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Lietuvoje prasi
deda didele kare

Lietuvos valdžia 
apleidžia Kauną.

TURTAI GABENAMI
Į ŠIAULIUS.

?
I Reikalanja atšaukti 

gubernatoriq.

LENKAI SIUNČIA DAUG 
KARIUMENĖS Į VILNIŲ.

Prūsų lietuviai eina Lietu- 
' ai į pagalbą.

Gautos Lietuvos Atstovy
bėj VVashingtone žinios ro
do, kad tarp Lietuvos žmo
nių ir lenkų plėšikų praside
da didelė karė. Telegramos 
sako, kad Vilniuje, kuria 
užgriebė Želgovskis, lenkai 
sutraukė jau 10 divizijų-ir 
kad k's diena iš Lenkijos 
pribuna vis daugiau kariu
menės ir amunicijos. Kad 
atrėmus lenkų užpuolimą 
ant Kauno, Lietuvoj likos 
paskelbta visuotina mobili
zacija. Gauta nuo Lietuvos 
atstovo Tyškevičiaus iš 
Londono telegrama skamba 
taip:

"Lenkai vis koncentruo
jasi Vilniuje. Kas dieną iš 
Lenkijos ateina vis daugiau 
traukinių su kareiviais ir 
amunicija. Lietuvoje aps
kelbta visuotina mobilizaci
ja ir visoj šalyje matosi di
delis pasiryžimas ginti savo 
krašto neprigulmybę. Vie
tomis net seni kunigai rašo
si kariumenėn.

"Lenkai pradėjo platinti 
žinių, buk Lietuvon pradėjo 
eiti vokiečių kariumene. 
Kad atrėmus šitą melą, Lie
tuvos valdžia praneša, kad 
jokie vokiečiai lietuvių ar- 
mijon nesirašo. Nedidelis 
būrys vokiečių, kuris buvo 
perėjęs per rubežių ties Eit
kūnais, tapo nuginkluotas 
ir nusiųstas atgal. Tečiaus 
tiesa, kad lietuviai iš Klai
pėdos krašto (Prūsų Lietu
vos) rašosi Į Lietuvos ka
riumenę dideliais būriais.

”Apie Vilnių lenkai pra
dėjo platinti tikrą terorą. 
Gauta žinių, kad jie papildė 
tenai jau daug žvėriškumų. 
Jie net kunigus muša. Vie
ną jau pakorė, o kitą sušau
dė.” •

Ir visus tuos žvėriškumus 
sąjungininkai palaiko, nors 
viešai jie neva "protestuo
ja.” Kuomet Želgovskis pir
mu syk atėjo Vilniun, jis tu
rėjo tik 4 divizijas kareivių, 
o dabar turi jau 10. Beto da 
jam prisiųsta keliolika tan
kų, orlaivių ir šarvuotų 
traukinių. Beveik visos tos 
karės mašinos ir amunicija 
yra pristatyta sąjunginin
kų.

BAISUS MUŠIS 
VIEVIU.

PO

Krito 1,000 lietuvių ir 6,000 
paliokų.

Lietuvos Informacijų Biu
ras Washingtone gavo ži
nių, kad po Vieviu buvo bai
sus mušis tarp lietuvių ir 
lenkų. Lietuvių toj kovoj 
krito 1,000 vyrų. Bet lietu
viai taip narsiai gynėsi, kad 
lenkų užpuolikų buvo pa
klota 6,000. Amerikos kapi
talistų spauda šitos žinios 
netalpina, nes ta žinia paro
do lietuvių pasiryžimą gin
ti savo kraštą.

LENKAI UŽPUOLĖ LIE
TUVIUS TIES VARĖNA.

Atėjusi per Kopenhagą iš 
Kauno žinia sako, kad len
kų kariumenė užpuolė lietu
vių pozicijas palei geležin
kelį netoli Varėnos ir prasi
dėjo kova. Mušis traukėsi 5 
valandas ir lenkai paėmė 
viršų. Lietuvių kariumenė 

i pasitraukė apie dvi mylias.

LIETUVOS MINISTERI
JA REZIGNAVO. %

"Christian Science Moni- 
tor” korespondentas prane
ša iš Rygos, kad pereitą są
vaitę tenai gauta žinių, jog 
Lietuvos ministerija rezig
navusi. Jos vietoje esanti 
pienuojama diktatūra su 
Šleževičium priešakyje. Į 
Šleževičių esą žiūrima kai
po Į bolševikų draugą.

VILNIUJE SUŠAUKTAS 1 
SEIMAS.

Iš Vilniaus pranešama, 
kad Želgovskis tenai jau su
šaukė "steigiamąjį seimą” 
ir apskelbė Įkūrimą ”Cent- 
ralės Lietuvos," kurios sos
tinė bus Vilnius. Seimas tur 
būt susideda ne iš žmonių 
rinktų atstovų (nes rinki
mai negalėjo taip greit Įvy
kti), bet želgovskio sukvie
stų dvarininkų ir kunigų. 
Toki seimą želgovskis norįs 
sušaukti ir Kaune, ir ant 
abiejų seimų paskirti lenkų 
prezidentą, būtent Pilsuds
kį, kuris paeina iš Vilniaus 
gubernijos.

Lenkija taipgi pritarian
ti tam, kad Lietuva butų 
padalyta Į dvi dalis ir su 
dviem seimais, bet kad ant 
abiejų dalių butų vienas 
prezidentas. Jeigu Kauno 
gubernijos lietuviai su tuo 
nesutiktų, tai "Centralė 
Lietuva" su Vilnium tuojau 
busianti prijunkta prie Len
kijos. Želgovskis, kuris yra 
Varšuvos valdžios Įrafrikis, 
netrukus apskelbsiąs Vil
niaus gubernijoj plebiscitą. 
Visi lenkiškai kalbantis gy
ventojai bus skaitomi len
kais ir jeigu tokių bus di
džiuma, tai reikš, kad Vil
nius priguli Lenkijai.

SAKO. LIETUVOJ SUSI
DARĖ BOLŠEVIKIŠKA 

VALDŽIA.
Pereitą sąvaitę iš Rygos 

pasklydo žinių, kad senoji 
Lietuvos valdžia griuvusi, o 
jos vietoj susidariusi prie
lanki bolševikams valdžia. 
Gali būt, kad tai lenkų lei
džiami melai.

I

Kauną jau apsupa lenkų 
kariumenė.

"New York Times” iš
spausdino pereitą nedėdienį 

■ iš Rygos šitokią Associated 
Press agentūros prisiųstą 
telegramą:

"Lietuvos valdžia skubiai 
apleidžia Kauną ir visą ge
ležinkelio medžiagą, kurią 
tik galima, veža Į Šiaulius ir 
(kitas vietas šiaurės Lietu
voje, nes vakar vakarą len
kų generolas Želgovskis 
prasilaužė per lietuvių fron 
tą netoli Ukmergės ir dabar 
randasi tik už 45 mylių nuo 
Kauno.

”Želgovskis eina visu 
frontu pirmyn ir jo spėkos 
bando Kauną apsupti, kad 
paėmus jį iš užpakalio.”

AMERIKOS LIETUVIAI 
SUJUDO.,

Lenkų užpuolimas ant 
Lietuvos neapsakomai suju
dino Amerikos lietuvius. 
Baltimorėj 31 spalių buvo 
Įtaisytas milžiniškas protes
to mitingas. Išnešta protes
to rezoliucija prie S. V. dėl 
teikimo imperialistinei Len
kijai paramos. Beto, sumes
ta $2,200 kad nupirkus 

; ”Baltimorės lietuvių bata
lionui” Lietuvoje iš 400 vy
rų 5 kulkasvaidžius ir 1 ar- 
motą. Baltimorės Lietuvių 
Taryba vieną kanuolę už 
$500 jau nupirko.

Harrisone, N. J., 26 spa
lių lietuviai sudėjo Lietuvos 
gynimui $400 aukų ir nupir
ko už $4,000 bonų.

Providence, R. L, būrelis 
vilniečių lietuvių 31 spalių 
nupirko už $500 bonų ir su
dėjo $400 aukų šauliams, 

j Panašių žinių ateina iš vi- 
I sų kolonijų. Jeigu butų gali- Į 
ma, pusė Amerikos lietuviui 
tuojaus važiuotų lenkų mu
šti.

VARŠUVA DARYS PLE
BISCITĄ VILNIUJE.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad ministerių taryba tenai 
nutarusi Įtaisyti Vilniuje 
plebiscitą po Tautų Lygos 
kontrole. Plebiscitas reiškia 
žmonių balsavimą. Gyven
tojai turės patįs nubalsuoti, 
kur jie nori prigulėti: prie 
Lenkijos, ar prie Lietuvos.

DEPORTAVO KORES
PONDENTĄ.

Anglijos valdžia šiomis 
dienomis areštavo ir depor
tavo E. J. Costellą, Ameri- 

i kos darbininkiškos žinių 
agentūros, Federated Press, 
korespondentą, kuris buvo 
nuvykęs tenai tėmvt anglia
kasių streiką. Jis užvažiavo 
tenai grįždamas iš Pabalti-

Amerikos Darbo Federa
cija Alabamos valstijoj 
vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją, reikalaudama atšaukti 
nuo vietos tos valstijos gu
bernatorių Kilby ūžt; i, kad 
jis nusiuntė kariumenę 
prieš streikuojančius ang
liakasius. Federacijos advo
katai reikalauja atšaukti 
gubernatorių pasiremdami 
uo, kad jisai, spėka slopin

damas darbininkų streiką, 
prasižengė prieš valstijos 
konstituciją, kuri gvaran- 
tuoja susirinkimų ir žodžio 
laisvę.

LAUKIAMA DIDELIU 
LAIMĖJIMŲ SOCIALIS

TŲ PARTIJAI.
Kuomet "Keleivis" eina Į 

spaudą, rinkimų pasekmės 
da nežinomos, tečiaus nu
jaučiama. kad Socialistų 
Partija turės didelių laimė
jimų. Net kapitalistų laik
raščiai sako, kad už sociali
stus paduotų baisų galima 
tikėtis nuo 3.000.0 iki 5,- 
000,000. Jeigu Debsas tiek 
negaus, tai tik dėlto, kad 
daugelis balsuos už farme- 
rių - darbiečių kandidatą 
Christenseną.

New Yorko socialistai ti
kėjosi išrinkti du kongres- 
manu ir apie 10 atstovų i 
valstijos legislaturą (sei
mą). Tose vietose, kur so
cialistai labai stiprus, repu- 
blikonai su demokratais su
sivienijo. patįs tuo prirody- 
dami. kad tarp jų nėra jo
kio skirtumo.

Sekančiam "Keleivio 
numeryje pranešime savo 
skait.vtojams pilnas rinki
mų pasekmes.

KOMUNISTUS GALI 
DEPORTUOT.

Suvienytų Valstijų apsk
ričio teismo teisėjas Knox 
Neyv Yorke nusprendė, jog 
prigulėjimas prie komunis
tų partijos yra jau savaimi 
-pakankama priežastis žmo
gui denortuoti. Tai yra vi
sai priešingas nusprendi? 
teisėjo Andersono pareiški
mui. Andersonas, nagrinė
damas andai komunistų by
lą Bostone, pasakė, kad ko
munistų deportavimui nėra 
-Jokio pamato, nes tą partiją 
suorganizavo pačios val
džios agentai.

NUTEISĖ du komunis 
TU.

Prisaikintas suolas vy-
riausiam teisme New Yorke 
atlydo kaltais 
anarchijoj” du

"kriminale  j 
komunistų 

vadu: Fergusoną iš Chica- 
<r0? ir Rutenbergą iš Cleve- 
iando. Abudu likos nuteisti 
nue 5 iki 10 metų kalėjimo. ■

KIEK YRA AMERIKOJE 
PINIGŲ.

tVashingtono žiniomis, 
šiuomi laiku Suvienytose 
Valstijose žmonių rankose 
rinigų yra po $51.06 ant

JUGOSLAVIJA BUS 
KONSTITUCINĖ MO

NARCHIJA.
Jugoslavija bus konstitu-' i°s, kur jis buvo aplankęs ir 

cine monarchija su Karage* į Lietuvą, 
orgevičių šeimynos kara- — -—
lium. Taip nutarė susirin-^’^DlJOJ NAUJA MINI- 
kusi Belgrade jugoslavų mi- STERIJA.
nisterių taryba. Jugoslavi-; Socialistų ministeriia šve- či'ns. Tris metai atgal bu- 

Rito /4trt _ T * O M fjos valstybės žymė bus dvi- dijoj rezignavo. .Jos vieton vo tik po $13.18 ant galvos, 
galvis baltas aras, o vėliavos susidarė nepartinis kabinę- ržv’s0 gatavų pinigų Su-
spalvos — mėlina. balta ir tas, surinktas iš i vairiu Ha- vienytose Valstijose dabar 
raudoja. lykų žinovų. Ųsa $7,997,080,820.

NAUJA MAŠINA UŽMU
ŠĖ 12 ŽMONIŲ.

No. Tonayvanda, N. Y. — 
Elektros kompanija Įtaisė 
čia naują mašiną pajėgos 
gaminimui. Pereitos nedė
lios rylą ši masina buvo pa
leista pirmu syk Į darbą, to
dėl susirinko kompanijos 
viršininkai ir mechanikai. 
Mašiną paleidus, ištiko bai
sus elektros šūvis ir 12 žmo
nių tapo užmušta. Iš viso 
buvo tenai 13 žmonių, ir tik 
vienas išliko gyvas, bet ir 
tas sunkiai sužeistas.
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Bolševikai pradėjo lupti 
juodašimčių gen. Wrangelj.

PERĖJO DNIEPRĄ IR
PAĖMĖ 11,000 BELAIS

VIŲ.

Sovietų kariumenė taipgi 
užėmė Aleksandrovską ir 

Nikopolį.
Iš Sevastopolio praneša

ma, kad bolševikų spėkos 
pradėjo pašėlusiai smarkų 
ofensyvą, kad sunaikinus 
generolo Wrangelio armiją. 
Užpuolimą sovietų kariu
menė pradėjo ant syk dvie
jose vietose ir ties Nikopo- 
liu jau parėjo per Dnieprą.

REPUBLIKONAI ŠAU- 
DOSI.

Pereitą nedėlios rytą 
Chicagaj Įvyko kruvinas su
sirėmimas tarpe dviejų re- 
publikonų frakcijų delei 
kandidatų Į kongresmanus. 
Viena frakcija stojo už kan
didatą Rainey, kita už jo Čia 11,000 VVrangelio karei- 
konkurentą " GolombieskĮ. vių buvo paimta nelaisvėn. 
Advokatas Larnev, pirmojo šitam ofensyvui bolševi- 
kandidato šaJininkas, tapo kai panaudojo daug kariu- 
oeršautas.

vėliau bolševikai gavo su
stiprinimų ir Wrangelio 
spėkas skaudžiai sumušė. 
Jos pradėjo bėgti didžiau
sioj betvarkėj, palikdamos 
savo tankas ir kanuoles, ku
rių francuzai su anglais bu
vo Wrangeliui privežę. So
vietų kariumenė pradėjusi 
tenai ofensvvą abiem fron
tais.

Dniepro kampaniją prieš 
Wrangeli vedąs pats Troc
kis.

VVRANGELIS PRAŠO 
BAUSTI "SLEKERIUS.”

Juodašimčių generolas 
Wrangelis kreipėsi j sąjun
gininkus su prašymu, kad 
šelpdami jo užimtus Rusijos 
plotus jie neduotų jokios pa-menės iš Lenkijos fronto ir yivvuo t v x 

parsitraukė didelių sustip- jgaipOS neį pasportų jauniem 
nnimų ir Sibiro. Pats gene , jr sveįkjem vyram, kurie ne- 
rolas VVrangehs atsisaukda- S(oja j0 kariumenėn. Pietų 
mas į savo pnetehus sąjun- Rusijoj toRių egą apie 

000. Wrangelis reikalauja, 
kad sąjungininkai ir savo 
žemėse baustų tokius rusus.

, - . ..... . Per kelis pastaruosius mė-
daug daugiau^izjįjr kariu-!nesjus Rrje VVrangelio armi- 

I jos prisjrašė vos 144 ka
reiviai.

RUSU - LENKŲ SUTAR
TIS PATVIRTINTA.

Lenkijos seimas viebal- 
siai užgyrė laikinąją sutar
ti, kuri buvo padaryta su 
bolševikais Rygoje. Seimo 
pirmininkas pasakė, kad ru- 
bežiai tarp Rusijos ir Len
kijos buvo nustatyta atsi
žvelgiant Į abiejų šalių rei
kalus, o ne kariniu padėji
mu vaduojanties: Lenkija 
įenorėjusi paskutiniais sa
vo laimėjimais pasinaudoti 
ir istorija negalėsianti jai 
ižmesti, kad ji nuskriaudus 
’usų tautą.

Lenkijos delegacija išva- Wrangelio spėkos jau pasi-, kf*sovietu * Rusnon su Dre
nuos greitu laiku Liepojun, įraukė iš Aleksandrovsko. Rėmis D inįdento da 
kur kartu su sovietų vai-j lš šitos trumpos žinios bar išėjo 
izios atstovais ga utmai ap- matyt, kad Wrangeho avan-• ^nink admirofai Kon£an. 
dirbs taikos smulkmenas. Įiurai .pnes sonetų Rusiją tinopolyje šiomis dienomis 
• j • t> a • 4. - rr , w ~ j- i.Vra nutarę Įsteigti Juodosetad visos Rusijos Sovietas ■ Kad Wrangelio dienos su- j b,Jkad “rieš sovie. 
aipgi vienbalsiai Rygos su- skaitytos, taijau galima bu-|tų Eusiją va]džia

’ zinnJ buvusi tam nutarimui prie- 
• _ šinga ir aiškinusi, jog tokia

Pakol sovietų kariumene blokada yra netik nelegalė, 
grūmėsi ^su tenki^ užpuoli- bet iygiaj priešinga žmoniš- 

kumui ir sveikam protui.________

rolas Wrangelis atsišaukda-

gininkus ’ prisipažįsta, kad 
jis dar pirmu syk susidūrė 
su tokiomis didelėmis bolše
vikų spėkomis, kurie turi 

menės, ir armotų, ir karinės 
medžiagos. Jisai 'Trumpi
na” savo frontą, kad leng
viau butų ji ginti. APSKELBĖ JUODŲJŲ 

JŪRIŲ BLOKADĄ PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.VVRANGELIS PASI

TRAUKĖ Iš ALEKSAND- kelios dienos atcal An? 
, D „ROVSKO.

Paryžius praneša, kad Italijos garlaivĮ, kuris plau-

dirbs taikos smulkmenas. 1
Iš Maskvos pranešama, jau ateina galas.

tartĮ užgyręs. Sovietas tap- vo matyt iš Maskvos 
oat ratifikavo taikos sutar- porą savaičių atgal, 
tį ir su finais. T' ’ ’ ' ‘ 1 *

LENKIJOJ GENERALIS kais, tai Wrangelis Įsiveržė 
STREIKAS. gana giliai Į pietų Rusiją.

Lenkijos darbininkai ap- Karei su lenkais pasibaigus, 
skelbė gentrali streiką, kai- sovietų kariumenė dabar at-1 
X) protestą prieš steigimą sisuko prieš jį. "Mrangelis 
augštesnio parliamento bu- šiuo laiku yra paskutinis! 
:o. Varšuvoj sustojo gatve- 
kariai, užsidarė restoranai 
r krautuvės. Mieste buvo 
įtaisyta didelė deminstraci- 
ia. Vis dėlto augštesnis bu- 
as (senatas) buvo Įsteigtas.

VAIKĖZAS APSKELB
TAS KARALIUM.

Graikijos parliamentas 
apskelbė Graikijos kara- 
’ium Povylą, jaunesnijį bu
vusio karaliaus Aieksandro 
brolį. Aleksandras mirė ke
lios dienos atgal nuo pasiu- 
usios beždžionės Įkandimo, 
’ovylas yra tik 19 metų vai- Daug jo kareivių buvo iš 
<ėzas ir jam geriau pritiktų 
žvirblius gaudyt, negu šalį 
valdyt.

ATIDAVĖ RUMUNIJAI 
BESARABIJĄ.

Į. Sąjungininkų taryba nu
tarė atplėšti nuo Rusijos 
Besarabijos guberniją ir 
atiduoti ją Rumunijai užtai, 

Į kad ši padėjo jiems kariauti 
j su vokiečiais. Padaryta jau 
tam tikra sutartis ir patvir
tinta visų sąjungininkų val
džių atstovų parašais. Rusi
jai šita sutartis busianti 

■ duota pasirašyti tuomet, 
kai tenai susidarysianti ”at- 
sakominga” valdžia. Tečiau 
Amerikos atstovas po ta su
tartimi nepasirašė, nes Wil-

priešas, kuri sąjungininkai 
yra užsiundė ant darbinin
kų respublikos. Ir tas fak
tas, kad apie jo nepasiseki
mus praneša pats Paryžius, 
kur jis buvo pripažintas kai
po "Rusijos valdžia,” verčia 
manyti, kad su juo bus jau 
greitai apsidirbta.

VVRANGELIS SUMUŠTAS
Iš Sevastopolio praneša

ma, kad Wrangelio bandy- . ........... ______
mas paimti Kachovką pasi- sonas bijosi, kad tas nesu-
baigė dideliu nepasisekimu 
ir sunkiais jam nuostoliais.

stiprintų bolševikų.

BRUSILOVAS AREŠTUO
TAS MASKVOJ.

Žinios iš Helsingforso sa
ko, kad Maskvoje apskelbta 
karės stovis ir kad daug 
žmonių esą areštuota. Tarp 
suimtu esąs ir generolas 
Brusilovas, buvęs vyriausia 
rusų kariumenės vadas.

Amerikos geležinkelių 
mašinistų brolija Įsteigė sa
vo banką Clevelande. Šerus 

iman už sukilimą ant laivo reiviai šturmu buvo paėmę, išpirko patįs brolijos nariai. 
■’Menes.” priešakines pozicijas; bet Kapitalo sukelta $1,160,000.

mušta ir bolševikai paėmė 
daug karinės medžiagos. 
Tarp užmuštų esąs ir kava
lerijos korpuso generolas 
Barbovič. Wrangelio kariu
menė tapo nugrūsta už 
Dniepro upės, atgal j Tau-

FRANCUOS JURININKŲ
STREIKAS.

Franci jos jurininkai bu
vo apskelbę anądien 24-rių rydą, kurią jie dar tebelai- 
valandų streiką, kaipo pro- ką savo kontrolėj.
:estą prieš karini teismą, Generolas Wrangelis ata- 
\uris nuteisė kelioliką juri- kavo Kachovką 10 dienų. Iš 
ninku nuo 1 iki 3 metų kalė- pradžių jam sekėsi. Jo ka-

i



I! I APŽVALGA ID
FRANCUZU TALTA 

NYKSTA.
Francuzu socialistų laik

raščio "L’Oeuvre” bendra
darbis nurodo, kad i metus 
laiko po karės Francuzijoj 
620,000 žmonės mirė, o tik 
403,502 gimė.

"Jeigu šitaip eis toliau.’ jis 
sako, ’tai francuzu tauta turės 
išnykti. Aštuonioliktojo šimt
mečio viduryje Prancūzija bu
vo tirščiausia apgyventa šalis 
Europoje, nes turėjo 20,000,- 
000 gyventojų, kuomet Angli
joj buvo tik 8.000.000. Ispani
joj 7,000,000, Vokietijoj 11,- 
000,000, o Europos Rusijoj 

12,000,000. šiandien gi pas mus 
daugiau šermenų, negu krikš
tynų.’ ”

Už mažėjimų gimimų ”L’- 
Oeuvre” bendradarbis kalti
na buržuaziją, pas kurią 
vaikai beveik jau ir iš ma
dos išėjo. Vaikus augina tik 
skurdžiai ir tamsus žmonės, 
kurie nežino, kaip jų išveng
ti. _________

SMERKIA FRANCUZI
JOS POLITIKĄ.

Bostono "Evening Trans- 
eripto” korespondentas pra
neša iš Paryžiaus, kad fran- 
cuzų laikraščiai tenai esą 
labai sujudinti tais kaltini
mais, kokių pastaruoju lai
ku pradėjo daryti Frąncuzi- 
ios politikai beveik viso pa
saulio spauda. Tie kaltini
mai yra tokie:

”1. Kad Francuzija. bijoda- 
mosi Vokietijos, palaiko Euro
poje karės stovi.

”2. Kad jeigu ne Francuzi
ja, tai dabartinės karės tarp 
Rusijos ir Lenkijos visai nebū
tų.

”3. Kad Francuzija stengėsi 
sukurstyti prieš Rusiją netik 
lenkus, bet taip pat Vengriją 
ir Bulgariją.

”4. Kad Francuzija nesutiko 
nustatyti aiškią sumą pinigų, 
kokią Vokietija turi atlyginti, 
ir dėlto visoj Europoj negali
ma sutvarkyti finansinių rei
kalų.

”5. Kad Francuzija nesis
tengia sutvarkyti savų finan
sų — kad jos mokesčiai ant 
turčių išrodo tiesiog juokingi, 
palyginus juos su mokesčiais 
Anglijoj arba Amerikoje.

”6. Kad vietoj Įvesti tvarką 
savo namuose, Francuzija len
da i svetimas šalis ir visur va
ro karinę politiką."

Dėl šitų kaltinimų Pary
žiaus spauda pasidalijo Į du 
abazu. Buržuaziniai orga
nai gina savo valdžią ir tei
sina jos politiką. Bet socia
listų laikraščiai smerkia ši 
tą imperialistinę politiką ir 
sako, kad tik darbininkai 
gali padaryti jai galą.

NORI ATGAIVINTI 
CARIZMĄ.

”New York Herald” iš
spausdino Įdomų straipsnį 
nuo savo korespondento iš 
Paryžiaus. Ten skaitom kad 
francuzu militaristas Det- 
chegovan, kuris dabar ran
dasi Sevastopolyje prie ge
nerolo Wrange!io, agituoja 
už grąžinimą caro valdžios 
Rusijoje. Jisai aiškina Pa
ryžiaus "Matin’e," sako 
"Heraldo” korespondentas, 
kad "dalis Rusijos gyvento
jų i caro valdžios sugrąžini
mą žiūrėtų neblogai.” Bu
vusio caro brolis kunigaikš
tis Michailas esąs tinka
miausias kandidatas i Rusi
jos valdonus.

Tas reiškia, kad francuzu 
imperialistai su Wrangelio 
pagalba pienuoja grąžinti 
Rusijoj carizmą.

Wrangelis esąs apsuptas 
buvusiais caro generolais ir 
kunigaikščiais, kurie atva
duotose nuo bolševikų vie
tose dabar platiną carizmo 
evangeliją.

Popai taipgi išsijuosę va

ro cerkvėse agitaciją, kad 
vien tik "batiuška” caras 
galėsiąs išgelbėti Rusiją nuo 
prapulties. I

CHILI RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS SOCIA

LISTAS.
Keliūtas savaičių atgal 

kapitalistinė spauda paskel
tu žinią, kad Chili respubli
koj (pietų Amerikoj) išrin
kta naujas prezidentas, tū
las Artūro Alessandri, bet 
kokių jis pažiūrų ir kokios 
partijos, nebuvo pasakyta.

Dabar ”New York Gali” 
sužinojo iš Panamoj leidžia
mo radi kalio žurnalo ”Cua- 
simodo,” jog naujas Chili 
respublikos prezidentas e- 
sas socialistas. Straipsinyje. 
kuri *New*York Call” pa
duoda išvertęs iš "Cuasimo- 
do,” rašoma:

"Išrinkimas Artūro Ales
sandri i Chili respublikos pre
zidentus, yra • linksma žinia 
mums visiems, kurie senai jau 
laukiam to krašto žmonių iš- 
budimo...

"Dabartiniu politikos mo
mentu šita žinia padarė mums 
netikėto džiaugsmo viena dėl
to. kad radikaliu kandidato 
laimėjimas parodo, jog Chili 
liaudis pradėjo jau remti so
cialistų programą, o antra 
dėlto, kad šitas revoliucinių 
idėjų laimėjimas buvo tokiam 
krašte kaip Chili. kur iki šiol 
naujos gadynės idėjos buvo 
atkakliai persekiojamos.

"Sprendžiant iš tų informa
cijų. kokių mes turime apie 
senjorą Alessandri. o ypatin
gai iš jo programo. koki jis 
buvo išstatęs rinkimų metu, 
matyt, jog ta aristokratiškoji 
oligarchija, kuri kartu su ku
nigais ir miiitaristais laikė 
valdžią savo rankose per šimtą 
metų su viršum, jau atgyveno 
savo dienas. Dabar ateina de
mokratinė valdžia, paremta 
darbininkų klesos valia, ir ve
danti prie vykinimo socialis- 
tiškų proletariato idealų.

"Artūro Alessandri nėra 
marksinis socialistas, neigi 
komunistas; jo šalis taipgi nė
ra da pasiekus tokio politiniai- 
ekonominio laipsnio, kad per 
naktį tenai butų galima Įvy
kinti socializmą. Mes to ir ne
laukiant. Bet tas faktas, kad 
jis buvo išrinktas, parodo 
mums, jog socialės revoliuci
jos idėja apima jau ir musų 
kontinentą.”
Alessandri esąs jaunas, 

gabus ir labai simpatiškas 
Žmogus.

REIKALAUJA ATSAUKT 
LENKUOS PASKOLĄ.
Dudley Field Malone, far- 

merių- darbininkų partijos 
kandidatas i gubernatorius, 
kalbėdamas anądien Nev 
Yorke ragino amerikiečius 
reikalauti iš Wilsono, kad 
iis atšauktų duotą Lenkijai 
paskolą, idant tuo budu pa
rodžius Amerikos žmonių 
oasipiktinimą Lenkijai dėl 
žydų skerdynių. Malone pa
sakė:

"Gauta vakar New Yorke 
telegrama iš Lenkijos smul
kiai aprašo, kaip lenkai išrėdė 
žydu rabiną iš drapanų. įkinkė 
Į vežimą, i kurį kupinai prilipo 
kareivių, ir kaip jis plakamas 
oficieriaus botagu turėjo trau 
kti tą vežimą miesto gatvėmis. 
Ta pati telegrama priduria, 
kad per paskutinį pogromą ta 
me mieste buvo išskersta apie 
300 žydų.

"Ir šitokius žvėriškus dar
bus atlieka valdžia, kuriai Wil- 
sono administracija slapta yra 
davusi nemažiau kaip $72.- 
000,(XX) gatavais pinigais ir 
$58.000,000 kariniais daiktais, 
kad ant Rusijos žemės vestų 
prieš rusų liaudį karę. Ta 
Dmovskio, Pilsudskio ir Grab- 
skio valdžia, kurią Woodrow

•• x _ 10Įsų moteris. Dauguma jų
jie taip |yra taip Įsigimusių. kad ap-
____ — kalbėti ką nors. Susieina!

ABkint per laikraštį apie | iauj*'
leycholoįjos mokslą nebūt! .,a?1!all«‘

taip labai sunku, bet klau
simas. ar daug darbininkų 
rasis, kurie supras tokius 
ar kitokius protu bei jaus
mo veikimus.

, , ' _ , . - . i Beabeionės. jums tankiai
Kola turėtų būt tuojaus at"‘priseina matyti daug tokių 
imta, sako Malone. kaa žmnn:„ i.,. •

tVilsoiuis Paryžiuje asmeniš
kai rekomendavo priimti i 
Tautu Lygą, i tą Lygą, kuri 
nepripažįsta Airijos žmonių 
išrinktos valdžios, atsisako iš
klausyti Korėjos. Egipto ir In
dijos žmonių balsą ir apie 40,- 
000,000 šantungo gyventojų 
atiduoda imperialistiškai Ja
ponijos valdžiai. ’

Tpciel duota Lenkijai pas-, 
kola turėtų būt tuojaus at-1 
imta, sako Malone. kaQ : žmonių, kurių asielgimai 
daugiau tokie dalykai nent !turint iš šalies, atrodo ne- 
sikartotų. kokių pridarė įįei-stj ^t ir juokingi. 
Wilsono administracija. .Ji-jKodel jie taip driasi? 
sai ragino savo klausytojus, J 1

j Pirmutinė priežastis to 
■ keisto elgimosi — tai aplin
kybės.

Kriminalistų tirinėtojai 
parodė, kad tas ai kitas kri- 
minalis prasižengimas buvo 
atliktas ne deltų, kad prasi
žengėlis taip norėjo, bet dėl
to, kad aplinkybės taip susi
dėjo. Kitokiose aplinkybėse 
prasižengėlis ga.but nebūtų

balsuoti už socialistus.

PERVERSMAS LIETU
VOS VALDŽIOJE.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo išspausdinta 
žinia, kuri sakė, kad Lietu
vos premjeras Galvanaus
kas (turėtų būt D-ras Gri
nius) rezignavęs, o jo vietą 
užėmęs M. Šleževičius, 
žinia buvo atėjusi iš ( 
no per Londoną.

Lyg ir patvirtinimui šito 
Dranešimo. i

Ginimosi nuo lenku reikalu.
(Kalba, pasakyta at. Kailio Seimo posėdy, rūgs. 24.)

Gerbiamieji! Mes supran- ma ir i oficialę Angliją, va
tam visą padėties rimti. Ma-dinasi, anglų buržuaziją, 
žam musu kraštui, neturtin- Visi Įvykiai rodo, kad n ja 
gHm 11* KcliO -- ———j
tenka susiremti su Lenkais,! pasitikėti, 
kurie visas savo liaudies ir, 
krašto jėgas vienam suvar-j 
tojo, — sudaryti militariai: 
stiprius Lenkus. Ginklu su
sirėmus musų kraštui sun
ku butų apsiginti, jei musų 
kariumenė butų palikta pa
ti viena, be visuomenės pa
ramos.

Kad kova yra beveik neiš
vengiama, mums aišku. Te
gu lenkai oficialiai skelbia, 
iie nori vesti karą tik su ru
sais. Tame jų pareiškime 
tik mažoji teisybės dalis. 
Lenkams ne tik svarbu ka
ras su rusais, bet dar svar
biau Įsiveržti Lietuvon ir 
čia Įsigalėti. Dabartine po
niškai -buržuazinė Lenkija 
pasiėmė Vakarų Europos 
žandarų rolę. Ji, palaikoma 
Europos buržuazijos auksu, 
ryžiasi lenkų liaudies krau
ju apginti tuos kapitalus. Ji 
tais tikslais pakėlė karą 
prieš Rusus ir ji veda. Mes 
suprantame, kad tas žanda
ras tol tegalės eiti savo pa
reigas, kol pačiuose Len
kuose pirmą vietą laikys tas 
visuomenės luomas, kuris 
vra praeities liekana ir re
akcijos atrama. Dabartinė 
Lenkija yra feodalinė Len
kija, ponų ir didžiaturčių 
Lenkija ir todėl ji yra impe
rialistinė. Ji visuomet žval
gytis i visas puses ir sieks 
užgrobti kitų kraštų žemes 
ar tai kolonizacijos, ar ki
tiems išnaudojimo tikslams.

Veržtis Lietuvon jiems 
vra dar viena priežastis. 
Vilniun nuvažiavę, mes ste
bimės, kad miesto gatvės 
tuščios. Tas visas naciona
listinis skriisdelynas, kuris 
virte virė Vilniuj lenkų oku
pacijos metu, dabar urnai, 
išnyko. Tik menkutė jo da- 
’is atsidūrė Lietuvoj; visi 
kiti išbėgo Lenkijon, susis
pietė Varšuvoj. Tie ”pabėgė 
liai” nesnaudžia. Jie kelia 
Varšuvoj triukšmą ir de
monstracijas, kad lenkų ka
riumenė vėl eitų Lietuvon 
ir užimtų jos apleistus kraš
tus. Tų žmonių pastango
mis susidaro Lenkuose 
ūpas, kuris neišvengiamais 
daro jų karo žygius. Ir da
bar, kuomet lenkų legionai 
prisiartino prie Lietuvos 
sienų, jų užpakaly slenka 
tamsus musų dvarininkų 
šešė’iai. Mums suprantama, 
delko jie skubinasi grįžti. 
Dabartinis karas Lenkų su 
Lietuva yra karas už dva
rus. Jeigu lenkams pasisek
tų laimėti, mes žinom kad 
musų dvarininkai pirtnieji 
arkliais atvažiuos i savo 
dvarus ir juos iš pavalkų 
paleidę ant rytojaus tan pa
čiam vežiman pakinkys Lie
tuvos darbininkus. Ir todėl 
reikia dėt visas pastangas, 
kad atremtume naują inva
zija, tuos tamsius praeities 
šešėlius, kurie musų kraštui 
ir liaudžiai neša verguvę.

Kuo mes galim toje kovo
ję pasitikėti?

Musų valstybinė diploma
tija ir musų Seimo daugu
ma perdažnai buvo linkusi 
kuomažiausia kreipti domės 
Į savo krašto liaudį ir jai 
reikšti pasitikėjimo ir kuo 
dažniausia jieškot sau drau 
gų užsieniuose. Deja, ji jieš- 
kojo ne ten, kur reikėjo. Ji 
puldinėjo Vakarų buržuazi
jos. Bet tai buržuazijai tiek 
terūpėjo Lietuva, kiek ji tu
rėjo vilties iš musų krašto 

__ ___ pasipelnyti. Francuzu bur- 
kad pastaruoju laiku žvdai žuazija visą laiką aiškiai 
pradėjo iš tenai bėgti tokiai įėmė lenkus, tikėdamos su 
būriais, kad greitu laiku pa- iu pagalba nugriauti Tary-

i Didelių vilčių buvo deda-

Aiškint pe> laikraštį apie! “ ” “ PietK.;
.... n„>ksla wh»r Padeda. Jos apkalba vi.

- ^ita i .Gardi !ne* Pamislijęs apie toki blo- 
* gą darbą.

Kadangi daugiausia keis-
Dranešimo. paskui atėjo iš tai besielgiančių žmonių ar 
Rvgos per Kopenhagą rele- jba taip vadinamų prasižen
gdama. skelbianti, kad seno- gėlių atsiranda darbininkų 
ji Kauno valdžia griuvo ir tarpe, t ; *’J"
kad jos vietoje susidarė tas aplinkybes, kuriose 
prielanki bolševikam ("pro-^^7ena-
Bolshevik”) valdžia. Į Kuomet mes einame per

Komunistai jau nudžiu-, apgyventus darbininkais 
go, manydami, jog Lietuvos distriktus, matome gana 
valdžiią bus paėmęs Kapsu-j prastą reginį: namai apru 
kas. Įkę, prasti, gatvės purvinos

Bet "Christian Scienee! visur matosi nešvarumas 
Monitor” korespondentas: dulkės. Tokiose vietose mes
dabar telegrafuoja iš Ry- rasime daugiausia bažny- 
gos, iog "pro-bolševiku’įčių ir karčemų. Tokiose vie- 
vra skaitomas Šleževičius. į tose darbininkai gyvenda
vo telegrama skamba: įmi neturi progos matyt nie

"Čia (Rygoje) gauta žinių, ko gražesnio, prakilnesnio 
jog Lietuvos valdžia rezigna-i-tie neskaito knygų ir laik- 
vo ir kari jos vieten yra ple-1 naščių, neina Į viešus susi- 
nuojama (eontemplated) dik- rinkimus ir prakalbas, ne? 
tat ura su Šleževičium priešą-į tas jiems yra kunigėlio UŽ- 
kyje. Šleževičius yra skaito- i drausta.Ten mes girdime ri
mas kaipo bolševikų draugas.” i

Tas. 
ževičius nėra joks ”bolševi-j 
kų draugas,” jis net su so
cialdemokratais nesutinka. 
Tisai yra tikras liaudiniu-į 
kas. Rimkos partijos žmo
gus. Nors jis gali būt pa
žangesnis negu Rimka ar
ba Grinius, tečiaus nuo savo 
partijos programos jisai ne
galės toli nueiti. 6 ta pro
grama — ne. bolševikiška 
irograma. Tai yra smulkios 
buržuazijos programa.

Taigi komunistų džiaugs
is buvo tuščias.

Nors platesnių žinių apie 
Lietuvos valdžios pervers- 
ną kol kas neturime, bet 
ristik io priežastį galima 
numanyti. Lietuvą užgulė 
iriešas. Valdžiai prisiėjo 
organizuoti žmones apsigy
nimui. Bet valdžiai tas gali 
;ektis tik tuomet. ' kuomet 
iaudis ją remia. 0 ar buvu
si Kauno valdžia galėjo to
kios paramos tikėtis? Ar 
ra’ėjo ja remti tie tukstan- 
Jiai darbininkų, kurių suva
žiavimus ji ardė ir vadovus 
kalėjiman grūdo? žinoma. 
<ad ne. Todėl klerikalų re
žimui ir nebuvo kito išėji
mo, kaip tik rezignuoti. Rei
kėjo pastatyti tokią valdžia, 
kurią remtų Lietuvos ūki
ninkai ir darbininkai, šita 
aplinkybė, matyt, ir nųprie- 
žasčiavo dabartini pervers-! 
mą.

taip pažvelgtame
? jie

šokių prastų kalbų ir pliauš- 
. kalu. Ir tokiose tai aplinkv

žinoma, ne ie>a. ^ra auklėjami darbi
ninkų vaikai. Jie iš rnažen.- 

Į pripranta prie purvino gy
venimo, prie blogų žodžių ii 
negražaus apsiėjimo. O tas 
kas yra Įskiepyta kūdikiu’ 
iš mažens,’sunku r.askui ati
taisyti.

i
Antra priežastis keisto ei 

gimosi ir blogų darbų yr.- 
i>edarbė. Kada žmogus ba
dauja, kada jo gyvenime vi- 

| so ko stoka, jis tuomet ne- 
! paiso apie gražų elgimąsi 
i jeigu jis nori valgyti, jeigu 
jo šeimyna kenčia nedatek 
jių, tuomet jis eina vagia ai 
i ba plėšia. Ir kuomet už to- 
į taus darbus jį teisia kaipo 
kriminalistą, turėtų pirm? 

| atsižvelgti Į aplinkybes, ku
riose jisai prasižengė. Tiri 
nėjant gi aplinkybes nesun
ku surasti tikrieji ir didžiau 
šieji kriminalistai, kurie 
vra priežastimi viso pikto 
Tie didžiausieji kriminalis
tai — tai turčiai ir jų gize
liai kunigai. Jie palaiko šią 
blogą sistemą, jie slepia jos 
ydas.

Paimkime kad ir dabarti
nių laikų rinkimų kompani
ją. Visi kunigai savo bažny
čiose, visi laikraščiai išsi
juosę varo agitaciją už ka
pitalistų partijas, kurios 
stovi už palaikymą šios blo
gos sistemos. Ypač kunigai, 
tie neva doros mokytojai, 
jie labai gerai žino, kad be
veik visi blogi darbai, visas 
žmonių skurdas, visos bėdos 
paeina nuo netikusio turčių 
surėdymo, o vienok, kaip tie 
judošiai už pinigus parsi
duoda turčių klesai ir mul
kina vargšus.

Ant pabaigos reikia pasa
kyti, kad tie žmonių blogu
mai isigema iš vienos gent- 
kartės i kitą. Todėl kovo
jant su blogumais, reikia iš; 
naikinti tą piktą šaknį, kuri 
veisia visus blogumus. Ta 
piktoji šaknis — tai kapita
listiškas surėdymas.

nos kitas ne todėl kad norė
tų, bet todėl, kad pas jas yra 
to melo Įgimta ypatybė. 
Kal tais pasitaiko ir vyru su 
panašiomis Įgimtomis ypa
tybėmis. Toki žmonės yra 
igoniai ir juos reikia gydyt.

T. J. Kučinskas.

PASTABOS
Apie Hooverą tūli laik

raščiai pradeda jau abejoti, 
ir tik nevirsta jis Į ’socia- 
istą.” štai jis pararia, <kad 
beturčių vaikams mokyklo
je valdžia duotų bent syki 
int dienos valgyt. Toliaus, 
is sako, kad krintant da- 

pragyvenimo kainoms, 
larbininkų algos neturėtų 
>ut mažinamos, jeigu pro- 
lukcija kila.

Pelnagrobiai su tuo, žmo
na, nesutiks, bet Hoovero 
įastaba yra teisinga. Pakol 
ludimo pramonė buvo ne- 
obula, prastos medvilnės 
naterijos mastas kainavo 
'1. ir audėjas gaudavo tik 
*5 centus Į dieną. Dabar, 
tuomet mašinos pagerėjo, 
as pats audeklas parsiduo
ta 10 kartų pigiau, ir aude- 
as gauna 5 syk didesnę al
gą.

Lietuvos ir Amerikos kle- 
ikalai šūkauja apie p. Vi- 
eiši: ”Ką jis nuveikė iki šiol 
Vashingtone? Ar jis išgavo 
sietuvai pripažinimą?”

Bet tegul jie pasako, ką 
ų "diplomatija” nuveikė 
kryžiuje? Juk laike taikos 
.onferencijos tenai buvo ir 
Valdemaras, ir Yčas, ir vi- 
as būrys kunigų. O ar jie 
šgavo tenai Lietuvos pri
minimą? Jiems tenai be- 
ėdint Vyriausioji Taryba 
ilniii priskyrė lenkams.¥

beturtė moteris, Mi-Tūla 
erino vardu, nebeturėdama 
« ko daugiau vaikų auginti, 
'mė ir perplovė tik ką gi
nusiam kūdikiui gerklę. 
Taktaras ją susiuvo ir ku- 
likis gyvens, didindamas 
notinai vargą ir skurdą.
O štai ir kita panaši trage

dija. Beturtis darbininkas, 
ardu Fedeshin, žinodamas 

tad jo moteris tuojaus taps 
notina. bet būdamas be 
(arbo ir neturėdamas iš ko 
įasamdyti daktarą, iššoko 
>er langą.

0 vis dėlto kvaili Įstaty
mai draudžia aiškinti žmo
nėms apie gimdymo kont
rolę.

JOHN REED MIRĖ.
Telegramos anądien pa- 

'kelbė. kad Maskvoje mirė 
lohn Reed, buvęs Amerikos 
komunistų vadas ir. kaipo
toks, gerai žinomas progre-l 
\yvei lietuvių visuomenei.! 
Tįs buvo nepaprastai ener-l 
ringas veikėjas, gabus rašv- 
ojas ir talentingas kalbėto-į 
as. Tečiaus pastovumo jis- 
;ai neturėjo. Jis buvo buvęs 
r aidoblistas. ir socialistas, 
r demokratas, << mirė ko
munistu.

Turbūt Rusijos badas ir 
skurdas pakirto jo gyveni-! .__ ee.„.
mo siūlą. tus blogumus paimkime mu- 250,000.

LENKŲ PROPAGANDA.
Lenkų "inteligentijos” 

(šnipų) biuras praneša iš 
Kauno, kad Lenkija esanti 
įsirengus atnaujinti su 
Lietuva diplomatiškus san- 
likius sekančiomis sąlygo
tomis :

1. Lietuva turi paliuosuo- 
ti lenkus politinius kalinius.

2. Visiems lenkams, ku
riuos Lietuvos valdžia nu
skriaudė, turi būt už skriau 
■ias atlyginta.

3. Lietuva turi gvaran- 
tuoti, kad lenkai gyventojai 
tenai turės laisvę.

4. Oficialė Lietuvos spau
da ir Seimas turi liautis 
kurstę prieš lenkus žmones.

Tai yra lenkų propagan
da. Lenkai skelbia tokius 
reikalavimus, kad pasau
liui išrodytų, jog lenkai Lie
tuvoje yra skriaudžiami, 
jog Seimas kursto prieš 
juos žmones ir tt.

į

250.000 ŽYDŲ BĖGA Iš 
LENKIJOS.

Žinios iš Lenkijos sako,

k.ux VVIJ tarnu pc* •- *

Dėl pavyzdžio apie Įgim- j Vėgėlių skaičius sieksiąs (bų Rusus.

nuvargintam kuo mažiausia buvo pamato 
‘ ’ t__ I.ILč-L Jei anglai kar

tais mus ir rėmė, tai ne dėl
to, kad jiem butų brangi 
Lietuvos laisvė, bet kad tu
rėjo tame savo išrokavimo 
ir tikėjosi savos naudos.

Vienintelė mums galimy- 
! bė sudaryti jėgą, su kuria 
Į mes sugebėtum atremti gre- 
siamajį pavojų, tai kreiptis 
į pati musų kraštą, i musų 
liaudį. Aš' suprantu, kaip 

lyra sunki tuo atsitikimu ir 
musų valdžios ir Seimo dau
gumos padėtis. Visi atsime
nam, kad pavojingais lai
kais ir valdžia ir Seimo dau- 

jguma visuomet buvo greiti 
šauktis liaudies paramos ir 
įdaryti jai gražių pažadų, 
i Bet mes taip pat atsimena
me. kad jie nemokėjo tų pa
žadų pildyti. Musų valdžia 
mėgsta vadintis "darbo 
žmonių valdžia, ’ bet jos 

i darbai dažniausia yra prie- 
| šingi liaudies reikalams. 
I Dėl žemės reformos mes 
aiškiai turim pasakyti, kad 
iji bent dalinai buvo vedama 
į to luomo naudai, ant kurio 
čia šiandien perkūnais me
tama. Visa musų valstybinė 
tvarka, kad ir vadinama 
demokratinė, duoda tokių 

| atsitikimų ir apsireiškimų, 
kuriems »et caro laikais ne
galėjo būt vietos. Patys tos 

j tvarkos dabotojai ir,vykin- 
! tojai, nors kaktoj nešioja 
demokratinės respublikos 
ženklą, bet širdy dažnai esti 

! pilni caro gadynės raugo. 
Prasidėjus kovai tarp rusų 
ir lenkų dėl Vilniaus, val
džia pasiūlė Seimui Įvesti 
karo stovį. Mes ir tuomet 
sakėm. kad pavojingais 
kraštui laikais, valdžiai rei
kia jieškot vienybės ir susi- 
uratimo su visuomene, rei
kia jai duoti laisvės iškelti 
savo jėgas ir jas kovai su
naudoti, bet ne varžyti. 
Mes tuomet nurodinėjom, 

i kad karo stovis yra pačiai 
valdžiai pay-ojinga priemo

nė. Dabar mes galim tvir
tinti, kad musų nuomonė 
buvo teisinga. Visas karo 
stovio sunkumas užkrito 
ant Lietuvos darbininkų; 
juos valdžia, yra linkusi 
skaityti vidujiniais savo 
priešais: visa eilė atsitiki
mų rodo, kad karo stoviu 
pasinaudojus norima var
žyti darbininkų kovą už sa
vo reikalus. Užtai ir darbi
ninkuose susidaro kartus 
skriaudos jausmas ir pama
tuotas nepasitenkinimas 
valdžia.

darbininkų nekvie
čiame tildyti to jausmo, už
miršti savo skriaudas, liau
tis kovojus už savo sieki
mus. Ta kova ir toliau turės 
vystytis. Mes tik jiem sa
kom, kad dabar musų kraš
tą rengias užgriut dar pik
tesnis jiems priešas, ir ko
vai su tuo priešu mes kvie
čiam ir darbininkus pakelti 
visas savo jėgas.

Jei Lietuvos liaudžiai toje 
kovoje tektų jieškot drau
gų užsieniuos, ji gali savo 
akis kreipti tik Į vieną pusę. 
Jei vakaru buržuazija pri
siuntė lenkams tik 60, o ne 
360 laivų amunicijos, tai dėl 
vienos priežasties: Europos 
proletariatas pastojo tiem 
siuntiniams visus kelius ju
rose ir sausumoj. Ne jo kal
tė. kad nepavyko visai su- ’ 
laikyti; proletariato pasiry
žimas sustabdyti karus vra 
didelis ir jis nedils, tik'di
dės. Juo pasitikėdama Lie
tuvos liaudis gali drąsiai ei
ti kovon ir su lenkais, nes 
galų gale ji laimės savo sie
kimus.

("Socialdemokratas.”)
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
WATERBURY, CONN. 

Jukelis išdavė policijai ko
munistus.

Spalių 10 d. čia kalbėjo 
chamunistas Jukelis. Jis pa
pasakojo, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia esanti ne
gera, reikia ją nuversti, o 
jos vieton pastatyti sovietų 
valdžią, komunistišką. Pas
kui liepė pakelti rankas 
tiems, kurie nori, kad Lietu
voj butų sovietų valdžia. Ir 
visi chamunistai pakėlė sa
vo rankas, o policistai ir šni
pai, kurių tenai matėsi apie 
8, suskaitė juos ir užsirašė i 
savo knygeles visų pravar
des. kurių žinojo. Jeigu jiem 
tokį šposą butų iškirtęs 
koks socialistas, tai ju orga
nas "Laisvė” prasikeiktų 
bekeikdamas "sociališdavi- 
kus,” bet kuomet jų pačių 
•yderis veda juos Į varžą, tai 
jie to nemato. Tai tikri cha
munistai!

Prusalaitj apvogė.
Spalių 17-18 naktį i drg. 

Prašalaičio namus Įlindo 
per langą vagis ir jam mie
gant paėmė jo drapanas, 
kurios buvo pakabintos ant 
kėdės šalia lovos. Vagių, 
matyt, žinota, kad kelinių 
kišeniuose buvo pinigų. Išsi
nešė drapanas laukan, jie iš
ėmė pinigus, kurių buvo 
ŠI30. ir pametę kelines pa
spruko.

Aukos šauliams.
• Pasklydus žinioms, jog 

Lenkijos banditai apniko 
Lietuvą. waterburiečiai su
judo rinkti Lietuvos šau
liams aukų, kad jie turėtų 
už ką nusipirkti ginklų ir 
atremti užpuolikus. Spalių 
24 d. Washington Teatre 
buvo prakalbos tam tikslui • 
ir surinkta $539.71. Vakare ( 
tą pačią dieną surinkta da ( 
$22.75. Pirma buvo išsiųsta i 
Lietuvon $1,787.35. Taigi iš- • 
viso waterburiečiai sudėjo . 
šauliams jau apie $2,355.00. , 
Norima davaryt iki $2.500.- ' 
00. žvalgas. i 1

piktinus šitokia komunistų 
provokacija. Jie skelbiasi 
neva "darbininkų draugais,’ 
o tuo tarpu ne su kapitalis
tais kovoja, ne klerikalams 
ir kitokiems atžagareiviams 
kenkia, bet eina socialistų 
prakalbų ardyti, šunies bal
su loti ant susirinkusių dar
bininkų. Aišku kiekvienam, 
jog tai ne darbininkų drau
gai. bet ištvirkę chuliganai, 
ir pakol jie galutinai nesu
smuks, jie pridarys darbi
ninkams dar daug nesma
gumų.

Vietinis.

WORCESTER, MASS. 
Vestuvės.

27 d. spalių apsivedė du 
žymus Worcesterio sportai 
K. Bušas ir J. Kairaitis. 
Ligšiol abudu buvo žinomi 
kaipo laisvi ir progresyviai 
vaikinai. K. Bušas — ”una- 
ravas” vyras, su bile kuom 
nekalbėdavo, mažiau prasi
lavinusius-durniais ir žiop
liais vadindavo: savo politi
nėse pažiūrose "kairus’’ bu
vo, visuomet arti prie komu
nistų stovėdavo. J. Kairai
tis, nors lėtas, bet irgi 
"mandras,” visuomet papū
tęs smakrą vaikščiodavo. 
Abudu prieš nieką nenusi
lenkdavo. niekam nepatei- 
<avo. Ir štai beveik niekam 
nežinomos katalikės mergi
nos. seseris Karninskiutės, 
pasigavo tuodu sporteliu ir, 
išdulkino iš jų visą "laisva- 
manybę”. visa "unarą". Nu
sivedė Į bažnyčią, privertė 
atlikti išpažinti, suvalgyti 
sakramentus ir atsiklaupus 
prieš kunigėli su jomis š’ių- 
bą paimti. Tą dieną visi lais
vamaniai bėgo i bažnyčią, 
<ain ”ant dyvų". pažiūrėti 
"nelaisvėn” pakliuvisių savo 
draugų. Abudu jaunave
džiai atrodė kai tikri neval- 
ninkai. Nors ant rankų ir 
kojų pančių nesimatė. l>et 
atrodė kai supančioti. Žiū
rint i juos man paliko gaila. 
Taip ir norėjosi uždainuoti 
persDėjimo dainelę:

Neveski e, vaikine, 
Neveskie pačios, 
Neteksi, vaikine, 
Liuosybės saldžios.

Well... kaip ten bus. kaip 
nebus..vėlinu laimingo gyve- 
nimojaunom porelėm.

Dėdės švogeris.

WATERBURY, CONN. 
/ Frainukai visai suchuliga- 

nėjo.
Spalių 24 d. LSS. 34 kuo

pa čia buvo parengus d. S. 
Michelsonui prakalbas. Kuo 
met atėjo laikas publikai 
rinktis į svetainę, apie 7 va
landą vakare, tai būrys 
frainukų (komunistų) iš 
kokių 50 asmenų susispietė 
prie svetainės, užblokavo 
duris ir vieni jų ateinančiai 
publikai aiškino, kad svetai
nėj jau nesą daugiau vietos 
(iš lauko žiūrint taip ir iš
rodė); kiti vėl melavo,, buk 
Įžanga esanti 50 centų ypa
tai (ištikrujų ji buvo tik 
20 c.), o da kiti apgaudinėjo 
žmones sakydami, kad čia 
esąs tik balsuotojų mitin
gas. Apskaitoma, kad tuo 
budu tie chuliganai sugrąži
no nuo svetainės apie 200 
žmonių.

Apie komunistų niekin
gumą, žinoma, nėra kas kal
bėti. nes tai jau paprastas 
jų "kovos” būdas. Bet čia 
buvo kaltas prakalbų rengi
mo komiteto apsileidimas. 
Komitetas tuojaus privalėjo 
pašaukti policiją ir tą gaują 
nuo durų nuvaryti.

Reikia pasakyti, kad tie 
provokatoriai ir seniau vi
suomet stengdavosi, socia
listų prakalboms pakenkti. 
Kada tik socialistų kuopa 
savo prakalbas paskelbdavo,: 
tai tie Frainos mokiniai vis vieniai. Iš lietuviškų laik- 
ka nors sugalvodavo, kad raščių, kiek teko sužinoti, 
atitraukus dalį žmonių: tai Į pareina po 1 egz. "Keleivio” 
jie surengdavo kitas "pra-("Laisvės” ir "Proletaro.” 
kalbas” (be kalbėtojo), tai Oras šioj apielinkėj ne
apskelbdavo kokį mitingą, blogas, bet gėrimui vanduo 
bet šitokių šlykščių būdų jie yra labai prastas. Nepripra- 
vis da nevartodavo. Tai vis tusiam prie to vandens pri- 
"Laisvės" šalininkų darbe- sieina sirgti, 
liai. Visuomenė baisiai pasi- P. Martinkaitis.

LEHIGH, MONT. 
Darbai.

Šitas mažas kaimelis ran
dasi Fergus paviete. Čia ki
tokių darbų nėra, kaip tik 2 
anglių kasyklos, kurios pri
klauso Cottomvood Coal Co. 
Darbai eina gerai, dirbama 
pilnas laikas. Mokestis už 
darbą nemaža. Yra tokių 
darbininkų, ką uždirba iki 
200 doleriu per dvi sąvaites. 
Dirbantieji nuo dienų pa
prasti darbininkai gauna 7 
dol 97 centus, draiveriai 8 
dol. 18 c., o timbermonai 8 
dol. 40c. Darbininkai yra or
ganizuoti i uniją U. M. W. 
of A. Nors, kaip minėjau, 
uždarbiai čia neblogi, bet 
yra kitos blogos gyvenimo 
pusės. Čia yra tik viena 
kompanijos krautuvė, ku
rioje angliakasiai priversti 
yra pirkti pragyvenimo 
reikmenis. Už svarą mėsos 
toj krautuvėj atlupa nuo 15 
iki 20 centų daugiau, negu 
didesniuose miestuose. Pra- 
gvvenimas vienai ypatai at
sieina iki 60 dol. mėnesiui.

Lietuvių čia yra mažai, 
viena šeimyna ir penki pa-

I

BROOKLYN, N. Y.
Iš LSS. 19 kuopos veikimo.

Nežiūrint sunkių aplinky
bių, LSS. 19 kuopą visgi pa
vyko sudrutinti. Tiesa, ne
galima pasigirti, kad mes 
jau esam taip stiprus, kaip 
ir kitose kolonijose musų 
draugai socialistai, bet rei
kia žinoti, kad niekur nėra 
taip su»ku socialistams, kai 
Brooklyne. Čia visas komu
nistų centras, jų spauda ir 
visoki triukšmadariai susi
spietę apie Brooklyną, kurie 
stengiasi visais galimais bu
dais pakenkti socialistiniam 
judėjimui. Visoki Mockai- 
ciai, ir jam panašus gaiva
lai, demoralizuoja darbinin
kų organizacijas. Bet nežiū
rint to viso, jie negali sūkiai 
dinti visų darbininkų.

Pereitų metų pabaigoje 
LSS. 19 kuopai persiorgani
zavus buvo nepalyginamai 
sunku kas veikti, kuomet 
kuopoje buvo pasilikę vos 
penki nariai. Bet ačiū nenu
ilstančiam draugų veikimui 
ateinančius metus pradėsim 
jau arti su 30 narių. O reikia 
atminti, kaip pirmai minė 
jau. kad čion aplinkybės yra 
begalo sunkios, dirva delei 
sk’eidimo socialistinių idėjų 
užnuodinta "komunistiško
mis” bakterijomis ir prie? 
tą visą reikia gana sunkia’ 
kovoti. LSS. 19 kuopa laiko 
susirinkimus, rengia pra
kalbas. kas ketvirtą seredą 
laiko diskusijas Įvairiuose 
klausimuose, žodžiu, veiki- 
pagal išgalę. Draugės ir 
draugai, nepaisykim tu visų 
komunistiškų saldliežuvia- 
•,’imu. nepaisykim jokių pra
vardžiavimų. Jiems tas nus‘ 
bos, o socialistiškos idėjos 
jie neįstengs sunaikinti 
Draugai, darbininkai, stokit 
i socialistu eiles, atgaivinki! 
kuopas, kur dar nėra atgai
vintos. Jeigu mes, brookly- 
niečiai. pajėgėm tai padary 
ti. tai kitur daug lengviau 
lik reikia pasišventimo.

LSS. 19 kp. koresp.

RUMFORD, ME. 
Margumynai.

Sunku rasti kitą tokią lie 
tuvių koloniją, kuri būti 
taip žemai doroj nupuolusi 
kaip Rumfordo. Jeigu viską 
aprašyti, tai reikėtų vieto: 
laikrašti išleisti. Nuolatinė; 
muštynės, girtuoklystės 
svetimoterystės, svetimvy- 
rystės, vagystės ir kiti pa
našus žemi darbai, čiona’ 
galima butų surašyti visą li
taniją vyrų ir moterų var
dų, kurie atliko tai vieną 
tai kitą žemą darbą.

"Laisvė” gerai atlieka 
spaudos darbus ir padart 
"teisingus” vertimus, štai 
iaisviečiai atspausdino šv 
Roko draugystei konstituci
ją, kurioje jie padarė verti
mą iš lietuviško i anglišką. 
Tas vertimas draugystei 
,iau kaštavo apie 60 dolerių. 
Mat, lietuviškai yra pasaky
ta: "sergantis narys užtė- 
mvtas geriant svaiginančius 
gėrimus trotija pašalpa.” 
Bet i anglišką išversta ši
taip: "sąnarys sergantis iš 
girtuoklystės trotija pašal
pą.” Draugystė turėjo tete
ką su vienu girtuokliu ir 
angliška kalba likosi pripa
žinta vyriausia, bet tas buvo 
padaryta "Laisvės" vertėjo 
prieš draugystės norus.

Švento Roko draugystė 
nieku budu nenusikrato Ry
mo trusto pančiu. Bertaini- 
niame susirinkime likosi at
mesta nauja konstitucija 26 
balsais prieš 23. Mat naujoj 
konstitucijoj buvo išbrauk
ta priverstina išpažintis ir 
kitos bažnytinės prieder
mės.

Sykį "Keleivyje” komuni- 
štai buvo sulyginti su vy
čiais, kaipo vieno plauko

žmonės. Tuomet as dar al
iojau, bet dabar pamačiau, 
kad tai yra teisybe. Tik pa-
žiūrėkit, suserga koks nors
prabaščius, vyskupas ar net 
ir pats popiežius, tuojau^ 
šaukiasi bedievį daktarą, 
kad išgelbėtų j] nuo dan
gaus karalystės, kurią ki
tiems giria. Tas pats ir su 
komunistais. Kiliems apie 
Rusiją jie pasakoja, kaipo 
apie koki rojų, bet kuomet 
šios šalies valdžia juos pa
čius nori ten išvežti, tai 
slapstosi, o pagautieji gina
si iš paskutiniųjų, kad tik 
;šsigelbėjus nuo Rusijos. 
Nors jie dedasi 'didžiausiais 
klerikalų priešininkais, bet 
tai melas. Štai pereitais me
tais Rumforde likosi suarė 
duotas M. X. Mockus. Ge
ros valios žmonės uždėjo už 
ii kaucija, kol teismas pasi
baigs. Vienam žmogui, ku
ris buvo uždėjęs ->(mi dol. 
kaucijos, prisiėjo išvažiuoti 
? Lietuvą. Tokiu budu prisi
ėjo jieškoti kito žmogaus 
kaucijai uždėti. Kreiptasi 
orie tūlo pasiturinčio komu- 
listiško laisvamanio. Vie
lok iis atsisakė bent su vie
lų šimtu prie kaucijos mi- 
sidėti.

Rumfordo piliečiai valsti
jos rinkimuose visi baisau 
iž republikonus. nes socia- 
’istų kandidatų nebuvo iš
statyta. Prezidento gi rinki
muose visi, net ir komunis- 
’ai. žad? balsuoti už drg. 
Debsą. Vadinasi, iau ir tūli 
komunistai nebetiki Rrook- 
vno keikūnu šmeižimams 
jrieš draugą Debsą. •

Jonas Inkognito.

WORCESTER. MASS. 
Gražus vakarėlis.

28 d. spalių SI,A. 57 kuo
ja buvo parengus gana gra
sų vakerėli. Sulošta dviejų 
zeiksmų agitacijinis veika- 
ėljs "Susiprato.” Aktoriai 
)uvo pa rinktiniai ir savo ro 
es atliko gana gerai. Tarpe 
iktų ir do Laimui dainavo 
;olo Skrickis. Sieponkus ir 
Avietenaitė ir Timinskaitė. 
Vis tai vietiniai solistai, 
supiantama. iš visų geriau
sia sudainavo .Avietenaitė. 
r’ublikos buvo daug. Kuo
jai. liks pelno, šito gražaus 
’akarė'io surengime dau
giausia pasidarbavo drg. P. 
V Dėdynas, S LA. 57 kuopos 
•irmi nir.kas. Reporteris.

CHICAGO. ILL.
Iš Am. Liet. Rūbų B-vės

jusirinkimo.
22 d. spalių Wieker Park 

svetainėje atsibuvo Ameri
kos Lietuvių Rūbų Bendro
vės susirinkimas. Tame su
virinkime kalbėjo J. Gudžiu- 
įas. audinyčių vedėjas, ku- 
is tuojau apleis šią šąli ir 
važiuos i Lietuvą pradėti 
uidimo darbą. Taipgi buvo 
skaitytas laiškas nuo ber.d- 
•ovės atstovų Lietuvoj, ku
rie ragina be jokio atidėlio
jimo pradėti darbą Lietuv oj 
kad ir su mažu kapitalu. 
Šiame susirinkime buvo iš
rinkta veikianti direkcija, 
kuri pradės darbą Lietuvoj 
tain greit kaip tik bus gali
ma. J. Zakarauskas.

PHILADELPHIA, PA
Daktaro šliupo prakalbos.
Tautinės Sandaros vieti

nė kuopa surengė Dr. Šliu
pui dvejas prakalbas 24 ir 
-5 spalių. Kaip buvo iškaliu 
jau pranešta, kad Dr. Šliu
pas atvažiuos su tikslu or 
ganizuot laivų kompaniją 
taip ant Richmondo ir kalbė 
jo apie reikalingumą Lietu 
vai komercijinio laivyno 
Išpylė bolševikams kailį 
ypač teko daugiausia Kap 
sukui. Juokas ima nenorint 
kuomet matai, kad žmogų; 
su tokia didele galva an 
tiek nupuola. Ar čia sena: j 
šliupas ir per spaudą ir pra
kalbose visus lietuvių sočia 
listus su dumblu maišė, cik 
vienas Kapsukas geriausias 
kuriam net ir aukas rinko. 
Dabar gi Kapsuką plusta 
daugiau negu kitus. Aukų 
urinkta virš 280 dolerių 

Vieni sakė, tos aukos eisią 
Lietuvos šauliams, kiti — j 
Lietuvos reikalams.

Panedėlio vakare, 26 spa- 
ių atsibuvo prakalbos pieti- 
lėj dalyj miesto ant Moya- 
•nensing avė. Žmonių prisi I 
rinko gana daug. Mat nu* I 
seniau Dr. šliupas vra či< I 
•’yvenęs ir daug laisvama 
•ių pridirbęs, tai visi skubi 
josi išgirsti laisvamanišką 
irakalbą. Į

Dr. Dambrauskas atidarė 
susirinkimą sakydamas I 
<ad šis susirinkimas yra su 
rengtas "Lietuvos lietuvai 
ių žydų protesto prieš len I 

kus vakaras.” Žmonės pra I 
įėjo juoktis ir dairytis-į | 
viens kitą kalbėdami, girdi 
"Kas tam Dambrauskui 
vra? Kuo tolyn, tuo blogyn 
Na nei vieno žydo nesimato. I 
j jis garsina, kad tai žvdv 
vakaras.” Pasakęs kad yri 
iš Kauno žydų pasiuntinio 
advokatas, kuris irgi kaibė 
<iąs, perstato Dr. šliupą. Š 
vakarą daktaras šliupas da 
vė liekios prošepanams tiek 
kiek galėjo, o bolševikus iš I 
tyrė. Leninas, Trockis, Lit-1 
vinovas ir Joffe Lietuvą I 
jripažista, o Amerika, ku Į 

: iai lietuviai ir Į kariumenę I 
ėjo ir Libertv Bonds pirko, 
įepripažista. Dar vėl išgy
dė bolševikus, kad gražiai 
-u lietuviais taiką padarę. 
TTž visas padarytas skriau
das atlygino trimis milio- 
aais auksu ir davė girias 
kirsti atsistatymui. Prašė 
visus vienyties tokioj kritiš
koj Lietuvai valandoj. Tos I 
lietuvių peštynės privedu-1 
sios prie to, kad Washingto 
nas nepripažįstąs Lietuvos 
Čia vėl keistai išeina •’ vakar 
jis pats jješė lietuvius bolše
vikus. o šiandien gi atsisu
kęs prašo nesipešti dėl par
tijų, nedaryti užsispyrimų, 
tik remti visiems petys pe
tin ir išvežti Lietuvos veži 
mą aikštėn. Kas gi tas ]ieš- 
tvnes sukelia, ar ne patys 
vadovai? Jeigu jau patyi- 
vadovai kiršina žmones 
prieš sau nepatinkamas par
tijas, tai ko norėti iš prastų 
žmonių, kurie tuos vadovus 
seka.

Pertraukoje buvo rinktos |; 
aukos Vilniaus universita- 
tei bet nepagarsino kiek su
rinko. 
. Pa?k«' ka'bėi?. 
-ras žydas lietukai ir zy- Jai, kart -Ke|eivv. 
diskai. Pasuke, kad Jis ne L,.. tpk„ |atė ti kai t;,. 
■s Lietuvos bet nuo penktos ,as H Nem-h 
gatves Phila..elp..ijoj. Tik tarlcuoja vietos neprijrul- 
issigarsmo save, kad jis ga- minea 1>arar>iia o vnitinrai iis lietuviams patarnauti ir L "kleboną ' kun JasinAi. 
/"ta?dTas eal būt ir gerai. Tečiaus

I Tautininkai sumanė dide- 
i burbulą išpusti. Surengė 
prakalbas žydams, kurių 
rangiai daugiau buvo kaip 
toki 20. Matyt ir negarsino. 
Jeigu butų gerai pagarsinę, 
ai butą vienų žydų Į svetai- 
lę netilpę.

Buvo išnešta rezoliucija 
jrieš prose panūs de'ei jų 
veržimosi i Lietuva ir žydų 
skerdynes ir prieš Amerikos 
valdžią, kam ji IJetuvos ne- 
ripažista. Bet amerikonų 
apkraščiuose niekur nebuvo 
ninėta apie tą protesto mi- 
ingą.

Vienas iš Tautininkų.
LAURENCE, MASS.

LMPS. prakalbos. Darbai.
17 d. spaliu čia buvo įr

engtos prakalbos LM PS. 8 
kuopos. Kalbėjo tūla Iva- 
lauskiutė iš Chi regos. Pras 
ta iš jos kalbėtoja. Sakėsi 
kalbėsianti apie LMPS.. bet 
kalbėjo apie viską. Kas keis
čiausia. kad pati Ivanaus- 
kiutė, būdama moteris ii 
neva ginanti moterų reika

lus. o pataria vyrams vartot 
mt moterų prievartą. Girdi. 
:eigu tavo pati nėra revoliu- 
ionierka ir tavo patarimų 
eklauso sukelti tau revoliu 
įją, tai paimk bizūną ii 
rauk per pečius. Žmonėm 
pritruko kantrybės kiaušy 
is tos neva kalbėtojos ir jie 
iradėjo skirstytis. Ypač 
laug nesąmonių ji pripasa
kojo kalbėdama apie Lietu 
a. Jos prakalba paliko ne 
ižganėdintos net pačio; 
engėjos.
Pas mus šiuo tarpu užėj< 

iidelės bedarbės. Tukstan- 
iai žmonių vaikščioja be 
’arbo. Kiti kad ir -iii ba, tai 
ik po 2, 3, 4 dienas savaitė

je. Matomai fabrikantai 
engiasi numušt algas dar
bininkams. United Statė; 
Voorster Co. jau numušė 
ilgas ant 15 nuoš. Taigi, ki 
tų miestų darbininkams pa
kartina nevažiuoti į ia'.v- 
ence darbo jiešketi.

Malūnų Gizelis.
ROCKFORl). ILL. 

Margumynai.
Patarlė sako: genys mar

ias. svietas dar maigesnis. 
Dar nebus nei metų laiko, 
taip tūlas komunistų kama- 
otas, pargrįžęs iš Rockfor- 
lo i Chicagą, išdidžiai pa
reiškė: "Perėjau visą Rock- 
fordo miestą, bet neradau 
įei vieną socialpatriotą.” 
Aš dabar perėjau skersai ir 
Šilgai visą Rockfordą, bet 
įeradau nei vieną komunis
tą. Pasirodo, kad tie musu 
itomunistai skrido kaip sa
kalai. o nutupė kai vabalai.

Rockforde randasi ligota 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė. Sakoma, ji ser- 
za visų galų suirimu. 10 d. 
<palių minėta draugystė bu
vo surengus Dunduliui pra
kalbas. To "garsaus” kalbė
tojo prakalbų pasiklausyti 
suėjo tik apie 70 ypatų. Kal
bėtojas malė, m&lė, bet ką 
iis norėjo pasakyti, tai tur
būt niekas nesuprato. Ne
veltui tūli žmonės jo prakal
bą vadina "malimaliene.” 
Buvo renkamos Brooklyno 
komunistų davatkai (’’L."l 
aukos. Matomai, keikimo 
biznis nekaip sekasi, kad

(IEVELAM). OHIO. 
Pranešimas.

Daugeliui žinomas Ignas 
Mačiulis atsisveikino su sa- 
v0 draugais ir pažįstamais, 
.lis apleido Clevelandą ir iš
važiuoja i Europą. Mačiulis 
Ajevelande buvo pradėjęs 
eisti laikrašti "Naują Pa-

turėjo būti sulaikytas. I ! a^kui vėl Šliupas kalbėjo nąją parapija ir jos kleboną.
Darbai musų mieste visai ;:’P1C sav® la,vll kompanijų, tuk Romos agentai visuo- 

sustojo. Darbas jokiu budu į Ant galo Grinius išbėgęs rnet yra aršesni už nepri- 
ne<ralima gauti. Iš kitų mie-1 rėkė aukų Lietuvos šau- Igulmingus. Ar tik ponas 

darbininkai lai neva- liams. bet niekas jo neklau- Nervieh nedaro tai su kokiu 
fiuoja čionai darbo iieškoti. sė. Turbut mažai surinko,‘nors išrokavimu?

I. Š. T. kad nei ne paskelbė. Iš šalies tėmyjęs.

, prie Kozno zoozio sa-|Tas , but įr j -
Ike kad lenkai^gvaltavoja Lebetina. koAl Nervieh 

>oha ir mergytę . I nieko neprisimena apie se-

ROCKFORl), ILL. 
Koncerto kritika.

Spalių 9 d. LDLD. 29 kuo
pos dramatiškas skyrius bu
vo surengęs Mendelsohn 
svetainėje koncertą. Rengė
jai yra perkrikštos iš buvu
sios Socialistų Jaunimo Ly
gos 5 kuopos, o vėliaus užsi
krėtę komunizmo karštlige. 
Dabar jie susisuko lizdeli 
prie LDLD. vietinės kuopos.

Koncerto programe ne
mažą dali išpildė J. Butė
nas. Apie p. Butėno kom- 
petentiškumą dainavime, 
manau, nėra reikalo nei kal
bėti. Visuomenei jis yra ge
rai žinomas kaipo gabus 
lainininkas (baritonas). 
Rockfordiečiai buvo pilnai 
latenkinti p. Butėno atsi-^ 
lankymu. Jo parinktom lie
tuviškom dainom ir ener
gingu jų išpildymu buvo ga
lima gėrėtis. Beto, p. Butė
nas turėjo su savim ir šau
nią palydovę, chicagietę P. 
Aetkiutę. kuri gabiai akom- 
lanavo jam pianu.

LDLD. 29 kuopos drama
tiško skyriaus vyrų choras 
ant estrados pasirodė gana 
skaitlingas: jame randas ir 
neblogų balsų, todėl porą 
lainelių vykusiai sudainuo- 
a. Tik A. Draugeliutės nie
kam netikęs dirigavimas la
jai Įspūdi gadino. Ta mer
gelė. matyt, apie dirigavimą 
Jokios nuovokos neturi: ji 
>rie kiekvieno žodžio ir prie 
kiekvienos gaidos aštunkės 
vitui iuoja ranka kaip ba- 
abanščikas apie barabaną 
’Rag time" grieždamas.

Here Olson smuiką ir Ma
ly McKle.v pianu malonią 
nuzikos meliodiją sudarė. 
Bet musii vietos solistei, po- 
nei Šimaitienei, dainavime 
lyg kad energijos stokavo. 
Tur būt tas nevykęs A. 
Draugeliutės akompanavi- 
mas ir jai trukdė. F. Salar- 
no, italas, su nepaprasta ar
monika pirmu pasirodymu 
programe davė Tiorą gerų 
muzikos gabalėlių. Iš publi
kos pusės pasipylė nemažai 
■įplodismentų. ir tas italukui 
taip sukėlė ūpą, kad antru 
ir trečiu pasirodymais jisai 
vaišino publiką Įvairios rū
šies ”Rag time” ir "Shim- 
my,” kas koncertui visai ne
tinka— tai gatvinė muzika. 
Bet bene iš silpniausių pro
grame pasirodė LMPS 5 kp. 
choras. Tai pasidėkavojant 
A. Draugeliutės žioplumui, 
kuri tą chorą nelemtai veda, 
ir kuri apie tikrą muziką ir 
kompoziciją tiek nuovokos 
teturi, kiek gaidys apie ast
ronomiją. Visų pirma dai
navo "Sukelkim kovą...” Vi
siems yra gerai žinoma, kad 
gerb. kompozitoriaus M. 
Petrausko šis muzikos vei
kalas yra paruoštas visam 
chorui. Į kuri Įeina dar ir 
solo. Gi moterų choras visą 
ištisai atpleškino ant dvie
ju balsų, tartum "Marija 
Magdalena kad Jėzaus jieš- 
kojo.” Ar tai ne darkymas 
muzikos ?

Antra, tai dainų vertimas 
iš anglų kalbos. "Love’s Old 
S\veet Song.” kompozicija 
J. L. Molloy, išversta taip 
nevykusiai ir nuo originalo 
taip toli, kaip dešimtas van
duo nuo kisieliaus. Ir tik 
reikia stebėtis, kaip tokios 
mergelės turi drąsos darky
ti ir "fušeriuoti" muzikos 
veikalus! Aš nenoriu smerk
ti tas moteris, kurios tame 
.•hore dalyvauja, savo triū
są ii energiją eikvoja. Bet 
turint savo tarpe tokią cho
ro vedėja, kaip kad A. Drau 
geliutė, jos nekuomet nega
li tinkamai muzikos išmok
ti. nei suprasti.

Reikia nrie progos pą- 
briežti. kad ir rengėjai savo 
užduoti labai nevykusiai at
liko. Nuo paskirto laiko vos 
už valandos programas pra
sidėjo. Iš Šalies tėmyjęs.



4 KELEIVIS

MARKSIZMAS IR 
DARVINIZMAS. 
Pagal A. Pannekoek'ą parašė Margeris.

(Tąsa) Francuzų revoliucija

'draugijinio pasaulio srity— 
padarė evoliucijos teoriją 
pozityviu mokslu.

III. MARKSIZMAS IR 
KLESŲ KOVA.

Nors tiesa, kad tam tikra 
teorija, idant padarius pa

i

Pasveikinimas “Kelei
vio’ Bendrovei. I

51 FILOZOFIJA.
Dr. A. J. Karalius.

S

j
i

suda* stovią Įtekmę i žmogaus

monės, kad Europos labui 
vakarų valstybės turėt . ‘ j 
ant visados padaryti su So
vietų Rusija garbingą tai
ką; jos sveikina socialistų 
partij’as santarvės valsty
bėse ir prašo, kad jos dary
tų spaudimą Į savo valdžias, 
idant rytų Europoj butų pa
daryta taika, šitoje karėje 
Lenkijos darbininkai krito 
imperializmo aukomis. 
Tiems broliams ir seserims, 
kurie kenčia nuo karės bai
sybių. kaip lygiai ir Rusijos 
darbininkams, mes taipgi 
siunčiame broliškų linkėji
mų.

"Sovietu Rusijos laimėji
mas reiškia laimėjimą tarp
tautiniam socializmui ir vi
sai dsrbininkų klesai. Todėl 
šitoj karėj čeko-slovakų ir 
vokiečių darbininkų simpa
tijos yra Sovietų Rusijos 
ousėj. Abiejų tautų darbi-Tiži2ga—tų realybių kopijos 
ninkai kaip vienas vyras, "Kūrėjas sumanė padaryti 
stoja už Rusijos darbiniu- judoma amžinybės paveiks- 
kus jų sunkioj kovoj su ka- ią... kuri mes vadiname lai- 
oitalistine reakcija, todėl ku." Kadangi viskas, kas 
autarta daryti viską, kad jaučiama, turi pradžią, tai 
Sovietų Rusijos priešams ir pasaulis turėjo pradžią, 
bebūtų duota jokios para- Turėjo būti kokia nors prie- 
*nos.

"Čeko-Slovakijos socialis
tai darbininkai neleis per 
<avo respublikos žeme prieš 
Rusija nei kariumenės, nei 
karinės medžiagos.

"Draugai, budėkite. Bu
kite pasirenge stoti ant mu- 
;ų pašaukimo vienybėje ir 
usiklausime, jeigu mums 
prisieis reikalas darbu na- 
*odvt savo solidarumą So- pagal tobulos idėjos, pa 
vietų Rusijai." * ' ------ - -Jr

Mes, žemiau pasirašę, su 
džiaugsmu perskaitėm "Ke
leivio” Bendr'vės praneši
mą, ir siunčiam jos Įkūrė
jams draugišku pasveikini
mų.

Mums be galo linksma, 
kad mylimas musų "Kelei
vis" virsta dai ininkų orga
nizacijos laikraščiu. Kiek
vienas supranta, jog žmo
gus su saule nedali gyventi. 
Dabartiniams "Keleivio” 
leidėjams taip pat reikės 
kada nors mirti. Koks tuo
met likimas lat.aia laikraš
ti? Kas j Į paims, kas ji ves 
toliaus? šito laušimo te
čiaus neprisierui kelti, kuo
met už laikraščio stovi or 
ganizacija.

Tai vienas ialvkas, dėl 
kurio mes džiaugiamės, kad 
"Keleivis" pavedamas Ben
drovei, prie kurios gali pri
gulėti visi skaitytojai.

Antras dalykas, kuris tu
ri nudžiuginti kiekvieną su
sipratusi darbininką, tai 
tas, kad "Ke'eivio" Bendro
vė stato savo tikslu steigti 
Lietuvoje popieros dirbtuvę 
ir kurti tenai modernišką 
spaustuvę darbininkiškiems 
raštams leisti.

Lietuva, patapus dabar 
savvstovia valstybe, turės 
didžiausio darbo prispaus
dinti sau reikalingų knygų. 
Visi istatai, visi mokvklu 
vadoyėliai, visos mokslo 
knygos turės but spausdi
namos lietuvių kalboj. Taigi 
oopieros dirbtuvei ir mo
derniškai spaustuvei Lietu
voj dirva dabar geriausia iš 
visų pramonių. Reikia tik 
sukrusti, kad kuogreičiau- 
sia sukėlus reikalingo kapi
talo.

Kiekvienas "Keleivio" 
-kaitytojas todėl turėtų pa
imti bent po vieną šėrą. 
Penkinė juk tai nedideli pi- 

' uigai. bet jeigu 10 tukstan- 
■ ?ių dės po penkinę, tai bus 
$50,000. O jeigu 20 tūkstan
čiu idės po S5, tai bus jau 
$100,000! Anot rusų patar
ęs — nuo -visų po siūlą, o 
vienam jau ir marškiniai!

Kuomet darbą išvysty- 
sim. idėti pinigai galės su- 
-zrižti ir da gerų nuošimčių 
atnešti.

Taigi lai auga ir bujoja 
"Keleivio” Bendrovė, lai su
traukia anie save visus pa
žangius darbininkus, lai lei
džia šviečiamus raštus ir lai 

(blaško tamsybės rukus I.ie- 
| tuvoje!

I

čią mes turim kitą pritai- tuomet Europoj visai protą, turi būti didelės mok- 
kymą žirafos paėjimui. Da-(naują padėti. Revoliucija slinės vertės, vienok to darj vertės, vienok to dar 

buvo žinoma visiems. Tai nepakanka. Jau buvo atsiti- 
buvo kova, vedama buržua- kimų, kad tūla mokslinė te- 
zijos prieš bajoriją ir ka ra- o rija buvo didžiai svarbi 
lių. Po šitos kovos prasidė-'mokslui, tečiaus, išskyrus 
jo nauja klesų kova. Angli- kelis mokslininkus, ji nieko 
joj fabrikantų vedama ko-!daugiau neužinteresavo. 
va su žemės savininkais ėmė j Tokia, pavyzdžiui, buvo 
viršų šalies politikoj. O tuo ?<ev.ion'o (Niutono) teori- 
pačiu laiku ir darbo žmonės------- -...........
sukilo prieš buržuaziją. Ir 
kas gi buvo visos šitos kle- 
sos? Kuomi jos skyrėsi nuo 
viena kitos?

Marksas priparodė. jogei 
šitie klesų skirtumai buvo 
pasidėkavojant tuolaikinei 
modukcijos sistemai. Juk 
:ik produktyvėje veikmėje 
žali susidaryti skirtingos 
klesos; ir tik šita veikmė 
nusprendžia, kas katrai kle- 
>ai priklauso. Produkcija 
vra niekas daugiau, kaip 
ik draugijinio darbo veik
mė, per kuria žmonės Įgau- 
įa pragyvenimo reikmenų. 
Piktai materialių gyvenimo 
’eikmenų gaminimas (pro- 
lukcija) sudaro draugijos 
lagrindą. Gaminimas pra
gyvenimo reikmenų nusta- 
0 politinius santikius ir 
'Ociales (draugijines) pas- 
angas, judėjimus bei kovą.

Gaminimo budai nepa- 
iaujamai keitėsi su laiko 
urmyneiga. Nuo ko paėjo 

sitos permainos? Supranta
ma, kad nuo Įrankių, ku
riais žmonės dirbo, nuo te
chnikos ir aplamų gamini
mo Įmonių vystymosi. Kada 
viduriniuose amžiuose žmo
nės dirbo netikusiais Įran
kiais, tai jie turėjo menką 
uramonę ir feodalizmą. Te
čiaus kitaip yra dabar, ka
da žmonės dirba daug tobu
lesniais Įrankiais, milžiniš
komis mašinomis. Pramonė 
vra didelė ir mes turime 
kapitalizmą, 
oriežasties 
bajorija ir jaunoji buržua
zija buvo pačios svarbiau
sios klesos; dabar proleta
rai. buržujai ir kapitalistai 
sudaro svarbiausias klesas.

Įrankių 
technikos 
svarbiausia 
čiai spėka 
vystymo. Dalykas aišku 
patsai savaime, jogei žmo
nės visados stengiasi, idant 
gaminimo Įrankius pageri
nus. patobulinus taip, kad 
darbas butų lengvesnis ir 
vaisingesnis. Pagalios, juo 
daugiaus patyrimo jie Įgau
na šituos Įrankius bevarto
dami, tuo labiau jų protas 

I sukasi apie tų Įrankių pato
bulinimą. Delei šitokio besi- 
tobulinimo, žinoma, lėčiau 
ar veikiau įvyksta technikos 
progresas, kuris taipgi per- 

! maino sociales darbo apys- 
• tovas. Visa tai veda prie 
į naujų klesinių santikių. 
prie nauju‘draugijinių irėd- 

i nių ir naujų klesų. Praside
da tam tikras oolitinis judė- 

i iimas. Prasideda klesų ko
va. lenktvnės ir, žinoma, tą 
viską turi pasekti vis dides
nis technikos besivystymas.

Tokiu tai budu Marksinė 
i teorija atidengė varomąją 
Į spėka ir mechanizmą socia- 
lio (draugijinio) besivvsty- 
mo. Marksinė teorija, dary- f | j • • -T — ■ •

leiskime, kad tam tikrose 
vietose žolė neauga, gyvū
nai turi maitinties medžių 
lapais. Visi tie, kurių kak
lai yra trumpi, be abejo, tu
ri pražūti. Taigi aišku, jog 
pačioje gamtoje yra pasi
rinkimas, ir šitame atvėjyj 
gamta pasirenka tuos, kurie 
turi ilgus kaklus. Šitą pro
cesą gamtoje Darvinas pa
vadino "pasirinkimu" dėlto, 
kad ir naminių gyvulių au
gintojai, norėdami ypatin
gą kokia \ eislę išvystyti, vi
suomet pasirenka."

Šitokis būdas būtinai turi 
pagaminti naujų veislių. 
Kuomet vienos veislės gy
vūnų prisiveisia daugiau, 
negu jie gali išmisti, tai jie 
bando pasiskleisti plačiaus. 
Tie, kurie gyvena miškuose, 
eina Į laukus; gyvenantieji 
sausumoj, eina vandenin; 
gyvenantieji ant žemės, lipa 
medžiuosna. Tuo budu jie 
susiduria su naujomis ap
linkybėmis. O prie naujų 
aplinkybių nukrypimas yra 
neišvengiamas. Kadangi 
nukrypimas laipsniškai di 
deja, gyvūnas keičiasi, ta’ 

. iš senų veislių turi išsivys
tyti naujos veislės. Nepa 
Paujamas veislių besikeiti- 
mas, suprantama, yra vy
riausia naujų veislių atsira
dimo priežastis.

Darvino teorija, išaiškin
dama svarbiausią naujų vei
slių atsiradimo priežastĮ, 
kartu išaiškina Įdomių daly
kų sutaikymą gamtoje. Pir- 
miaus tokis sutaikymas bu
vo aiškinamas tiktai Dievo 
visagalingumu. Tečiaus da
bar ir be "visagalingumu" 
tai suprantama. Tokia tvar
ka yra niekas daugiau, kaip 
tik prisitaikymas prie gyve
nimo anystovų. Kas nėra 
prie aplinkybių prisitaikęs, 
tas žūva. Žalioji varlė, išsi
vysčiusi iš rausvos varlės, 
turi tą spalva palaikyti kai
po apsaugą. Jeigu tik ji nu
kryps nuo šitos spalvos, ji 
bus arba kitų gyvūnų sunai
kinta. arba jai bus sunkiau 
apsirūpinti maistu ir ji vis- 
tiek turės žūti.

Darvinas buvo pirmuti- ' 
nis. ką parodė mums, jogei 
naujos veislės nepaliauja
mai susidaro iš senų veislių. 
Veislių paėjimo teorija, ku
ri pirm Darvino triūso buvo 
tiktai spėjimu, dabar tapo 
taip sutvirtinta pritirtais 
faktais, kad šiandien ir di
džiausi ios priešai negali 
jos pajudinti. Ir tik todėl ši
ta teorija, po tam. kaip ji 
tapo Darvino t Husu .sutvir
tinta. taip veikiai paskilbo 
ne tik mokslininkų rateliuo
se. bet r plačiose miniose. 
Šiandien apie veisliu paėji
mo teoriją, arba evoliucijos 
teoriją nieko nežino tik tie. 
kuriems prigimties mokslai 
yra visai svetimi.

II. MARKSIZMAS.
Tiktai pažvelgkime i; 

Marksizmą, o veikiai_pama- 
tvsime, kad jis labai sutinka 
su Darvinizmu. Kaipir su. 
Darvinu, mokslinė svarba 
Markso darbe yra tame, 
ka’d jis surado varomąją 
spėką, priežastĮ draugijos 
išsivystymo. Jam nereikėjo dama tai, priparodė. jog is- 
patikrinti, kad tokis besi- toriia nėra koks nors prie- 
vystvmas jau nuo senai ei- puolamas padaras, bet tai- 
na: juk tai kiekvienas žino,: svklingas besivystymas, ei- 
kad senos draugijinės for- rtąs aprubežiuota linkme, 
mos visuomet pavaduoja- Kartu buvo priparodvta, 
mos naujomis. Visa bėda jog 
buvo tik tame, kad priežas-. nesustoja su musų sistema, 
tys ir siekiai šito besivvstv- nes technika nepaliaujamai 
rno ne buvo žinomi. O tą ir vystomi, 
atidengė Marksas. į Taigi kaip Darvinas, taip

Savo teorijas Marksas ir Marksas — vienas orga- 
pradėjo tų laikų žiniomis, ninio pasaulio srity, antras

Delei šitos 
tuomet feodale

išsiplėtojimas ir 
pakilimas yra 
priežastim, sta- 
draugijos besi- 

Dalykas aiškus

sočiais besivystymas

ja apie gravitaciją, šita te* 
! ori ja yra astronomijos pa
matu. ir jai pasidėkavojant 
mes turime geroką nuovo
ka apie dausų kunus. ir ga
lime nusakyti planetų judė
jimą, saulės užtemimą ir tt. 
Tečiaus kuomet Newton’o 
teorija apie gravitaciją pa
sirodė. tai vos keli anglų 
mokslininkai patapo jos pa
sėkėtais. Plačiosios minios 
neatkreipė atydos i šitą te
oriją. Tik kuomet pasirodė 
(apie penkiasdešimts metų 
vėliau) Voltaire’o labai no- 
r-uliariška knyga, ųžkliu- 
danti ir gravitacijos teorija, 
tada jau ir minios pradėjo 
šnekėti apie ją.

Ir nėra tame nieko ista- 
Mokslas pasidarė ta- 

____ speciališkumu tam
tikrai mokytų žmonių gru
pei. kaip kad geležies tirpi- 
limas vra kalvio speciališ- 
Kumu. Plačiosios minios se
ka tiktai tą. kas yra visiems 
prieinama ir naudinga. To
dėl. jeigu mes pamatome, 
kad tūla mokslinė teorija 
ižinteresuoja minias; tai ži
nokime. jog ta teorija tar- 
iaui? joms kaipo ginklas 
klesinėje kovoje. Nes tiktai 
' klesinę kovą mažne visi 
žmonės Įeina.

(Toliaus bus.)

baus, 
rvtum

Pastaruoju laiku "Kelel
io” administracija pradėjo 
rauti skundų, kad- tūli "a- 
gentai" užrašinėja žmo
nėms "Keleivi”, bet laikraš
tis jiems neateina.

Tyrinėjant šituos skan
ius paaiškėjo, kad tie 
'agentai” nėra jokie agen- 
ai. bet paprasti apgavikai.

Paskutinėmis dienomis 
iie buvo atsibeldė Į VVater- 
burio apielinkę, pardavinė
tam.! kokios ten apgavingos 
kompanijos šėrus, ir apgavo 
•e vieną žmogų.

Naugatuck'e tie sukčiai 
ižrašė Juozui Sauruša.ičiui 
r keliems kitiems "Keleivi", 
paimdami po S2.50. kuomet 
"Keleivis’’ Amerikoje kai- 

’ nuoja tik S2 metams.
Kadangi jie nėra musų 

•ga ioti agentai ir paimtų 
oinigų mums neprisiunčia". 
ai. suprantamas dalykas, 

žmonės, užsirašė pasijuos 
’aikrašti, negali jo gauti.

. Užrašinėdami laikrašti, 
tie apgavikai duoda žmo
nėms ir kvitų. Vienas jų pa-: 
urašo: S. Tataronis. Bet iš
duodamos jų kvitos yra ne 
"Keleivio", bet nupirktos 
krautuvėj paprastos "Re- 
ceipts."

Mums labai gaila apgau
tu žmonių, bet mes negalim 
nieko padaryti, kain tik per
meti. kad neturintiems ”Ke- 
eivio ’ kvitų arba Įgalioji
mų nuo administracijos, 
nraėjunams niekas pinigu 
neduotų. Kas nori už "Ke- 
’eivi" užsimokėti, o pažįsta
mo jam agento ant vietos 
nėra, tas gali prisiųsti pini
gus tiesiog "Keleivio" ad
ministracijai.

Apgavikus gi reikėtų su
laikyti ir pašaukus policiją 
atiduoti juos Į valdžios ran
kas.

lt. Survila, 
N. žibutis.

Čekijos Socialde
mokratų mani

festas.
Nesenai buvo sušauktas 

Čeko -Slovakijos Socialde
mokratu Partijos veikiamo 
jo komiteto mitingas, kad 
pasitarus apie dabartinę 
politinę ir ekonominę pade 
Į. Tame susirinkime daly

vavo ir Vokiečių Sociade 
mikratų Partija Čeko-Slo 
vakijoj. Abiejų partijų va
lai nutarė išleisti bendrą 
manifestą Į Čeko-Slovakijos 
darbininkus. Svarstant Če
ko-Slovakijos padėti, vokie
čiu socialdemokratai parei
škė. kad jie stoja čeko-SIo- 
vakiios darbininkų pusėj ir 
pasižada ginti čeko-slovakų 
respubliką, jeigu ją užpultų 
Vengrijos reakcijos spėkos. 
Išleistas jų manifestas 
-kamba taip:

"Draugai! čeko-Slovaki- 
ics Respuglikos valdžia yra 
*?reiškus. kad karėje tarp 
'ovietų Rusijos ir Lenkijos 
u laikysis neutraliai. Šitą 
na reiškimą mes priimam su 
ižiaugsmu.
"Pasirašiusios jx> šiuo ma- 
ifestu partijos yra tos nuo-

(Tąsa) mokslų; paskui seka antro-
Platonas mažai tęsiniui-* ji filosofija arba fizika, eti-. 

no gamtos mokslais (fizi- ka, politika ir kiti mokslai, 
ka); visokius tirinėjimus Aristotelis viską giliai ti- 
gamtoš apsireiškimu jis rinėjo ir išvedimuose buvo 
skaitė nepasitikėtinais. labai atsargus. "Turime 
Anot jo, jaučiamojo pašau- laukti tolesnių apsireiški- 
lio dalvkai nėra pastovus ir mų. nes apsireiškimams pri- 
lodel nieko pastovaus ne-‘valome daugiau pasitikėti, 
reiškia. Jaučiamajam pa-.negu proto išvadoms.” Kas- 
saulvje viskas darosi, nie-.gi galėtų filosofingiau išsi- 
' * ■ ' ' ‘ .tarti? Filosofija, sulyg Ari

stotelio, tai mokslas apie 
pirmąsias priežastis visų 
esybių; mokslas, kuris su
randa pamatus, ant kurių 
remiasi visas pažinojimas. 
"Visas mokslas," sako Aris
totelis, "turi semti pradžią 
iš ko nors pirmiau žinomo, 
—žodžiu, privalo turėti sa
vo pirmuosius principus ar
ba p?matus (arenai), kurie 
patys savimi nėra mokslas, 
bet tiesioginis suoprotis..." 
Reid, Stuart ir kiti beveik* 
tais pačiais žodžiais dėjo pa
grindus savo filosofijai.

Pirmutinis dalykas Aris
totelio filosofijoj yra daž
nas pakartojimas vadinamų 
kategorijų. Tai yra rųšis, 
prie kuriu galima priskirti 
Įvairias .formas minties ir 
esybės. Jis priskaito dešim
ti kategorijų; vėliaus varto
ja tiktai aštuonias. štai jo 
kategorijos: branduolys, di
dumas, kokybė, sąryšis, kur, 
kada, pozicija, paprotis, 
veikmė, geiduliai. Viskas, 
kas tik yra manoma arba 
tvirtinama apie daiktą, pri
klauso prie vienos tų kate
gorijų.

Aristotelis labai atsargus 
vartojime kalbos: jis paren
ka tinkamus žodžius. Jis ti
pinėja kalbą, pradėdamas 
nuo žodžio. Žodis nėra nė 
teisingas, nė neteisingas: jis 
negali būti; jis tampa tokiu 
(teisingu ar neteisingu) tik
tai sujungtas su prielinks
niu kitais nuotikiais. Teisin
gumą arba neteisingumą 
galima išreikšti tiktai su
jungus arba atskyrus sub
jektą nuo predikato, daikt- 
vardi nuo veiksmažodžio; 
esybė ir neesybė yra dau
giau niekas kaip tik tas. Su
jungdami subjektą su pre
dikatu, arba nusimanymą 
vieno daikto su nusimany
mu apie kitą daiktą, mes 
gauname propoziciją; gali 
būti teisinga, arba neteisin
ga, turi būti teisingumas 
-\r^a neteisingumas. Propo
zicija gali būti afirmativė 
arba negalivė. Propozicijos 
gali būti visuotinos arba da
inės, ir čia vėl pasirodo 
sontradikcija. Yra prie
štaravimų. šis m ieštaravi- 
mo principas, tai Aristote- 
10 pamatas visokiam prota
vimui. augščiausis principas 
ant kurio remiasi visokis 
larodinėjimas. Negalima 
rasti priežasties šitam prin
cipui; tai yra pirmoji tiesa 
(teisybė), tai yra afirmati- 
yas ir negativas, dalinumas 
r visuotinumas; abu nega

bi būti teisingu kalbant apie 
vieną daiktą tam pačiam 
supratime.

(Toliaus bus)

kados nieko nėra jau pasi
dariusio, pastovaus. Plato
nas tvirtina, kad medžiaga, 
erdvė ir laikas nėra tikrai 
esami dalykai. Realybė — 
tai amžinybė, kurioje lai
kas reiškia judoma paveik- 
s ą. Yra tiktai jausmais ne
nuvokiamos realybės, o mė

žastis. koks nors tėvas arba 
architektas (pasaulio). Ši
tas architektas norėjęs pa
sauli padaryti racionaliu ir 
dėlto jam'(pasauliui) dat 
ves dūšią. Toji pasaulio dū
šia sudaro tarpininką tarpe 
amžiningo, nesimainančio 
proto ir nuolatos besimai
nančių "kūniškų” daiktų. 
Todėl pasaulis turi dūšią ir 
išminti; jis subudavotas

I

veikslas tobulingosios idė
jos. ir turi būti vienetą; yra 

„ . _. . .. _ tiktai vienas pasaulis — to-laip Lietuva SUSltaike bulas. amžinas. Tiktai ji Į- 
‘ kurusi jėga gali jį (pasau

li) sunaikinti.
'■ Kodėl tobulam pasauly,, 
yra blogybių? Platonas ne
gali išaiškinti; jis tik prisi
mena, kad Dievas blogybių 
nepagamina.

Krikščionybė labai daug 
paėmė iš Platono filosofi
jos. Platono idealizmai apie 
Dievą (pasaulio kurčią), jo 
nepasitikėjimas jautimais, 
jo doktrina apie dūšios ne
marumą — tuos ir daug ki
tu mokinimų pasiėmė tie. 
kurie bandė naują tikėjimą

su Rusija.
Kad Lietuva padarė su 

Sovietų Respublika taikos 
utarti, tai visi jau žino; bet 
tokiomis sąlygomis taika 
buvo padaryta, tai Ameri
koje beveik niekas nežino, 
"os trumpos žinios, kurios 
buvo paduotos amerikiečių 
aikraščiuose, neparodo nei 
dešimtos dalies to, kas tai
kos konferencijoj Maskvoj 
buvo nutarta.

Pilna taikos sutartis tarp sutaikinti su protu. Šventas 
Lietuvos ir Rusijos tilps vei- Augustinas ypatingai pro- 
kale "Lietuvos Respublikos tavo sulyg; Platono nurody- 
storija," kuris dabar yra mų. 
pandoje ir neužilgo bus ga- pasiliko 

lavas.
Taigi, kas nori tą istorini 

lokumentą turėti, - T - , - _
uojaus užsisako Lietuvos vo P°etas. Jo vaizduotė an- 
tesnublikos Istoriją. Prie ĮT? jis^ą,ir Jis norėi° aiš- 
’os bus pridėtas didelis spal
votas Lietuvos Respubli- 
:os žembpis ir daugybė ki- 
okių dokumentų. Kaina vi- 
•o veikalo kol kas yra tik SI.

Tuojaus Įdėk doleri i kon- 
’ertą ir prisiųsk ii "Kelel
io" redakcijai, pažymėda

mas, jog nori gauti Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir žem- 
api. Kaip tik šita knyga iš- 
is iš spaudos, tuojaus ją ir 

rausi.

Ir kitur Platono Įtaka 
iki šiai dienai. 

Kiekvienam malonu jo raš- 
Platonas rašė 

lokumentą turėti, tegul febai gražiu stilium; jis bu-

vĄ ŽMONĖS SAKO APIE 
"KELEIVI"

Aš. Jonas Sindaras pri- 
iunčiu "Keleivio” prenume

ratą jau už trečius metus ir 
iekados nemanau skirtis 
u "Keleiviu." Tariu širdin- 
a ačiū leidėjams už išleidi- 

^jimą tokio brangaus dar
bininkams laikraščio. Pir
miau aš skaičiau "Saulė.” 
'Laisvę" ir kitus laikraš
čius. bet jie neatnešė man 
’okios naudos. "Keleivis" 
jtidarė man akis ir aš pama 
bau blogus darbus visokių 
dykaduonių, pradedant ku- 
nigėlicis ir baigiant kanita- 
Tstais. Pirmiau mane už no
sies vadžiojo visoki tamsy
bės apaštalai, dabar jau to 
negali daryti, aš jau palikau 
’iuosas nuo jų "apiekos."

Jonas Sindaras.
Philadclphia, Pa.

kinti viską.

Aristotelis.
Aristotelis gimė 383 m. 

prieš Kristų. Ja tėvas buvo 
garsus gydytojas ir rašėjas. 
Jaunu būdamas jjs skaitė 
tėvo raštus ir iš jų mokinos. 
Pamėgo jis gamtos mokslus 
ir jais labai interesavos. 
Tas didis senovės galvočius 
mažiau svajojo negu Plato
nas, bet giliau viską perma
tė: ir jis daugiąu Įspūdžių 
paliko busimoms gadynėms, 
negu Platonas ar Sokratas. 
Platonas buvo didelis žmo
gus; jis turėjo garbintojų 
ir turės. Bet iš Aristotelio 
žmonės iki šiai dienai semia 
informacijų, 
galima daug 
ti.

Aristotelis iš pat pradžių 
pareiškė, kad musų patyri
mų pasaulis yra tikrasai 
pasaulis, o ne patikėtini ap
sireiškimai. Patyrimai 
mums suteikia visokią žini
ją: be patyrimu mes nieko 
nežinotume. Vienok mums 
neužtenka žinoti faktai, bet 
reikia jieškoti priežasčių 
arba pamatų (pirmutinių 
principu, kaip jis juos va
dina). Mokslą arba filosofi
ja. kuri jieško pirmutinių 
priežasčių. AristoteHs vadi
na pirmutine filosofija 
(metafizika), kuri užima 
pirmąją vietą tarpe visų, neprigulmvbės.

Iš Aristotelio 
ko pasimokin- Čekija paleidžia savo ka

ri limenę.
Praga. — čeko-Slovaki- 

jos prezidentas Masaryk 
paskelbė koriumenės demo
bilizaciją. kuri turi prasidė
ti 12 spalių ir iki vasario 
pabaigos pasibaigti. Demo- 
bilizacijon inena ir tie ka
reiviai, kurie buvo gimę 
896—1898 metais. Išėmi

mas daroma tiktai Slovaki
joj. nes dabar tenai eina di
deli streikai. Slovakų liau
dies partija išleido manifes
tą, reikalaudama Slovakijai 
autonomijos, o Pragai_



“KELEIVIS”
GIHAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

A*erik»je:
Matams .......................... $2.00
Pusei metų ....................... jl.25..

ĮEmisį ir Užrubežiuoae: 
Metams .......................... $3.00
Pusei metų ..................... $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant j Redakcijų, rašykit šitokį 
adresų:

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

Padėtis Len 
kuose.

PRANEŠIMAS VISIEMS.
NAUJA KNYGA, "RECEPTAI IR 

SEKRETAI,” kurios kaina buvo $2, 
dabar tik už $1. Dei greito jos išpla
tinimo nupiginom. Knygoje yra dau
giau 3Oo receptų. Kada kaina maža, 
veltui patarimų nėra. Nepraleiskit 
progos, nusipirkit ja.

Wm. L. MATULIONIS
P. O. West Frankfort, III.

Paiieškau Jo»* Kaušpėdo, Zablačių 
czvĮjiauK, AnyM^t’l - 'ak Atsišauk, 
drauge, ir atlygink man, „as priklau
so nes tamsta _P?ts kad sun-
kiai atdirbti. Tai sarmata, kad per 
’5 metu apduoti. Kitaip
negaliu su jumis susira-yt. kaip tik 
per laikraštį, nes ant laiškų r.egaunu 

atsakymo.^, Rutkauskas
801 So. Žnd st., Phi.adelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui mergino- 
arba našlės, tarp 25 ir 29 metų. Su 
pirmu laišku prisiųskit paveikslą.

A. Wilkians (45)
P. O. Box 354, Loveli, Mass.

Maloniai ferieĮta

Aš, Motiejus Zuikis, pajieškau šyo- 
i-erio Tafilio l.ašciaus, kuris apleido 
savo moterį su keturioms mažoms 
mergaitėms. Ji labai serga ir jeigu 
nori dar gyvą matyt, tai greitai atsi
šauk. Taipgi meldžiu "Keleivio” skai
tytojų, kad apie ji praneštų, už ką 
duosiu 50 dol. dovanų. Jis paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių apskričio, Sirai-

DUOSIU DYKAI PER 30 DIENU
Dailų sieninį kalendorių tiems, kas 
per mane užsirašys laikraščius ir kas 
prisius orderį ant kiygų, tie gaus 12 
štukų. Prisiųskit markę, o aplaikysit 
kataliogus ir paaiškinimą.

J. Yerusevičius
Box 68. Lavvreaee, Mass.

j

Lenkų socialistų partijos 
P. P. S. atstovas Perl’as 
šiaip apibudino latvių ”Soc- 
demok.’’ bendradarbiui pa
dėti Lenkuose. Lenkuose 
valdžia susideda iš koalici
jos visų partijų. Koalicija 
susidarė tuo metu, kada 
raudonoji armija gręsė 
Lenkams, praėjus pavojui 
lenkų socialistai nesą užin- 
reresuoti pasilikti tolimesni 
laiką valdžioje. Į valdžią tu
ri didelės įtekmės valstie
čiai. Seime nei dešinėji, nei 
kairieji neturi daugumos. 
Žemės* klausimas esąs labai 
opus, nes Seimas iki šiam 
laikui nieko griešto tuo 
klausimu nesąs pasakęs, no
ras gi gauti žemės iš pusės 
bežemių ir mažažemių esąs 
didelis. Pastaruoju laiku 
Seimas esąs priėmęs Įstaty
mą. kuriuo dvarų žemė nu
savinama su išmokėjimu.

Delei santikių su Lietuva 
pasakyta, kad Lenkija vi
suomet pripažįstanti Lietu
vai etnografines sienas, bet 
Vilnius ir Gardinas esąs 
grynai lenkų miestai ir to
dėl Lietuvos pretenzijos į 
tuos miestus esančios be jo
kio Damato. Lenkai mato 
tik du budu išrišti tam klau
simui. būtent: 1) Vilnius ir 
Gardinas turi priklausyti 
Lenkijai, 2) arba turi susi
daryti valstybė su sostine 
Vilniuje pamatais atskirų 
valstvbių. •

Delei taikos su Tarybų 
Rusais, lenkų socialistas 
mano, kadj^ji taika įvyk
sianti. Toliaus jisai mano, 
kad turi būti sudaryta Pa
kaitės Valstybių sąjunga 
apsigynimui iš rytų ir va
karų pusės, — suprask nuo 
rusų ir vokiečių. Delei 1772 
m. sienų, lenkų socialistas 
aiškinasi, kaip reikėtų jas 
suprasti, būtent tasai reika
lavimas buvęs pastatytas 
tam, kad paimti savo įtakon 
tas tautas, kurios gyvena 
tose sienose, išvadavus jas 
iš po rusų globos.

(„Socialdemokratas.”)

I

Visokios žinios
Lietuvių Piliečiu Saga
(Uthuanian Citizens Ass’n)

PRANEŠIMAS.
1920 m. spalių 8 dieną su

sitvėrė Lietuvių Piliečių 
Sąjunga, kuri tur tikslu rū
pintis Amerikos Lietuvių 
kaipo Lietuvos piliečių rei
kalais, ir remti Lietuvos 
Valstybę. Prie Sąjungos ga
li prigulėti visi Lietuvos pi
liečiai ir pilietės, o taip pat 
gali prigulėti ir Amerikos 
lietuviai, pastoję Amerikos 
piliečiais. Visi nariai moka 
metinį mokesnį po 3 dol: 
kasmet, o už 1920 metus 
vieną dolerį. Visos Lietuvių 
Piliečių Sąjungos įneigos 
sudaro vieną iždą, būtent 
Valstybinį Amerikos Lietu
vių Fondą, iš kurio du treč
daliu eina Lietuvos Valsty
bės reikalams ir per Lietu
vos Atstovybę Amerikoje 
atiduodamos Lietuvos vals- , 
tybės iždui. Iš likusios da
lies Valstybinio Fondo įnei- 
gų iki 75 nuošimčių gali būt 
paliekama įvairiems vietos 
lietuvių reikalams, kurie iš
leidžiami sulvg sąmatos, 
vyriausios Lietuvių Piliečių 
Sąjungos valdybos patvir
tintos, o likusieji 25 nuoš. 
tos sumos eis įvairiems Lie
tuvių Piliečių Sąjungos or
ganizacijos reikalams. Lie
tuvių Piliečių Sąjungos biu- i 
ras vra Lietuvos Atstovy- , 
bės Amerikoje žinioj ir lai
kinai yra sudaromas prie 
Lietuvos Misijos, New Yor- 
ke, kur pasi’ieka ir vyriau
sios Lietuvių Piliečių Są
jungos valdybos biuras. 
Tuo tarpu valdybon tapo iš
rinkti šie penki asmens, su- 
Ivg balsų daugumos: J. O. 
Sirvyde s, adv. F. J. Bago- 
čius, J. V- Liutkauskas, J. 
Bagdžiunas ir S. E. Vitai- ! 
tis, ir kandidatais: V. A. 
Lazdynas, V. Ambrozevi- 
čius, A. B. Strimaitis ir J. J- 
Gerdauskas. Visais Lietu
vių Piliečių Sąjungos reika
lais prašoma kreiptis šiuo 
adresu: Lithuaman Mission 
257 West 71st st, New 
York, N. Y., būtinai pažy
mėjus ant konverto Lietu
vių Piliečių Sąjungai.

SNIEGAS IR ŠALTIS. į

Kuomet apie Bostoną dar smarkiajam to miestelio ma 
_x jx:.. jOrui, kuris buvo pasiryžęs 

išnaikint socialistus Bet to 
da neužteko. Negalėdamas 

■ socialistų kalbėtojų 
areštuoti, jisai įsakė savo 
policijai, kad ji neleistų 
žmonėms rinktis ant gat
vių. Kalbėtojų ji dabar ne

SOCIALISTAI PAŽABO
JO SMARKŲJĮ MAJORĄ.

„Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad Mt. Vernon mies
telyje, New Yorko valstijoj, 
vietos valdžia uždraudė so
cialistams laikyti prakalbas 
ant gatvių. Kada socialistai 
to nepaisydami surengė 
prakalbas, juos areštavo. 
Byla atsidūrė Į vyriausi val
stijos teismų ir tas teismas 
socialistus išteisino, pareik
šdamas, kad Mt. Vernono 
miestelio nukaltas prieš so
cialistus Įstatymas yra prie
šingas šalies konstitucijai.

Tai buvo vienas smūgis

žydi gėlės ir ant medžių ka
lio nunokę vaisiai, tai kito
se Amerikos vietose žmonės
iau rogėmis važiuoja. Vidu- (4,abor
rinėse ir šiaurės valstijose 
palei Atlantiko pakraštį jau 
prasidėjo žiema. Colorado, 
Utah, Wyoming ir Idaho _____ ________
valstijose pradėjo jau sal- kliudė, bet pradėjo varinėti 
ti ir vietomis prisnigo daug susirinkusius žmones, aiš* 
sniego. kindama, kaęl jie blokuoją

---------- -—_ gatvę. Tas reiškė beveik tą 
LYGA PERSIKĖLĖ SAVO nati, ka ir kalbėtojų arešta- 

SĖDYBON. vimas, nes socialistai vis-
Tautų Lygos sekretoria- tiek negalėjo prakalbų lai

tas, kuris iki šiol buvo Lon- k.vti. . • r
done, dabar persikėlė į Ber- Taigi, vietos, socialistų or- 

Šveicarijon, kur Lyga «m»aja kreipės , vynau-
si teismą, reikalaudama 
„injunctiono” (uždraudi
mo), draudžiančio miestelio 

Šrefcarijoj deito, W ta ša- majorai ir policijai ardyti 
J - socialistų susirinkimus ant

gatvių. Ir pereitą pėtnyčią 
teisėjas Anderson Young 
ta injunctioną socialistams 
davė. Tuo budu smarkusis 
M t. Vernono majoras tapo 
pažabotas ir socialistų mi
tingų dabar jau nebegalės 
ardyti.

nupirko didelį hotelį. ir įsi
taisė sau nuolatinę sėdybą. 
Lyga apsirinko sau vietą
* — — . 
lis yra neutrale.

Sąjungininkai ntftarė, 
kad Vokietija užmokėtų 
jiems už tuos savo laivus, 
kuriuos vokiečiai jurininkai 
paskandino, kuomet tie lai
vai buvo nugabenti į Angli
jos uostą Scapa Flovv.

I

JJIENOS tampa trumpes
nėmis. Elektriškos švie

sos bilos pradės pasididint.
Dabokit jūsų šviesas, taip 

kad jos nebūtų naudojamos, 
kada nereikalingos.

Tke Edison Electri^ 

lUuminatMį Company o/ Bonttu

Pajieškau savo motinos Petrulė., 
Ruzelienės. iš Lietuvos; Kauno gub. 
Rokiškio apskr, Pane<i». .. vaisė., I*a- 
gajų sodos; b«^‘° Jono 13 metų ir 
dėdės Ignoto Margio. Nežinau kur 
motina išvažiavo, todėl meldžiu bro
lio arba kurie apie ju- 
pranešti jų 
reikalą apie tėvą ir seserį- 

VO*. ... nAlfoncas Ruze.a 
1620 Ruble st., Chicago, 111.

Pajieškau orolio Motiejaus Genevi- 
čiaus, gyveno Nortn Da,;<ita. Prašau 
atsišaukti, turiu svarbu reikalą.

Vincentas (Jeneviėius i;7i
35 Intervale st.. Mostelio, Mass.

; žinotų man 
turiu svarbų 

s iš Lietu-
H4)

įčių kaimo. Juodi ir žilsvi plaukai ir

i usai jau biski žili. 
M. Zuikis

113 N. 5th st., Jtarrison, N. J.

Ka- 
Co-

Y.

Pajieškau draugo J. .Mazaičio. 
da tai mes draugavomės Denver, 
lorado. Meldžiu atsišaukti.

Tony Valangelis 
Splendid Luneh, Amsterdam, N.

Pajieškau pusbrolio Gasparo Tiš- 
kuno, paeina iš Kauno gub, Penevė- 
žio pavieto, Bernatonių sodos. Tu
riu svarbų reikalą; meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žino pranešti, už ką 
busiu dėkingas. (46)

Kazimieras Tiškunąs 
1817 Maryland st., Gary, Ind.

LSS. 19 KUOPOS DOMAI.
Brooklyno LSS. 19 kuo

pos susirinkimai dabar bus 
laikomi kas 1-mas ir 3-čias 
nedėldienis kožną mėnesį, 
2:30 valandą po pietų, So
cialistų kambariuose, 151 
South 2 street.

Sekantis susirinkimas į- 
vvks 7 lapkričio. Visi nariai 
malonės ateiti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Kviečiami taipgi ir tie, 
kurie prie kuopos da nepri- 
guli, bet nori prisidėti.

M. Baltuškienė,
LSS. 19 kp. sekr.

ANGLIJOS ANGLIAKA
SIŲ STREIKAS BAIGIASI

Anglijos angliakasių at
stovai su valdžia jau susi- 
:aikė. Valdžia sutiko pakel- 
-i darbininkams algą ir ki- 
okių nusileidimų padarė. 

Dabar angliakasiai turi tik 
nubalsuoti, ar priimti val- 
Ižios sąlygas, ar ne. Spėja- 
11a, kad bus nubalsuota pri- 
mti.

$10,000,000 BLAIVYBEI 
PALAIKYTI.

Washingtono valdžios ap
skaitymu, blaivybei palai
kyti ateinančiais metais rei
kėsią $10,000,000. Valdžia 
reikalausianti, kad kongre
sas paskirtų tokią sumą ko- 
, ai su slaptais bravorais.

Pajieškojimai
Noriu susirašyti su Amerikos lie- 

uviais ii- lietuvaitėmis. Prašau laiš- 
us adresuoti j Pėstininkų Lietuvos 
cunigaikšėio Vytenio pulkų, leite
nantui Bortkeviėiui.

Pajieškau Juliaus Dūdos, pirmiau 
•yveno Elazabeth. N. J. Ukmergės 
pskr., Raguvos kaimo. Kas apie jį 
ino malonės pranešti arba pats lai 
tsišaukia; yra svarbus reikalas.

Mikolas Šarmavičius (45)
92 Marrimack st., N. Woburn, Mass.

Pajieškau savo brolių Jurgio ir 
■liko šikšnių, Bartininkų -kaimo, 
saumiesėio vals., Tauragės apskr., 
ryveno Chicagoje. III., dabar rodosi 
andasi Springfteld, III. Turiu laba' 
varbų reikalų. Meldžiu atsišaukti, ar 
inanti juos pranešti. (44)

Rozalija Viziberkienė
110 Jackson st., Nevark, N. J.

Pajieškau dėdės Petro Kumborskio 
■yveno West Virginia valstijoj, da- 
>ar nežinau kur; paeina iš Kauno 
ub., Kretingps apskr., Garždų vals

čiaus. (44)
Malitonas Wainora

26 E 21st st, Bayonne, N. J.

Pajieškau • pusseserės Marijonos 
7įnotaitės, Kauno gub.’. Mažeikjų ap.. 
Sedos miestelio. Meldžiu atsišaukti. 
<rba ją žinančius pranešti, už ką bu- 
iu iabai dėkinga. (45)

Nellie Rozgiutė
2116 W 22nd st.. Chicago, III.

Pajieškau švogerio Antano Ilginio 
r draugo Pranciškaus Stropo, taipgi 
švogerkos Ilgenaitės, po vyro Ror- 
ienės. pirmiau gyveno Weštville, III. 

Dabar nežinau kur. Visi Kauno gub.. 
Kretingos apskr.. Garždų parapijos.

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

Bayonne, N. J.

Pajieškau švogerio Jono Šimkaus, 
pirmiau gyveno Chicagoje ant Mor- 
gan st. Kurie apie jj žinot malonėkit 
pranešti arba, pats lai atsišaukia. (45* 

Gabrys' Veverskis
797 Bank st„ Waterbury, Conn.

Pajieškau sesers Salomėjos Ka
potis, iš kaimo Riedibos. Na mačiu 
parapijos. po vyro vadinasi Klimienė. 
Yra svarbus reikalas iš Lietuvo-. 
taipgi pajieškau Marės Kamiska 
tės, girdėjau gyvena Brooklyn N. Y.

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

Pajieškau Kazimiero Balsio arba 
P.illings, Suvalkų gub., Gelgaudiški" 
P»rv>. Piesčių kaimo. Pirm 10 metu 
gyveno Chicagoj. Malonėkit praneši 
apie jį. r (j.;i

Ant. Billings
47 RooscvHt avė., Detroit. Mi< h.

Aš. Ana Netce1. pajie^Kau savo 
motvnos Marionos Net.-:, sesers 
Elenos ir Egancs ir brolio Juozapo 
Netcel. Kauno gub, Ra.-emiu apskr.. 
Batakių valsčiaus. Kas apie juos ži
no malonės pranešti šiuo adresu:

Silvestras Krieglevicz t O >
102 Šfierman st, Gardner. Mass.

Aš, Amilija Butkai',". pajieškau 
pusbrolio Adolfino Butkaus. Jonai
čių sodžiaus. Ilakiu valsčiaus, Telšių 
apskričio; gyveno Chicagoje. Prašau 
atsišaukti.

Amilija Butkait
42 Portsmouth st., Brigiiton. Mass.

Aš. Vladas Sakalauskas, pajieškau 
savo brolio Juliaus ir pusbrolių Vin- 
ento ir Ramašiaus Prieskenų; vi<i 

Vilniaus gub-. Trakų apskr.. Vangalė- 
-.ų kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas praneš apie mano brolį, gaus 10 
lol dovanų. (45)

Vladas Sakalauskas
P. O. Box 251, \Vatertown. Conn.

Paiieškau pusbrolių Petro. Juozapo 
r Vincento. v>si Panevėžio pavieto, 
Šilalės viensėdžio.

Jonas Markevičius
15 N. Broad st., Per.r.s Grove. N. J.

Aš, Bernardas Naujokas, pajieškau 
avo kaimyno Jurgio Andriukaičio, iš 

Pervaznėnų kaimo, Kiduiiu valsčiaus, 
Suvalkų gub. Turiu svarbų reikalą 
-usirašvti. (44)

Bernardas Naujokas
393 Bushwick avė., Brooklyn, N. Y.

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 
dar neturit minėtos knygos, tuojaus 
užsisakykit. Su užsakymais siųskit ir 
pinigus, money orderi arba popierinį 
dolerį, ant vardo

F. J. STROPUS
30 Broadvvay, So. Boston. Mass.
Agentams duodame gerą nuošimtį.
P. S. Širdingai ačiū toms sesutėms, 

kurios prisidėjo užsisakydamos kny
gą "Patarmės Merginoms.” Taigi 
ačiū ir toms, kurios man simpatizuo
ja. Draugiškai F. J. Strooienė, (44)

30 Broadway, So. Bostop, Mass.

Pajieškau Buidvitų Juozapo, Petro 
r Domininko, Tadeušo Sorkos; visi 
buidvitų sodos ir Povilo Stankaus, 

■ 'onokaičiu sodos, Raseinių apskr., 
i Kauno gub. Kas apie juostine malo- 
I >ės pranešti arba patįs lai atsišau- 
’ ia. (44)

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

Pajieškau tet s Magdalenos Savic- 
ienės. Suvalkų gub., Mariampolės 
av.. Sasnavos vaisė., Patgelumbiš 

kių kaimo. Pirmiau gyveno Bucklev 
iVash. Taipgi ir daugiau giminių ir 
>ažįstamu meldžiu atsišaukti. (45) 

Anelė B. Dereškevičiutė
1329 S. 36th st., thiladelphia, Pa.

APSIVEDIMAL

Aš, Juozas Aldai.aus kas, pajieškau 
Simano Vindelskio, Suvalkų gub.. 
Mariampolės pav, Klebiškiu valse, 
Prienų parapijos. Juodaraičių kaimo. 
Pirmiau gyveno Scra.nton, I'a. ~ 
’au atsišaukti ari a kas apie jį 
iranešti šiuo adresu:

Juozas Aldakauskas
263 W. Washington st. Pana,

Pra- 
žinot 

t.45)

iii.

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

Ona Urbaiciutė
468 Northampton st, Easton, I'a.

Pajieškau švogerio Stanislovo Ūd
ros. paeina iš Balėnų. Teisių apskr. 
MeMžiti atsišaukti arbi kas žinot 
pranešti, nes turiu iabai svarbų rei
kalą. (45)

Anna Cutaitč
192 Fairmouth st, Fitchburg, Mass. '

1
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Paiieškau apsivedimui merginos 
uo 25 iki 28 metų, geltonų plaukų, 

nėlynų akių, 5 pėdų ir 5 colių anks- 
io. tarpe 160 ir 180 svarų sunkumo.

J. Yeromski (45)^
646 Church st., Easton. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
’uo 20 iki 30 metų. Su pirmu laišku 
meldžiu atsiųsti paveiksią. Atsaky
tis, duosiu kiekvienai.

L. Barnett Co. C 2nd If S. Bn. 
Camp Dix, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ubą našlės be va'kų, nuo 24 iki 30 
metų, kad turėtų turto *2,GOO, taip 
■>at kad butų Kauno arba Kurliandi- 
=os gub. Aš esu 28 metų vaikinas, 
'.ietnvoio turiu 4o dešimtinių žemės. 
Kuri nebijo važiuoti Lietuvon, lai at
sišaukia ir prisiunčia paveikslą.

Antanas Daniela
P. O. Box 298, Rumford. Me.

Pajieškau apsivedimui merginos 
a-ba našlės tarp 20 ir 30 metų senu
mo. Aš esu 2S metų. Katra mylit lai
svą gyvenimą, meldžiu atsišaukti. 
Vaikinai te nerašo. (47)

Mr. J. G.
Hotel Du-Nord, Rockford, III.

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

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

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

jos. kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo.

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

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

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

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. I/enkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

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

Užsisakvkite šita veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

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

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

ir

PLAUKAI! PLAUKAI!
Pleiskanos, Niežiejimas. Šipintas, Ži- 
limas, Retumas, Slinkimas plaukų 
galvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiu
si savo antrašą ir už 2c. štampą, gau
si žinias. (46)

Western Chemical Co.
P. O. Box 133, ttilkes Barte, Pa.

ARTISTIŠKI
PAVEIKSLAI.

Nuo grynų vyriškų ir moteriškų fi
gūrų; didumo 5)4 y8 colių; kaina 
-1.00 už 20; $4.00 už 100. Adresuokit 
šitaip (46)

VENL'S NOVELTY MARKEI'
P. O. Box 109.Cicero, U L

LIETUVIU WAREHOl SĖS OFI
CIALUS ATIDARYMAS.

Atlaso Rūbų B-vės \varehouses 
atidarymas įvyks subatoj.

6-tą dieną Lapkričio-Novembcr, 
pirmą valandą po pietų. B-vės sales 
ruime ant antrų lubų, 343 Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Atlaso Rūbų B-vė išdirba Siutus, 
Overkočius, Rainkotus, Skirtinius 
Kailinius ir kitas šiltas drapanas. 
Pirmiau negu pirksi kur kitur sau 
Overkotą arba kitą drabužį, ateik ir 
pasižiūrėk Atlaso Rūbų B-vės išdirbi
nio, o mes tikimės kad čion galėsit 

I pasirinkt sau tinkamą Overkotį arba 
! kitą reikalingą drabuži daug pigiau 
ir geriau negu kur kitur. Jus tuom 

! pat kartu paremsit Lietuvių Kubų 
: Industriją, kuri atneš naudą čion gy- 
I venantiems lietuviams, suteikdama 
darbo keliolikai lietuvių kriaučių ir 

į padėsit mums atsiekti musų tikslą, 
I padėsit musų broliams Lietuvoje su- 
i teikt jiems brabužių. įsteigiant musų 
j brančių Lietuvoje.

Overkotus ir kitokias drapanas ga- 
I įima arba gatavas pirkti arba užsisa- 
j kyti. Mes turime gana gražią eilę 
materijų iš kurių bus galima pasirin- 

| kti tokį drabuži kokis jums patiks.
Atlaša Rūbų B-vė taipgi kviečia 

' visus gerų norų lietuvius prisidėti 
i jirie išauginimo Rūbų Industrijos pa
tampant šėrininku, nes ši pramonė 
sparčiai auga ir jos lėmėjams atneš 
gerą naudą.

Su visokiais reikalais ir reikalavi
mais informacijų, kreipkitės į musų 
ifisą:

ATLAS CLOTHING CORP. 
313 Broad'vay. BOSTON 27. MASS.
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BAISUS PREKIŲ NUMUŠIMAS. TĖMYKIT! I
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Progress Ceverykai 

NUPIGINTI!
GAVOME ŽINIĄ NUO SAVO ATSTOVO IŠ KAUNO, 
KAD TENAI TUOJAUS REIKIA UŽDĖT

ČEVERYKŲ DIRBTUVĘ
ir tam reikalui tuojaus turime turėt 1,000,000 auksinų 
(apie $20,000). Bet kadangi musų pinigai sudėti į tavorą 
Fabrikoje ir Krautuvėse, tad turime tuojaus visą tavorą 
kuogreičiausiai apversti i pinigus, kad galėtumėm įvyk- 
dinti savo užmanymą LIETUVOJE. Tuo tikslu surengėm

PER 10 DIENŲ NUPIGINTĄ ČEVERYKŲ 
IŠPARDAVIMĄ

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

lyginamai pigiai.
Todėl nueikit Į 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. O tas buvo dėlto, kad mes 
patys juos išdirbame ir milijonų uždirbti nenorime, todėl 
musų geriausios rūšies Ceverykai ir buvo pigesni. Bei 
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 i krautuves tuojaus. Pasidžiaugsite!

Tėmvkit kiek musų prekės laike išpardavimo bus pi
gesnės.

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

Miestas.
Adresas

BLANK A UŽSAKYMUI: 
"Keleivio*’ Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00 už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir žemlapį, kurį ”Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos.
Mano vardas. ...

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 $ 
$ 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 
per laiškus tuojaus. Pagclbėkit mums tuomi darbą 
škubint LIETUVOJE.

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

FABRIKOS ADRESAS:

pa-

jau 
pa-

Progress Shoe Mnfg. Corp
88—92 SPARK ST., BROCKTON, MASS.

4

KRAUTUVĖS RANDASI SEKANČIOSE VIETOSE:
WORCESTER. MASS., 2 Lafayette st. 
NASHUA, N. 10 High street. 
CHICAGO, TLL, 1932 So. Halsted 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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LIETUVIŲ 
KNYGYNAS.

Lietuvos Atstovybės prane
šimas.

Kun. Jono Žilio rūpesčiu 
per ilgesni laika buvo su
rengtas ir sutvarkytas gana 
apstingus lietuvių knygy
nas. Tas knygynas jau tur 
savo istoriją. Jis susideda:

1. Iš rinkinio lietuviškų 
knygų spaustų Amerikoje. 
Čia ypač randasi visos se
niausiai Amerikoje atspau 
stos musų knygos ir pilniau 
sias rinkinys visų periodiš
kų leidinių. Daugumas iš jų 
yra didelė retenybė arba 

unikatai.
knygų seniausiais 
spaustų Tilžėje ir 
Prūsuose.
lietuviškų

stačiai
2. Iš 

laikais 
abelnai

3. Iš
spaustų Prūsuose 
mis literomis.

4. Iš keliolikos 
čių iš pirmųjų laikų, tarp 
kurių randasi ir taip bran
dais lietuviams rankraštis 
Daukanto Lietuvos Istori
jos.

5. Iš geroko skaitliaus se
nu Lietuvos žeinlapiu.

6. Iš knygų apie Lietuvą 
svetimose kalbose ”Lithua-

• nica”.
1918 metais kun. J. žilius 

buvo pasiūlęs didesnėms' 
Amerikos lietuvių organi
zacijoms paimti tą knygvną 
savo globon, bet organiza
cijoms nesusitarus, 
vienysimas Lietuvių 
koje buvo nutaręs 
vienas tą knygvną 
1918 m., lapkričio 
tarp kun. J. Žibaus 
Liet Susivienviimo 
A. B. Strimaičio, 
darvta sutartis 
gomi«:

1. Kun. 
Lietuviu 
knvgyną

ai Tas knygynas yra sa- 
’^nstijpt T Tptnvšn ĄfntsĮo 
Draugijos Vilniuie. b> Knv- 
ovnas turi būti ’aikomas 
Amerikoje, globose visuo-5 
meniniu nrganizaciiu kū
rins prisidės prie in igiiimo. 
nžlaikvmo ir oanildvmo. c) 
KnvP’vnas turi būti paves
tas Lietuviu Mokslo Dran- 
prjjnc- rsnko'ma Vs’lnisss'a jei 
vasirodvtn ioo- jo užlaiko
mas Amerikos*** nėra gali
mas. arba iei Mokslo Drau
giia nati tn pareikalautu.

2. Sus. Liet. Amer. sutik
damas su išlygomis. stato
momis i« kun. .T. žibaus nu
sės. apsiima išmokėti kim. 
J. žiliu? 3000 dnl. atlygini
mui už lėšas pakeltas Vnv- 
gvno sutvarkvme, už šėpas 
apdarus ir tt.

3. SLA. beto prisižada aj 
saugiai užlaikyti knygyną 
kaip Lietuvių visuomenės 
turtą, b> papildyti jį nau
jais leidiniais, c) duoti liue
są prieigą prie jo Amerikos 
lietuviams, norintiems nau
dotis knygynu lietuviu lite
ratūros ir t. p. studijoms, 
d) vieta knygyno užlaiky
mui. tvarka jo vedimui ir 
papildymui — visa tai yra 
pilnoje SLA. nuožiūroje. I 
susitarime su kitomis visuo
meninėmis organizacijomis, 
kurios prisidės pinigais 
prie visuomenės knygyno 
Įgijimo ir užlaikymo.

Po tokios sutarties SLA. 
parėmė knygyną ir parga
beno jį iš Bostono New 
Yorkan i savo namus.

Kadangi kitos Amerikos 
Lietuvių organizacijos ir 
toliau prie šio knygyno už
laikymo ir papildymo ne
prisidėjo, tai vienam SLA. 
užsiimti to knygyno tvar
kymu ir didinimu nebuvo 
galima juo labiau, kad at
vykus Amerikon Lietuvos 
Misijai ir prasidėjus Lais
vės Paskolos darbui sunku 
buvo pasitikėti, jog bus su
rinkta ganėtinai aukų a p-

knvgų 
Gotiško-

rankraš-

—

BOSTONO MIESTE

BAM

Jeigp jus mylite PASTOVŲ DARBĄ, ir esat

ATYDAI ATYDAI

9

IŠDIRBĖJUS
SCOTTS E.M L'LSIJOS

tumu, 
nuo 
nuo 
po, 
nuo

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

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

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbėjų 
60c. su persiuntimu. Temyk Bambino lėlę ant pokelio. Be jos nėra tikras. 
F. AD. RICHTER & CO., Buk Terminai BMg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

> iv liejimui už i<į RDy gv ną 
ir jo užlaikymą.

Tuo tarpu gi turėti Ame
rikoje toksai knygynas, ku
riuo reikalui pridėjus, galė
tų naudotis visi, kam rupi 
susinažinti su musu raštais, 
yra didžiai svarbu. Be to ir 
pati Amerikos lietuvių vi
suomenė, padėjusi tiek pas
tangų musų rašliavos išplė
tojimui ir Lietuvos nepri
klausomybės idėjos išauklė
jimui ir sustiprinimui, yra 
pilnai užsipelnius, idant vi
sas tas jos darbų vaisius bu
tų surankiotas vienon vie
ton. iš kurio ir ateinančios 
kartos galėtų pasimokinti, 
žodžiu, šio knygvno svar- 
bumas rodėsi neužginčija
mu. Todėl Lietuvos Atsto
vybė Amerikoje pasitarus 
su SI.A. ir kun. J. žiliu, yra 
sumaniusi perimti tą lietu
viu knygvną Lietuvos Vals
tybės globon ir nuosavybėn, 
kad ji saugiai užlaikius ir 
padidinus visomis knygo
mis ir leidiniais, kuriu juom 
trūksta. Gavus Lietuvos 
valdžios sutikimą. Liet. At. 
visą tą knygyną perėmusi 
ir pergabenusi Wachingto- 
nan, jis ir bus prie Lietuvos 
Atstovybės.

Kiek vėliau bus pagamin
ta šio knygyno kataliogas 

j ir Amerikos lietuvių visuo- 
'menė galės juomi naudotis 
j įvairioms studijoms delei 
Lietuvos istorijos ir rašlia- 

jvos ir Amerikoos lietuvių 
spaudos.

Kun. .J. žiliui iš Amerikos 
išvažiavus, knygynas nebu
vo dapildomas. Knygynas 
yra pilnas tik iki 1901 metų. 
Nuo 1901 iki 1906 kaip ko 

a trūksta. Nuo 1906 iki da- 
L L. ~ 1^*1___

ikių snauzdinių.
Kiekvienas lietuvis su

pranta. kokios svarbos yra 
šie laikai Lietuvos istorijai. 
Vis: ’ ............

: katai, memorandumai, 
(kumentai. laiškai, nors ir 
menkiausi, turėtu būti su
rinkti ir užlaikyti. Kas din- 

;go. gal dingti amžinai.
1 Jau dabar reikia- pradėti 
šis knygynas dapildvti vi
sais knygų ir laikraščių lei- 

idiniais pradedant nuo 1906 
įmetu. Kokių knygų ir laik-į 
raščių komplėtų trūksta už 
senesnius metus, bus pas
kelbta paskiau.

Todėl Lietuvos Atstovy- 
|bė Amerikoje šaukiasi prie 
I Amerikos lietuvių visuome
nės. o ypač prie laikrašti
ninkų, snaustuvninkų ir 
knygų leidėjų, ir prašo pri
siųsti Lietuvių Knvgvnui 
Washingtone visų išleistų 
knygų nors no vieną egzem
pliorių ir pilnuosius laikra
ščiu komuletus, o be to ir 
šiaip visokius mažesnius 
leidinius, kaip brošiūras, at
sišaukimus. plakatus, liku
sius nespauzdintus rankra
ščius, kurie gali turėti lite
ratūros vertės ir tt. šis kny
gynas bus užlaikomas ir da
pildomas Amerikos lietuviu 
visuomenės reikalams, todėl 
tik visuomenė tegali tą dar
bą bendromis pajiegomis 
tinkamai atlikti.

Visas knygas, laikraščių 
kompletus, dokumentus ir 
visokius kitus raštus prašo
ma siųsti Lietuvos Atstovy
bės adresu: (Lithuanian 
Legation, 703 —15th St., N. 
W„ Washington, D. C.)

J. Vileišis.

Susi-
Ameri- 
patsai 

naimti.
5 dieną;
ir Am. 5arrinju laiku nėra veik jo- 
ypato.i • • •

tapo na
šiomis išlv-

-T žilius paveda 
visuomenei savo 
tuo supratimu.

raštai, laikraščiai, pla-
do-

i
Į
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JIE VISI NORI CHEiTEREIELDS!
JI ŪSE yca daug geru priežasčių, delta 
visi reik./auja ChesteiTiekis

Jie v ra pcininųs ir Švelnus, yra knvvus ir 

"ardžiai kvepianti.

Surinktas turkiškas ir Amerikuui^as ta

bakas. sumaišytas taip kad net ni na jo 

nukopijuoi—lodei tad "Jie Užganėdina."

Pabandyk ( iiesterfield ir persitikrink pai

sai kokie geri cigaretai jie yra. Dvide

šimts cijiareiu apsaugotam nuo perdrėki- 

mo pakelyje.

MOTERIMS PLAUTIS
ČIRKŠLĖ $2.45.

Ritą čirkšlę tūkstantiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono ffumo, įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš- 
kia plačiai j šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisipsk 82.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuo jaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. M4.
CHICAGO, ILL.

I

Ar rizikuojat su savo sutaapymais ?
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 tiesu patarimo, kreipiatės 

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

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

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

DEPOSITŲ ........... $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 iSavings Banka
Vardan Savo 

Vidurių!
PABANDYK "LIEPILKOS"

Garsaus Vidurių Specialisto 

Gyduolių nuo
Kroniško Viduriu Užkietėjimo 

Ir nuo to paeinančių ligų, kaip 
tai: — Nuo liguisto galvos 
skaudėjimo, nuo visokių šieikš- 

nuo apetito nustojimo, 
liežuvio apdengimo plėve, 
atsiduodančio blogo kva
nto vidurių netilai i mo ir 
aitrumo.

Stebėtinos vuduritj valytojos, 
kurios veikia be skausmo. Tos 
gyduolės tveria savyje pui
kiausius vaistus, kokius tik pi
nigai ir gabumas gali paga
minti. Siunčiama by kur aplan
kius vieną doleri. Pinigai grą
žinami, jei neužganėdintas. 
Antrašas: (45)

Lietuviška Pilių Co.
P. O. Box 1200,

WATERBURY, CONN.

Kl-HOIDS
(Plotkelės ar Grude.iai) 

Dėl VIRŠKINIMO 
Imk sausas ant liežuvio ar 
su šiitu ar šaltu vandeniu.

GREITA PAGELBA
Kaina 25-5O-75c.

Tei. Haymargai 4164
Gyvenimo Tai.: Cambridga 6098.

DR. AL. FIDERKIEWICZ.
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

8! CANAL ST, BUSTOM. 
Rootn 216 ir 216.

200 Lietuvių Darbininkų 
Meldžiam ir Jus

Tarpe 20.000 darbininkų H. C. FRICK COKE Kom
panijos, didžiausios Koksų Kompanijos pasaulyje. Toji 
Kompanija turi 60 anglies mainų ir 18.000 koksinių ka
kalių. Pietvakarinėje dalyje Pennsylvanijos., Fayette ir 
IVestmoreiand Apskrieiuose, arti miestų Uniontown, 
Connellsviile, Brovvnsville ir Mt. Pleasant.

Anglių Kasėjas 
Koksų Vežėjas arba 

Darbininkas
šitoji didžiuli Kompanija gali pasiūlyt jums GERAI AP
MOKAMĄ ir PASTOVŲ darbą tarp kitų jūsų vienžemių. 
šioji Kompanija buvo PIRMUTINĖ kuri pakėlė algas vi
siems žmonėms koksu lauke.

čia yra jums PROGA DABAR užtikrinti sau GERĄ 
pastovų darbą.

Mes mielai sutinkame atsakyti jums lietuviškai bile 
klausimą, ko musų paklausite.

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

BINO
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LIETUVIŲ 
DYKl-AI

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

\



Ką žmonės rašo iš Lietuvos.
RAUDĖNAI, KAUNO 

RĖDYBOS.
(Prisiųsta "Keleiviui.”)

Raudėnuose, kaip ir viso
je Lietuvoje, žmonės patys 
pradėjo organizuotis: kūrė 
komitetus, rinko komiteto 
pirmininkus, skyrė milici
ninkus, medsargius. Vienu 
žodžiu, viską ir visur veikė, 
prisitaikant demokratijos 
dėsniais. Subruzdo lietuviai 
pasijutę Įgavę laisvės, apie 
kurią užmiršę buvo ir nei 
sapne nesapnavo Įgyti jos, 
todėl stengėsi kiekvienas 
kiek galėdamas pasinaudo
ti ja. Mitinguose laike kars
tų prakalbų šaukė: "Atėjo 
jau laikas laisvės, jau sveti
miems gana vergauti ir nu-1 
metę vergijos pančius, kur
kime laisvą, nepriklausomą, 
demokratingą Lietuvą! Sie
kime prie demokratijos, tai 
rausą šventa kiekvieno pi
liečio pareiga!”

Demokratvbė! demokra- 
tybė!

Te.gyvuoja demokratin- < 
ga Lietuva ! Rėkė pūslėto- i 
mis rankomis darbininkas. 
Rėkė pilvotas turtingas 
ūkininkas, kuriam demo- 
kratybė buvo taip reikalin
ga, kaip šuniui virvė.

Susitvėrus Raudėnų vals
čiaus valdybai sykiu su val
sčiaus taryba, išsirado rei
kalingu prašalinti buvusius 
rusu medininkus ūkininkus 
ir jų vietoj paskirti beže
mius, kad mažinti skurdą. 
Eet nutarimas liko nutari
mu ir šiandien medsargiais 
yra stambus ūkininkai. Žy
mus skaičius bežemių ba
daujančių šeimynų, kuriom 
tas 
gą, 
mos tai pas dvarponius, tai 
pas 
mies dienomis 
kąsnio.

Taigi tokia padėtis Lietu
vos darbininkų. Kiekvienas 
svetimtautis keleivis, pa
kliuvęs Lietuvon, nusistebė
tų išvydęs alkanas minias 
varguolių ir, beabejo, pri- 
skaitytų jas prie elgetų, 
maldaujančių ištiestomis 
rankomis duonos šmotelio. 
O duonos Lietuvoje yra. 
Taigi, kila klausimas, kodėl 
prisieina badauti? Lengvas 
atsakymas: kad turtingiem 
yra per virš, o biednuome- 
nės luomai tenka mažai ir 
visa duona plaukia užrube- 
žin spekuliantais arba per 
slaptas ”samogonkas” per
varoma degtinėn.

Sakysite tam yra priežiū
ra. žvalgybos skyriai, mili
cija. Dėl šito klausimo pasi
stengsiu smulkiai darodvti 
faktais, ant kiek yra ištiki
ma valdžiai milicija ir kas 
joje tarnauja.

Raudėnų valsčiaus tary
bos išrinkta buvo milicija iš 
šių ypatų: J. Norvaišo ir F. 
Pranckaičio. J. N. būdamas 
bežemis su didele šeimyna, 
gaudamas menką atlygini
mą galėjo patsai pragyven
ti ir savo šeimyną išmaitin
ti, todėl, norėdamas pasilik
ti tarnystoje, pildė savo pa
reigas sąžiningai. F. P., 
kaip tik priešingai; jautė 
šiltą vietele, iš kurios apart 
algos galima puikiai pasi
naudoti. gyvenant iš vien 
su spekuliantais. Pasitai
kius progai, kuomet taryba 
išrado bereikalingai laikyti 
du milicininku F. P. sutinka 
tarnauti už mažesne algą, 
kad tik likus tarnystėje vie
nu. .T. N., negalėdamas iš 
tokios algos pragyvent tu- 
rėio atsisakvti. E'. Prane- 
kaitis—ūkininkas, turi 40 
dešimtinių žemės. Dabar 
Raudėnų milicijantas su 
5000 auks. mėnesiui. J. N. 
nebejaunas žmogus turi ma
žus vaikus, gyvena didžiau
siame skurde. F. P. turi ge-

rą reikalą su spekuliantais 
ir degtindariais, kurie su
pirkinėja javus apielinkėje 
ir stato ant Kuršo rube- 
žiaus. F. P. pasistatė pui
kius namus ir teiraujasi iš 
kur nusipirkus dar kiek že
mės. ♦

Iš kokio šaltinio jis taip 
pralobo, tai jau aksioma 
principe.

•Jeigu pas mus butų dau
giau tokių tarnautojų, tai 
Lietuva greitu laiku pasiek
tų augštesnio laipsnio ky
šių ėmime, negu caro laikais 
Rusijoj. Julius.

L. S. S. Reikalai

butų sumažinęs var 
vargsta besitrankvda- . 1 . *4 .

ūkininkus, samdyda- 
del duonos

Vienam iš tautiečiu. — 
Jūsų korespondencijos apie 
Paskolos komiteto prakal
bas Philadelphijoj nedėsi
me, nes tas prakalbas kitas 
musų korespondentus apra
šė jau pereitam numeryje.

Dimininko Sunui, Water- 
bury, Conn. — Jūsų kores
pondencija atėjo pervėlai. 
Patalpinam pirmiau gautą.

Pokovakalnietis, Brook
lyn, N. Y. — Jūsų korespon
dencija atėjo pervėlai. Pa
talpinome anksčiaus gautą.L j

!VEIKMĖ PASILIEKA AT
MINTYJE.

Jeigu jus patamaujat sa
vo draugams gerai, jie nie
kuomet neužmiršta jūsų pa
tarnavimo. Jie visuomet re
komenduoja jumis, kuomet 
tik pasitaiko proga. Tai yra 
reputacijos sekretas. Trine
rio Kartusis Vynas Įgija 
sau naujų draugų kiekvieną 
2ieną. Panelė Irma Taraso- 
wits štai ką .rašo mums iš 
Astoria, N. Y., 29 d. spalių: 
”Mano motina sirgo ištisą 
pavasari, ir musų daktaras 
natarė jai eiti gyventi šalę 
miesto. Mažame Pennsylva- 
nijos kaimely kas tai davė

II ir III Referendumo pa
sekmės.

Antrasis ir trečiasis šių 
metų referendumai tapo 
perleisti liepos, rugpiučio ir 
rugsėjo mėnesiais. Pasek
mės šių referendumų yra 
sekamos:

Referendumas 2.
"Kad LSS. narių mokes

čiai butų padidinti iki 50c. jai bonką Trinerio Karčiojo 
"a"o5": » 77 balsų už; prieš Vyno, kuri ji pradėjo gerti. 

Vartodama ii, mano motina 
jau padiktėjo ant šešių sva
rų ir norėtų šias puikias gy
duoles visuomet vartot. Kur 
jas šioj apielinkėj galima 
gauti?’’ Vadinasi, šių gv-

mėnsiui.'
16 balsų.

Referendumas 3.
Šiems 1920 metams i Pil

domąjį Komitetą tapo išrin
kti draugai:

Pranas Paškevičius. Bro- 
oklvn. N. Y. 82 balsu už.

-J. Prusalaitis, Waterbu- 
ry, Conn. 99 balsus už.

M. M. Rice-Herman, Ne\v 
York, N. Y. 103 balsus už.

K. Liutkus, Brooklyn, N. 
Y. 103 balsus už.

B. Baltuškienė. Brooklyn, 
N. Y. 100 balsų už

T. Matas, Waterbury, 
Conn. 81 balsą už.

J. Iškauskas, -Jersey City, 
X. J. 80 balsus už.

1920 metams i Literatū
ros Komitetą išrinkti drau
stai :

S. Miehelsonas, Boston, 
Mass. 91 balsą už.

Dr. A. Montvidas, Chica- 
to. III. 101 balsą už.

A. Žvmontas, Chicago, 
Tl. 73 balsus už.

Į sekretorius- vertėjus iš
rinkta Marė Jurgelionis. 95 
balsai už; 3 prieš.

Matoma, dėl vasaros kar
ščių, šiuose referendumuo
se dalyvavo labai menka da- 
’is sąjungiečių. Pagal balsų 
skaičiaus, prisiųsto iš kuo- 
oų, matyt, kad susirinkimai, 
kurie tuos referendumus 
balsavo, buvo neskaitlingi;

iš vienuolikos kuopų visai 
neųrisiųsta balsavimu re
zultatai. Butų pageidauja
ma, kad draugai atkreiptų 
daugiau domės i LSS. reika
lus.

Draugiškai
Marė Jurgelionis

Sekr-vertėja.

I

i
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Redakcijos Atsakymai
Peter, Rockford, III. — 

Tamstos pranešimas šiuo 
tarpu netilps. Jeigu taip iš- 
tikrųjų buvo, tai butų geis
tina gauti iškarpą iš angliš
kų laikraščių. x

Vargo Mikas, Hart, Mich. 
— Jūsų korespondencija 
yra daugiau panaši Į aps
kelbimą, negu i tikrą apra
šymą jūsų kolonijos nuoti- 
kių. Toki dalykai eina i ap
skelbimų skyrių ir už juos 
reikia apmokėti.

A. Balsiui. —Knyga, kur 
surašyti kunigų kriminališ- 
ki darbai Amerikoje vadi
nasi ”Crimes of Preach- 
ers” ir kainuoja 35 centai. 
Ją galit gauti rašydami ši
tokiu adresu: The Truth 
Seeker Co., 62 Vesey St., 
New York, N. Y.

K. Radavičiene, Kenosha, i 
Wis. — Apie tokios menkos’ 
vertės dalykus neužsimoka 
polemizuoti. Dirbkite savo 
darbą ir nepaisykit visokių 
pliauškalų.

I

duolių veikmė giliai pašilk I 
ko tos moters atmintyje. J

■HTas padidina reputaciją] 
Trinerio Karčiojo Vyno, I 
kaipo geriausios gyduolės j 
nuo pilvo ligų; Jis priduoda1 
gerą apetitą, prašalina ne
virškinimą ir vidurius už-' 
laiko geroj tvarkoj. Taipgi 
apsimoka laikyti namuose 
ir kitas Trinerio gyduoles, 
kaip tai: Trinerio Linimen- 
t.ą nuo romatizmo ir neural
gijos, Trinerio Sedativą nuo 
kosulio ir peršalimų ir tt. 
Jūsų aptiekorius arba šiaip 
gyduolių pardavėjas jas tu
ri.
nv
Chicago, III.

—Joseph Triner Compa- 
1333-45 So. Ashland avė.

į Daktaru Ofisai
i•ii
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MEDICAL OFFICES 
22 TREMONT RWO. Scolly Sq. 

BOSTON. MASS.
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą- .. fe Ii

r .imą egzerainaciją ir kraujo 
išbandvma esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 iš ryto iki 
9 vakare.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ka ii išėjo iš spaudos nauja knvga 

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

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

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOLIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Jotirnal Building

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

Į

siuntinius anksti
Siuskite savo Kalėdų

■M

•>

I 
I
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Skausmus ir gėlimus nutildo

4*
PAIN-EXPELLER

I Voiztazeuklib užrrg. S. V. Pat.

DRAUGAS REIKALE

U Alena Kostovska, ^asiro 
dau visai publikai akyse.

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

SALUTARAS DRLG CHEM. CO.
i’rof. J. Baltrėnas.

1707 Halsted St., CHICAGO. ILL. 
Užlaikom žoles nuo visokių ligų.
Sitų apgarsinimų turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY,
LAIVAS ”SUSQUEHANNA”

Plaukia iš NEW YORKO tiesiog j

BREMENĄ ir DANCIGĄ
LAPKRIČIO-NOVEMBER li tą DIENĄ

Stebėtinai geras pasiuntinių pristatymas per Ameri
can Expreso Kompanija Į Lietuvą prieš karę tapo dabar 
vėl atnaujintas.

Atgal sagrfžusios kvitus parodo, kad pristatymas iš- 
. mokėjimų siuntėjams tapo Pastatyta apie i 3 savaites. 

Mes išmokame markėms, kurios yra legališkai priimtos 
Lietuvoje.

American Express Kompanija yra Įsteigta 1841, turi 
sumokėto kapitalo iš $18.000,000.00 ir išsiuntus daugiau 
siuntiniu i Europą negu Lile viena financinė organizicija. 
Musų kainos yra žemos ii musų patarnavimas veiklus.

Pradėk jūsų Kalėdų siuntinius anksti, pirm kol prasi
dės didelė skuba.

Kreipkitės i Lile agentūra, ar ofisą American Railway 
Ekpress Kompanijos, ar i mus lokali ofisą:

13 FRANKLIN STREET, BOSTON, MASS.

Arba rašykit jūsų kalboje Į
I-'oreign Money Order Department

AMERICAN EXPRESS CO
63 BEOADtt’AY, NEW YOBK.

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

Karės mokesčių $5.00

Kreipkitės tiesiog j

45 Broadvvay, New York City
arba prie vietinių agentų.

Grippe

F 1 3E

vaistus po ranka

t. Ii

Prašalinkite Slogą su

CASCARA fjr QUININE
FOR AN°

Colds, Cougi.s

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsi«iu-»k likimui. Turėk tuos pavyzdingus
dėl pirmo nusičiaudėįiino.

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

Quininas šitokios formos nepi. daro efekto galvoje—Cascara yra ge
riausia.: paliuosaviniui Tonika . —Nėra >iig<ionų Hills’o vaistuose.

VISI APTIEK0RIAI JUOS PARDUODA.

3S

i

Ant 21 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, am 
20 metų auksuo 
tas su išrašytais 
dubel tavais vi r 
žais. Labai tei- 

i • 8inKas, ypatingai
geizkehu važiuojantiems žmonėms 
kurtėms reikia visuomet tikras lai-’ 
kas žinoti. Gvarantootaa ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimaa. Mes iš
siųsime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad. 
reso UŽS9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kastus, su teise jums viską peržiūrėt. 
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite jus užmokėtu- 
met uz tokj pat laikrodėli ašie A2Knn 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO
A*®* Atbcnaanai Uf. CBiCĄfio, 1LU

I
I
i

B Telefone: Malden 873-W CHELSEA 1691—W. Ž

Į daktaras s. c. pavlo
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu- ę 

« berti' s ligonbučio ir Odesos ligoninės. Spėriai istas-chirurgas ir 
5 veneriskų ligų.
į- CHELSEA. MASS.. 142 BROADVVAY. |

MALDEN. MASS- 356 FERRY ST. g
t Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare. £
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B ALTIC-AM E RIC AN LINE 
Paveldėtoja RUSIŠKOS-AMERIKONIŠKOS LINIJOS 
TIESI PASAŽIERINĖ LINIJA be jokio persėdimo iš 

'DANCIGO IR LIEPOJAUS 
_ _____ j NEW YORKĄ ir atgal. :----- —— 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITES.
Dt’l smulkesnių informacijų kreipkitės prie 

\ E JOHNSON & CO.. Generalis Pasažierių Agentas, 
55 BROADVVAY, NEVV YORK. N. Y.
arba pas vietinius inusu autorizuotus agentus.
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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 Į LIEVUVĄ
ir taipgi nuo lenkų paliuosuotas vietas. į visą Kauno, Vil
niaus ir Suvalkų gubernijas, Prūsų Lietuvą, ir sivas kitas 
pasaulio dalis

SULYG PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

»'

iš

Švedijos Amerikoniška Linij.
24 ,t\TE STREET. NEW YORK CITY

LIEPOJŲ ir RYGĄ
i AIVAS STOCKHOL.M. IŠPLAUKS SPALIŲ 28 DIENĄ. 

Tįėia kiesa į LIEPOJŲ ir RYGĄ $145 ir $5 karės taksų, 
f-ečios klesos pasažieriai yra sutalpinami j puikias kajutas no 
2, 4, ir 6 ypatas. . _
Pel Laivakorčių ir informacijų apie pasportus, krripkites pne 
vietinių agentų.

__ ■ |Į.W iJgBB

KURIE NORITE V AŽIUOT Į LIETUVĄ,
Parūpiname geriausj Laivą ir laiką. Mes visados turime 

vietos dėl važiuojančių i Lietuvą ir kelionėje musų pa- 
sažieriai būna nuo 15 iH 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 

LAWRENCE, MASS.
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Vietinės Žinios
Milžiniškas protesto mitin

gas.
So. Bostono lietuviai, iš

girdę apie lenkų vei-žimąsi 
Lietuvon, smarkiai sujudo 
veikti, kad kuomi pagelbė
jus savo tėvynei šiame kri
tiškame jos padėjime. Ren
kamos aukos Lietuvos šau
liams ir abelnai Lietuvos 
valstybės reikalams, rengia
mi protesto mitingai ir tt. 
Vienas iš didžiausių protes
to mitingų atsibus sekančia
me nedėldienyje, 7 d. lapkri
čio, 2 vai. po pietų Bostono 
sodne arba ”Boston Com- 
mon". Kalbės kun. Žilius ir 
kiti žymus kalbėtojai.

Pareiga kiekvieno lietu
vio dalyvauti šiame mitinge 
ir kartu su visais užprotes
tuoti prieš lenkų grobikų 
tikslus.

Liet. Piliečių Sąjunga.

I
■Įg!—-____ LJ_____

da 7 svarai už 25 centus. 
Paprastų bulvių pekas (4 
kvortos) 45-48 centai. Kvor
ta pieno 19 centų.

Taigi pasirodo, kad gyve- • 
nimas nei kiek neatpinga.' 
Kapitalistinė spauda sukau- j
ja apie gyvenimo atpigimą 
dėlto, kad* pateisinus numu
šamas darbininkams algas.

Labdarystės D-jos susirin
kimas.

Susirinkimas ir kandida
tų nominacija Liet. Labd. 
Draugijos atsibus 3 d. lapk
ričio, 7 =30 vai. vakare. Lie
tuviu Salėj. Malonėkit atsi
lankyti.

Sekr. A. Rasimavičius.

Policmanai vagis.
Tris Bostono policmanai. 

vVebster. Lahorne ir Mar- 
tin, prisipažino Suifolko ap
skričio kriminaliam teisme,

i k?d eidami savo pareigas, 
iie lauždavosi ir plėšdavo 
krautuves. Rugpiučio 26 d. 
jie išvogė H. M. Kopelių 
krautuvę.

KELEIVIS

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

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

Užkvieėia Lietuvos Piliečių Sąjunga.

PIRK DVIEJŲ ŠEIMYNŲ NAMĄ!
»

Moderniškos dviejų šeimynų stubos Quincy parsideda '>•'> procentais pi
giau. negu jos kaštavo pastatyt 1913 metais.

šit >s stubos turi elektros šviesas, šilumą, atdaru 1 ngą. kietas grin
dis, dekoracijas ir kitokius visokius naujus įtaisyn i”‘ie puikių gatvių,! 
pabudavotos iš geriausios medžiagos po valdžios p:a■ jura- '

Jeigu nemanot užimti jas savo gyvenime, tai jos ga būt lengvai išran- 
davotos ir atneš jums gerą nuošimtį už įdėtus pimg -

Norintieji uždirbti perka šias stubs kas dien.
Kainos nui -86,300 iki $8,000, žiūrint pagal vietą.
Įmokėt nuo $500 iki $800. Likusius išmokėt ant n > P"
I.ibertv Bondsai priimami su pirmi įmokėjimu ir ,- Jtomi pilna kaina.

I S. HOl'SI.NU CORPORATION 46o Washing: - Quincy. Mass. 
(Ris-s atdaras kasdien, taipgi ir ne-dėlioms.

LITHUHN1HN HGEHGY
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS

»
Kuris pirmiau buvo po numeriu 315 Broadvay, So. Bostone,

tapo perkeltas naujon vieton, po numeriu

361 W. BROADWAY

Prakalbos.
Pereitam nedėldieny La\v- 

rence svetainėje. Bostone, 
Įvyko Lietuvių Ukėsų Gede- 
mino draugystės prakalbos. 
Kalbėjo K. Šidlauskas. J. 
Neviackas ir Z. Puišiutė, 
Visi tris kalbėtojai savo už
duotis atliko gerai. Buvo 
kalbama apie Lietuvos pade 
jimą ir apie draugysčių rei
kalus.

Tuom pat laiku Lietuvių 
svetainėje, So. Bostone. Įvy
ko lietuvių protesto mitin
gas prieš lenkų veržimosi 
Lietuvon.

Tą pačią dieną, vakare. 
Lietuvių svetainėje atsibu
vo komunistu apsigynimo 
fondo prakalbos. Kalbėjo 
chamunistas Jukelis iš New 
Yorko’ Tarpe daugelio kitų 
nesąmonių, jisai liepė lietu
viams’darbininkams nepro
testuoti prieš lenkų verži
mąsi Lietuvon.

Reporteris.

REIKALINGI MEDŽIU 
KIRTĖJAI.

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

NORTHERN LABOR AGENCY 1 
43 1‘ortland st„ Boston, Mass.

PARSIDUODA IM NAMAI.
Jeigos $1.356 per metus, kaina 
Namai geriausiam stovyje, ant leng
vų įsmokėj’mu. Atsikreipkit Chris 
'■••olfrum. 13 Longivood avė., Ro:;bu- 
ry. Mass. 11-5>

500 Į MIŠKUS.
1 Nevi Yorko va’s. Me. ir Neu Hamp- 
shire kirsti medžių, tūkstančiai i mė
nesį. Geriausios kompanijos. Vyrai 
uždirba didelius pinigus ant aproka- 
vimo. Daug kitokių darbų. < 47)

NaTIONAL I.ABOR AGENCY
10S Friend si., Boston. Mass.
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Tel. Beach 6933

OR. N. M. FRIEIM1N
SPEC1AL1SI t' VEN ER1ŠK Ų 

LIGŲ.
VYRŲ IK MOTERŲ-
Taipgi kraujo ligų ir 

Reu mutizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.
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South Boston, Mass.
Tik kelios durys nuo senosios vietos

CHORU MOKYTOJAS
i P ’.jieško vietos už choro mokyteja.
1 Kreipkitės šiuo antrašu: K. Z.. 769
I L. Broadway, So. Boston. Mass.

I Parsiduoda

SMAGIAUSI

ŠOKIAI!
Rengsi A. L. T. Sandaros

10
o.. . _ »s D kūpa.

LAPKRIČIO-NOV., 1920
Pradžia 7 vai. vakare

Lietuvių Svetainėje,
26 Lincoln SI.. Brighton. M 3SS.

Grieš latvių orkestrą.
Gerbiamoji jaunuomenė, bei visi 

šokių mėgėjai! Širdingai kviečiame 
atsilankyti ant šių nepaprastų šokių, 

eiiausia proga susipažinti 
Naujos Anglijos jaunimu, 

auti šių kolonijų 
So. Boston, Montello, 

ir Cambridge. Bus saldžių 
užkandžių.

Rengimo KOMITETAS
Netikri blaivybės agentai.

Bostone liko suareštuoti 
4 netikri blaivybės agentai. 
Pasirodė, kad tai paprasti 
girtuokliai, kurie susitarę 
eidavo daryti kratas dau
giausia ateivių stubose tuo 
tikslu, kad susiradus sau 
degtinės. Sakoma, tokiu 
budu jie sumedžiojo apie už 
12,000 dol. vertės degtinės. 
Pagalios-tuos agentus žmo
nės pradėjo nužiūrėti kaipo 
netikrus. Mat jie tik degti
nę atimdavo, o žmonių už 
laikymą ir dirbimą degtinės 
neareštuodavo. C-adų gale, 
tūlas Dorchesterio vežėjas 
.apskundė tuos 
valdžiai ir jie likosi areš
tuoti.

• kur bus 
su visu
Jau pasižadėjo daly v 

į . audimas; 
j Lawrence 
L.c..mų it

I

i BALIUS! BALIUS!
D. L. K. Keistučio D-stė 

rengia gražų balių ateinan
čioje subatoje, 6 lapkričio, 
nuo 6:30 vakare, Lietuvių 
Salėje, So. Bostone. Muzi
kantai geri. Visi malonėkit 
atsilankyti.

Kviečia Komitetas.

Skubinkitės nupirkt šią
KRAUTUVE.

Savininkai išvažiuoja. Krautuvė ver
ta SI.200. Parsiduoda už S800.00. 
areipkitės: 332 Broadway, South
Boston. Mass. (44>

REIKALINGA VYKS ar MOTERIS
’’o<rontnc'’ i išmokti per kooperatyvj kontraktų 
agcllius Į-..pilna darba. Kataliogai dykai.

"'”i arės- hall’s b\rber schools
i 811 tVashinglon st.. Boston. Mass.

TeL: Richmond 2957-M.Tuzinas kiaušinių $1.23. L •įnr n

Pastaruoju laiku kapita- | ĮJf. ])avi(] ,
nvcriAlA ')?iistu spauda pradėjo garsiai 

sukauti, kad pragyvenimas 
jau atpingąs. Tiesa, kai ku
rie dalykai atpigo, bet tai 
daugiausia vis tokie daly
kai. kurie gyvenimui nėra 
būtinai reikalingi, pavyz
džiui, automobiliai, kurių 
žiemos laiku beveik niekas 
neperka. . Į

Iš valgomųjų daiktų atpi-( 
go tiktai vienas cukrus. Ki- 
ti gi maisto produktai netik g 
neatpigo, bet dar daugiau g 
pabrango. Šviežių kiaušinių s 
tuzinas Bostone šiandie pa- ■ 
siekė jau $1.23.

Mėsa tai]) pat brangsta. 
Svarui vištienos arba antie
nos reikia mokėti apie 50c. 
Svaras kurkienos kainuoja 
65 centus. _

Kiaųlėnos svaras 42-45c., e 
o rork chops — 50-52 centai. H

Paprasta veršiena 45 cen- 1 
tai. o veršienos kotletai — •? 
65-4o centų svarui.

Svaras steiko 76-80 centų. 
Sviestas apie 70 centų 

svarui.
Saldžios bulvės pereitą sa

vaitę pabrango 50 centu ant 
bačk"';. Dabar jos parsiduo-

,T Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
.j! Rusiškai.

I GYDO CHRONIŠKAS IR SLA
PTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną.

Nuo 7 iki 8 vakare.
S 2 1 II A N 0 V E R S T.

BOSTON. MASS.
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Severos Gyduoles užlaiko 
sąimynos sveikatą. ,

Silpni Inkštai .
eali būti prežasčiu daug lfcu, kurjos apsi- 
reikšta per skausmą strienu. išbiyškusia, 
pageitanavosię odą, sutinimu aplink riešų, 
skaudinga filapinima ir patinimą akiniu 
voku. Kaip tik pajusi kad inkštai netvar- 
ki, ne gaišink laiko ir gauk

s
Ledsyl
(pirmiau žinoma kaipo Severos GydnoK 
nuo Inkstu ir Kepeny), per ketures de
šimt metu tie galingi vaistai pasekmin
gai tai si yvaires 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 RAPIOS, IOWA

Puiki Farma
Netoli Nonvoodo, \Vestwood’e, 

prie pat ežero, labai gražioj apie 
linkę j; 80 akrų žemės, didesnė 
puse dirbamos, puikios ganyk

las, 12 ruimų stuba, 2 barnės, 
garadžius. skerdykla, vištinin- 

• kai, visoki ūkės padargai, veži- 
; mai, automobiliai ir visi kiti ge- 
Į j ai farmai reikalingi daigtai. i 
į Puikus vaisinių medžių sodas, i 
i pusėtinai gero miško. Yra kar- 
j vių, arklių, kiaulių ir kitokių j 
i gyvulių. Kaina su visukuom ! 
'-$14.000, Įnešti S6000.

ANTRA FARMA, 25 akrai 
žemės, 10 akrų dirbamos, geros ■ 
ganyklos, dvi stubos ir < 
nes, randasi Nonvoodo mieste-j 
lyje. Didžiumą tos žemės gali
ma parduot lotais, nes randasi 
tarpe E. V.'alpole ir Nonvoodo 
fabrikų. Gera proga. 
$9000, inešt S3000.

A. K. NEVlAv KAS 
Real Estate Agent 

1118 Washington street, 
Nonvood. Mass. 

Tel. 485-itf.
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|Dr. L. J. Podder
’; Iš Petrogrado.
L GYDO SLAPTAS VYRU IB 
Įl MOTERŲ LIGAS.
i į Taipgi Kraujo ir Odos Ligas, 
į ■ VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 
į > iki 9 vai. vakare.
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s; 
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)-‘ 

69 CHAMBER ST„ BO&TON. L 
Telephone: Haymarket 3390 '■

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
f KASPARAVIČIUS)

451 BROADKAY. SO. BOSTON 
Tel. So BosIob 17

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

" 1 " • 
” 6:30 ” 9

LIETUVA 
ir AMERIKA

■ Reikalauja šoferių ir Me-

Kaina
(45)

chanikų.
Išmokiname pilnai apie automobi- j 

lių mechanizmą: išardymą, patais;.-- Į 
:r>ą, sustatyma, važinėjimą, visokių; 
pienų; taipgi duodame lekcijas apie į 
elektriką. Mokiname už prieinamą! 
<ainą. Gvarantuojame išmokinti kiek-1

jį Dr.AChristian Į
i
II
t Į iI
II
II
I

SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abeinų ligų, lan
kysis Norwoo<ie sekančiomis 
dienomis:
SERED0M1S ir 

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

BRŪZGOS APTIEK OJE 
ant Antrų lubų, 

ligoninė ir didisis ofisas: 
401 marlborolgh st., 

BOSTON, MASS.

Į"

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

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

NEW YORK CIT Y, N. Y.
Telephone Styvesant 5406.
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* Žmogue kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. 
KasįmaM pasidaro papro
čiu. ir tuomet žmogus ka
sosi nejučiom?. Ret jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. * 

Vyrai ir moterįs kenčia 
niežėjimą nuo pleiskanų, 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima 
lengvai prašalifiti. Nebus 

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

R U F F L E S
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RU EFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
■ nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 

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

F. AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Frcadvay. New York ■

Į i 
i
. KLhPLr.S 
! Ji nesutra<lins 
j RUTULĘS, jcT..„

Į

įvykstančių nou pleiskanų.
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Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Hr Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite ;
| ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
I’« šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio reu-į 
U. matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau- 

I čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų W- 
b gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vvru ir mo- I
> į terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- j
> sime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius daktarus per telefoną už- 1
j dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad Į 
H ateikite į APTIEK Ą po numeriu • (1),
I 100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.

■ I

i

Pasidėkavojant simpatijai musų viengenčių lietuvių ir svetimtaučių, kurie darė biznį Boston'o 
pirmutinėj Lietuvių Namų ir Ūkių Agentų rolėje, pastaruoju laiku biznis keleriopai pasididino musų 
Agentūros. Idant geriau užganėdinus musų kostumerius, draugus ir pažįstamus, mes užėrtiėrr naują 
vietą, tris sykius didesnę, negu turėjome po Ne. 315 Broadwav.

I
Mu«ų ofisai užima suvirs 3000 ketvirtainiškų pėdų plotą lover 3000 sųuare 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 užsitikėjimas 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 formališ- 
kų SUTARČIŲ (agreements) idant kiekvienas pirkimas butų gvarantuojąmas musų žodžiu, raštu ir 
turtu taip, kad kiekvienas grašis. įdėtas į nupirktus 
kuodidžiausius pelnus ant Įdėtų pinigų.

Kiekvienas uždarbis pelnytas per Lithuanian 
dabar didžiausiai Lietuvių Agentūrai, todėl mes
žmonių norinčių pirkti namus ir ukes, esame pasiryžę gvarantuoti ant 
sius uždarbius, idant LITHUANIAN AGENCY. A. IVAŠKEVIČIAUS Agentūra butų visiems, riamų, 
ūkių ir biznių pirkėjams žinoma kaipo '"Pinigiškas Šaltinis” iš musų nejudinamo turto ir apdraudos 
agentūros.

Kiekviena jauna pora, kuri dar neturi pasirinkę namą arba ūkę nepamirškite, jog kiekvienas gy
vūnėlis suka lizdeli ir budavoja savo mažyčiams namelį. Namas ženotiems, tai yra pamatas gyvenimo 
ant kurio remiasi visa ateitis, laimė ir meile gyvenimo. 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. Vežama 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:
Išrandavojame kambarius,

Kolektuojame randas,
Rekomenduojame namus, 
Užlaikome meistrus, kaip tai:

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

kitokius mechanikus.

namus arba ukes, per Lithuanian Agency, atneštų

Agency neša <iidžiausią garbę musų pirmutiniai ir 
norėdami palaikyti ir padidinti musų garbę tarpe 

kiekvieno pirkimo kuodidžiau-

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

nuošimčių.

nuo susižeidimo, 
automobilius, 
krautuvių

nuo pavogimo, 
Draugijų

ANTRAS DEPARTAMENTAS 
Apdraudžiame (Inšiuriname): 

r’omičius ir budinkus nuo 
ugnies,

Audraudžiame
Apdraudžiame
Apdraudžiame 

langus,
Apdraudžiame
Apdraudžiame

iždininkus ir tt.
TRECIAS DEPARTAMENTAS
Apiprekiuojame Namus ir 

Ukes,
Padarome Agreement’us,
Padarome ”Partnership” 

popieras,
Parduodame biznius, krautuves 

ir tt.
Padarome visokius dokumentus

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

tuvoj arba pirkti Lietuvoje, 
suteikiame musų geriausj 
patarpininkavimą.

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 teisingiausi patarnavimą, nes musų pirmutinė Bostone ir dabar didžiausia Lietuvių 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. t

r LITHUANIAN AGENCY
ANTANO IVAŠKEVIČIAUS OFISAS

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


