. Malonės atsišaukti arba kas 
apie jį žino pranešti. (42)

E. Geležiute
279 Bolton st, So. Boston. Mass.

Pajieškau brolio Dominmko Vagno
riaus. Kalniškių kaimo. Kauno rėdy- 
b-'s. žigulių apskričio. Papilės para
pijos. Girdėjau gvveno Jllinois valsti
joj. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Martinas Vainorius (43)
39 EI i žabe th St., W. Lynn, Mass.

Pajieškau pusbrolio Ambraziejaus 
Vareikių. pirmiau gvver.o CambriHgę, 
Mass.: Kauno gub.. Ukmergės apskr., 
Zariečių kaimo. Yra svarbus reika-

kiivn ’nnrnddvti HpI las nuo tėvų. Kas apie jį žino, malo-iZIDOneS. buvo nuzuauvtl uei rt-g pranešti arba pats lai atsišaukia.'
pasikėsinimo ant Lenino gy
vasties.”

Martovas nurodė, kad 
Rusijoj dabar šimtai žmo
nių merdi kalėjimuose vien 
tik dėlto, kad jie vra kitokiu 
nuomonių, negu bolševikai.

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

Pajieškau pusbrolio Maižiešians 
Tunilos. gyvenančio Amerikoje. Vil
niaus gub., Daugų parapiios. Gridu- 
nų kaimo. Meldžiu atsišaukti a-ba 
kas apie ji žinot pranešti.

Anelka Žvirblienė
Box 84, yhompsonville.

(43)

Conn.

Aš, Vladas Sakalauskas, pajieškau' 
savo brolio Juliaus ir pusbrolių Vin
cento ir Ramašiaus P: :es.-. : j: visi 
Vilniaus gub.. Trakų apskr., Vangai?- 
r.ų kaimo. Meldžiu atsišaukti arba i 
kas praneš apie mano broli, gaus 10; Pajieškau apsivedimui merginos 
dol dovanų. < 45 i arba našlės be vaikų nuo 25 iki 35 m.

»-i„j „ c„t.„i ’ , amžiaus. Aš esu našlys. Su pirmu lai-r» n ”adaf_-aLai’u','a' Įku nrisiuskit paveiksią, kurį sugra-
P. O. Box 2ol, Uatęrtowr.. Conn. PelA.alis

---------------------------------------------------------- —-------- į 818 W. \Vashington Avė..
Pajieškau pusbrolio Gasparo Tiš-; Du Bois. Pa.

kūno, paeina iš Kauno gub.. Peneve- ----------------- —— ------------ ------ -------- ;------------------ -—
žio pavieto, Bernavo, i sodos. Tu- Pajieškau apsivedimui merginos
riu svarbų reikalą: meldžiu atsišauk*i nuo 18 iki 23 metų, mylinčios dora 
arba kas apie ji žino pranešti, už ką šeimynišką gyvenimą. Merginos, no- 
busiu dėkingas. <4<>)

Kazimieras Tiškunas
1817 Maryland st.. Gaiy, Ind.

❖
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Progress Ceverykai

GAVOME ŽINL| NUO SAVO ATSTOVO iŠ KAUNO. 
KAD TENAI TUOJAUS REIKIA UŽDĖT *

Lietuvos kareivis \ntanas Sindi- 
kas jieško savo brolių Amerikoje- 
Povilo. Jono ir Mykolo S’ndikų. Ma
lonės atsišaukti, arba kas apie juos 
žino lai praneša:

Antanas Sindikas 
Transporto kp.. 4 bures KAUNAS,

Lithuania.

: rinčios susipažinti su geru vaikinu 
meldžiu atsišaukti prisiunčiant pa
veikslą. Platesnes žinias suteiksiu 
kiekvienai laišku. Paveikslą grąžinsiu 

J. Bagdon (43 >
726 W. 18th st., Chicago, III.

t Pajieš' au apsivedimui laisvos mer
ginos arb'k našlės nuo 30 iki 40 metų. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Charles Walenta
1 10 Essex st.. Bangor, Me

!

LIETUVIŠKI REKORDAI.

ČIA YRA ŠOKIŲ REKORDAI KURIE JUMS PADĖS PAMIRŠTI JUjŲ NESMAGUMUS
10 Inch—$1.00

I KAS SUKATOS VAKARĄ F J B-VmAv ,MarSaS‘
< jAIJ SAI LUTĖ LEIDŽIAS ' ’ ( SALDUS BUČKIS. A alcas.

"Užmiršk juos.” Ar turite nesmagumą, rūpestį, baimę ? Tas negerai. "Užmiršk 
iuos.” Ir štai kaip padaryk Užsidėk vieną is pažymėtu viršuje rekordų ant Jūsų 
Columbia GrafonolSs ir ?u< d persitikrinsite kaip greitai praslinks visi jūsų ne
smagumai įsSus i I nksn s šokius ir sustiprins jūsų dvasią darbe ir parsekime 
su ifimėjimaifan? tų mažu nesmagumų dieninio gyvemmo- Ant- P’^ojo rek^do 
vra du gražiausi šokiai ieraiinti Columbios beno. Ant antro rekordo du gražų.-. 
švilnianti solo irnS? ™ muršo ir valco b is permaina jūsų šokiu programo. Jus ga- 
iitoP;“ėr^TvoPOna”^ vakar, ir užbovyti jus, draugus su to-

kiais šokių rekordais kaip tie

Čia yra daugiau gražios Muzikos kad palaikyt jusy namuose linksmumą.
Motus. Molus. įdainavo choras. 
Oi matule. Įdainavo choras.

I Gimtinė šalis. 
E-3245 -j Sonk0 gyventi.

. Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautišku Instrumentalių
Bile vienas Columbia Rekordų pardavėjis Suv. Valst. ar Kanadoje mielai sutiks 
pagrajinti jums bile viena tu Rekordą be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums

E-3189 -■

Columbia 
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Grafonola 

Kaina. S32.50 
iki $2100

K1
i

I

J Męs padainuosim. įdainavo choras. 
E-3242 i Qže|js {dainavo choras.

.1: Čižauskas baritonas.
J. čižauskas. baritonas.

Kataliogą Colu®bia lietuviškų Rekordų- Paprašykite jo.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordo ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis 
buty ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

Rekordų

b

ČEVERYKV DIRBTUVĘ
ir tam reikalui tuojaus turime turėt 1,000,000 auksinų 
(apie $20.000). Bet kadangi musų pinigai sudėti i tavorą 
Fabrikoje ir Krautuvėse, tad turime tuojaus visą tavorą 
kuogreičiausiai apversti i pinigus, kad galėtumėm jvyk- 
dinti savo užmanymą LIETUVOJE. Tuo tikslu surengėm

PER 10 DIENŲ NT PIGINTĄ ČEVERYKŲ 
IŠPARDAVIMĄ

NUO 28 SPALIŲ OCT„ iki 8 LAPKRIČIO-NOV.
Fabrikoje ir visose musų Krautuvėse parduosime nesu

lyginamai pigiai.

Todėl nueikit i musų Krautuvę arba tiesiog į Fabriką 
ir nusipirkite tuojaus. Kuriems musų Krautuvės toli, 
prisiųskite savo ordelius laiškais, užtikriname kad jie bus 
rūpestingai išpildyti.

Visiems yra žinoma kad musų čeverykų Kainos ir 
pirmiau buvo mažiausiai du doleriu už porą pigiau, kaip 
kad kitų pirmos klesos firmų. 0 tas buvo dėlto, kad mes 
patys juos išdirbame ir milijonų uždirbti nenorime, todėl 
musų geriausios rūšies Ceverykai ir buvo pigesni. Bet 
dabar prireikus ant greitųjų pinigų tokiam svarbiam rei
kalui, prekes numušėm ant tiek žemai, kad tik apsimo
kėtų padarymas. Užsiordeliuokite per laiškus po dvi-tris 
poras arba nueikite Į krautuves tuojaus. Pasidžiaugsite!

Tėmvkit kiek musų prekės laike išpardavimo bus pi
gesnės.

Kitur $15.00, musų buvo $12.00. dabar para, už $10.00
99

99

99

99

9.00
8.C0
6 50
5.50
5.00
(sai-

$13.00, musų buvo $11.00. dabr pard. už $ 
$12.00. musų buvo $10.00. dabar pard. už $ 
$10.00. musų buvo $ 8.00, dabar pard. už S 
$ 9.00. musų buvo $ 7.00, dabar pard. už $ 
$ 8.00, musų buvo $ 6.50, dabar pard. už $

Užsisakydami per laiškus, nurodykite didumą
zą), ir kokius mylite—juodus ar tamsiai rudus; taipgi ar 
norite smailius, vidutiniškus ar bukus. Gerumą gvaran- 
tuojame ir jeigu netiks, atmainysime. .............

Atminkite kad tas nupiginimas tęsis tik 10 dienų, tad 
nueikite nusipirkt Į musų krautuves arba užsiordeliuokit 

pa-per laiškus tuojaus. Pagelbėkit mums tuomi darbą 
škubint LIETUVOJE.

KAS NORITE, da turime fabrikos šėrų. Šeras 
po $125.00. Pasiskubinkite, nes neliks, arba greitai 
kils da daugiau.

FABRIKOS ADRESAS:

jau
pa-

BROCKTON, MASS.

KRAUTUVĖS RANDASI SEKANČIOSE VIETOSE:

WORCESTER, MASS., 2 Lafayette st. 
NASHUA, N. H., 10 Hlgh street. 
CHICAGO, ILL., 1932 So. Halstcd st. 
CHICAGO. ILL., 763 Milwaukee avė. 
NEW HAVEN, CONN., 894 Grand avenue 
SO. BOSTON, MASS., 377 Broadway. 
BROOKLYN. N. Y., 197 Grand street. 
BALTIMORE, MD„ 702 W. Baltimore st.
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Trimito Balsas.

(Atsišaukimas, i

Vilnius, Lietuvos širdis, 
vėl tapo išplėšta iš krutinės 
mųsų tėvynės motinos. Vil
nius, lietuvių tautos šventy
kla, viso musų krašto kultū
ros centras, vėl mindžioja
mas dėl imperializmo nete
kusių nei sąžinės nei gėdos 
parėjunų-lenkų. Varšuvoje 
suorganizuotos divizijos iš 
krakoviakų, mozūrų ir poz-

f jaučią I ietuvą už savo 1 
vę! Sudėk po 10 doleriu gin
klams prieš nuožmius užpuo 
likus! Lenku kariumenė
apginkluota svetimų valsty
oių. Mesgi apsiginkluokime 
savo kariumenę savo cen
tais iš savo kišenių. Ir musų 
ginklas bus nesulaužomas!

O jus, kurie vadinatės 
Lietuvos Laisvės Sargais ir 
ex-kareiviai, ką veikiate ir 
veikti manote šioje milžiniš
kos svarbos valandoje*? Ar; 
girdite trimito balsą? Ne
jaugi sėdėsite rankas sudė- 

nančikų, vedamos ir kursto- ię, kada jūsų draugai iške
liavę Lietuvon stato kruti- 

įnes prieš lenkų kulkas ir 
■ diena-nakti yra mirties aky- 
'vaizdoje? Nejaugi veltui 
nešiojate "kareivio” ir "ne- 
prigulmybės sargo" vardą? 
Sujungkite savo pajėgas su 
pastangomis visos lietuvių 

se paskendusi Lenkija nori i visuomenės; dienomis ne
praryti Lietuvą ir pasipel- valgę, naktimis nemiegoję 
nyti jos turtais; nori atimti j eikite i žmones ir aiškinkite 
iš Lietuvos artojų žemes ir | lenkų šunybes 
atiduoti 
kams dvarponiams, kad jie 
galėtų po senovei paleistu
vauti sau Varšavoje.

Akyvaizdoje viso civili
zuoto pasaulio Lenkija tebe
šoka savo begėdišką ir kru
viną ”mazurą,’’ franeuzų 
politikieriams dūduojant. 
Akyvaizdoje viso pasaulio 
ir "Tautų Lygos.” lietuviu 
tautai padaryta baisi žaiz- S 
da vieno 
narių —

mos keletos Lietuvos išga
mų iš nusibankrutijusių 
šlėktų, diriguojamos Pil
sudskio štabo, Įsiveržė i mu
su tėviškę ir melagingai pa
sivadino "lietuviškomis di
vizijomis.”

Nusibankrutijusi, skolo-
• — ... .

kS

ir raginkite 
Lietuvos išdavi-į gelbėti tėvyne kas kiek tik 

į išgali: aukokite patįs bent 
i po 10 dolerių Lietuvos gy
nimui ir kvieskite kitus; 
darykite susirinkimus, mi- 

I tingus, kalbinkite draugi
jas ir pavienius asmenis, ei
kite per stubas. Jūsų pastan 
gomis turi būt apginkluoti 
nauji šaulių būriai. Vienas 
šautuvas — 10 dolerių. Sar
gai ir ex-kareiviai! Atsako-

I
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CUNARD LINE !

TTEę

Kreipkitės Į artymiausi Cunard agentą.

DO

i 
j

Gelžkeiio laikro- 
lis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo- 
1 dubeltavais vir-

24 ŠTATE STREET. ,
Greitas pasažierinis patarnavima

New Yorko per Gothenbergcį j 
LAIVAS STOCKHOLM. IŠPLAUKS SPALIU 28 DIENĄ.

Trečia klesa į LIEPOJ U ir RYGĄ $145 ir $5 karės taksų.
Trečios klesos pasažieriai yra sutalpinami į puikias kajutas
2, 4, ir 6 ypatas.
Dėl Laivakorčių ir informac i ju apie pasportus, kreipkitės prie 
vietinių agentų.

gelžkelių važiuojantiems 
kuriems reikia visuomet tikras lai
kas žinoti. Gvarar.tuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiūlijimas. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$&.75 C. O. D. ir pepsiuntimo 
taštus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. ~ Atsiminkite, jus užmokėtu
me! už tokį pat laikrodėli ašie $25 00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su! 
Kiekvienu laikrodėliu.

ESCELSIOR WATCH CO.
906 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

..Telefone: Maiden 873-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugąžo iš Rusijbs kur jis buvo vyriausiu daktaru Per.zos gu
bernijos Ihronbučio ir Odesos ligoninės. Speciaiistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS., 142 BROADVAY.
MALDF.N. MASS- 356 FERIiY ST. '
Priėmime valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

SOCDMY
KEROSNE

k -i* itUOSe

Jie

1 Vėsius rytus padaro smagiais ■

iš tos "Sąjungos” mybė Jūsų prieš Lietuvą di- 
................. K 

iš
ar

* • izi-

narių — lenkų. Nekaltas 
lietuvių kraujas teka, bet su 
nagelba jai niekas nesisku
bina. Bet to negana — dar 
gilinti tą musų žaizdą keti
nama: apsvaigęs nuo karo 
laimėjimų Pilsudskis, nacha 
liškas Zelgowskis ir "bro
lių” latvių ministeris Mee- 
rovič šnabždasi tarp savęs, 
kaip išplėšti iš gyvo Lietu- 

‘i — dir-

dėlė. Bukite vyrais, bukite 
šauliais. Prie darbo risi 
jokių ceremonijų! Kas 
jušų keltų asmeniškus 
partizaniškus kivirčus 
paskelbkite visuomenės 
r.iai kaipo ”slekerius.” Dar
be turi būt disciplina. Visos 
prisiunčiamos aukos Į Liet. 
Misiją bus momentaliai pa
siųstos sulyg aiškaus nuro
dymo: "Lietuvos šauliams”, 
arba ” Lietuvos Gynimo Ko
mitetui.”

Sargai ir kareiviai! Atėjo 
valanda jums sargybon sto
ti. Lenkai nesnaudžia. Sku- 
!>ėkite, kad nepasivėlintu- 
met. Naudingas jūsų pas
tangas parems visa Ameri
kos visuomenė.

Maj. P. žadeikis.
Liet Karinis įgaliotinis. 

15 Spalio, 1920.

vos kūno koridorių 
žą nuo Vilniaus lig Dvinsko. 
Imperialistiškas Lenkijos 
„mazuras” ir visa tą kruvi
ną tragi-komedija. viskas 
vadinama dabar "franeuzų 
pemtikos laimėjimu.”

Tegul trumfuoja dabar 
lenkų imperializmas, tegul 
kvatoja Pilsudskis, pasi
remdamas skolintu kalavi
ju; tegul džiaugiasi 'laimė
jimais” franeuzai. bet... gar
džiausia pasijuoks tas, kas 
juoksis paskiausia. Trium
fas lenku, laimėjimai fran
euzų, laikini. Lenkijos ”ka- laiką, pagalios buvau visai 

arti mirties durų. Jokios gy
duolės negelbėjo man. Jeigu 
aš suradau pagelbą nuo ma
no pilvo ligų, tai turiu pasi- 
dėkavoti tiktai Trinerio 
Karčiajam Vynui. Todėl aš 
neiškenčiu nerekomendavęs

PRIE MIRTIES DURŲ
”Aš sunkiai sirgau ilgą

ridoriai” yra sėkla neišven
giamam ir netolimam ka
rui Iš ko čia džiaugtis ?!

Žinoma, mažutė Lietuva 
neįstengia atsilaikyti prieš 
milžinišką lenkų kariumĄ- 
nę, Francijos instruktorių 
vedamą; bet moralė perga- šią puikią gyduolę tiems, ką 
lė ir tiesa pasilieka visgi serga pilvo ir nervų ligoms, 
mušu pusėje. Gali šiandien Jūsų Vasilij Nikitin."“'šis 
lenkai mus suriesti, bet per- laiškas, rašytas Elizabeth, 
laužti neįstengs niekados! N. J., rugsėjo 4 d., 1920 m., 
Lietuvos žmonės bevelija parodo, jog Trinerio Kartu- 

eiti sis Vynas visuomet pagel
bės jums, jeigu jūsų pilvas 
ir žarnos reikalauja išvaly
mo. Jis netik išvalys, bet pa
laikys normališkam padėji
me visą jūsų kūną. .Jūsų ap- 
tiekorius arba vaistų parda
vėjas visuomet turi Trine
rio Kartųjį Vyną. Artinan- 
ties šaltai žiemai taip pat 
savo namuose visuomet lai
kyk Trinerio Kosulio Seda- 
tivą, taipgi Trinerio Anti- 
putrinas (labai pagelbingas 
gurguliavimui nuo gerklės 
uždegimo). — Joseph Tri- 
ner Company, 1333- 45 So. 
Ashland Avė., Chicago, TU.

garbingai mirti, negu 
lenkų ponams baudžiavon 
ir vergijos retežius vilkti.

Visoj Lietuvoj skamba 
graudus trimitų balsai: 
„Eina garsas nuo rubežių: 
„Žirgus reik balnoti; 
"Daug paliokų iš Varšuvos 
„Rengias mus ierioti...”
Lietuvos gyventojai, vy

rai ir moterįs, jauni ir seni, 
jau nutarė kovoti su bandi
tais lenkais visomis pajėgo
mis ir visokiais budais. Ka
riumenė mobilizuojama, 
šaulių būriai didinami ir 
ginkluojami. Jungiamos vi
sos moralės ir materialės 
krašto pajėgos.

Suprantamas dalykas, 
kad ir Amerikos lietuvių vi
suomenė, atidėjusi partijų 
reikalus, neišduos savo bro
lių ir seserų lenkams ant 
pasitvčiojimo, bet rems jų 
garbingas pastangas kovoje 
už laisvę, gerove ir nepri- 
gulmvbę. Jau iš daugelio 
kolonijų girdisi karšti pro
testai ir plaukia gausios au
kos Lietuvos gynimui. Su- 
krusk visa lietuvių visuome
nė! Paremk sunkiai kovo-

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKfLĖ $2.45.

SUBitą čirkšlą tūkstančiai moterų 
pasitenkinimą rekomenduoja. Pada
ryta ii minkšto raudono gumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisijjsk $2.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybe tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaua.

FI8HLEIGH B CO., Dept. 914, 
CHICAGO. ILL.

Kodėl jie yra garsusi
rukosiĄDANG1 daug lengviau 

gauni skanesni ruk) llu- 
v. inirk’t pakelį Chescerfieids ir 
X ki? kaip švelnus ir gardžiai kyP>-“y>J 
> Vien tik seniausias 'i'urk.A- “ 
amerikoniškas tabakas vartotas 

Chcsterfields.
kiekvienas m viiChesterfields delt<> 

k Užganėdina. Visi myli 
dčjinį ū sudėpnų negal nukvpU

Dvidešimtį Chesterfiekių n’1'
perdrėkimo apsaugotam pakely .k

U66ETT & MYtRS T0BACCO. CO.

akmens J1 .. ___I
tas su išrašytais -f

_šais-- Labai .tei
singas, ypatingai 1 

važiuojantiems žmonėms,
i

Ki-moidS
(GRŪDELIAI)

Dėl VIRŠKINIMO
Gardžios, pagelbsti; ištirps
ta tuojaus ant liežuvio ar 
vandenyje; in-.kite reikale 
GREITA PAGELBA

Arba piotkelių formoje Jei tų, ku- 
rie prisirengia.

IŠDIRBĖJUS
SCOTTS EMULSIJOS

Daktaru Ofisai
MEDICAL OFFICES

22 TRE.MONT RXVO, Scolly Sq. 
BOSTON, MASS.

Kalbame Rtiskai ir Lenkiškai
Gydo vyrų ir moterų slaptas 

ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimu

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandyma esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: N»o S iš ryto iki 
9 vakare.

Kodėl nepapuošti su Perfeetion šil- 
kambarį? Jis malonioi apšil

ti.. ir "pasmagina."
Tuojaus jis bus jums reikalingas, nes 
Pert'ectioH Aliejinis Pocius permaino 
šiurpumą ūkanoto ryto Į smagią šilu
mą— iki kiek norima. Astuonias va
landas pilno smagumo palaiko bile 
kurioj dalyje namo, su vienu galiūno 
Socony Kerosino. •
Perfeetion Aliejaus Pečius geras in- 
vestiniinas. Klausk jūsų pardavėjo.

Geresnes Pasekmės vartojant Socoay 
Kerosiuą.

PERFECT1ONOi] Heaters
OIL CO. OF NEW YORK

LAIVAS SAXSONIA 
Išplauks 

SPALIŲ-OCTOBER 30 I).. 1920

TIESIOG Į HAMBURGĄ.
Kabina ..........-.... $180.00

TREČIA KLESA
j Hamburgą -............................... $125.00
Į Eydkunus per Hamburgą .... $130.40

Karės taksu $5.00. 

Svedijos Amerikoniška Linij.

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

daktaro.
Kada jums skauda danti, jus kreipiatės prie paty

rusio dentisto.
Kada jus norite gaut tiesų patarimo, kreipiatės 

prie patyrusio advokato.
Kodėl 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.

DEP0SITV .......... $21,000,000
PERVIRŠIS.........  $1,400,000

DEPOSITAI PRIIMAMI 
nuo $1.00 iki $2000.

Procentai prasideda ant padėlių 
nuo 1 d. Lapkričio.

Pasidėkit savo pinigus Į

• w aFranklin Savings Banka
BOSTONO mieste 
6PARKSQUARE -
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LIEPOJŲ ir RYGĄ
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DRAUGAI, platinkite „Kelei v’f tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikrašti, kaina metams $2.00.

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai

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

BAMBINO
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jį! Jie prašo jo 

daugiaus. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš labaratorijos.
Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.

Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbėjų 60c. su persiuntimu.
F. AD. RICHTER & CO., Bu»h Terminai BHg. Na. S, BROOKLTN, M. T.

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 PACEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

HENRY C. ZARO
3 AVE„ Cor. « ST. Dept. L. 3. NEW YORK, N. T.

ATYDAI

ą



Amerikiečiai!
Ginkite Lietuvos laisvę nuo 

imperialistų ir taisykite 
tvarką jos viduje.

Nėra reikalo aiškinti to, 
kas jau visam pasauliui yra 
žinoma, kad reakcininkai, 
pabėgusieji Varšuvon Lie
tuvos dvarininkai, kursty
dami lenkų imperialistus, 
suprovokavo karą, mesdami 
lenkiškus sužvėrėjusius le- 
gijoninkus ant demokratin- 
gos Lietuvos Respublikos, 
kur ištikrujų liaudės išrink
toji . valdžia ir Steigiamas 
Seimas, tos liaudies valią 
pildydami, tvirtai pasiryžę 
nusavinti dvarininkus ir jų 
dvarų žemę išdalinti beže
miams ir mažažemiams.

Kas 26 d. rugsėjo š. m. 
įvairių partijų atstovų Stei
giamojo Seimo narių ir val
dininkų, akyvaizdoje kelio
likos tūkstančių demonst
ruojančios minios atvirus ir 
griežtus pareiškimus ir pa
čios minios tiems pareiški
mams pritarimą girdėjo, tas 
—kad ir pesimistiškiausiu 
radikalu butų —turėjo Įsiti
kinti, kad ponų viešpatavi
mas Lietuvoje užsibaigė: 
kad valdžia, jei kada ir mė
gintų, jau duoto savo žo
džio—padalint dvarų žemes 
darbo žmonėms — atmainy
ti negalės, jeigu nenorės su
silaukti Kerenskio likimo.

Šiandien visa Lietuvos 
liaudis eina sų savo valdžia, 
o valdžia eina su Baudžia— 
petis i petį einama ginties 
nuo Lietuvos zubrų (dvar
poniai čia taip praminti), 
vedančių grobonius — Pil
sudskio legionus atvaduotų 
jiems dvarus; einama gint 
savo laisvė, nepriklauso
mybė. savo žemė, miškai 
gyvuliai, kurių iki ausų sko- 
losna sulindusi avantiūris
tinė Lenkija siekia, kad be- 
sigelbėjus nuo neišvengtino 
ban kruto.

Šitoj gynimos kovoj ištik
rujų Šaulių Sąjunga, kurios 
atsišaukimą i amerikiečius 
sykiu prisiunčių, yra ryške
sniu faktoriumi, negu pati 
musų reguliarė armija, kuri 
gali vien su atviru prieši
ninku stoti grtimotynėn ir 
ji atremti, bet tas kirminas, 
tas trandys, kurie graužia 
musų jaunutės valstybės 
gyvybines jiegas iš vidaus 
naikina pamatus musų ne
priklausomybės; sėja tylo
mis melus apie valdžią, val
dininkus ir k„ kad sukėlus 
nepasitikėjimo ir galų gale 
iššaukus suirutę — tie tai 
pavojingiausi, nes slapti 
musų nepriklausomybės 
priešai, reguliarei armijai 
neprieinami, šauliai gi — 
tai piliečių eilės, kurie dabo
ja valstvbės organizmo svei
kata. Šauliams žinomi visi 
valdininkai ir besąžiningus, 
netikusiai jiems pavestas 
pareigas pildančius valdi
ninkus šauliai iš vietų pava
ro, kad tas vietas pavedus 
sąžiningiems ir prideramai 
pareigas pildantiems pilie
čiams.

Šitokias pilietiškas parei
gas pildydami šauliai ištik
rujų valstybės tvirtėjimui, 
jos tvarkos tobulinimuisi 
yra nepavaduojamu veiks
niu. .
Taigi siųsdamas Amerikos 

darbo žmonėms šaulių atsi
šaukimą nuoširdžiai pata
riu aukaut, nes esmi įsitiki
nęs, kad tos aukos duos sa
vo gerų vaisių tik darbo 
žmonėms.

Taigi, darban amerikie
čiai! Kovon prieš dvarinin
kus ir jų legijonus iš Var
šuvos! Lai gyvuoja laisva 
nepriklausoma darbo žmo
nių demokratinė Lietuvos 
Respublika! -

J. B. Smelstorius.

I laimėti sunkiausią kovą už

re-

REt5TV!!l

U. s. MAIL STEAMSH1P COMPANY,

r 4Cr.S
AR ESI SVEIKAS? Jeigu viduriai 

netvarkojev GARF1LAX duos jums 
greitą palengvinimų. Greit veikia 
paliuosuoja vidurius ir iačystin krau
jų. Nesiųskit pinigų bet iškirpkit šį 
apgarsinimų ir prisiųskite su adresu, 
gausit dykai sampelį.
G ARPO CHEMICAL CO. Dept. L11

141 Avė. A. New York. N. Y.

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakar*.

32 1 H ANOVER ST. 
BOSTON, MASS.

T (oi.ivroo laimėti sunkiausią Kovą uzLietuvos baiiLų :jusų pačių Tėvynės nepri- 
Atsišaukimas. klausomybę v ir jūsų tėvų, 

brolių,seserų ir gimtos že- 
Į melės lajsvę, kad ir jus pa- 
|tįs, kada panorėsit, galėtu
mėt jon laisvai sugrįžti ir V . ... L _ *

Aukas prašome siųsti per

Broliai Amerikiečiai! •
Vien Lietuvos laimė, kad: 

musų žmonės reikalui pri-jiXvfjoje‘ pagyventi'“ 
spyrus kartais moka nuvei- Auk!J p^gme siųsti per 
kti netikėtų darbų. Tokių Misiją, šį laišką
darbų ypač daug musų nau- paskelbusių laikraščiu rė
jos nepriklausomos Lietu- įakei]as ''arba tiesiog Lie- 
vos krašto gynimo istorijoj. t šaulių Sąjungos Cen- 
ripingiausiu tokiu darbų ;r0 Valdvbai Kaune, 
gali būti musų šauliai. Pe- ~ - - -
reitais metais iš visų pusių 
priešams musų šalį apsupus, 
žut-but reikalo spiriama su
sitvėrė Šaulių Sąjungą ir 
kelių mėnesių laiku išsiplė
tė visoj Lietuvoj, kaip vi
suomenės gynimo organiza
cija. Vyrai ūkininkai, darbi
ninkai, jauni ir seni, patys 
savo noru, nekieno never
čiami, rašosi i šaulių bu- 
’ius ir savo pinigais Įsigiję 
iš vokiečių kareivių ginklą, 
eina Į pagalbą musų kariu- 
menei savo krašto ginti. 
Apie tuos musų šaulių — 
partizanų žygius visiems 
gerai žinoma. Užtenka pa
minėt Radviliški, Šiaulius, 
Pasvalį...

Bet, viso to nežiūrint, bu
vusioji laikinoji valdžia 
ypač karo valdžia. Į šaulius 
žiurėjo su neoasitikėjimu ir 
’ėšų .jokių nedavė, o bermon- { 
tininkus iš Lietuvos išva- < 
rius, karo valdžia buvo pa- į 
sirengus šaulius dargi nu- Į 
ginkluoti ir tuo juos likvi- < 
luoti. Visa šaulių organiza- < 
rija ir veikimas laikėsi vi- į 
suomenės aukomis, ypač 
ačiū brolių amerikiečių pa
galbai, kurie, musų gerbia- j 
T.iems atstovams kun. J. » 
Žiliui ir kar. žadeikiui pa- Į 
sidarbavus, gausiai sąjungą 
sušelpė, tuo duodami gali
mybės organizacijai plėto
sis ir ruoštis prie naujų žy
gių su rytų okupantais. 
Stojus Steigiamojo Seimo 
valdžiai, šaulių padėtis prie
lankumo žvilgsniu pasitai
sė. Birželio 27 d. Įvykęs vi
suotinas šaulių atstovų su
sivažiavimas davė šaulių 
sąjungai daug moralės pa
ramos ir nustatė organiza
cijos pamatus Šaulių sąjun
gos Įstatais.

Prasidėjus žygiams Į Vil
nių ir pasiliuosavus Lietu
vos rytams, šauliai pasirodė 
nemažiau esą reikalingi, 
kaip pernai. Skubiai suruo
šta šauliu instruktorių kur
sai. kurių paruošti šaulių 
veikėjai, prasidėjus lenkų 
puolimams, liko sunaudoti 
organizavimui ir vadovavi
mui šaulių burių fronte.

Ir čia atkakliausiose ko
vose su dvarininkų veda
mais lenkų legionais musų 
šauliai pasirodė tebesą verti 
savo pernai pagarsėjusio 
kovoje su vokiečiais ir ber
montininkais šaulių vardo. 
Ta liudija daugybė drąsių ir 
tikrai vyriškų žygių, ką liu
dyti gali, kad ir tai, kad pa
frontėj ukininkai-šauliai 
patys saugojo frontą, tik 
prašė per savo delegatus 
Centro Valdybos paliuosuo- 
ti juos keliom dienom ru
gių pasisėti, po to jie vėl 
tiko grįžti kovon. Vienas iš 
10 šaulių žvalgų būrelis bu
vęs paėmęs lenkų patrankų 
Patarėją, tik neturėjęs jė
gos jos persivežti. Kovoti su 
lenkais daugelis šaulių iš 
vidaus Lietuvos veržte ver
žiasi i šaulių partizanų bū
rius, f“ 
tad trusta lėšų tam didžios 
vertės krašto ginimo darbui 
organizuoti. Iš valdžios pa
ramos pinigais tikėtis daug 
negalima, nes ji pati turi 
daugybe reikalų. Belieka 
vienas išmėgintas jau musų 
šauliams Dagelbos kelias — 
musų broliai amerikiečiai.

Broliai, Jus davėte gali
mybės mums organizuotis 
ir per,galėt ne vieną priešą 
—padėkit savo aukomis at
siginti paskutinio didžiau- ; 
šio Lietuvos priešininko — ; 
lenko-dvarininko. Padėkite :

1

Skausmus ir gėlimus nutildo
4*

PAIN-EXPELLER
Vaizbažeuklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALU

Liet, šaulių Sąjungos 
Centro Valdyba.

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS

Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

Dr. A. J. Karalius

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.
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Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

♦ t 

i « ♦ » » ♦ I »
♦

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civiliškas 
kriminal iškas.
66—67 Journal Building

262 WASHINGTON STREET,
BOSTON, MASS.
Tek Main 3334

ir

DAKTARAS NAMUOSE
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

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

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

i !

ATGAUS JUMS:—
APETITĄ,
PATAISYS VIDURIUS 
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug Lic- 
karstu pagal Europos (se
no krajaus) metodos, per
tai musu lekarstos yra 
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. f

I
I

v- - - ytik vargas sąjungai, | 
usta lėšų tam didžios i

Vardan Savo 
Vidurių!

PABANDYK "LIEPILKOS"
Garsaus Vidurių Specialisto 

Gyduolių nuo
Kroniško Vidurių Užkietėjimo 
Ir nuo to paeinančių ligų, kajp 
tai: — Nuo liguisto galvos 
skaudėjimo, nuo visokių šleikš
tumų. nuo apetito nustojimo 
nuo liežuvio apdengimo, plėve’ 
nuo atsiduodančio ‘ blogo kva-’ 
po. nuo vidufių netnalimd ir 
nuo aitrumo.
Stebėtinos vudurių valytojos 
kurios veikia be skausmo. Tos 
gyduolės tveria savyje pui
kiausius vaistus, kokius tik pi
nigai ir gabumas gali paga
minti. Siunčiama by kur aplai- 
kius vieną dolerį. Pinigai grą
žinami. jei neužganėdintas 
Antrašas: (45^

Lietuviška Pilių Co.
P. O. Box 1200,

WATERBURY, CONN.

Prašalinkite Slogą su

‘ QUININE
AND

La Grippe

CASCARA
Colds.^CougLs

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaistus po ranka 
dėl pirmo nusičiaudėjimo.

Prašalina šalti į 24 valandas—Pegelbsti. 
Gripą i 3 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.

Ouininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje—Cascara yra gu
riausias paliuosaviniui Tonika-—Nėra Aligdonų Hills o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

>
I

>

i

Pirmutine Kompanija 
Kuri pakele algas

Tai yni didžiausia KOKSŲ Kompanija pasaulyje kurioje 
dirba 20,000 žmonių, tarpe kurių yra šimtai lietuvių.

Toji kompanija pasiūlo PASTOVŲ, GERAI APMO
KAMĄ darbą dėl

ANGLIAKASIŲ, 
KOKSŲ VEŽĖJŲ ir 
DARBININKŲ

i savo 60 anglies kasyklų ir 18,000 koksinių pečių.
JUS GALITE uždirbti $8.00 iki $12.00 Į DIENĄ, 

dėlto kad šioji Kompanija visados turi reikalavimų dėl 
visų Koksų, kiek tik ji išdirba.

NESUSIPRATIMŲ SU DARBININKAIS 
NĖRA.

Geri Namai su 4 kambariais, daržai, kiemai ir viduje 
vanduo daugelyje namuose, ir tik $7.00 už mėnesį.

Mainos randasi netoli miestelių Uniontotvn, Connells- 
ville. Brovnsville, Mt. Plea-sant etc., tai yra pietvakari
nėje dalyje Pennsvlvanijos.

Anglis yra 7—9 pėdų stora, Elektriškos lempos visur

Jeigu jus norite PASTOVŲ darbą, su didžiausia Kom- 
nani a pasaulyje, tarpe daugelio šimtų jušų vieižemių, 
ATVAŽIUOKITE TIESIOG l DARBĄ.

Jeigu pranešite kada jus atvažiuosite, rnęs palauk
sime iusų, arba jeigu norite didesnių informacijų, para
šykite mums savo kalboje.

H. C. Frick Coke Co. 
Scottdalle, Pa.

Minėtas paveikslas parodo , kaip 
nuginkluoja carų ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo austo. Revoiiucijonia- 
riai aplinkui apsupą su raudonomis 
vėliavomis apskelbia Laisvų. Pa- 
veikslas spalvuotas ir gerai atrodo. 
Prisiųskite 25 e., o mes prisiusima 
jums paveikslų. Galite suvyniot tte. 
i popierų ir pasiųst prastame lauka 
užrašydami aiškiai adresų.

’KELEIVIS”
255 Broadway,

So. Boston, Mass.

ĄCANDy

LAIVAS ”SUSQUEHANNA”
Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
LAPKRIČIO-NOVEMBER 17-tą DIENĄ

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

Karės mokesčiu $5.00

45 Broadvvay, New York City
arba prie vietinių agentų.

Kreipkitės tiesiog j

MAGDE. **Ak, kaip man niežti (jai- 
tą! 1šbandžia'i visokius mazgojimux, 
trinkimus, muilavimus — ir viskax tas 
t.irko ncpay Ibėjo nuo tu bjauriu plris- 
kanu... Man ffčaa net darosi% 

MARE. lot kam tau kęst be-
reikalingai! Žiūrėk, kokie n<ano plau
kai. gražus, šr< Inas i;- čfjsti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !"

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuri-; prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už ėystą neniežinčia galvos odą?

re UP'f'irK s*
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas,o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. • 

» Nusipirkte šiąnakt'RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos honkutės.’jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
--—F. AO. RICHTER & CO.. 326-330 Broadvvay. New York-——■

Siuskit Pinigus 
į Lietuva

-------------------- PER — 

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

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SIUNČIAME PINIGUS l LIEVUVĄ 

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

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO._________

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

vietos dėl važiuojančių į Lietuvą ir kelionėje musų pa
sažieriai būna nuo 15 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.
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Vietinės Žinios
mas Bostone, lai būna pa
mokinimu visiems, kad su 
nepažįstamais žmonėmis 
butų atsargus.

I

Balsuokite visi*
2 d. lapkričio įvyks visos 

šalies viršininkų rinkimai. 
Lietuviai piliečiai ir pilie
tės. balsuokit visi! Nepra
leiskite progos nei vienas. 
Savo balsus atiduokite ne 
kapitalistų partijoms, ku
rios jumis išnaudoja, bet 
Socialistų Partijai, kuri gi
na darbo žmonių reikalus. 
Piliečiai ir pilietės! Lai jū
sų balsai atidaro sunkias 
Atlantos kalėjimo duris ir 

senelį 
darbi-

paliuosuoja iš ten 
Debsą, tą didžiausi 
ninku draugą!

Stoka namų.
Bostone atjaučiama dide

lė stoka namų. Iš kitur pri
buvę žmonės negali gauti 
kambarių už jokius pini
gus. Namų savininkai, nau
dodamiesi ta proga,, kelia 
rendas be jokio pasigailėji
mo.

Nelaimės su automobiliais.
Bostone diena iš dienos 

atsitinka vis daugiau ir 
daugiau nelaimių su auto- 

| mobiliais. Nėra tos dienos, 
kad nebūt užmušta arba su
žeista keletas žmonių. Mie- 

įsto valdžia svarsto, kas da
ryti, kad sumažinus tas ne
laimes.

papiautų moterį.
laikas atgal So-

Rado
Tūlas 

mervillėj atrado perplauta 
i gerkle moterį, kuri vadina
si Teresa d' Amico. Spėja- 
Įma, kad tą biaurų darbą at-i 
liko vyras, kuris gyveno su j 
ja. Tikrasis paplautos mo
ters vyras Augelio d' Amico 
sėdi Pittsburgo kalėjime už 
žmogžudystę. Žmonės sako, 
kad minėta moteris gyvenu
si su kitu vyru, kuris perei- r 
tos subatos ryte kažin kuri 
dingo. Policija išsijuosus Į 
jieško žmogžudžio.

Pametė du kūdikiu.
Pereitam nedėldienv po- 

1 leistas Abercrombie atrado 
7 savaičių mergaitę įdėtą į 
siutkeisą ir parneštą ant 
Travers st. Mergaitė buvo 
šiltai ir gražiai aprėdyta. 
Nuvežus į ligonbutį dakta
rai pripažino, jogei kūdikis 
yra išbuvęs be maisto apie 
30 valandų.

Tą pačią dieną ant South 
Station tūla daili moteris 
paprašė kitą moterį pada- 
bot jos 3 savaičių vaikuti, 
kol ji nuėjus restoranan pa- 
valgvsianti. Nuėjo ir negrį
žo. Kūdikis tapo atiduotas 
policijai.

i

Bostono apskričio komer
cijos biuras parsitraukė iš 
Europos popierinių drapa
nų. pradedant marškiniu 
apykaklėm ir baigiant 
”reinkočiais.” kokie dab?r 
vra dėvimi Vokietijoje. Au
strijoje ir kitose Europos 
šalįse. Tos drapanos išsta
tytos dabar Bostono muiti-j 
nėję (Custum Hause), rui
me 1801. ir kas nori, gali ei
ti jų pasižiūrėti. Paroda tę
sis visą šią sąvaitę.

PRAKALBOS.
Gedemino Lietuvių Ukė- 

sų draugystė rengia prakal
bas. kurios atsibus ateinan
čiam nedėldienv, 31 d. spa- 

I lių, 2 vai. po pietų. Latvren- 
Į v 
!ton st.. Bostone. Kalbės 
i Neviackas. Z. Puišiutė 
j K. Šidlauskas.

ee svetainėj, 724 Vv'ashing-
r 

•). 

ir

PROTESTUOKIM PRIEš LENKU VERŽIMOSI 
LIETUVON Mass-Mittinga.s Spaliu 31 d. 

Lietuvių Salėje, So. Bostone 
Prasidės 2 vai po piety.

Lapkričio 7 dieną, 1920 m.
Bus didžiausia Demonstracija visos apielinkčs Lietuvių 

Prasidės nuo Lietuvių Svetainės.
Visi, vyrai ir moterįs, kurie tik galit, susirinkite. 

Užkviečia Lietuvos Piliečiu Sąjunga.

Gražus Balius!
Rengia Liet. Laisv. Fed. 30 kuopa.

30 d. Spalių - October, 1920
SI RATOJE, Pradžia nuu 7:30 vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
KAMPAS E IR SILVER ST, SO. BOSTON.
GERBI A MOJI VISUOM E NE :—

Tai bus vienas gražiausių balių šiame sezone, ir bus ... ;g sveė 
linkės.

ORCHESTRA BUS GERIAUSIA
Todėl nė vienas nepraleiskite šio puikaus baliaus ir v vyrai i s

malonė<it atsilankyti ir gražiai pasilinksminti su savo augai-.
Su pagarba kvie KoMll Ei \S.

PARSIDUODA CHELSEA
:♦ kambarių namas ir storas, gazai 

vesti. Savininkas tur parduot dėl 
>izniškų reikalų. Atsišaukit pas T.

53 Statė st.. Itoom 503, Bos-

č
h
Doyie. 
ten.

REiKALINGA VYRS ar MOTERIS
Išmokti per kooperatyvu kontraktą 

—pilna darbu. Kataliogai dykai.
HALL’S BARBĖK SCHOOLS

SU (Vashington st.. Boston. Mass.

REIKALINGI MEDŽIU 
KIRTĖJAI.

Urbti prie Great Northern Paper Co. 
.Maine valstijoj; mes neimam už pa
rodymą darbo. Darbininkai reikalingi 
prie New York Centrai geležinkelio, 
velionė dykai. Atsišaukit. (?)

NORTHERN LABOR AGENCY
13 I'ortland st., Boston, Mass.

Skubinkitės nupirkt šią
KRAUTUVĘ.

Savininkai išvažiuoja. Krautuvė ver
ia $1.200. Parsiduoda už $800.00. 
Kreipkitės: 332 Broadway. South
Boston. Mass. <441

MASS. !

LIETUVA
ir AMERIKA

Reikalauja šoferių ir Me
chaniku.

Išmokiname piln i: apie aut^m*'pi
lių mechanizmą: '.-ardymu, pa'.. -, 
mą, sustatymą, važinėjimų, visokių 
pienų; taipgi duodame lekcija- apie 
elektriką. Mokiname uz prie.' amą 
kainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-

ap:

: vieną ypatą — jauną, seną, vyrą .".r 
moteriškę. Užlaikome grynai !i<'.v:>- 

i tą kursą ir angliškai lietuvišką kur- 
I są Po pabaigos mokslo išduodam-. 
i diplomas ir rekomenduojame - :ij; 

nechanikui darbą nuo 35 iki 
rių savaitėje. Mokiname <iie: n. - ir 
vakarais. Mokykla atdara nuo V va!, 
ryto iki 9 vai vakaro. Nedaliomis ;
1 iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip
lomus ir laisnius. Platesnių . -na
cijų reikalaukit pas prof. (2s (

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

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

/

A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS
Kuris pirmiau buvo po numeriu 315 Broadway, So. Bostone, 

tapo perkeltas naujon vieton, po numeriu 

361 W. BROADWAY į*'‘ •‘ft. *

South Boston, Mass.
Tik kėlios durys nuo senosios vietos.

Pasidėkavojant simpatijai musų viengenčių lietuvių ir svetimtaučių, kurie darė biznj Boston’o 
pirmutinėj Lietuvių Namų ir Ūkių Agentų rolėje, pastaruoju laiku biznis keleriopai pasididino musų 
Agentūros. Idant geriau užganėdinus musų kostum erius, draugus ir pažįstamus, mes užėmėrr. nauja 
vietą, tris sykius didesnę, negu turėjome po No. 315 Broadway.

Musų ofisai užima suvirs 3000 ketvirtainiškų pėdų plotą tover 3000 square feet or floor spaie). 
lai yra viena iš Lietuvišku Nejudinamo Turto ir Apdraudos IReal Estate and Insurance) Agentūrų 

didžiausia pasaulyje.

Žmonės, kurie simpatizavo mums ir rėmė mus per paskutinius 10 metų ir gelbėjo Lietuviškai įs
taigai augti ir bujoti, džiaugiasi sykiu su mumis jog užsitikėjin.as nėjo veltui, nes pirkimas namų 
arba ūkių, tai yra ne barankos, pipirų arba kokių niekniekių pirkimas.

Pirkimas namo arba ūkės, yra žmogaus gyvenimo pamatas ant kurio remiasi visas žmogaus šei
myniškas egzistavimas. Todėl Lithuanian Agency, Antano Ivaškevičiaus Agentūra buvo ir yra ant 
sargybos, idant lietuviai gautų gerus pirkimus (bargains) iš svetimtaučių, kurie iš įvairių nuotikių tu
ri pigiai parduoti.

Pigų pirkimą, teisingą ir visiems atsakanti patarnavimą iš Lithuanian Agency, šiuomi liudija 
visuomenei musų pasisekimas. Jeigu mes nebūtumėm tarnavę teisingai ir atsakančiai prie SUDARY'- 
MO RAŠTŲ PERKANT NAMUS, UKIUS ir BIZNIUS, tai mes šiandien nebūtume galėję užimti 
pirmutinės vietos pardavinėjime namų ir ūkių Amerikoje ir Lietuvoje.

Kaip seniau taip ir dabar ir ant visados esame pasiryžę gauti geriausių ir pigiausių pirkimų. 
Parduodame namus arba ukes visados darome ir darysime ant musų speciališkų sudarytų forir.ališ- 
kų SUTARČIŲ (agreeir.ents) idant kiekvienas pirkimas butų gvarantuojamas musų žodžiu, raštu ir 
turtu taip, kad kiekvienas grašis. įdėtas į nupirktus namus arba ukes, per Lithuanian Agency, atneštų 
kuodidžiausius pelnus ant Įdėtų pinigų.

Kiekvienas uždarbis pelnytas per Lithuanian Agency neša didžiausią garbę musų pirmutiniai ir 
dabar didžiausiai Lietuvių Agentūrai, todėl mes norėdami pataikyti ir padidinti musų garbę tarpe 
žmonių norinčių pirkti namus ir ukes, esame pasiryžę gvarantuoti ant kiekvieno pirkimo kuodidžiau
sius uždarbius, idant LITHUANIAN AGENCY', A. IVAŠKEVIČIAUS Agentūra butų visiems, namų, 
ukiu ir biznių pirkėjams žinoma kaipo ’T’inigiškas Šaltinis” iš musų nejudinamo turto ir apdraudos 
agentūros.

Surinkta 207 dol. ir 81c. 
Lietuvos šauliams.

Pereitam nedėldienv Lie
tuvių Svetainėj atsibuvo 
prakalbos, parengtos Lietu
vos Piliečių Sąjungos. Kal
bėjo Gerry iš Y. M. C. A. 
K. Šidlauskas, A. Ivaškevi
čius ir adv. Bagočius. Buvo j 
renkamos aukos Lietuvos 
šauliams. Surinkta $207.81. 
Taip pat prisirašė 
keliolika narių prie vietinės 
Lietuvos Piliečių kuopoms.

Laike 
munistai, 
vardu, 
siems žmonėms proklama
cijas, kuriose buvo agituo
jama priešais Lietuvos val
džią.

šių prakalbų, ko- 
prisidengę LMPS 
dalino susirinku-

KALVIS PRIE MAŽO PLIENO 
DARBO. vienas geras prie pie
tavimo ant benčiaus. Darbas ant 
visados.

Codman and Shurlieff. Ine.
139 —• 145 Columbus avė, 

BOSTO\ MASS.

TEMYKIT”
l ž $500 gali nupirkti So. Bostone 
šeimynų namą, naujai išpopieriuo- 

‘as ir nupentvtas, geriausiam stovyj, 
toiletai ir gazai. vienos lubos tuščios, 
tuojaus gali kraustytis. Nelaukit, at- 
■ i'-it su $100 paimt Lirgena. — 
HAMILTON. 805 Old South 
Boston, Mass.

E. 3.
Bldg..

Parsiduoda

Puiki Farma

Išviliojo SI 900 dolerių.
Pereitoj pėtnyčioj tūli ap

gavikai išviliojo nuo Juozo 
Vikcevičiaus 1900 dolerių iri 
dingo. Dalykas dėjosi šitaip/ 
.Du nepažįstami vyrai pasi-. 
vijo Vikcevičių einant Į So. 
Station ir užvedė su juo kal
bą. Besikalbėdami jie pra
dėjo rodyt Vikcevičiui dide
lius pluoštus pinigų, ku
riuos jie sakėsi išėmę iš 
bankos ir nori įdėti į bizni. 
Jie kalbino ir Vikcevičių 
prisidėt prie jų. Kadangi jie 
sutiko aprinkti Vikcevičių 
kasierium ir sudėt pas jį pi
nigus. tai jisai sutiko prie jų 
prisidėt ir nuėjęs Į banką iš
ėmė 1900 dolerių. Nepažįs
tami jo draugai perskaitė 
tuos pinigus ir sykiu su sa
vo pinigais suvyniojo į ske- 
pečiukę, padavė Vikcevičiui 
ir liepė greitai nešt namo 
padėt. Jie sutiko palaukti jo 
prie South Station tunely. 
Vikcevičius, nunešęs namo 
pinigus, sugrįžo į tunelį, bet 
savo draugų jau nerado. Ta
da nuvažiavo atgal namo 
suskaityt pinigus. Atrišęs 
skepetaite vieton pinigų jis 
rado pridėtą laikraštinės 
popieros. Taip ir nuėjo per 
daugelį metų sučėdyti jo pi
nigai.

Vikcevičius gyvena po 
numeriu 602 Dorchester, 
avė. .

Ši; atsitikimas, jau nepir-.

REIKALINGA MERGINA.
’rie namų darbo. Gera alga. Geri na- 
.iai ir šeimininkai. Atsišaukiu 

Washington Jewelry Co.
386 tVashingtoi: st 
BOSTON. MASS.

(43 >

S O. BOSTONE, gražioj apielinkėj 
gyvena savininkas ir randauninkai, 
13 kambarių: gerai pataisytas ir pi
giai parsiduoda už S2,v00. Chessman. 
181 Huntir.gton avė., Boston, Mass.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

451 BROADWAY, SO. BOSTON
Tel. So Boatoi 17

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

” 1 ” 5
” 6:30 ” 9

Netoli Nonvoodo, AVestvvood'e. 
prie pat ežero, labai gražioj apie 
linkėj; 80 akrų žemės, didesnė 
pusė dirbamos, puikios ganyk- 
lis, 12 ruimų stuba, 2 barnės, 
garadžius, skerdykla, vištinin- 
kai, visokį ūkės padargai, veži
mai. automobiliai ir visi kiti ge
rai farmai reikalingi daigtai. 
Puikus vaisinių medžių sodas, 
pusėtinai gero miško. Yra kar
vių, arklių, kiaulių ir kitokių 
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 Nonvoodo mieste
lyje. Didžiumą tos žemės gali
ma parduot lotais, nes randasi 
tarpe E. V.’alpole ir Norvvoodo 
fabrikų. Gera proga. 
$9000, inešt $3000.

A. K. NEV1ACKAS
Real Estate Agent

1118 Washington street.
Nonvood, Mass.

Tel. 485-M.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Carr.bridga 6C98.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
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.

, Tel. So. Boston 506-V Į
DAKTARAS

i A. L. KAPOČIUS: »I« LIE1UVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo I Ud • vaic.

»

Severos Gydtloles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

Kaina
(45) * 

t 
»»

NSD1UOMI8
M 1 v. f

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

251 Broadway, tarpe C ir D SU.
80. BOSTON. KAM.

■
B

Silpni Inkštai
gali būti prež&sčiu daug ligų. kurjos apsi
reikšta per skausmą strienu. išblyškusia, 
pageltanavosię oda. sutinimu aplink riešu, 
skaudingą Slapiu ima ir patinimu akiniu 
voku. Kaip tik pajusi kad inkštai netvar- 
ki. ne gaišink laiko ir gauk

i
H
K
M

M
a 
a

M
■

Ledsyl
(pirmiau žinoma kaipo Sovotoa Gydnol? 
nuo Inkstu ir Kepenų). per ketures de
šimt metu tie galingi vaistai pasekmin
gai tai si yvairęs ligas inkstu ir pūsles. 
Tūkstančiai ligoniu pasinaudoi ir palika 
sveiki, vartojant tuos vaistus. Dvi mieras, 
75 centai ir $1.25. Kožnoi aptiekoi.

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAP1DS, IOWA

< į i 
j s

s

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ » 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CH A.MBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Dr.AChristian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų. lan
kysis Norvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir
PETNYČIOMIS

nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS At’TIEKOJE 

ant Antrų iubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 marlborough st.,
BOSTON, MASS.

I
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į Lietuviškai - Lenkiška Aptieka !
Jeigu norite teisingų vaistu žemoms kainoms, tai visada eikit* | 

ant 100 Salėm str, kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- : 
'j šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio ^reu-j 

; matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plau- j 
f čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų 
■ gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo

terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- 
Į sime kuogeriausiai. pašaukiame geriausius daxtarus per telefoną už-

’ dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad 
i
i

l!

a teiki te į APTIEK Ą po numeriu , . " (D j
100 SALĖM ST, BOSTON, MASS.

Kiekviena jauna pora, kuri dar neturi pasirinkę namą arba ūkę nepamirškite, jog kiekvienas gy
vūnėlis suka lizdelį ir budavoja savo mažyčiams nameli. Namas ženotiems, tai yra pamatas gyvenimo 
ant kurio remiasi visa ateitis, laimė ir meile gyveni mo. Kodėl nebandote pasižiūrėti kur butų galima 
pirkti nebrangiai ir su mažu pinigų įmokėjimu ?

Mes surandame pirkimus pagal kiekvieno norą ir išgalėjimą. Gauname ir surandame arba duo
dame reikalingas paskolas dėl kožno namo ir ūkės pirkėjo. Vežame musų automobiliuose aprodyti ge
riausius ir pigiausius pirkimus. Todėl prašome visus musų draugus, pažįstamus ir visus viengenčius 
lietuvius atsilankyti ir apžiūrėti musų naujai ištaisytą agentūrą.

Musų ofisai užima visas antras lubas (second floor Baltic Statės Finance Corporation Building, 
viršui didžiausios Bankinės įstaigos ir Laivakorčių Agentūros, prie kurios mes priklausome ir turime 
sau už garbę būti jos direktoriate).

Mes užsiimame ne vien tik pardavimu ir pirkimu Namų ir Ūkių, bet ir se
kančiais reikalais:

PIRMAS DEPARTAMENTAS:
Išrandavoj ame kambarius, 
Kolektuojame randas, 
Rekomenduojame namus, 
Užlaikome meistrus, kaip tai:

Stoginius -Roofer'ius, 
švynorius- Plumber, 
Maliavotojus -Painters. 
Kamaminkus- Architect ir 

kitokius mechanikus.
ANTRAS DEPARTAMENTAS
Apdraudžiame (Inšiuriname): 

rorničius ir budinkus nuo
ugnies.

Audraudžiame nuo susižeidimo,
Apdraudžiame automobilius,
Apdraudžiame krautuvių

langus,
Apdraudžiame nuo pavogimo,
Apdraudžiame Draugijų 

iždininkus ir tt.
TREČIAS DEPARTAMENTAS
Apiprekiuojame Namus ir

Ukes,
Padarome Agreement’us,
Padarome ”Partnership”

popieras,
Parduodame biznius, krautuves 

ir tt.
Padarome visokius dokumentus

KETVIRTAS 
DEPARTAMENTAS:
Parduodame laivakortes,
Parūpiname pasportus,
Išmainome dolerius ir auksinus, 
Siunčiame pinigus,
Perkame Libertv Bond’sus,
Skoliname pinigus,
Priimame pinigus ant 

nuošimčių.

PENKTAS DEPARTMENTAS
Parduodame Lietuvoj ukes,
Padarome Daviemastis, 
Sudarome pardavimo raštus. 
Norintiems parduoti ukes Lie

tuvoj arba pirkti Lietuvoje, 
suteikiame musų geriausi 
pa tarpininkavimų.

ŠEŠTAS DEPARTAMENTAS:
Atliekame provas visose 

valstijose;
Turime lietuvius advokatus 

apžiūrėjimui raštų;
Sudarome visokius pirkimo ir 

pardavimo dokumentus- 
deeds.

Garantuojame kiekvieną pirki
mą nuo visokių priekabių ir 
giminių.

Interesuojantys viršminėtais reikailais, kreipdamies per laišką arba ypatiškai, gaus kuogeriausį 
patarimą ir teisingiausį patarnavimą, nes musų pirmutinė Bostone ir dabar didžiausia Lietuviu Agen
tūra pasaulyj yra suorganizuota dėl atsakančio ir teisingiausio patarnavimo, nes kiekviename depar
tamente dirba specialiai žmonės, kurie vien tik tuomi užsiima, todėl atlieka greitai, pigiai ir atsakan
čiai pagal tikrai amerikonišką būdą.

u <n ■ .

LITHUANIAN AGENCY
ANTANO IVAŠKEVIČIAUS OFISAS

361 Broadway, So. Boston, Mass.
Telefonas : So. Boston 605 . ,


