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LIETUVIAI SUMU
ŠĖ LENKUS.

ŽELGOVSKIS ATREM
TAS VISU FRONTU.

simas su Lenkija, todėl skai
tosi jau laikina Lygos narė. 
Apie priėmimą Lietuvos Į 
Tautų Lygą ant visados bus 
svarstomas 15 lapkričio Ly
gos susirinkime Ženevoj.

Lietuviai nori taiky
tis su polekais. ... ...r • sake, kad jis nemanąs palei

sti Debsą iš kalėjimo. Deb- 
sas ant to atsakė, kad jis ir 
nenorįs Wilsono susimylėji- 
mo. „Kiek man žinoma,” pa
sakė Debsas, „kiekvieno ka
linio klausimas bus svarsto
mas skyrium, o mano bus 
t urbut paskučiausias. Aš 
bevelyčiau, kad mano klausi 
mas prie dabartinės val
džios visai neišeitų, nes man 
butų sarmata būti liuosu to
kioj suirusioj visuomenės 
tvarkoj'.’’

Pereitoj pėtnyčioj Debsui 
(sukako jau 65 metai am
žiaus. Jį atlankė kalėjime 

i draugai ir įteikė daug gėlių.

Į True translation filed with the post- 
master at Boston, 'Mass., oh Nov. 
10, 1920, as reąuired by the Act of 
October 6, 1917.

KOMUNISTAI ARDO 
PROLETARIATO VIE

NYBĘ.
Pereitoj subatoj Londone 

buvo susirinkus Antrojo In
ternacionalo veikiamojo ko
miteto konferencija, kuri 
tęsėsi dvi dienas. Konferen
cijoj dalyvavo, tarp kitų, 
Anglijos darbininkų atsto
vas Arthur Henderson; Bel
gijos socialistų vadas Van- 
dervelde: Vokietijos Otto 
Wels; Olandijos, Troelstra.

Tarp kitų dalykų, konfe
rencija svarstė kaip pasta-

DEBSAS NENORI WIL- 
SONO SUSIMYLĖJ1MO.
Prezidentas VVilsonas pa-

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on Nov. 
10, 1920, as reųuired by the Act of October 6, 1917.
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Lietuvių artilerija ties An- 
tokoliu sutrupino lenkų šar

vuotą traukinį.
Ryga. — Pradėtą pasku

tinėmis dienomis Želgovs
kio užpuolimą ant Kauno

_______•_ •____!_•!_—___— -___ -t?____ - ___2.-- *

gan^^’Daily Herald” sako- tytiant kojų Antrąjį Inter 
si turįs žinių, kad Lenkijos nacionalą, 
imperialistai ‘ ruošiasi už- . 1
grobti tokiu jau budu čekų ninku vienybę. Nutarta pa 
Teschena, kaip jie užgrobė kviesti prie Antrojo Inter- 
lietuvių Vilnių, arba kaip 
italų imperialistai užgrobė 
jugoslavų Fiumę.

D’Anunzio arba Želgovs
kio rolei lošti čia esąs pas
kirtas lenkų generolas Roja. 
Prancūzija jau užtikrinusi 
lenkus, kad ji jiems čia slap
ta padėsianti, kaip ji padėjo 
jiems ir Vilniuje.

I

lietuviai sulaikė visu frontu, i 
todėl ir Kauno evakuotė 
(išsikėlimas) tapo sustab
dyta. Lietuvos valdžia pasi
lieka Kaune. Tik vienoj vie
toj lenkai buvo nesumušti, 
tai pačioj šiaurėj, kur jie 
užėmė Dūkštą, geležinkelio 
stotį tarp Dvinsko ir Šven
čionių.

Šarvuotas lenkų trauki
nis, kuris pereitą utarninką 
atakavo Antokolio stotį, ta
po lietuvių artilerijos sutru
pintas.

Pereitoj seredoj buvo la
bai smarkus mušis tarp Vil
niaus ir Kauno, kur lenkai 
išleido iš savo armotų 1,000 
šovinių į lietuvius. Bet lietu
viai paėmė viršų. Lenkai 
tapo išlupti iš Giedraičių ir 
Dubinkos miestelių.

Žinios iš Kauno sako, kad 
lenkus sumušti Lietuvos ką- 
riumenei daugiausia padėjo 
Prūsų lietuviai, kurių daug 
įsirašė Lietuvos armijon. 
Cielais būriais jie ėjo iš Prū
sų su ginklais ir amunicija, 
kurios daug andai prapuolė 
iš vokiečių valdžios arsena
lų.

Latvijos valdžia taipgi 
traukia savo kariumenę 
apie Dvinską, kad galėjus 
atremti Želgovskio razbai- 
ninkus, jeigu pastarieji pra
dėtų veržtis į latvių žemę.

Londonas. — Čionai gau
ta iš Maskvos žinia sako, 
kad lietuviai sumušė lenkų 
generolo Želgovskio kariu- 
menę ir atsiėmė iš jos Pa- 
žerevą ir Viceliškius.

LENKAI PLENUOJA
UŽPUOLIMĄ ANT ČEKŲ.

Londono darbininkų or-

, atgaivinti su 
imperialistai ruošiasi už-(gpautą tarptautinę darbi

PASIRAŠĖ DANZIGO 
SUTARTĮ.

Lenkai jau priėjo prie su
tarties su Danzigo vyriau
sybė dėl kontrakto, po ku
riuo pirma lenkai nenorėj'o 
pasirašyti. Kontraktas ir 
miesto konstitucija bus pa
sirašyti 15 lapkričio.

Tas kontraktas sako, kad 
Dancigo uostui kontroliuoti 
turi būt išrinkta komisija, 
kurion pusė atstovų turi in- 
eiti nuo lenkų, pusė nuo 
Dancigo gyventojų, o pir-j 
mininkas turi būt pakvies
tas visai neutralis. Lenkai 
buvo atsisakę po juo rašytis 
dėlto, kad Versaliaus sutar
tis jiems žadėjusi ”laisvą 
priėjimą prie jūrių ir pilną 
kontrolę ant muitų,” tečiaus 
franeuzai dabar liepė jiems 
taikytis taip, kad ir Danci
go gyventojai turėtų pusę 
balsų uosto tvarkyme.

nacionalo Turkijos socialis- 
Itus, ištirti dalykų stovį Vo
kietijoj, Austrijoj ir Čeko
slovakijoj.

Konferencija išleido į pa
saulio darbininkus manifes
tą, pasmerkdama komunis
tus ir jų „Trečiąjį Interna
cionalą,” kurio vadai taip 

1 demoralizuoja darbininkus. 
”Ko kapitalistai negalėjo 
musų tarpe padaryti,” sako 
manifestas, ”tą padarė savo 
fanatiškomis. doktrinomis 
komunistai. Jie suskaldė 
proletariato vienybės uolą 
iš vidaus...”

VENGRIJOJ GRĮŽTA 
MONARCHIJA.

Monarchijos klausimas 
Vengrijoj jau nuspręstas, 
dabar Steigiamas Seimas 
tik svarsto, ką kviesti į ka
ralius. Vieni nori kviesti bu
vusį Austro-Vengrijos val
doną Karlą, o kiti reikalau
ja, kad karalius butų renka
mas visai naujas. Karlas 
yra Hapsburgų giminės, ir 
sąjungininkai yra pasakę, 
kad jokiam Hapsburgui jie 
neleis Vengrijoj' karaliauti, 
bet jo šalininkai mano, kad 
jį išrinkus sąjungininkai 
jau nesipriešintų.

LIETUVA PRAŠO TAU
TŲ LYGOS PAGALBOS.
Londonas. — Lietuvos at

stovas grovas Tyškevičius 
pasiuntė Tautų Lygos sek-, 
retoriui Drumondui šitokį 
laišką:

„Mano valdžia įsakė man 
įteikt Tautų Lygai protestą, 
prieš lenkus, kurie sulaužė 
paliaubų sutartį ir, užpuolę 
ant lietuvių, po dviejų dienų 
mūšio paėmė Vilnių. Man 
taipgi įsakyta prašyti Tau
tų Lygos, kad ji panaudotų 
16 savo įstatų paragrafą, 

• idant privertus Lenkiją pa
siduoti Lygos tarpininkys- 
tei.

”Mano valdžia tikisi, jog 
Lyga neleis save apgaudinė
ti tomis šlykščiomis kome
dijomis tų vadinamų nere
guliarių Lenkijos kareivių. 
Mes turime pilnų prirody
mų, kad kariumenės vadas 
nuolatos gauna iš Varšuvos 
įsakymų, nurodančių kaip 
jam elgtis.”

Lietuva yra apsiėmus pil
dyt Lygos uždedamas parei
gas pakol bus išrištas klau- drįso nei žodžio pratarti.

BELGIJOJ STREIKUOJA 
ANGLIAKASIAI.

Angliakasių streikas Bel
gijoj smarkiai plečiasi. Jis 
prasidėjo Charleroi apielin- 
kėj, o dabar jau apėmė ii 
Louvier apskriti. Streikuo
ja 55,000 darbininkų.

TRIUKŠMAS VARŠUVOS 
SEIME.

Varšuva. — Pereitą su- 
batą Lenkijos Seimui buvo 
paduota nubalsuoti ta kons
titucijos dalis, kuri reika
lauja, kad virš Seimo butų 
sudarytas da Senatas, ku
riame sėdėtų vieni ponai. 
Socialistai įtaisė obstrukci
ją, kad nedaleidus prie bal
savimo. Per dvi valandas 
buvo didžiausis lermas. ir 
ant galo Seimo posėdis iši
ro. Socialistai ir kiti kairių
jų sriovių atstovai putė tri
mitus, švilpė vamzdimis iri 
kitokiais budais kėlė lermąj 
Bet nežiūrint to visko, pir
mininkas liepė klausimą 
balsuoti. Kairieji tuomet iš
barstė balsavimo korteles ir 
gurbelius išmėtė tarp susi
rinkusios publikos; kai ku
rie tų gurbelių paskui buvo 
užkabinti ant sienų, o kiti 
ant kabėmujų lempų.

Seimas galų gale buvo už- ________
darytas. Premjeras Vitos,Iškiš, kuris užėmė Vilnių 
užsienio ministeris Sapieha Paėmęs Minską, Balacho- 
ir kiti valdžios atstovai sė- vič ketina eiti ant Smolens- 
dėjo ausis suglaudę ir ne- ko, o paskui gal ir ant Mas-

KANADA NAIKINA 
GĖRIMUS.

Keturios Kanados provin
cijos nutarė savo ribose už- 

į drausti svaiginamus gėri
mus. Nova Scotia, Manito- 
ba, Alberta ir Sasketche- 
wan dabar bus „sausos” 
provincijos.Į 

I
LENKAI VĖL PAĖMĖ 

MINSKĄ.
Iš Kopenhagos praneša

ma, kad lenkų generolas 
Balchovič su savo „liosno- 
riais” vėl užėmė baltgudžių 
sostinę Minską, kurį 18 spa
lių rusai buvo iš jo atėmę. 
'Balachovič yra toks pat 
avantiūristas, kai ir Želgov-

kvos.

SUTINKA DARYTI VIL
NIUJE PLEBISCITĄ.

Paskalai apie Kauno val
džios perversmą užginčija 

mi.
Nors Lenkija elgiasi su 

Lietuva taip kaip su kariau
jančia valstybe, vis dėlto 
Lietuva sutinka su Lenkija 
taikytis. Tečiaus pirma, ne
gu ėjus su lenkais Į derybas. 
Lietuva reikalauja, kad są
jungininkai pripažintų Lie
tuvos respubliką ir nustaty
tų jos rubežius. Taip pasakė 
„Christian Science Monitor' 
korespondentui Londone 
Lietuvos atstovas grovas i 
Tyškevičius.

Sutartis ar susivieniji
mas su Lenkija nereikštų, 
jog Lietuvas rems imperia- 
listišką lenkų politiką, sako 
Tyškevičius. Dabartiniai 
Lenkijos rubežiai esą labai 
nepraktiški ir sudaro pavo- 
ių antrai karei su Rusija. 
Baimė šitos karės stabdo vi
sokį progresą Pabaltijos 
valstybėse. Ta baimė jaučia
ma netik Lietuvoje, bet ir 
Finlandijoj ir Latvijoj.

Kalbėdamas apie dabarti
nius lietuvių mušius su len
kais, Tyškevičius pasakė, 
jog lenkų leidžiami paska- 
’ai, buk Lietuvon priėjo 
daug vokiečių kareivių, yra 
melas. Iš viso Lietuvon buvo 
nėję tik du vokiečių būriai, 
vienas iš 2^*0 kareivių, kitas 
iš 300. Bet lietuviai juos tuoj 
tuginklavo. ginklus pasiė
mė sau, o vokiečius nusiun
tė atgal.

Vokiečiais lenkai vadina 
urbut Prūsų lietuvius, kū

mų pastaromis dienomis ( 
nemaža atėjo su ginklais lie
tuviams i pagalbą. Nors 
daugelis ta kitaip nemoka. į 
kaip tik vokiškai, tečiaus Jie 
vra lietuviai. ]

Apie Vilnių Tyškevičius . 
įasakė. kad Lietuvos vai- ■ 
ižia mielu noru sutinka te- j 
įai įtaisyti plebiscitą ir duo- 
;i patiems gyventojams nu
balsuoti. kur jie nori prigu
lti. Tečiaus plebiscitas turi 
būt daromas slaptu balsavi- 
nu ir be jokio spaudimo ku
rion nors pusėn, o ne taip, 
kaip želgovskis daro. Jisai 
suvaro ūkininkus ir sako. 
Kurie kalbat lenkiškai, pe- 
reikit šiton pusėn kelio; c 
<urie nemokat lenkiškai, ei 
kit anon pusėn. Daugelis 
kaimiečiu pasivadina ’len- 
kais” vien dėlto, kad jie bijo 
Želgovskio keršto. Plebisci
tą darant, lenkų kariumenė 
uri būt iš Vilniaus guberni- 

:os visai prašalinta. Beto, 
m želgovskiu Lietuvos val
džia visai atsisako reikalų 
turėti nes oficialiai ir pati 
Lenkija yra jį atmetusi

Paskatas apie svarbias 
Lietuvos valdžioje permai
nas Tyškevičius griežtai už
ginčija.

BELGIJOJ SUSTREIKA
VO ANGLIAKASIAI.
BelgiiŪ Charleroi apie- 

inkėi? sustreikavo 50,000 
angliakasių, nes kasyklų sa
vininkai 
iems 5 trankus į dieną.

Wrangelio kareiviai bėga 
didžiausioj betvarkėj

MASKVOJ SUSEKTA DI
DELIS SUOKALBIS.

I
I

IR MAINE YRA SOCIA
LISTŲ.

Areštuota 3,000 oficierių.
„Berlingske Tidende’’ ko

respondentas praneša iš 
Kauno, jog gauti tenai Mas
kvos laikraščiai talpina ofi
ciali sovietų valdžios prane
šimą, kad Maskvoj susekta 
didelis kontrevoliucionierių 
suokalbis. Dabar kas dieną 
esą areštuojama tūkstan
čiai žmonių ir generalis šta
bas sulaikė 3,000 buvusių ca
ro oficierių. Visi jie dabar

Iki šiol Maine’o valstijoj esą internuoti Orenburge. 
socialistai beveik negauda-; ------------------
vo jokių balsų. Šįmet gi iš 
307 apskričių susirinko 1,- 
340 balsų už Debsą. Toj val
stijoj yra išviso (532 apskri
čiu (precincts), bet iš kitų tos tarp Anglijos ir Sovietų 
da nėra žinių. ; Rusijos valdžių sutarties.

________ , • • ’T'V •• • • ____ __1_ *

PABĖGO 337,649 KAREI-1
VIAI.

Karės departmentas Wa- likusį "tūri pri’- 
shmgtone paskelbė, kad iš statyti Anglijos valdžiai pa- 
draftu paimtos armijos iš rašai, kad jie pasilieka savo 
viso pabėgo 337,649 karei
viai.

BAŽNYČIOJ NUSINUO- 
DIJO.

New Yorke šv. Vincento 
bažnyčioj nusinuodijo prieš 
didi jį altorių tūla Bessie 
Cianti, 15 metų mergina. 0 
kunigai jums pasakoja, kad 
tiktąi bedieviai žudosi.

VVILSONAS SIŪLO HAR- 
DINGUI KARIŠKĄ LAIVĄ

Prezidentas Wilsonas, iš
girdęs jog išrinktasai į pre
zidentus Hardingas ruošia
si važiuoti į Panamą, įrakė 
laivyno sekretoriui Danie- 
Isui duoti Hardingui Suvie
nytų Valstijų karišką laivą 
tam pasivažinėjimui. Bet 
Hardingas tą pasiūlymą at
metė.

WILSONAS TURĖTŲ 
REZIGNUOTI.

Bryanas pataria Wilso- 
nui tuojaus rezignuoti ir už
leisti vietą išrinktam dabar 
Hardingui.

GEN. BUDENNYJ VĖL 
SU BILšEVIKAIS.

RUSIJA APSIMAINYS 
SAVATAUČIAIS SU 

ANGLIJA.
Maskva. — Sulyg padary-

■visi Rusijoj esantjs anglai, 
net ir tie ką sėdi kalėjime, 
turi būt išleisti Anglijon, o

liuosa valia. Anglija išleis 
visus rusus.

Amerikiečių Rusijoj taip
gi yra nemaža, kurie norėtų 
tokio apsimainymo. Mask
vos kalėjime dabar sėdi 5 
amerikiečiai; kiti yra liuosi, 
bet vistiek negali išvažiuoti.

Išviso dabar Amerikos pi
liečių priskaitoma Į 3,000; 
daugelis jų atskirta nuo sa
vo šeimynų jau šešti metai. 
Rusija sutinka mielu noru 
tuos žmones išleisti, jeigu 
Amerikos valdžia sutiktų 
išleisti ir pargabenti Rusi
jos piliečius, kurie nori grįž
ti.

SOVIETŲ KARIUMENĖ 
JAU PAĖMĖ PEREKOPĄ. 
Ant Krymo esąs didžiausis 

sumišimas.
Žinios iš Konstantinopo

lio sako, kad sovietų kariu- 
menė jau veržiasi į šiaurės 
Krymą. Pirm jos bėga di
džiausiam sumišime 50,000 
Wrangelio šalininkų, jieško- 
dami laivų, kad galėtų iš
plaukti Į Konstantinopolį. 
Bet sąjungininkų atstovai 
pranešė Wrangeliui, kad jo 
žmonėms nėra vietos Kons
tantinopolyje.

Raudonoji banga užlieju
si visą Tauridą, kur Wran- 
gelis buvo įsitaisęs sau pozi
cijų. Jisai dabar rengiasi 
trauktis į Krymą jūrėmis, 
nes bolševikai jau užėmę 
Perekopą.

Bolševikai pramušė Wran 
gelio centrą ir sulaužė abu
du jo armijos sparnu. Jis pa
sitraukė iš Melitopolio ir ki
tų miestų. Melitopolį raudo
noji armija užėmė pereitoj 
subatoj.

Kadangi Perekopas kont
roliuoja tarpjurį, jungiantį 
Krymo pussalį su sausže- 
miu, o Melitopolis stovi prie 
pat Azovo jūrių, tai išrodo, 
kad Wrangelio kariumenei, 
kuri pirma nespėjo Į Krymą 
pasitraukti, dabar kelias 
jau atkirstas.

ARMENAI PASIDAVĖ 
RUSAMS.

Žinios iš Konstantinopo
lio sako, kad Armėnijos val
džia pasidavusi Maskvos 
ultimatumui, ir turkų ka- 
riumenei, kuri eina nuo 
Karšo ir Aleksandropolio, 
visai nesipriešinanti. Armė
nijos sostinę Erivaną tur
kai galį užimti kas valandą.

Apie kokį sovietų ultima
tumą čia kalbama, nežinia. 
Pereitą mėnesį žinios sakė,

Kuomet lenkai atrėmė kad sovietų valdžia pasiun- 
bolševikus, tai sąjunginin- . tusi Armėnijai lutimatumą. 
kų spauda paskelbė, kad; reikalaudama panaikint su- 
prieš bolševikus sukilęs ir tartį su Turki ja, pertraukti 
gabiausis jų generolas Bu-1 santikius su sąjungininkais 

pradėjo perti; kelią perėjimui’ per Arme- 
..............  Vėliau telegramos 

skelbė, kad Armėnija atme
tusi šitą ultimatumą. Gali 

. būt, kad dėlto turkų nacio- 
Inalistai (bolševikų talkinin
kai) padarė ant Armėnijos 
užpuolimą ir tuo budu ji bu
vo priversta tą ultimatumą 
išpildyt.

denyj. Bet ‘dabar, kuomet jr duoti sovietų kariumenei 
bolševikai į
Wrangeliui kailį, tai Buden- 
nvj vėl jau einąs su bolševi- 
kais. Iš Wrangelio būklės 
Sevastopolio pranešama, 
kad aštuonios pėstininkų di
vizijos ir Budennio kavale
rija sudariusi tą bolševikų 
spėką, kuri sulaužė Wran- 
geliui nugarkaulį ir paėmė 
Nikopolį.

SUĖMĖ DU BOLŠEVIKU 
SU 72,000,000 RUBLIŲ.
Paryžiuje ant geležinke

lio stoties policija suėmė du tų belaisvių Wrangelis iš- 
j bolševiku iš Maskvos ir pa- rinko šimtus žydų, rumunų, 
ėmė dvi skrynias su 72,000,- vengrų ir vokiečių, ir visus 

'000 rublių.

MRANGELIS JšPIOVĖ 
ŽYDUS.

Iš Sevastopolio praneša
ma, kad iš anksčiaus paim-

juos išskerdė.

WRANGELIS ŠAUKIASI 
FRANCUZŲ PAGALBOS.

Žinios iš Paryžiaus sako, 
kad Wrangelis atsišaukė Į 
sąjungininkų tarybą tenai, 
prašydamas greitos pagal
bos. Bet francuzų valdžia 
esanti tos nuomonės, kad 
dabar siųsti jam pagalbą 
nitų jau pervėlu; be to, ji 
jau davusi jam pagalbos 
kiek galėjusi; dabar kitos 
valstybės turėtų jį remt, bet 
jos nieko nedarančios tuo 
žvilgsniu.

Francuzų užsienio minis
terijoj gautos žinios parodo, 
<ad Wrangelio padėtis labai 
sunki. Paėmus bolševikams 
Perekopą ir visas apielin- 
<es, kurios yra skaitomos 
•aktu į Krymą, Wrangelis 

turėsiąs žūti.

VOKIEČIAI APVAIKš- 
ČIOJA SOVIETŲ VAL
DŽIOS SUKAKTUVES.
Pereitoj nedėlioj vokie

čių komunistai Berline buvo 
įtaisę demonstraciją Rusi
jos sovietų valdžios sukak
tuvėms pažymėti. Į Lust- 
garteną susirinko apie 15,- 
000 demonstrantų, o komu
nistai kalbėtojai šaukė kelti 
visam pasaulyje revoliuciją. 
Valdžia visai nesikišo ir de
monstracija pasibaigė ra
miai.

6,000 LOKOMOTIVŲ 
RUSIJAI.

Iš Berlino pranešama, 
kad sovietų Rusija užsakė 
Vokietijoj 6,000 lokomotivų 
(garvežimių) savo geležin
keliams.
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II APŽVALGA D
KLEBONIJOS CHAMAS i lumą diplomatijoj. Anot 
LIETUVOS MOKYKLOSE

Tūlas Mokytojas "Social
demokrate” rašo apie tai, 
kaip Lietuvos kunigai bru
ka į mokyklas klerikalizmą. 
Jis sako:

"Jeigu kokioje parapijoje 
bus mokytojas ne krikščionis 
demokratas, kunigai šnairiai 
žiuri į tokius mokytojus. O jei
gu, Dieve saugok, dažinos. kad 
mokytojas yra kairiųjų pažiū
rų žmogus, tai mokytojas ir 
prapulk iš čia. Kunigas tuojau 
suagituos prieš tave ar pats, 
ar per kelis kitus asmenis tos 
apylinkės gyventojus, kad ne
leistų vaikų prie tokio moky
tojo ir jį visai išvytų. Parašys 
prašymą ir duos žmonėms pa
sirašyti. kad tokį ’ bedievį" iš
keltų, numestų nuo mokytoja
vimo. Dar visokių nebūtų daik
tų prišmeiš žmonėms, kad dar 
daugiau neapkęstų ir biaurėtu 
si tokiu mokytoju, žmoneliai. 
žinoma, kaip gerai išgązdina. 
kad toks mokytojas išmokys 
"bedievybės.” pavers ''bolševi
kais,”' nusigąsta ir pasiduoda 
kunigo "apiekon." švietimo 
komisija tuoj perkelia tą "be
dievį” kiton vieton arba visai 
atstato nuo mokytojavimo. 
Mokykla tokiu ’budu netenka 
gero mokytojo. Mokytojas, 
matydamas tokias mokymo są
lygas. turi arba pataikauti ku
nigui, ar nenorimon vieton 
keltis, arba net supykęs meta 
mokytojavimą, geresnės vietos 
jieškodamas. Tokiu budu išei
na, kad reikia mokytojui pri
klausyti nuo kunigo ir jam pa
taikauti. Vokiečių okupacijos 
metu kunigai jiems nepatinka
mus mokytojus įskųsdavo val
džiai. o ta juos atstatydavo 
nuo vietos (Naumiestis). Ku
nigai prašydavo valdžios tvir
tinti savo rekomenduojamus 
moky tojus, kad ir -visai beveik 
nemokytus ir visai jaunus, net 
12 metu. Valdžia užtvirtinda
vo. Aš žinau atsitikimą, kur 
buvo kunigo įpirštas mokyto- 
jum vaikas, kuris prie 
tarnavo.” ’
Vadinasi, Lietuvos 

kyklose šeimininkauja 
bonij’os chamas. Tas parodo, 
kad mokykla būtinai turi 
būt nuo bažnyčios atskirta, 
nes kitaip visas švietimo 
darbas Lietuvoje pavirs į 
davatkų auklėjimą.

Į Mes su ta Sąjunga netu
rim jokių ryšių ir mums čia 
nerupi nei ginti ją, nei peik
ti. Mes nurodėm kunigų nu
sistatymą prieš tą organiza
ciją tik dėlto, kad tas nusis
tatymas atskleidžia jų veid
mainystę. Jie visuomet skai
to save Lietuvos reikalų rė
mėjais. tečiaus jeigu jie ne
gali tiems reikalams kur va
dovauti, jie stengiasi kiek 
įmanydami jiems pakenkti, 

tikėtis, kad vokiečių kariume- (yai ne Lietuvos rėmėjai, bet 
nės būriai, atėję į Lietuvą, da
bar elgtųsi kitaip.

”Be to. reikia neužmiršti, 
kad vokiečiu kariumenės ėji
mas į Lietuvą duotų progos 
talkininkams dar aršiau pasi
elgti. negu jie elgėsi iki šiol. 
Lenkai patys stengiasi pas
kleisti gandus, kad .Vokietijos 
kariumenė padedanti Lietuvai, 
idant Ūkininkai labiau remtų 
juos.

” 'Draugas' daug kartų mo
kino Lietuvos atstovybę Ame
rikoje 'diplomatijos' ir atsar
gumo, bet jisai pats labai ma
žai teapsvarsto savo žodžius.”

Taigi "Draugui” čia kaip rašo 
tik tinka minėta patarlė:- 
Siaučiau, dabok savo kurpa
lio, arba, geriau prie jo j 
"stono" pritaikius — špitol- 
ninke. žiūrėk savo poterių! '

Naujienų” —
"Jau mes gerai žinome, ka-^ 

vieni yra tie vaduotojai.' At
simenam bermontininkus, ku
rie. kaip laukiniai žvėrys, dra
skė Lietuvą. Vargiai galima

veidmainiai ir demagogai

Į

VIS -MENŠEVIKAI” 
KALTI.

Komunistai už kiekvieną 
savo nepasisekimą kaltina 
vis "menševikus.” štai rin
kimuos į Austrijos parlia- 
mentą komunistai buvo taip 
sumušti, kad jie nei vieno 
savo atstovo negalėjo pra
vesti. Ir dėlto, kad Austrijos 
žmonės už komunistus ne
balsavo. komunistai kaltina 
"menševikus." Štai jų orga
nas ”L.” 255-tam numeryje

ŠALTANOSIAI SUSI
GRAUDINO IR KALBĖTI 

PRADĖJO.
Tūlas chamunistas, rašy

damas savo "Laisvėj” apie 
buvusias anądien Worceste- 
ryje tautininkų prakalbas,1 
sako:

"Tas tautiškas 'trio' giedojo 
paprastą buržuazinę giesmę— 

tauta, tėvynė; tauta tėvynė... 
Ir kuomet kvailiams pripasa
kojo apie Lietuvos 'laisves', 
apie jos valdžios 'gerumą', apie 
šaltancsius (grybus) su Sme
tona, šutytas bulves su spir
gučiais, durpių durnus ir kitus 
’žavėjančius’ dalykus, tai pas
tarieji susigriaudinę, ir 
guoja savo tuščias galvas, 
kydami: 'Teisybę sako...'"

Verskit antrąjį šitos
trankos sakinį kaip norit, o 
vis išeina, kad nuo prakalbų 
susigraudino ne žmones, bet 
"šaftanosiai su Smetona," 
’šutvtos bulvės su spirgu-: 
šiais , "durpių durnai” ir 
"kiti žavėjantįs dalykai." Ir. 
netik susigraudino, bet pra
dėjo linguoti "tuščiomis sa
vo galvomis” ir ant galo da 
ėmė kalbėti, kad kalbėtojas 
sako tiesą.

Šitas pavyzdis parodo,! 
kiek pas chamunistus išsila-J 
vinimo. Jie da savo minties. 
nemoka išreikšti, o tečiaus 
visą pasaulį "kritikuoja.” i 
Ar nebūtų gi jiems daug 
naudingiau nusipirkti po 
elementorių ir pradėt skai
tyt mokintis?

"Dar kartą pasitvirtino ta 
mintis, kurią jau labai senai 
skelbia bolševikai: ponai men
ševikai yra geriausi reakcijos 
auklėtojai. Vengrijoje menše
vikai paruošė kelią budeliui 
Horthy, o Austrijos Adleriai 
ir Baueriai paruošė sostą krik
ščionims- socialistams, kuriu 
politiniai įsitikinimai yra to
kie patys, kaip ir įsitikinimai 
tos razbaininku šaikos, kuri 
valdo Vengriją. Dabar galima 
laukti tik vieno: užsimezgimo 
drūtesnių rėšiu tarpe Austri
jos ir Vengrijos reakcionierių.

"Nuo pat 1918 m. revoliuci
jos Austrijos politiką veda 
menševikai. Jie yra tiesiogi-

iri išių

mo- 
kle-

SIAUČIAU, DABOK SA
VO KURPALIO.

Pas senovės lotinus buvo 
tokia patarlė: siaučiau, da
bok savo kurpalio! Tas reiš
kia: žiūrėk savo darbo ir 
nekišk nosies į kitų žmonių 
reikalus.

Šita patarlė labai tinka 
Chicagos klerikalų "Drau
gui." Jis nuolatos "mokina” 
Lietuvos atstovą p. Vileišį 
diplomatijos, o nepažiūri, 
kad jis pats apie ją mažai 
nusimano, štai, rašydamas 
apie lenkų veržimąsi į Lie
tuvą, jis sako:

”O kad tik Lenkai negautų 
geros pirties Lietuvoje. Ir jie 
gaus, jei vakarykščia žinia 
apie vokiečius kareivius pasi
rodys tikra.”
Žinoma. "Draugas” pa

geidauja lenkams "pirties” 
daugiausia dėlto, kad įtikus 
savo skaitytojų upui, nes jis 
žino, kad lietuviai dabar yra 
nusistatę prieš lenkus. Jis 
pats gi lenkams nėra taip 
jau priešingas, kaip jis nu
duoda, nes lenkai yra to pa
ties popiežiaus vaikai, prieš 
kurį ir "Draugo” redakto
riai šliaužia keliais. Taigi 
tas jo linkėjimas lenkams 
"pirties” yra paprasta kle
rikalų demagogija.

Bet tai da ne viskas. Jo 
džiaugsmas — vistiek, tik
ras ar demagogiškas —kad 
Lietuvon ateina vokiečių 
kareiviai, parodo da jo žiop-

lin-
sa-

iš

NUGĄSDINO KLERIKA
LUS.

Pradėjusi organizuotis 
Amerikoje "Lietuvos Pilie
čių Sąjunga" pridarė daug 
baimės klerikalų abaze.
"Draugas” ir "Darbinin-' 
kas” muša didžiausią "tre- 
vogą,” kad šita sąjunga pa-' 
kenksianti Lietuvos reika
lams. Klerikališkas "Darbi-1 
ninkas” 30 spalių numeryje 
vadina net "Lietuvos Judo-J 
mis” tuos, kurie rašosi prie 
tos sąjungos.

Kogi klerikalai taip nusi-i 
gando "Piliečių Sąjungos?’’, 
Nejaugi šita organizacija: 
mano kenkti Lietuvos rei< 
kalams?'

Kaip tik priešingai, jos' 
tikslas yra remti Lietuvą.' 
Klerikalai kelia lermą prieš 
tą sąjungą dėlto, kad ne jie' 
jai vadovauja, o ji gauna: 
miniose didelio pritarimo.' 
Jie bijosi, kad per ta Sąjun-' 
gą nesustiprėtu liberalės 
sriovės intaka lietuvių vi-! 
suomenėj. Dėl to kunigai ir ' 
pradėjo šaukti per savo or-j- 
ganus, kad kas prisirašys 
prie tos Sąjungos, tas pa
taps judošium.

niai atsakom iaci už visas Aus
trijos nelaime-. -ie atsisakė 
eiti išvien su Rus jos Revoliu
cija buk tai dėlto, kad tuomet 
Austrija turė- numirti iš ba- 
dp.”
šiuose žodžiuose daugiau 

isterijos ir desj^racijos, ne
gu senso ir tiesos. 1 ikrybė* 
je Austrija ir '’cngi’ija yra 
argumentas ne prieš men
ševikus,” o prieš komunis
tus. Nes Austrijoj, kurią 
nuo pat pradžios valdo so
cialdemokratai. nors ir su
stiprėjo klerikalu partija, 
bet visgi socialdemokratai 
tenai užima dar stiprią po
ziciją. Tuo tarpu Vengrijoj, 
kurią buvo paėmė i savo ran 
kas komunistai, ir kurią jie 
buvo suvieniję su Maskva, 
— toj Vengrijoj šiandien 
siaučia baisiausia buržuazi
jos teroras.

Šito skirtumo gali nema
tyti tiktai chamunistai 
"Laisvės" pastogės.

iš

I.enkijoj —revoliucija; Afri- —. - T"~A~1 ~
koj — revoliucija; Meksikoj— I iTl 1 * I PQY*1 1 KITI Q
revoliucija. Kas-žin kode! dar I I ■ JL. V-A A A AAAlO
ji ant Marso ar Mėnulio nepa
garsino revoliucijos?” ! Jei šiandien kas manęs sų kariumenės eiles, jei pa- 
J. Degutis spėja, kad tas paklaustu — kurios valstv- 

revoliucingas : 
svė” pati fabrikuoja. Jis sa
ko, kad vienas "Laisvės" re
daktorių ir jo prašęs raši
nėti į "laisvę” šmeižiančių 
darbininkų organizacijas 
žinių.

"Mat mudu esam kaimynai rialistų, plėšikų _ir grobuo- 
iš Lietuvos”, sako J. Degutis, nių kaip lenkai. Lenkijos 
"tai gal jis manė, kad jis ga- šeimininkai tiek yra išėję iš 

lės mane papirkti. Rašyk, gir- doros vėžių, kad nesidrovi 
di. ką tik žinai apie tuos biau- savo gobšią ranką tiesti į vi- 
rybęs aidoblistus 'nedoro.’ o sas šalis, kad tik galėtų kuo 
aš sutaisysiu tavo straipsnius daugiausia svetimų turtų 
taip, kad jie pasirodys 'Laisvė- prisigrobti. Iš vienos pusės 
je' puikiausiais. Bet ašatsa-'jie smaugia ukrainiečius ir 
kiau jam, kad jeigu aš nore- J nori įlįsti į čekoslovakų kra
čiau ką nors rašyti prieš IWVV. Šią, iš kitos — stengiasi įsi- 
tai man nereikės nė į 'darbo veržti į musų respubliką, 

'Laisvę’užimti kuo daugiausia že- 
‘ mių ir įvesti savo lenkišką

I
I■ **,
j

Iš KUR "LAISVĖ” SEMIA 
ŽINIAS?

J. Degutis rašo "Proleta
ro" redakcijai laišką, prašy
damas, kad ji išrištų jam 
nesuprantamą klausimą. -Jis 
sako:

”Gal galėsit paaiškinti man 
iš kur 'laisvė' semia žinias? 
Nė jokiam kitam laikraštyje 
nesimato žinių, kokias skelbia 
veik diena dienon L.' Sulyg 
'Laisvėje’ tilpusiu žinių, tai 
Lietuvos buržuazinė valdžia, 
apie dešimts kartu buvo nu
versta; Varšuva apie tiek pat 
kartu buvo bolševikų paimta; 
Kapsukas apie penkis ar šešis 
kartus patapo Lietuvos sovie
tų Respublikos prezidentu, badauja.

žinias "Lai- bės valdžia yra žvėriškiau
sią, tad aš nenusistebėda
mas nei teisybei nei dorai 
galėčiau pasakyti: lenkų. 
Iš tikrųjų, nėra visam pa
saulyje kitos tokios tautos, 
kuri galėtų turėti tiek impe-

sistengtume daugiau sukur
ti šaulių burių, — tuomet 
neabejojamai turėtų iširti 
tos lenkų jėgos, kurios yra 
siunčiamos Lietuvai oku
puoti.

Daugiau drąsos, daugiau 
pasiryžimo dėkime šitam 
šventam darbui, tad patys 
greitai pamatysime, jog 
musų pastangos nenueina 
veltui. Susiorganizavę gin
kimės nuo lenkų plėšikų! 
("Liet Ūk.") M. Kanapinis.

tai man nereikės nė 
žmonių’ laikraštį 
kreiptis, man tada bile koks. mių i. 
plutokratu laikraštis duos tiek tvarką, 
vietos savo didlapiuose, 
tik aš panorėsiu.”
Taigi pasirodo, kad "L.” jP^iDimu.

J y* ■»

prilygti. Vakaru Europoje

Lenkus lygina prie keturkojų
Vienas "Keleivio” skaity

tojas iš Somervillės, Mass., 
rašo:

"Nei vienas alkaniausis 
i vilkas neturi tokio apetito 
ant mėsos, koki kožnas pa
liokas turi ant Lietuvos. 
Kada paliokas pradeda kal
bėti apie Lietuvą, tai seilės 
per jo barzdą pradeda vir
vėmis bėgti — net priklu 
žiūrėti! Nei viena alkana la
pė nedaro tokių vingavimų 
ir gudrybių, kokių paliokai 
apie Lietuvą kad daro, ir 
nei vienas šeškas negali tiek 
smirdėti, kiek paliokas lie
tuviams smirda. Bet vietoj 
Lietuvos, paliokai gaus kar
štą vinį per delną.

"Kada ruskiai buvo pra
dėję eiti ant Varšuvos, tai 
paliokai subėgę i bažnyčias 
ir sulindę po panelės šven
čiausios sparnais šaukėsi i 
dangų pagalbos ir krokodi- 
liaus ašaromis laistė Jėzaus 
širdį. Bet dabar jie patįs 
jau pradėjo pulti ant sveti
mos žemės. Dabar jie už
miršo ir panelę švenčiausią, 
ir Jėzaus širdį, ir dešimtį 
Dievo prisakymų! Žvėris!”

kiek Lenkų melai visoje Euro
poje leidžiami nematytu 
—.-x---- šituo atžvilgiu

yra tikras melagių organas.
šituo žvilgsniu ji T\ ? T".. .’”T “
ir kapitalistų gatvinius Ienkai stengiasi įtikinti vi- 
šhmštiK ;suomenę, kad lietuviai einą

2________ j išvien su rusais bolševikais,
iri! i-i VGKTP' ^a<^ rusų bolševikai stovį REIKALAI JA V OK1E- užpakalyje lietuvių ir pade-

TIJOS 894,500 GALVIJŲ, Ją kariauti prieš lenkus ir 
Sąjungininkai pareikšta- Bet kai santarvės ir Tau- 

vo, kad Vokietija duotu Sąjungos atstovai isitiki- 
894.500 galvijų: 10,000 bu - na, jog lietuviai neina išvien
lių ir 500,000 melžiamų kar- ?u bolševikais, tada lenkai 
viu Francuzijai, 11,150 kar- ima kitaip kalbėti ir teisinti 
viu Italijai, 210.000 Belgijai *aYe ka^ esą Jiems rei- 
ir 15700 Serbijai. Vokietijos ^eję pulti lietuvius dėl tam 
didžiumos socialistų šuva- nkrų strateginių atžvilgių, 
žiavimas nutarė ‘tam reika- n®s nisai dar nesą išėję iš 
lavimui priešintis, nes Vo- Lietuvos teritorijos. Toliau, 

. kietijos žmonės ir be to jau enkai Pareiškia nepulsią 
i Lietuvą tuomet, kai rusų, ar
mija išeisianti iš Lietuvos 
žemės. Bet kai rusų armija 
išėjo ir nė vienas jos karei
vis nepasiliko Lietuvos že
mėje, lenkai nepaisydami į 
pirmiau duotus savo pasiža
dėjimus varo save kruvinąjį 
darbą toliau. Nors lenkai ir 
davė Tautų Sąjungai pasi
žadėjimą toliau nebeeiti ant 
Vilniaus, tečiaus tą savo pa
sižadėjimą jie nelaiko, ir bu
tų jau senai užėmę visą Lie
tuvą, jei musų kariumenė 
jiems nekliudytų.

Žvėriškumo jausmų pas 
tuos lenkus yra daugiausia. 
Dabar tik sužinota tikrai, 
kad lenkai musų belaisvius 
visiškai nurengia ir duoda 
kokius skarmalus arba daž
niausia pusnuogius palieka. 
Taip pat belaisvius lenkai 
labai kankina. Ne kitaip jie 
elgiasi su ramiais žmonė
mis, kur tik jie gauna savo 
koją įkelti. Štai užimtose jų 

i vietose, palei Varėną, Drus- 
. kenikus, Marcinkonis, Šei
rius ir kitur, beveik perdėm 

■ apiplėšė valstiečius ir ūki
ninkus, atimdami iš jų ja
vus, gyvulius, net drabužius 
ir pagalves. Tokio barbariz
mo dar nėra matęs visas pa
saulis. Nenuostabu todėl, 
kad net kai kurie tikrieji 
lenkai nebegali pakelti savo 
valdžios naštos ir nori ją‘ 
nusikratyti.

Savo plėšikiškiems dar
bams varyti lenkai pasirin- 

! ko įvairius kelius Lietuvoje, 
j Vieni jų šnipinėja, kiti de
zertyrais tyčia bėga iš len
kų kariumenės į musų pusę, 

i kad lengviau galėtų šnipinė- 
i jimo darbą varyti, treti 
apsimeta bolševikais ir va- 

, ro bolševizmo propagandą, 
i ketvirti — padirbinėja lie
tuvių pasus. Bet visų šitų 
grobuonių vienas tikslas — 
pražudyti Lietuyos respub
liką.

Turėdami prieš akis to
kius priešininkus, mes turi
me gintis. Tegul niekas ne
mano, kad lenkai esą nesu
laužomi Kaip tik paskuti
niai mūšiai yra parodę, kad 
ir didelėms lenkų kariume
nės dalims nelengva pastų- 
mėti mažąsias musų dalis. 
Ir jei tik mes dar pasisteng
tume labiau sutvirtinti mu- ,

tikrų strateginių atžvilgių.

>» I iKeleivio” Bendrove
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PLEKAS POPIEROS DIRBTUVEI.

BENDROVĖ INKORPORUOTA MASSACHUSETTS VALSTIJOJ.
VALDŽIOS UŽTVIRTINTA KAPITALIZA( IJA....... $250,000.00
ŠĖRŲ KAINA.......... -............................................................ $5.00

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

Tuo tikslu Bendrovė parduoda Šerus ir kelia kapitalą. Visi pinigai už 
Šerus eina į Bendrovės kasą. Kaip tik susirinks pakankama suma, Bend- 
lovė tuo jaus siųs Lietuvon komisiją kad užpirktų nlotą girių, kurios da
bar gana pigios, ir pa:- inktų tinkamą vietą popieros dirbtuvei. Gali būt, 
jog "Keleivio" Bendrovės fabriką sušvilps ant Nemuno krantų jau atei
nančią vasarą.

"Keleivis" gi keliaus po Ameriką kaip keliavęs. Nuo Nauju Metų jis 
jau pereina Į Bendrovės rankas su visa spaustuve, mašinom, namu, kny
gom, krautuve ir visu bizniu. Jo savininkais tuomet bus šėrininkai, kurie 
nusipirks "Keleivio” Bendrovės šėrų. Tie šėrininkri bus taip pat savinin
kais ir popieros dirbtuvės Lietuvoje, Kuomet ji Įsikurs, ir laikraščio, ir 
visų kitų daiktų, kokių Bendrovė tenai Įsigys.

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

Rašykit tuojaus kiek Jus imsit. Neužmirškit, kad drąsiems priguli pa
saulis.I s 
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APLIKACIJA.
Išpildyk šitą aplikaciją ir prisiirsk "Keleivio” Bendrovei šiuo adresu:

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

Aš, žemiau pasirašęs, šiuomi prannešu, jog aš noriu būt "Keleivio" 
Bendrovės nariu. Tuo tiksiu aš užsisakau.............šėrų, po $5.00 Šeras, ir
prisiunčiu $........ Meldžiu įrašyti mane į Bendrovės nariu skaičių ir
prisiųsti mano šėrus.

Vardas ir pravardė .........................................................................
Adresas................................... . . ............ .........................................
Miestas................................... ......................................................

■

Ar atpigs namai?
Šitą klausimą gvildena 

vienas statybos dalykų žino- 
vas "New Yorko Times’e.” 
žmonės yra tos nuomonės, 

: jis sako, kad ateinantį pava
sari namai bus daug piges
ni, negu jie dabar yra. Pa
viršium žiūrint, rodosi, kad 
ištfesų prie to ir eina, jis 
sako. Pavyzdžiui, nesenai 
laikraščiai daug rašė, jog 
statybos medžiaga atpigusi, 

i Kiti vėl aiškino, jog namų 
kainos jau pasiekė augš- 
čiausio laipsnio ir dabar jos 
turės kristi kartu su kitų 
dalykų kainomis.

Bet tai tik paviršutiniai 
ženklai

Kad tinkamai kalbamąjį 
klausimą supratus, ”New 
York Times’o” rašytojas pa
taria žiūrėti dalykų, kurie 
sudaro namų rinkos pama
tą. Visų pirma reikia žinoti, 
jis sako, kad laikraščiuose 
išbubnytas statomosios me
džiagos kainų nupuolimas 
yra netiesa. Kainos šiandien 
yra tokios pat, kokios jos 
buvo 10 mėnesių atgal. Nuo 
to laiko, kaip kainos pasie
kė dabartinės augštumos, 
statomosios medžiagos be
veik niekas nėra pirkęs, ir 
visi namai, kurie šiandien 
parsiduoda, yra statyti iš 
pigesnės medžiagos. Ir jei
gu namai yra brangus da
bar, tai statant juos vėliau 
jie turės būt da brangesni, 
nes negalima tikėtis, kad 
statybos darbas ar medžia
ga atpigtų iki ateinančio 
pavasario. Darbininkai rei
kalauja vis da didesnių algų, 
tai ką jau kalbėti apie pi
gesnes kainas.

Antras dalykas, kuris pa
laiko statybos kainas, tai pi
nigų rinka. Dabartiniu lai
ku bankai pinigų namams 
statyti visai neskolina. Jei
gu gauni kur paskolos, tai 
kartais reikia mokėti iki 15 
nuošimčio palukų, šitaip 
dalykams stovint, negalima 
nei tikėtis, kad namai atpig
tų. Jie gali tik daugiau pa
brangti. _______amI
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
NORWOOD, MASS. 

Jukelio tirados.
Paskutinėj sąvaitėj spalių 

mėnesio Norwoode paskli
do stebėtini apgarsinimai. 
Stebėtini ne tuomi, kad bu
vo garsinama, jogei 31 d. 
spalių atsibus koncertas ir 
prakalbos, kur kalbėsiąs 
Jukelis, bet tuomi, kad pla
katuose parašyta, jog šią 
pramogą rengia bendrai D. 
L K. Keistučio Draugystė, 
Lietuvių Vienybės Draugy
stė ir Lietuvių Socialistų 
Namo Bendrovė. ' 
bėję gi plakatuose įvardin-l 
tos draugystės apie tokių 
prakalbų rengimą nei ne
sapnavo. Išsyk buvo many
ta, kad gal būt spaustuvė, 
kuri spausdino šiuos plaka
tus, kaip nors per apsiriki
mą įdėjo vardus viršui pa
minėtų draugijų. Bet atėjus 
prakalbų laikui, pirminin
kas P. M. irgi pasakė, kad 
šias prakalbas surengė są
ryšis iš viršminėtų draugi
jų. Ką draugijos pasakys 
apie jų vardų naudojimą, 
aš nežinau. Vienok, mano 
supratimu, nereikėtų tuos 
kūdikius dvasioje bausti.

Koki prakalbų rengėjai, 
toks ir jų kalbėtojas Juke
lis. Jis toli žiuri, bet mažai 
mato. Jo visa prakalba buvo 
pilna nesąmonių. Žingeidu
mo dėlei čia paminėsiu kelis 
jo prakalbos "faktus”. Štai 
jie:

"Tautų Lyga priskyrė 
Francijai Lenkiją, Ameri
kai Sibirą, o Angijai Lietu
vą. Tautų Lygą valdo vienas 
Morganas. Bolševikai neat
silaikė prieš lenkus todėl, 
kad raudonarmiečių gene
rolai parsidavė. Anglija 
nedrūta ir kaip grius Angli
ja, tai grius Lietuvos dabar
tinė valdžia, o tuomet Įvyks 
sovietai.”

Juokas ima klausant tor 
kių kvailu Jukelio argnmen- • 
tų. Lenkija priklauso Fran- __ . . ... ..
cijai, o Lietuva Anglijai. Ir Į ^a',oė]°, ^.°.HS tai zn}°gėiis iš 
dabar, kuomet Franciios i Philaaelphijos, \ardu Julius 
lenkai briaunasi i Anglijos 
Lietuvą, Anglija tyli.

Ant galo jis ve ką pareiš
kė: "Skaitau laikraštį
’Draugą’ ir tas laikraštis 
svarbesnis už visus Ameri
kos lietuvių laikraščius (Ar 
ir už "Laisvę” svarbesnis ?- 
P.). ’Draugas’ kartą para
šė, kad bolševizmas neišven
giamai Įvyksiąs.’’ Gaila, kad 
tasai naujas "Draugo” skai
tytojas neperskaitė, kokią 
"D.” išvadą iš to padarė. 
Ten buvo pasakyta, jogei 
bolševizmas išdygo kaipo 
piktžolė iš šio surėdymo mė
šlyno, o liaudis, paragavusi 
tos piktžolės kartybių, nu
mes bolševizmą ir tada pra
žydės krikščioniška demo
kratija. Ar Jukelis užgiria 
iš šią "Draugo” išvadą? Jei
gu taip, tai kodėl tokiam Ju- 
keliui nenueiti į bažnytėlę ir 
pasisveikint su klerikalais? 
Berods Jukelis nėra tam 
priešingas. Jis pagyrė kata
likų maldingumą. Esą, kata
likai, sekdami paskui kuni
gus, tikisi dangaus karalys
tės, bet ko gali tikėtis lais
vamaniai, sekdami paskui 
saliuninktis? Pagal Jukelį 
išeina, kad laisvamaniai yra 
girtuokliai, o katalikai ne
kalti avinėliai.

Ant pabaigos tasai savo 
rūšies pustelninkas spardės, 
šokinėjo, rankų pirštus lau
žė šaukdamas: "Salin iš mu
sų tarpo žalčiukai biznie
riai, šalin advokatai ir dak
tarai!” Paėmė mane kvailas—^ ~—
juokas. Na, manau sau,'pribuvę iš Bostono blaivy- 
kad taip jam bešūkaujant, bės agentai įvarė saliunin- 
truktų pilvas, ar nesišauktų j kams nemažai strioko. Pra- 
jis tuomet prie savo karna- dėjo daryti kratas ir rado 
roto biznieriaus kriaučiaus nemažai degtinės. Daugelis 
žiurinsko kelnes susiūti ir buvo suareštuoti ir stovi po 
prie buržujaus daktaro pil- kaucija. Jų tarpe ir vienas 
vą "pafiksyti”? Pagalios jis lietuvis, 
pats prisipažino, kad nuo J. Tamulionis.

"ašahų salos" ji išgelbėjo SPRINK VALEY, ILL. 
advokatai. Vadinasi, spiau- .... , . . ....... 1 Darbui n* kiti dalvkai.na į tą suling iš kurio van- * - •
denį gėrė. * i Darbai šioje apielinkėje

Po prakalbų buvę garsin- angliu kasyklose tuo tarpu 
tas koncertas. Bet loncerto gerai. Kasyklos čionai 
kaip ir nebuvo. L. kfe. Cho- nešaujamos. Darbininkai 
ras sudainavo keliamą rusų turi iškirsti anglis su pikais, 
dvasios dainų. Dainavo pra- Anglis žema, tarpe trijų ir 
štai. Berods, bliovė dar ir ' 
tikrieji rusai, bet šiukštu 
buvo klausytis. Nežinia ka
me priežastis. Pirmiau LLR 
Choras ir rusų vyrai sudai
nuodavo neblogai. Turbut 
viskas buvo taikoma prie

keturių pėdų augščio. Kirs
dami anglį iš akmens ir že- 

. mės angliakasiai atitranko 
rankas, taip kad naktyje jos 
tirpsta. Darbai sunkus ir 
menkai apmokami. Už tono 
iškasimą gauna vos $1.37, o 
kompanija toną parduoda 
po $6.50. Beto, angliaka
siai skundžiasi, kad kompa
nija, sverdama anglis, nuva
gia po kelis šimtus svarų 
nuo kiekvieno darbininko. 
Nors angliakasiai ir sunkiai 

Tūlas vyriukas Mikolas I neg’ali daug
Zalga, beskaitydamas “Lai-! L'zdir^)tl- L pjjos sekretorius, 

išėjo iš proto. Jisai idel pavyzdžio įsrokavo vie-

.v~ skelbiamai neapvkan- t<as^; ang]i jr padalinęs pro
tai prieš kitus, kad negalė- P0r£101?a^ai ”n<T 1Q 
damas kitiems blogo pada-į 
ryti, pats nuėjo i beprotna- lenos 
mį, kur 14 d. spalių 
per langą nuo trečio 
to ir užsimušė ant 
Čia yra ir daugiau 
"Laisvės" fanatikų, 
irgi kada nors paseks Mai- 
kutį.

Spalių 22, 23, ir 24 atsibu
vo kokių tai biblijos studen
tų prakalbos. Kalbėjo tūlas 
žmogelis net iš Chicagos. 
Pasakojo jisai apie -Judo- 
šiaus karalystę ant žemės, 
apie tai, kada ateis Kristus 
ir kas yra anti-kristus. Savo 
prakalbose jisai daugiausia 
tarkavo kunigėlius. Kiek 
pas tą biblijos studentą yra 
teisybės, nežinau. Betgi vie
nas jo prakalbose dalykas 
yra geras, kad jis mokina 
mylėt artimą savo kaip pats 
save.

24 d. spalių, vakare, atsi
buvo dar vienos prakalbos. 
Jas surengė- LDLD. kuopa.

Tikreny- Jukelio tirados.
Patriotas.

PITTSBURGH, PA. 
Margumynai.

svę,”
taip buvo įsitikėjęs 
vės” !

”Lais- P° šafto-per ištisą metą iš-

t

ir ištraukia iš jų paskuti-; 
nius centus. Sulaukę m-lė-* 
lios bėga i bažnyčią padėka- į
vot dievui už pasekmingą 
biznį. . , .

Ponai sahuninKai. meskit 
savo tamsų bizni. 0 užsiim- 
kit naudingu darbu ir pla- 
tinkit apšvietą tarpe žmo
nių, tuomet nereikės bijot 
korespondentų.

ši lakoj o K 'ietkas.

, IVORCF.STER, MASS.
Didelė lietuvių demonstra
cija Le«kų kunigas ir poli
cijas bego skųstis miesto 
valdžiai prieš nešamas iš

kabas.
7 i lapkričio čia Įvyko di

delė lietuvių demonstracija 
prieš lenkus grobikus, pa
rengta pasidarbavimu Lie
tuvių Piliečių Sąjungos 
skyriais. Lietuvis kunigas, 
kuris klebonauja lenkų pa
rapijoj ir lenkbernis poli- 
cistas bėgo skųstis miesto 
valdžiai prieš nešamas de
monstrantų iškabas. Val
džia uždraudė tas iškabas 
nešti ir policijantai pradėjo 
nuo marguojančių jas ati
minėti. Vienok lietuviai ex- 
kareiviai, uniformose daly
vavę demonstracijoj, dau
gumą tų iškabų atsiėmė 
nuo policistų atgal ir nešė.

Po demonstracijai atsibu
vo du masiniu susirinkimu. 
Piaza teatre ir Hįbernian 
svetainėj, kur tilpo tik apie 
po 2500 žmonių. Taigi dau
gumui svetainėse pritruko 
vietos. Kalbėjo kunigas J. J. 
Žilius ir vietiniai.

Vakare kalbėjo advoka
tas F. J. Bagočius. Aukų 
Lietuvos ginimui iš viso su
rinkta virš 3000 dolerių.

Reporteris.

LAH’RENCE, MASS. 
Protesto mitingas.

31 d. spalių, miesto parke 
atsibuvo milžiniškas protes
to mitingas prieš lenkus 
grobikus. Apie antrą valan
dą po pietų Į parką susirin
ko apie 5000 lietuvių ir kita 
tiek svetimtaučių. Daugelis 
lietuvių atmaršavo nuo Lie
tuvių Ukėsų Kliubo svetai
nės, nešdami lietuviškus vė’ 
liukus ir tam tyčia padaly
tus parašus. Šugriežus be- 
nui amerikonišką himną 
pirmininkas Z. Jankauskas 
perstatė kalbėti miesto ma
jorą W. White.Majoras kal
bėjo trumpai. Rodydamas 
pirštu i Suv. Valstijų vėlia
vą jis pasakė: "Šita vėliava 
stovi už visų liuosvbę." Šitie 
majoro žodžiai ’ tai buvo 
skaudi ironija lietuviams. 
Nors Suv. Valstijų vėliava 
stovi už visų liuosybę, bet 
tos vėliavos nešėjai Wa- 
shingtone atsisako pripa
žinti liuosybę Lietuvai.

Antras kalbėjo neprigul- 
mingos parapijos klebonas 
kun. šleinvs. Jis kalbėjo 
karštai ir jausmingai.

Trečias kalbėtojas, rodos, 
nuo žydų tautos, 
angliškai.
nribuvo ir adv. F. J. Bago
čius, kurio pasirodymą pub
lika priėmė smarkiu delnų 
plojimu.

Pagalios pirmininkas per
statė kalbėti adv. Bagočių. 
Pirmu atveju jisai kalbėjo 
angliškai apie Lietuvos is
toriją ir apie dabartini Lie
tuvos padėjimą. Kalbėtojas, 
rodydamas pirštu i Suv. 
Valstijų vėliavą, pasakė: 
"Šita vėliava buvo nešama Į 
tranšėjas, idant apgynus vi
sų tautų liuosybę. ypač ma
žų, pavergtų tautų. Ir mes. 
lietuviai, nešėm tą vėliavą 
ir guldėm savo galvas var
dan tautų liuosybės, o ką 
mes šiandien už tai turime? 
Lenkai terioia musų kraštą 
ir žudo musų žmones, o mes, 
mokėdami visokias karės 
taksas, prigelbstim nupirk
ti lenkams kulkas, kuriomis 
ue žudo musų krašto žmo
nes." Baigdamas kalbėti 
gerb. kalbėtojas liepė vi
siems energingai protestuo
ti priešais siuntimą S. V. 
amunicijos lenkų grobi
kams.

Antru atveju adv. Bago
čius kalbėjo lietuviškai, nu
rodydamas lenkų dvarponių 
(šlekcicų) nusibankrutiji- 
mą ir lindimą kaip kokios 
ilgaveidės i svetimas bulves. 
Tikintiems kalbėtojas pasa
kė: "Kurie meldžiatės baž
nyčioje ir šaukiat: nuo pa
vietrės, bado, ugnies ir vai
nos išgelbėk mus, viešpatie! 
Prie to visko pridėkit: ir 
nuo lenkiškos kiaulės išgel
bėk mus, viešpatie!" Sulen
kėjusiems lietuviams tuos 
pačius žodžius pakartojo 
lenkiškai.

Po prakalbų buvo išnešta 
ir su didžiausiu entuziazmu 
užgirta protesto rezoliucija. 
Nors tos rezoliucijos ir ma
žai ką gelbės, bet vistik mu
sų pareiga yra pareikšti vie
šai Suvienytom Valstijom 
ir visam pasauliui, jog lietu
viai nesutinka lenkams ver
gauti.

Užsibaigus lietuvių pro
testo mitingui, prasidėjo ai
rių gedulinga demonstraci
ja delei numarinimo Angli
jos kalėjime McSwiney ir 
kitų Airijos revoliucionie
rių.

lėbauja, o jus broliai darbi
ninkai, dirbdami ten rytuo
se. juos palaikote. Milionie- 

■ riams čia smagu gyventi, 
•les žiemos nėra, visuomet 
šilta, gražu, per ištisus me
lus rožės žydi. Lietaus čia 
dar nėra buvę nuo sausio 
nėnesio.

šioj apielinkėj daugiau
sia dirba krutumus paveiks
lus. Ką matote krutumus 
paveikslus iš viso pasaulio, 
tai vis daugiausia daryti 
čia, prie lx>s Angeles.

Pacific vandenyno pa
kraščiuose maudynės atda
ros )>er ištisus metus. Kiek
vieną dieną prie maudynių 
daugybė pusnuogių mergai
čių daro parodas <kai Bos
tone vyčiai).

Lietuvių Pasadenoj žinau 
tik vieną. Los Angeles, sa
koma, yra lietuvių apie pora 
šimtų, bet didžiuma jų pra
turtėję ir ištautėję.

Darbai miestuose eina ne
blogai. Uždirbi daug, liet ir 
praleidi daug, nes viskas ne
apsakomai brangu. Dirbant 
ant ūkių galima sučėdyi 
apie 1200 dol. i metus.

Daugumas atvažiuoja čia 
sveikatos jieškoti. Bet juk 
motina saulė visur ta pati 
šviečia, taip rytuose, taip ir 
čia, tik reikia mokėt ja nau- ; 
Jotis.

rumford. m e.
Diskusijos.

31 spalių Šv. Roko drau
gystė parengė diskusijas le
moj: už kokią partiją lietu
viams geriau butu balsuoti? 
Prisirinko žmonių pusėti
nas būrelis, bet diskusuoti 
niekas nepradeda. Tuomet 
uirmininkas pakvietė J. 
Kaulaičią padaryti pradžią. 
Tasai trumpai peržvelgė vi
sų šešių kandidatų progra- 
mus ir apsistojo ant socia
listų kandidato E. V. Dėbso, 
^atardamas visiems pilie
čiams už ji balsuoti. J. Kati
laičiai apsistojus ir vėl nie
kas neima balso. Tuomet ta
sai pats K. pradėjo aiškinti 
socialistų programą ir Dėb
so nuopelnus. Čia komunis
tams pasidarė karšta ir jie 
□radėjo atakuoti socialistus 
ir jų kandidatą Debsą. Tuo 
iau komunistas Važnis pra
dėjo pasakoti, kad jis gvve- 
nęs AVisconsin valstijoj, o 
socialistas Bergeris buvęs 
majoru ir kankinęs darbi
ninkus. Jam buvo paaiškin
ta, kad Bergeris nebuvo jo
kiu majoru, o tik kongres- 
manu. Potam komunistas 
Lukas taipgi pradėjo j .aša
koti apie socialistų baisvbes 
ir niekinti Debsą. Girdi, jis 
rra toks pat kapitalistų par
sidavėlis, kaip ir kiti. Čia 
T. K. pastebėjo: "Aš bučiau 
h’nksmas, jeigu ir mano opo
nentai gautų nuo kapitalis
tų tokią malone, kokią gavo 
Debsas už prikišamą jam 
□arsidavimą — tai yra 1Q 
metų kalėjimo." Relei šitos 
pastabos žmonės smarkiai 
suplojo rankomis, o komu- 
įistėlis susigėdęs atsisėdo.

Dar vienas komunistas 
oradėjo šūkauti, kad lietu
vių esama milionierių, kad 
Amerikoj esą keturi lietu
viai milionieriai — du Wa- 
terbury. viens New Rritain 
ir viens Chicagoj. Lietuvos 
atstovas Vileišis irgi esąs 
milionierius. Kuomet jo pa
klausta. iš kur jis žinąs apie 
.uos milionierius, tad smar
kuolis komunistas atsakė, 
iogei jis .mos žino, nes jie 
bankuose dirbą.

Tai 
<oks . ....................
□rotas ir koks jų išsilavini-

1S

angliakasių 
jogei ant 

_____ vienam darbininkui 
iššolTo 1 išPuola po tr*s tonus *r 

išvarų. Kadangi už toną mo- 
D—po $1.37, tai dieninė 
darbininko alga išeina po 

; $4.80. Kituose šaftuose, 
kur darbas prastesnis, iš- 

! puola dar mažiau. Iš to 
menko uždarbio dar reikia i 
liniją užsimokėti, kasyklom 
įrankius ir drabužius pirkti. 
Reikia žinoti, kad pereitais 
metais buvo mokama už 
iškasima tono anglies tik po 
$1.13. Tik nuo pereitos žie
mos pakelta daugiau.

Pereitą metą angliakasiai 
streikavo, reikalaudami pa
kėlimo mokesties, bet nieko 
nelaimėję sugrįžo prie dar
bo. Rugsėjo mėnesy, š. m. 
kompanija pakėlė algą dir
bantiems nuo dienų, bet dir
bantiems nuo tonų nekelia. 
Matomai, baudžia už tai. 
kad i streiką buvo jšėię. 
Nuo tonų daugiausia dirba 
ateiviai, o nuo dienų ameri
konai. Dabar dieniniai už 

■ 8 vai. darbo gauna po $7. 50.
Unijos viršininkai irgi 

nekoki. Taip, laike paskuti
nio streiko jie aiškiai ėjo 
orieš streikierius. Jie net 
unijos pinigus naudojo su
laužymui streiko. Supranta
ma. šitaip dalvkams stovint 
ateiviai angliakasiai, nors 
ir prasčiose darbo aplinky
bėse būdami, negali skelbti 
kovos kompanijai ir ją lai
mėti, todėl kad prieš juos 
eina ir unijos viršininkai ir 
dieniniai darbininkai, ir ku
nigai ir visoki biznieriai. 
Kas-kas, bet biznieriai klai
da. daro eidami prieš darbi
ninkus. Jeigu angliakasiai 
mažai uždirba, tai, supran
tama, tuomet ir biznieriams 
mažai iš jų biznio.

Gyventojų skaičius čia ne
tik nepakilo, bet dar suma
žėjo. Sunkios dąrbo aplin
kybės priverčia žmones ap
leist šią vietą.

Tūlas laikas atgal "Kelei
vyje” tilpo korespondencija 
kurioje buvo klaidingai pa
sakyta. kad čia nėra SLA 
kuopos. Seniaus čia gyvavus 
SLA. kuopa mirė, bet dabar 
švento Petro_ ir Povvlo d»*- 
stė numetė savo šventą var
dą ir pristojo prie SLA., su
tverdama tokiu budu naują 
SLA. kuopą, šita kuopa ge
rai gyvuoja.

Taipgi musų saliuninkai 
rugoja, kam ten buvo rašy
ta, kad jie degtinę dirba ir iš 
ten protą semia. Nors jie ir 
rugoja, bet ten buvo parašy
ta tikra tiesa. Musų saliu
ninkai dėl laikraščių ir kny
gų gailisi keliu centu pra
leisti, o visgi "kytrais" nori 
būt. Prisidirbę "moonshine" 
suka žmonėms protus. Dėl 
pasek mingesnio iš darbinin
kų centų viliojimo jie pasta
to už baro savo moteris ir 
dukteris. Tos erzina vyrus

vietos'karną po $1.37, 
tokių Į 
kurie

z:

I Daubaras. Nusivilkęs ap- 
siautalą, pradėjo drožti apie 
Lietuvos valdžią. Visus savo 
prakalbos "faktus-’ jisai bu
vo pasisėmęs iš "Laisvės” 
šaltinio. Pradėjus tam neva 
kalbėtojui karščiuotis ir dra 
skytis ant pagrindų, žmonės 
ėmė kilti nuo sėdynių ir eiti 
laukan. Kalbėtojas, rodos 
gatavas šokt nuo pagrindų 
ir griebt už gerklės kiekvie
ną, kuris ne taip mąsto, kaip 
"Laisvė" rašo. Na ir išliejo 
jis tulži ant sau nepatinka
mų ypatų ir ant Lietuvos 
valdžios. Kokius "gražius” 
žodelius jisai savo kalboje 
vartojo, tai nei neminėsiu, 
nes vistiek "Keleivis" jų ne
talpins.

Tai mat prie ko priėjo 
musų komunistai. Jie kei sto 
dvasia nuodija žmonių šir
dis ir ardo vienybę tarpe 
darbininkų.

Prakalbose buvęs.

PROVIDENCE. R. I.
Išgąstis saliuninkams.
Nors Providence darbai 

sumažėjo, vienok žmonės 
karčiamas lanko, kai airiai 
bažnyčias. Šio miestelio po
licija i girtuokliavimą ma
žai tekreipia ątydos, nes po
licijos viršininkai irgi ne 
blaivininkai. Degtinė ir taip 
vadinama "moonshine” bu
vo pardavinėjama viešai, 
prie baro. Saliuninkai dary
davo gerą biznį. Bet štai

matot, skaitytojai, 
musų komunistėlių

mas. .
Po diskusijų buvo leidžia

ma per balsus, kas už ką 
balsuos. Didžiuma pakėlė 
rankas už socialistus. Iš ko
munistu vieni nuo balsavi
mo susilaikė, o kiti kėlė ran
tas už republikonus.

Jonas Inkognito.

ST. CHARLES, ILL.
Jaunimo apsnūdimas.
Nors musų kolonijoj yra 

nemažas būrelis jaunimo, 
?et veikimo jokio nesimato. 
Miega visi rankas sudėję 
neapsietos miegu. Yra ke- 
.ios palaipinės draugystės 
>et ir tos nieko neveikia. 
Didžiuma musų jaunų vyrų 
iuosą nuo darbo laiką pra- 
eidžia bolėmis ir kazyro- 
mis iš pinigų belošdami. 
<aip kada ir makaules vieni 

antriems aplygina naminių 
svaigalų prisitraukę.

Laikas jau butų nublašky
ti tamsybes rukus nuo akių 
ir imtis už naudingo darbo, 
gyvenamoji valanda yra 
mums labai svarbi.

Pakeleivis.

. kalbėjo
Jam bekalbant

Malūnų Gizelis.

C. Ričerdas.

PHILADELPHIA, PA.
Kun. Kaulakio metavonės.

Kuomet pas mus lankėsi 
kun. Žilius, tad per prakal
bas Philadelphijos daktarai 
pusėtinai pagai bino kun. 
Kaulaki už nesidarbavimą 
Lietuvai. Tad ar tikėsite, 
kun, Kaulakis, sulaukęs ne- 
dėldienio, kad jau davė, tai 
davė Philadelphijos dakta
rams iš sakyklos. Pagalios 
atsisuko altoriaus linkui, 
išskėtė rankas, puolė ant ke
lių ir ėmė šaukt: "Dieve, tik 
tu vienas žinai švenčiausia- 
me sakramente, kiek geroj 
aš Lietuvai padariau ir dar 
padarysiu!’’ Nors ir prieš 
altorių, bet vistik teisybės 
nepasakė. Turėjo pasakyti 
sekančiai: "Dieve, netik tu 
vienas žinai, bet ir visi Phi
ladelphijos 
kiek aš esu 
ladelphijos 
ir plakatų 
savo ; ’

IVESTFIELD, MASS. 
Iš lietuvių judėjimo.

Kaip kitur, taip ir pas 
mus prasidėjo žymus lietu
viu judėjimas. Prisitvėrė 
Įvairių draugijų, kaipo pa- 
šalpinių, taip ir idėjinių. 
Tik gaila, kad nėra nei vie
nos tikrai pirmeiviškos 
draugijos.

Prasidėjus lietuvių judė
jimui, musų kolonijoj atsi- 

I rado nemažai ir korespon- 
I dentu, kurie mėgsta šmeižti 
tą judėjimą. Ypač tuomi pa
sižymi "Darbininko” kores
pondentas. Taip, "D.” Nr. 
’26 tūlas šmeižikas, pasiva
dinęs Dailvde, dergia atsi
buvusias 31 d. spalių Lietu
vos Piliečių Sąjungos pra- 
ka'bas, vadindamas "sieke
lių sąjungos krikštynomis." 
šiose prakalbose likosi par
duota Lietuvos Laisvės Bo
nų už 500 dol. ir Lietuvos 
šauliams surinkta apie 200 
dol. Taipgi daugelis lietuvių 
prisirašė prie Lietuvos Pi
liečių Sąjungos.

Jeigu "Darbininko" ko
respondentas šitokias pra
kalbas šmeižia, kuriose pa
daryta tiek naudos Lietu
vai, tai jis pats yra slekeris 
arba Lietuvos išgamos Pil
sudskio rėmėjas.

L. P. S. Narys.

žmonės žino, 
prikenkęs Phi- 
veikėjams. Net 
dalintojus nuo 

avinyčios nuvaikiau, 
kad tik žmonės nesužinotų 
apie lietuvių veikėju pareng 
tus susirinkimus." Tai bent 
teisybė butų buvus.

Kun. Vilimo prakalba.
21 d. spalių čia kalbėjo 

kun. Vilimas (Vilimavičius) 
tas pats, kuris kadaise Pa
ryžiuje ir Šveicarijoj buvęs, 
šiaip sau nukalbėjo nepeik
tinai, nieko neužkabino. Tik 
gaila, kad perdaug bajoriš
ko kvapo jis turi. Dabarti
niu momentu, kuomet lenkų 
•veržimasis Lietuvon eina 
visu smarkumu, tad reikėtų 
šitas dalykas nušviesti žmo
nėms kuoaiškiausia. Vienok 
kun. Vilimas tą viską taip 
gražiai užglostė, kad tar
tum lenkai ne priešai, bet 
geriausi Lietuvos draugai.

Į šias prakalbas atėjo žy
dų laikraščių reporteriai ir 
šiaip keli žydeliai. Nekurtos 
"čia augę" Katalikės mergi
nos, patėmyję žydelius, pra
dėjo iš jų visaip tyčiotis, ro
dydamos liežuvius, žydeliai, 
pastebėję, kad iš jų tyčioja
si, apleido svetainę. Toks ne- 
kulturiškas tų merginų pa
sielgimas daro gėdą visiems 
lietuviams, šioje sunkioje 
lietuvių su lenkais kovoje, 
žydų simpatijos yra lietuvių 
pusėje, tad ir lietuviams rei
kėtų būti draugiškais su to-

Aukos Socialdemokratams.

PASADENA, CALIF.
Milionierių miestas.

Pasadena— tai yra Suv.
Valstijų milionierių mies-..^ 
tas. Daugumas jų atvažiuo-( kiais žydais, o netyčiotis iš 
ja iš rytinių valstijų, nusi- jų.
perka čia dailius namus ir šarka.

"Keleivio" Nr. 38, social
demokratų auku atskaitoj 
Įsiskverbė zeceriška klaida: 
tenai buvo sustatyta: "Nuo 
LSS. 133 kuopos iš Nor- 
wood, Mass.. per drg. A. 
Liutkų, $2.2b." Turėjo būt 
nuo tos kuopos, per drg. A. 
Liutkų, .$4.26.

Taigi nuo 133 kuopos pri
dedama prie įplaukų $2.00

Drg A. Baltuškienė Bro- 
oklyne surinko 3.25

Nuo LSS. 209 kuopos iš 
Tolleston, Ind.. per d. M. Ti- 
tiški atėjo 16.00

Nuo LSS. 116 kuopos iš 
Detroito, per d. J. J. Straz
dą 10.00

"Kei." Nr. 38 buvo 227.36

Viso labo $258.61
S. Michelsonas.

LSR. Fondo Ižd.
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Edisono “Telefo 
nas į dangų”.

Amerikos laikraščiuose mus dalykus. Ir jeigu šitas 
andai pasirodė žinia, kad aparatas nieko nauja neati- 
Edisonas dabar darąs prie
taisą su mirusiųjų žmonių 
dvasiomis susižinoti.

Juokdariai pradėjo daryti 
iš to juokus, sakydami, kad 
tuojaus galėsime su dan
gum telefonu kalbėtis, o ku
nigai tuojaus pavanojo šitą 
žinią savo „mokslui” pa
remti. Ve. girdi, Edisonas 
koks mokytas žmogus, ir tai 
tiki į dūšios buvimą.

Paklausykime gi, ką apie 
tai sako pats Edisonas. Pa
klaustas apie tai mokslinio 
magazino „Scientific Ame- 
rican” redaktoriaus, Ediso
nas davė šitokį paaiškini
mą:

„Tiesa, pastaruoju laiku 
aš galvoju apie padarymą 
tokios mašinos arba apara
to, kurį galėtų operuoti as
mens (personalities) perė
jusieji į kitą gyvenimą ar
ba sferą. Dabar gerai mane 
tėmvkit: aš nesakau, jog 
musų asmenis pereina į ki
tą gyvenimą arba sferą. Aš 
nieko netvirtinu, nes aš apie 
tai nieko nežinau. Joks 
žmogus to nežino. Tečiaus 
aš tikrinu, jog galima pada
ryti aparatą, kuris bus tiek 
jautrus, kad jeigu yra kitam 
pasaulyje kokie asmens ar 
dvasios, kurios nori su mu
mis šitam pasaulyje susiži
noti, tai šitas aparatas duos; 
joms geresnės progos išsi-l 
reikšti, negu judomieji sta- 
lai, barškinamos lentos ir; 
kitokie susisiekimo budai, ■ 
kurie dabar yra vartojami.

’Tiesą pasakius, tai apie 
dvasių buvimą aš daugiau- 

• šia dėlto ir abejoju, kad to
kių įrankių vartotojai sako, 
jog jie susižiną su kito pa
saulio gyventojais. Kodėl gi 
kito pasaulio asmens turėtų 
reikštis dėl parašymo kokių 
ten raidžiu ant lentos? Ko
dėl jos turėtų judinti stalą, 
kuomet keli žmonės sudeda 
ant jo savo pirštus? Visas 
šitas dalykas man išrodo 
tiek vaikiškas, kad aš neno
riu nei gilintis i jį. Man ro
dos, jog norint psichiškuose 
tyrinėjimuose ko nors pa
siekti, reikia tyrinėti moks
liškais aparatais ir tikrai 
moksliniais budais, taip 
kaip mes darome medicinos, 
elektros, chemijos ir kitose 
srityse.

„Taigi šitokį aparatą aš 
ir noriu padaryti. Šitas apa
ratas, leiskit man paaiškint, 
bus vai vės pavidale. Tai rei
škia, kad mažiausis kruste
lėjimas ant jo bus rekorduo- 
jams su daug kartų padidin
ta pajėga. Jis bus panašus 
naujoviškai pajėgos gami
nimo stočiai, kur silpnas 
žmogus pasuka valvę ir pa
leidžia į darbą 50,000 arklių! 
pajėgos garo turbinas. Ma-: 
no aparatas bus ant to pa-j 
ties principo, taip kad ma
žiausia pastanga, kuri jį pa-! 
lies, bus daug kartų padidiy 
narna ir galės būt aiškiai 
skaitoma. Anądien būrė vie-) 
nas mano bendradarbių, ku
ris padėdavo man prie šito 
aparato dirbti. Jis gerai ži-

dengs, tai aš tur būt jau vi
sai paliausiu tikėjęs, kad po 
mirties žmogaus asmuo gy
vena."

Kaip matote, Edisonas Į 
dusią netiki. Jisai atmeta 
kunigų pasakas apie žmo
gaus gyvenimą ir mirti, nes 
tos pasakos neturi jokio pa
mato. "Aš tikiu, kad gyvybė 
yra nesunaikinama, taip 
kaip nesunaikinama ir me
džiaga,” sako didis galvo
čius. "Pasaulyje visuomet 
buvo tam tikra kiekybė gy
vybės. ir visuomet šita kie
kybė pasiliks. Gyvybės ne
galima sutverti; gyvybės 
negalima sunaikinti; ir gy
vybės negalima padaugint." 

„Aš tikiu," sako toliau 
Edisonas, "kad žmogaus kū
nas susideda iš mirijardų ne 
apsakomai mažyčių buičių, 
kurių kiekviena yra sau at
skira gyvybės dalis. Susi
jungusios į krūvą jos pada
ro žmogaus kūną. Mes jau 
pripratom manyti, kad kiek 
vienas iš mus yra atskira 
dalis gyvybės. Mes manom, 
iog katė, arklys, žuvis yra 
atskiri gyvūnai. Aš gi esu 
Įsitikinęs, kad toks many
mas yra visai klaidingas."

Edisono manymu, kiek
vienas gyvūnas, taip pat ir 
žmogus, yra didelė organi
zacija nesuskaitomų ir ne 
Įžiūrimų buičių. Ir žmogaus 
mintis yra niekas daugiau 
kaip tik „balsas tų mažyčių 
buičių.”

Štai jo argumentas: 
„Daleiskime, kad jus at- 

spaudžiate savo nykštį am 
popieros, taip kaip policija 
d&ro su piktadariais. Tuo
met nudeginkit jus savo ny- 

Įkštį tiek, kad sunaikinus 
odą. Ar jus manot, kad at
augusi nauja oda nebus taip 

■ pat suraityta, kaip buvo se
noji? Taip, visiškai ta pati 
iki paskutinio ruoželio. Aš 
jau dariau bandymą, kad 
persitikrinus. Ką gi tas 
reiškia?

"Žinoma, jus pasakysit 
! iog tai gamtos darbas. Bet 
kas yra gamta? Tas žodis 
man nieko nereiškia. Tai 
yra tik tuščias žodis, kuriuo 
norima išsisukt nuo aiškini
mo nesuprantamų dalykų. 
Tai lygiai toks pat išsisuki
nėjimas, kaip kad tūli sako 
jog Dievas taip padaro 
Manęs tas žodis nekuome' 
nepatenkina.

„Aš sakau, jog oda an1 
piršto neatauga priepuola- 
mai. Kas nors turėjo ją su
austi, ir tūrėjo prižiūrėti 
kad ji išeitų lygiai tokia pat 
kaip pirma buvo. Jus pab 
iš galvos savo piršto ruožt 
nežinot, taigi aišku, kad ju 
sų smegenis odos ataugini 
me nedalyvauja.

„Čia apsireiškia musų gy
vybės buičių (entities) dar 
bas. Aš tvirtai tikiu, kad gy 
’ybės buitys ataudžia nykš 
čio odą. atsimindamos joe 
pirmutinį pieną. * 

„Padarykime palyginimą 
kad mano mintis butų jums 

___________ __ „_____  aiškesnė. Daleiskime. kad 
nojo, kokiam tikslui aš šitą nuo Marso nusileidžia anl 
prietaisą darau, ir man ro- žemės žmogus, kurio akįs 
dos, kad jo dvasia dabar yra taip stambios, kad jis 
pirmutinė turėtų šitą pavar- visai mus nemato. Viskas.

’ ką jis čia gali įžiūrėti, tai 
Brooklyno tiltas. Nematy
damas žmonių, jisai galėtų 
nuspręsti, jog Brooklyno 

(tiltas yra išaugęs natūraliu 
į keliu, taip kaip mes skaitom 
išaugusia žole, uolą ir kitus 
dalykus. Dabar daleisime,

toti, jeigu ištikrujų žmogui 
numirus' jo dvasia ar dūšia 
gyvena. Bet neužmirškit, 
kad aš netikrinu, jog dva
sios gyvena, ir aš neprižadu' 
su mirusiais susižinoti. Aš 
tik sakau, kad tiems, kurie 
tyrinėja dūšios buvimą, aš —------- -------- ------~,
pagaminsiu mokslinį įrankį, i kad tas pats atėjūnas nuo 
kad palengvinus jiems dar- Marso ima ir sunaikina 
bą. taip kaip akinių eksper
tai yra pagaminę medicinos 
pasauliui mikroskopą, kuris 
parodo plika akimi nemato-

sunaikina 
ta Brooklyno tiltą. Bet štai 
po keliu metų jis mato, kad 
toi pačioj vietoj atsiranda 
kitas tiltas, lygiai toks pat.

i kaip sunaikintasai. Dabar 
' atsakykit man: ar butų lio- 
Įgiškas to marsiečio išvedi
mas, kad tiltas išaugo pats? t 
Jus pasakysit, jog marsietis

I turėtų dašiprotėti, kad prie
II .
būti pridėtas keno nors pro- tinkame žinių, k 

’ ’ ’ gintų ir linksmi
‘ ‘ Dažni 

o. .__ Jos suomenės žiniai
nuolatos dirba musų kūne, mos yra ir net 
Vienos jų yra darbininkės, i dedamos tokios 
kitos inteligentės, 
darbui vadovauja.

Kasdieninėj
to tilto atbudavojimo turėjo menkos spaudoj retai teuž 
.) 
tas ir darbas.

"Lygiai taip yra ir su mu- vos sielą.
su gyvybės buitimis. <’

II 9iniu JaS ži"‘?s’ ^‘^ąukite, kadU &1U1I| tos teisingos žinios 1
vietos laikraščiuose anglų0. spaudos paduodamos,

štai 29 spalių gauta žinia 
inibioj A- iš Kauno:• * - - •

FILOZOFIJA
Dr. A. J. Karalius.

i

rios džiu- 
■ntų Lietu- 
ausiai vi- 

paduoda- 
į romelius 

riiios, ku- 
kurios rios gali iššaukti nepasiti- 

_____ , Tai taip kėjimą lietuviams, parodo 
kaip inžinieriai, kurie paro-; jų nesusiorganizavimą ar- 
lo darbininkams, kaip pa- ba jų palinkimą tai prie bol-lo darbininkams, kaip pa- oa jų palinkima. 1 
statyti tiltą. Jus nudeginot) šėrikų, tai prie vokiečių. Ir 
odą savo nykščio, o būtis ją todėl rašoma apie tai, kad
atbudavoja. Jos nuolatos 
atnaujina ir dapildo nudė
vėtąsias musų kūno dalis."

Tai šitaip Edisonas aiški
na gyvybę. Išeidamas iš to 
principo, jis sako: Žmogus 
vra medžiaga, kuri visuo
met buvo ir bus. Medžiagos 
nega’ima nei sutverti, nei 
sunaikinti. Galima tik jos 
išvaizdą permainyti. Ir 
žmogus, kuomet numiršta, 
■is neišnyksta, tik persikei
čia i kitą formą. Jeigu lavo
ną užkasite i žemę, tai jis 
pavirs į trąšas, iš kurių pas
kui gali išaugti medis, ko
pūstas, ar kas kita. Čia ne- 
umato niekur nei Dievo, nei 
lušios. Kunigai sako, kad 
tusia yra. Tegul jie prirodo. 
Jie atsako, negalį jos ap
čiuopti? Gerai, štai jiems 
iparatas. Jeigu Jie ir su pa
galba to aparato negalės 
nums dūšios prirodyti, tai 
bus aišku, kad. jie patįs ne
šino. ka jie kalba.

Taigi pamatysim, ar ku- 
įigai prirodys dūšios buvi- 
na. ar ne.

tarp lietuvių Įsivyravusi 
baisi baimė, kad ant jų Žel- 
govskis neužpultų, kartoja
ma apie vežimą ginklų ir 
net pačių kareiviu gabeni
mą iš Prūsų Lietuvos; pa
sakojama, kad lenkai ir ge
ležinkelį nuo Varėnos link 
Vilniaus yra‘pataisę ir iie- 

Visos 
tuo 

visuomenę nuo 
gal

tuvius atstume ir tt. 
tos žinios platinamos 
tikslu, kad 
lietuvių atbaidžius. ir 
kad pateisinus, delei ko to
kios valstybės nė pripažinti 
neverta.

Lietuvos Informacijų 
Biuras, gaudamas oficialių 
žinių iš Kauno, yra mėginęs 
po kelius kartus paduoti 
kiek geresnę delei lietuvių 
žinelę. Bet jos paprastai at
metamos. netalpinama, tar
si butų išleistas keno tai Įs
tatymas, kad jokių . lietu
viams prielankių žinių ne
būtų talpinama.

Pavyzdžiui, gautoji žinia 
anie baisius mušius apie 
Vievįią, kame žuvo apie 
1000 lietuvių, o lenkų 6000, 
rods turėjo būti pirmos rū
šies žinia,' bet nieks jos kaip 
ir kitų, nors ir didžiai pra
šomas, netalpina, nes tat 
parodytų, jog lietuviai savo 
valstybėje yra susiorgani
zavę, jog yra pasiryžę ginti 
ja ir moka net lenkų kariu- 
menei, kuri taip daug gink
lų yra iš vfcur gavusi, dideli 
smūgį užduoti. Žinia tilptų 
ant pirmos vietos, jeigu 
skaičius žuvusių mūšyje 
lietuvių butų didesnis, negu 
pačių lenkų. Jeigu kaip ka
da ir patalpina kokią žinelę, 
tai stengiasi gretimais tuoj 
paduoti lyg tyčia kitą iš len 
kų šaltinių žinelę, kad su
mažinus įspūdį. Yra aiškus 
ir tvirtas kai-kurių žmonių

„Lenkai vis koncentruo
jasi Vilniuje. Kas dieną iš 
l^enkijos 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.

„lankai pradėjo platinti 
žinių, buk Lietuvon pradėjo 
eiti vokiečių kariumenė. 
Kad atrėmus šitą melą, Lie
tuvos valdžia praneša, kad 
jokie vokiečiai lietuviu ar- 
mijon nesirišo. Nedidelis 
būrys vokiečių, kuris buvo 
perėjęs per rubežių ties Eit
kūnais, tapo nuginkluotas 
ir nusiųstas- atgal. Tečiaus 
tiesa, kad lietuvįai 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, 

į Jie net kunigus mušą. Vie
na iau pakorė, o kita sušau- 

|dė.”
Tokios tat musų žinios.

Liet. Inform. Biuras.

t
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KUNIGAS PRAŠVILPĖ
$370,000 PARAPIJOS

PINIGŲ-
New Yorko "Evening 

Vorld" 2 lapkričio numeryj 
•ašo, kad kun. Strzeleckis, 
enkų katalikų šv. Stanis’.o* 
•o parapijos klebonas, pra- 
N’ilpė ant vyno, degtinės ir) 
iutomobilių $370.000 para-* 
ūjos pinigų.
Kun. Strzeleckis šeiminin
kavo toj parapijoj daug me- 
ų ir turėjo pas ’ tikinčius * 
enkus daug pasitikėjimo.) 
'Duchoyvna osoba nie uk-! 
radnie." sakydavo tamsus! 
enkai. ' 1

. Kunigas jokių atskaitų 
.iekant neduodavo, o Parą-; nusistatymas: lietuviai dar 
ija jokio> kontrolės ant pi- nėra pribrendę prie valstv- 

įigų neturėjo .r kuomet binio guvenimo. Gal jiem;
:un._ btr^ieękis mirė, pa- kaipo tautelei, ‘ 
įskeio. kad ,.is prašvilpė 3..) ,lu<£- 

-ukstaneiu c.o.enu biednu pjusĮjos malonės, 
cmonin ęndPtu niniom • 1įmonių sudėtų pinigų.

KELYJE.
Saulėleidžio purpuras gesta 

ir bala.
Užsitiesė slėniai migla, 
r liūstanti mano širdis 

dreba, šąla, 
r apėmė žemę tyla...

Nei keiksmo likimo, nei 
verksmo dėl duonos,

Nei šnabždesio krūme 
žaliam,—

rien mirgančios žvaigždės 
kaip želmėj aguonos, 

Jemirgsi sau skliaute 
meiliam...

Tiesos pažinimo ištroškusio 
širdis

Aptvino akliausiuos rukuos, 
Kas buvo, kas bus dar— 

tas pats vis likimas.
’r dulkės, rukai praeities,— 
Heškojimas laimės, teisybės 

troškimas.
ir siaurus keliai ateities...

Negirdėtis ant medžių 
ju rubu jaunuju, 

T. • 1
I

Tik aidas neilstančių 
žvilgsnių manųjų

Vien dunda būtybės tyloj

(Prisiuntė)
J. F. žižis.

s. 
, ir pritiktų 

duoti kokią autonomiją iš 
. Lietuviai 

j politiškai neveiklus, neak- 
; tingi, nemoka organizuotis, 
pasišvęsti tėvynės darbams. 
Taip juodina mus. Rods, 
taip visai nėra, rods lietu
viai moka ir organizuotis ir 
aukoti.

Kitas dalykas, tai lenkai. 
Kaip paaiškėjo Brusselio 

» konferencijoj, Amerika yra 
paskolinus jiems milžiniškų 
sumų, šimtus kartų daugiau 
negu patįs prancūzai. Stam
bioji spauda turi baisiai jau
trią uoslę ir tuoj nusimano, 
gerai nujaučia, jog apie lie
tuvius nieko jiems favora- 
ble rašyti negalima. Kas tin
ka lietuviui, tai mirtis len
kui. Atėjo laikas parodyti, 
jog esame ir pribrendę ir 
mokame puikiai organi
zuotis gei iau negu dar kiti, 
ir puikiai darbus dirbti.

Pagaliaus turime gi pasi
rodyti suprantančiais, ko
kios žinios yra teisingos, o 
kokios paprasti melai, kad 
mus nužeminus, apšmeižus. 
Tuo tarpu ir lietuvių laikra
ščiuose randame žinių, de
damu riebiomis raidėmis,t i,. <*• i i*- uctinu i leuiviiiib.r viskas, lyg nakciu byloj... kai Ext kuri vra biau-
i iausiu Lietuvos šmeižtu. 
Apie Lietuvos padėti dabar 
n ?žiausiai du kart i sąvaitę 
gauname oficialius praneši
mus musu valdžios per Lon-

Miestas kur niekas 
nedirba.

Prie Adrijos jūrių 
miestas vardu Fiume. 
ma jis prigulėjo Austrijai, 
bet Austrijos valstybei subi 
tėjus, jį užgriebė italų poe- 
tas-karininkas D’Annunzio. 
Kadangi didžiosios valsty
bės tam nesipriešino, tai jis 
Įsitaisė tenai savo „respub
liką" ir dabar ją valdo.

Iš Fiume dabar atvyko 
diplomatinis ’ ’pasiuntinis 
'Viliam H. Williams. Štai 
ką jis apie tą miestą sako:

„Fiumėj žmonės kol kas 
savo gyvenimu patenkinti, 
nes tenai niekas nedirba. 
Pramonės jokios nėra. Vi
sos krautuvės, bankai ir 
dirbtuvės stori uždarytos 
Kuomet miestas buvo jugo
slavų rankose, darbai ėjo.”

Kai kas gal pasakys, kac 
jugoslavai, norėdami ita
lams atsilyginti už atėmi
mą jiems uosfo, atsisakė 
dirbti. Bet netaip buvo. Vi
si jugoslavai, kurie kontro
liavo pramonę prieš D’An- 
nunzios atėjimą, tapo iš
tremti iš Fiumės.

Likusius gyventojus da
bar maitina Raudonasai 
Kryžius ir jie neturi ką vei
kti. Kartais Raudonasai 
Kryžius nespėja valgomųjų 
daiktų pristatyti. Tuomet 
D’ Annunzio išsiunčia porą 
kariškų laivų į Adrijos jū
res. kaip darydavo senovės 
juriu plėšikai, ir tie pasiga
vę pirmą prekių laivą parsi
varo ji Į ' Fiume, sako Wil- 
li3ins.

Laivo savininkams D’ An
nunzio užmoka už paimtus 
daiktus savais pinigais, ku
riuos jisai čia pat. Fiume, 
spauzdina. Ir reikia pasa- 
kvt. kad vien tik spaustuv- 
ninkai čia ir dirba. Kitokio 
darbo nėra ir niekas apie jį 
nesirūpina.

O gal ir visam pasaulyje 
gyvenimas butų lengvesnis, 
jeigu valdininkais visur pa- 
statvt tokius poetus, ir jei-:

I

vra
Pir-

a • . x Vienok medžiaga negali ju-
.. Aristotelis čia nori įsmuse dėti pati per save. Turi būt 
iš pozicijų tuos, kurie tvir- kokia nors judėjimo .prie- 
tina, kad kiekvienas many- žastjs. Beto> judėjimas ne
inąs yra neteisingas, nepati- turėjo pradžios, jis buvo vi- 
kimas, nes jausma1 mus su- suomet jis vra amžinas. 
vadžioja, kiekvienam daly-( Tas p.ats ir su Iaik|| 
kus skirtingai perstato, ir ko negalima suprasti be da- 
dėlto nieko teisinga ar ne-bar. Dabar, tai vidurys tar- 
teisinga negali būti. Aristo- pe praeities ir ateities: 
telis atsako, kad nereikia kiekviename dabar yra pra- 
sumaišyti jautimų su šuo- eitis; ir taip vra ir visuomet 
oročiais, kad kiekvienas su- buvo su kiekvienu dabar; 
pratimas yra teisingas lm- dėlto negalima suprasti lai
kui tam tikro daikto. Supra- ko pradžios 
timo liudijimas nesipriešinai Kadangi * vra kiekvieno 
nats sau ir jeigu kartais at- judėjimo priežastis, tai turi 
siranda abejonė, tai tiktai būt ir galutina jo priežas- 
kas link to ar suoprotis at- tis; pirmoji reiškia judėji
ško tikrenybei. Jautimas, mo šaltini arba pradžią, o 
tai veikimas jaučiančio as- pastaroji — jo tikslą arba 
mens, negali egzistuoti ar-pabaigą. Visa, kas tik'pa
skirai nuo jaučiančios esy- saulvje dedasi, turi koki 
bės. A ra kas nors atskiro, nors tikslą. Kame tas tiks
las pagamina jautimą, kas Jas? Dievas vra galutinis 
vra jautimo pamate, ir dėl- tikslas, atsako Aristotelis.

. : n* jeigu Tokiu budu Aristotelis

.8-

to yra pirmesnis; ir jeigu ___ ____ ________ _
jautimas butų klaidingas, randa keturias priežastis 
aitas kas nors, kuris yra apreiškimams: materialinę, 

‘ :o pamatu, turi būti ir būti formine, judėjimo ir galuti- 
kaipo teisybė visai neprigul-' ne, kurios veikia kartu ir 
mngai nuo visokių pajauti- sutartingai.
mii- • Į Jis duoda pavyzdį. Pabu-

Aristotelis sutinka su davojimui namo* reikia ar- 
?latonu, kad musų pažinoji- tisto, kaipo judėjimo prie- 
nas-yra relativus, bet patys žasties; tikslo — proponuo- 
laiktai nėra vien tik sąry-To darbo: formos, sulyg ku- 
iai. Y ra substancija, kuriai rios namas dirbamas*; me- 
iriklauso visokį sąryšiai; džiagos — iš kurios budavo- 
lirmutinis pamatas, nuo j amas. Panašiai ir viskas 
kurio riša kita priklauso.! gamtoje turi keturias prie- 
Todel ne visi daiktai gali bu- žastis.
‘i priskaitvti prie jautimų.) Aristotelio metafizikoj 
Aristotelis kovojo su ele-( žymią vietą užima judėjimo 
miečiais ir kitais, kurie'priežastis. Jis šiaip galvoja: 
virtiną, kad viskas yra ly-' Jei yra kas nors amžina, tai 
riai teisinga. Tie. kurie lai į taipgi turi būti kokis nors 
kosi šios nuomonės, jis sako,! pamatas to, kas yra amžina. 
Uuri pripažinti, kad yra klai-Į Laikas ir judėjimas yra am- 
iinga nuomonė (kitaip, tai žini — tai amžinumo pama- 
kodel jie tirinėja ar tvirti- tas. Amžinasis judėtojas 
m), ir jeigu visi tvirtinimai,negali būti iš medžiagos; jis 

butų teisingi, tai išnyktų turi būti vienas. Tai, sulyg 
skirtumas gero ir blogo. I Schwegler’o, aiškus Dievy-

Aristotelis nagrinėja tei- bes paveikslas. Tai kitokia 
ingo protavimo įstatus Dievybė, negu Platono. Ari- 
■patingai kas link vartoji- " ’ 
no sylogizmo. Jis randa 

/ris sylogizmo figūras, ypa- 
ingai visuotiną ir afirmati- 

Tę. Aristotėlis randa dviejų 
pųšių sylogizmus — daro- 
iantį ir induktivų; indukti- 
vus svlogizmas iš dalinių 
ialvkų sudaro aplamas iš
vadas ; darodantis svlogiz- 
nas iš visuotinų ir pripažin
tu dalykų išveda dalinius. 
Pirmutinis paliečia tai, kas 
■nums geriausia žinoma, bet 
įetikra, nes visi apsireiški
mai mainosi, keičiasi. Pas
kutinis yra tikresnis ir nau- 
lingesnis.

Tai yra dvi grynai moks- 
’inės procedūros.

Visose realybėse (tikry
bėse) randama keturi pa
matiniai principai: medžia
ga. forma, judanti priežas- 
tis ir tikslas. Pirma apie 
medžiagą. Visokiai esybei 
turi būt pamatas, kuris gali 
mt įvairiose formose, te
čiaus pats nesuprantamas. 
Tai yra medžiaga. Forma, 
tai medžiaga tapusi supran
tama, nujaučiama, tapusi MVIV„ ę<»lowI1IVO 
siuo ar tuo, ką jausmai gali1 stracijos dėl McSwiney mir- 
suprasti. Tai yra tai, kuomi ties. McSwiney buvo Airijos 
daiktas ištikrujų yra; tai ne miesto Korko majoras ir 
ironzas abstrakcijoj, bet kovojo ūž paliuosavimą Iri- 

bronzmė figūra tokio ar ki-j jos iš po Anglijos valdžios, 
tokio didumo. Aristotelio (yž tai Anglijos Valdžia jį 
’.fjrF13,, . užima Pitono areštavo ir išgabenus į Lon- 
jdėjos” rietą. _ _ __ doną ušdarė kalėjimam Mc*

kaipo teisybė visai neprigul-Į nę, kurios veikia kartu ir 
-vii rrn i iri ■» ' j   •

Jis duoda pavyzdį. Pabu-

stotelio Dievas supranta
mas mokslui; jei nesupran
tamas, tai butų tiktai įsivai- 
zdinimų Dievas; bet jo 
Dievas stovi virš visko 
žmogiško; ir virš dorybės, 
nes dorybė yra žmogaus 
ypatybė; nereikia moralybę 
priskaltvt prie Dievybės, 
kuri stovi virš tokių daly
kų. Aristotelis vienok nusi
leidžia žemyn, užduodamas 
klausimą, ar judėjimo prie
žastis turi savo buveinę ju
dančio pasaulio centre, ar 
cirkumferencijoj; ir atsako, 
kad cirkumferencijoj, nes 
toji greičiau juda ir dėlto 
randasi arčiau judėjimo šal
tinio. Aristotelio Dievas ne
atsako už blogybes, kokių 
yra sviete, nei gi jis yra ab- 
soliutis kūrėjas (tvėrėjas) 
medžiogos. Jis tiktai duoda 
daiktams veikimo.

(Bus daugiau.)

AIRIŲ DEMONSTRACI
JOS.

Aną' nedėldienį po vi
sas Suvienytas Valstijas 

.buvo taisomos airių demon-

jdejos vietą. _ _ __ [doną ušdarė kalėjimam Mc*
Aristotelis pripažįsta be- Svvinev kalėjime apskelbė 

galybe. Begalybė egzistuoja bado streiką ir išbadavęs 73□ LcltVt IvAlU" puutuo, 11 JV1| muvav oua viivę II įouauavęo

gu Raudonasai Kryžius ir;ne kaipo tikras (aktualis), d. mirė. Mirė jau ir kelia- 
spaustuvninkai visur šitaip bet kaipo potencialis daly-'ta.s kitų Airijos kovotojų 
rūpintųsi tinginiu užlaiky- kas.. Pati savaimi ji negali nuo bado. Keliolika jų dar 
mu? * jbut suprantama, vienok ji badėja kalėjimuose. Taigi,

"New York Times.” ' i yra pamatu visiems daik- * protestuodami dėl šitų žmo- 
----------------------- tams; ji negali būt nei su-nių kankinimo, Amerikos 

tverta, nei sunaikinta. airiai pereitą nedėldienį vi- 
Dabar apie judėjimą. ’ suose miestuose kėlė di- 

Kaip medžiaga pereina į džiausiu protestų. Gatvėmis 
formą? Per judėjimą. Jude-, vaikščiojo milžiniškos dė
jimas. tai parėjimas iš po- monstracijos, kalbėtojai sa- 
tencialio stovio į aktuali (iš kė prakalbas ir karštai pa- 
neveikiančio į veikiantį), smerkė Anglijos valdžią.

Draugai. „Keleivio” skai
tytojai, dėkitės prie „Kelei
vio” Bendrovės. Šeras tik po 
5 dol. Viena vpata gali pirk
ti nedaugiau kai du šimtu 

Daug skaitytojų jau

Amerikos
airiai pereitą nedėldienį vi-

...uc musu v<zivi£.ivj' ----- Šeru. ... -—j— ,
doną iš Kauno. • Talpinkite užsisakė po 10 ir 20 šėrų.

*
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“KELEIVIS”
gsuausis darbo žmonių 

LA1KRAŠ1IS 
prenumeratos kaina

Amriknje:
Metams .......................... $2.00
Pusei metų .....................  jl.25..

Kaaadoj ir Užrubežiuose: 
Metams .......................... 53.00
Pusei metų .....................  $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei 

piant į Redakciją, rašykit sitok 
adresą:

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

visokios žinios

Laiškas iš Kauno.
Sunkiai rašosi. Esu įsiža

dėjęs kuotankiausia rašyti 
iš Kauno, bet — sunkiai ra
šosi. Lietuvos gyvenimas 
pilku uku apsiaustas. Ne
priklausomybės ir valsty
bingumo gijos apmegstos, 
tai labai puiku ir idėalinga, 

. liet valdžios staklės iškveru- 
sios ir ataudai perdaug kur- 
koliuoti 
vokiški, tad audimas 
stvbės kūryba 
na vėžlioja.
nors gero 
ūpo kasdieninius 
liūs braižinėti.

Neva tvarkosi. Visgi, il
gainiui, Lietuva
Tai Steigiamojo Seimo nuo
pelnai! Nors tame Seime 
viešpatauja buvusieji caro 
ir kaizerio pataikūnai, krik
ščionys demokratai, nors jie 
lošia visagalinčiu. valdonų 
rolę, bet ir kairieji nesnau
džia. Jie išdėstvdami darbo 
žmonių vargus, tankiai ap
temdo skaisčias krikščionių 
demokratų buržujines sva
jones.

Seime vaizduojama visas 
Lietuvos gyvenimas — visi 
užkietieję skauduliai atve
riami. Kas žmonių pasikal
bėjimuose ar la;kraščiuose 
jokiu budu negalima buvo 
minėti, tas Seime be atsižiū
rėjimo poškinama. Laikraš
čiai apie Seimo veiksmus 
nedaug berašo; bet "Seimo 
Darbuose” visos smulkme
nos Seimo veikimo spausdi
namos. Seimas klauso mi
nios balso, minia klauso Sei
mo balso, ir abieji kristali
zuojasi...

Šluoja šlamštus. Lietuvos 
valdžia Seimui susirinkus 
pradėjo šluoti iš savo tarpo 
šlamštus — visokius buvu
sius caro ir kaizerio val
džioj, dabar įsispraudusius 
į Lietuvos valdžią ”derži- 
mordas- činovninkus.” Tik 
labai gaila ir bloga, kad tas 
"šlavimas” eina po laikui. 
Kaip koks ”činovninkas” 
padaro kokią baisią šunybę 
arba išaikvoja keliasdešimt 
tūkstančių valdžios pinigų, 
tai tada valdžia jau suima, 
kiša į kalėjimą ir teisia savo 
sėbrą. 0 kuomet toks ”der- 
žimorda" joja raitas per 
žmones ir žmonės šaukiasi 
— ”gelbėkit!” tai tada val
džia sako, kad tie žmonės 
varo agitaciją prieš Lietu
vos nepriklausomybę, kad 
jie yra bolševikai...

Dabar Kauno kalėjimas 
"valdžios sėbrų 
tas. net braška. Pirmą tų 
"sėbru” vietą užima buvęs 
Kauno komendantas Juozas 
Mikuckis, kuris komenduo- 
damas, nagaika darbininkų 
reikalavimus "užganėdin
davo.” Tas komendantas 
taip įprato žmones šaudyti, 
kad viešai 
karininką

rusiški, lenkiški, 
val- 

vėžio eise- 
Nebeesant ko 
parašyti, nėra 

nuotikė-

tvarkosi.

2,000,000 BALSŲ UŽ 
DEBSĄ.

Rinkimai jau praėjo. Su
vienytų Valstijų prezidentu, 
kaip reikėjo tikėtis, išrinkta 
republikonas Harding. Kon
gresas taipgi bus republiko- 
nų kontrolėj. Atstovų bute 
republikonų bus apie 125 
daugiau negu demokratų, o 
senate jų bus apie 20 dau
giau negu demokratų.

Kartu su nacionaliais rin
kimais, 2 lapkričio buvo 
renkami ir daugelio valstijų 
valdininkai. Čia irgi beveik 
visur sušlavė balsus repub- 
likonai.

Demokratai šituos rinki
muose buvo biauriai sumuš
ti. Tai buvo žmonių protes
tas prieš tą nedorą politiką, 
kokios laikėsi demokratų 
administracija.

Da aiškiau tas protestas 
apsireiškė milžiniškais So
cialistų Partijos laimėji
mais. Nors socialistų išrin
kta nedaug, bet balsų socia
listai gavo labai daug. Musų 
kandidatas i prezidentus, 
drg. Debsas, gavo apie 2,- 
000.000 balsų! -

New Yorko mieste už jį 
balsavo 131,856 žmonės. O 
keturi metai atgal socialis
tų kandidatas Bensonas te
nai gavo tik 31,788 balsus.

Massachusetts valstijoj, 
kur 1916 metais socialistų 
kandidatas Į prezidentus 
gavo tik 11.058 balsus, šįmet 
balsu skaičius paaugo iki 
40,000.

New Yorkas išrinko so
cialistų kongresmaną (Lon
doną) ir penkis socialistus i 
valstijos Seimą, o vieną i 
valstijos Senatą.

Socialistų butų išrinkta 
daug daugiau, jeigu repub- 
likonai su demokratais ne
būtų prieš juos susivieniję. 
Negana to, prieš darbininkų 
kanditatus susivienijo dvi 
kapitalistų partijos, jos da 
ir prievartą vartojo: per 
■’kis suko rinkimus, vogė 
balsus ir mušė socialistų pa
statytus sargus. Dvidešim
tam New Yorko distrikte 
policija, revolverius išsi
traukus. turėjo areštuoti ir 
nuvaryti kalėjiman visą 
rinkimų valdybą, — taip be
gėdiškai ta sukčių "gengė” 
elgėsi su žmonių balsais.

Ir jeigu prie šitokių aplin
kybių socialistai da pravedė 
keliatą savo kandidatų, su- 
mušdami susivienijusius re- 
'jublikonus su demokratais, 
tai reikia pripažinti, kad 
musų partijos laimėjimas 
buvo didelis.

I

J* prikimš-

nušovė buvusi 
__  Antaną Dirsę, 
buvusio prezidento Antano 
Smetonos giminaiti. A. Dir
sė, tai — nešiaip žmogus; 
už ji komendantas Mikuckis 
atsidūrė ten, kur darbinin
kus taip mėgdavo kimšti, 
tai yra — kalėjime. Tokių 
komendantų daug Lietuvo
je yra, bet mažai yra Sme
tonos giminaičių...

Saviškis.

GIRTUOKLIS UŽMUŠĖ 
DU KALĖJIMO PRIŽIŪ

RĖTOJU.
Mount Holly, N. J., kalėji
me tūlas Asay, kuris buvo 
areštuotas ir nuteistas 
dviem mėnesiam už girtybę, 
staiga gavo proto pamiši
mą ir pereitą pėtnyčią už
mušė kalėjimo prižiūrėtoją 
Kingą, kuris buvo nunešęs 
jam vaistų į narvą. Užmu
šęs Kingą ir ištrukęs iš nar
vo, Asay įpuolė j kalėjimo 
virtuvę ir pagriebęs geleži
nę kačergą užmušė tenai ki
tą kalėjimo prižiūrėtoją.

SYLVIA PANKHURST 
KALĖJIME.

Sylvia Pankhurst, pagar
sėjusi Anglijos sufragisčių 
vadė, tapo nuteista 6-šiems 
mėnesiams kalėjiman už 
kurstymą jurininkų prieš 
valdžią.

420 ŽMONIŲ ŽUVO KA
SYKLOJ.

Tong-Šan anglų kasyklo
je, Kynuose, ištiko baisi ek- 
spliozija, kurioj žuvo 420 
kyniečių angliakasių.

UŽSIDARĖ AUTOMOBI
LIŲ FABRIKĄ.

Toledo, Ohio. — Čia užsi
darė Willys Overland auto
mobilių fabriką, kur dirbo 
15,000 darbininkų. Kompa
nija paskelbė, kad darbas 
sustoja neapribotam laikui.

Pajieškau brolio Motiejaus Genevi- 
čiaus, gyveno .Nortn Dakota. Prašau 
atsišaukti, tunu svarbų reikalą.

Vincentas Genevičius (471 
'I 35 Intervale st, Montello, Mass.

K ADA jus sugrįšite šį rudenį 
prie Jūsų Elektriško šildyto- 

tojaus, atminkite, kad šildymas 
reikalauja daugiaus elektriškos 
negu Elektrikus Lempa.

Naudok jūsų Šildyto.ją tik per 
paskirtą laiką, kada Jums reika
linga šiluma.

Priderančiai vartojant jie yra 
smagumu, parankumu ir didelė 
ekonomija, negu užkurt ugnį 
arba kūrent pečių.

Pigesnės kainos už šildytojus 
ant šildymo ratos.

Paklausk mus apie tai

Aš. Vladas Saka lau.-kas, pajieškau 
savo brolio Juliaus ir pusbrolių Vin
cento ir Ramasiaus Prieskenų; visi 
Vilniaus gub, Trakų apskr., Vangalė- 
nų kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas praneš apie mano brolį, gaus 10 
dol dovanų- (45>

Vladas Sakalauskas
p. O. Box 251, Uatertocvn, Conn.

Aš, Juozas AldakausAiis, pajieškau 
Simano Vinddskio, Suvalkų gub, 
Mariampolės _P»v, Klebiškiu vaisė, 
Prienų parapijos. Juodaraiėių kaimo. 
Pirmiau gyveno Serą-1<, 
šąu atsišaukti arba na - apie 
pranešti šiuo adresu:

• Juozas Aldakau.ska.-
203 W. IVasliingtor. Pai

Pa. 
ji

Pra- 
žinot 
145 )

The Ediso* Electric
lūujninatuiį Company »j

a, III.

Pajieškau švogerio Stanislovo Ūd
ros, paeina iš Balėnų. Teisių apskr. 
Meldžiu atsišaukti ariu kas žinot 
pranešti, nes turiu labai svambų rei
kalą. „ (45)

Anna Cutaitė
; 192 Fairmouth st.. Fiu-hburg, Mass

Pajieškau pusbrolio

žio pavieto. Bernaton:.i sodos. Tu 
ii------------_, . ' 1-------- iri—
arba kas apie jį žino pranešti, už kr

(46) 
ikunas

Gaiy, Ind.

Gasparo liš- 
i kūno, paeina iš Kaunu gub, Penevė- 
i žio pavieto. Bemat'irn i sodos. Tu 
j riu svarbų reikalą: meldžiu atsisaukt 
Į __ ___
busiu dėkingas.

Kazimieras Ti.
1817 Maryland st..

Pajieškau tet s Magdalenos Savic 
kienės, Suvalkų gub., Mariampolė 
pav.. Sasnavos vaisi.. Patgelumbiš 
kių kaimo. Pirmiau gyveno Buckley 
IVash. Taipgi ir daugiau giminių i’ 
pažįstamu meldžiu atsišaukti. (4o) 

1 Anelė B. Dereškeviciutė
1329 S. 36th st., Philadelphia, Pa.

PAŠOVĖ 11 KINIEČIŲ 
ANT LAIVO.

Į Nevv Orleans uostą (A- 
merikos pakrašty) atėjo 

! anądien anglį/ laivas "Elm i 
Leaf.” Dalis darbininkų ant 
to laivo buvo kiniečiai. Jie_________ _ ...... .....

j paprašė, kad išleistų juos į pranešti arba pats lai atsišaukia, yr. 

miestą pasivaikščioti. Laivo svarbusStaSras Kiibinskas

Pajieškau brolio Franciškaus Kii 
binskio, Kauno gub.. Telšių apskr. 
Žarėnų miestelio. Kas žino malonė

vyriausybė neleido ir pasta* 
tė sargybą, kad nieko iš lai-

Stanislovas Klibinskas
153 Main st, Hartford. Conn.

•V; . ? TZ. . «. • __• Pajieškau draugo Antano Petrai■ VO neišleistų. Kiniečiai SUSI- ėjo. Persiskyrėm Kenosha. Wis. Da 

tarė užpuolė ant sargybos bar nežinau kur jis randasi. Malonė 
z, • - --i ’• i JZUn.. ;’kit atsišaukti, ar kurie žinote praneš(taip aiškina laivo vynau- 

jsybė). Tarp sargų ir kinie
čių prasidėjo kova. Sargam 
i pagalbą atbėgo laivo virsi-' 

įninkai ir pradėjo į kiniečius!
i šaudvt iš revolverių. Vie

i ta, du mirtinai. Sužeistuo
sius iškėlė paskui ant kran
to ir sudėjo į Amerikos lai
vyno ligoninę. ______ '

ti. (46)
Pelike Milickis

797 Bank st„ VVaterbury, Conn.

Pajieškau savo draugų Kazimiera 
Gečo ir Juozapo Bukavecko. Jied- 
pirmiau gyveno Montreal, Canadr 

I Turiu svarbu reikalą. Meldžiu paiien 
nuolika kiniečiu tapo pašau atsišaukti arba kas juos žinot mai

- -- - - pranešti. (46)
Juozapas Beniušis

29 Hindle avė, Detroit, Mich.

Pajieškojimai

Pajieškau Antano Matjošąičio. Kc 
lėtas metu atgal gvveno Detroit 
Mich. Turiu svarbų reikalą, todėl mel- 
džiu atsišaukti arba kas apie jį žinc 
pranešti, už ka busiu dėkingas.

Lukošius Pultinevicius
608 Springfield avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Juliaus Dūdos, pirmiau 
gyveno Elazabeth, N. J. _ Ukmergės 
apskr., Raguvos kaimo. Kas apie jį 
žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia; yra svarbus reikalas._ 

Milolas šarmavičius (45) 
92 Marrimack st., N. Woburn, Mass.

Pajieškau pusseserės Marijonos 
Ginotaitės, Kauno gub., Mažeikių ap. 
Senos miestelio. Meldžiu atsišaukti, 
arba ią žinančius pranešti, už ką_bu
siu labai dėkinga. (45)

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

Paiieškau švogerio Antano Ilginio 
ir draugo Franciškaus Stropo, taipgi 
švogerkos Ilgenaitės, po vyro Rot- 
lienės, pirmiau gyveno Westville, III. 
Dabar nežinau kur. Visi Kauno gub, 
Kretingos apskr.. Garždų parapijos.

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

Bayonne, N. J.

Pajieškau Kazimiero Balsio arba 
F.illings, Suvalkų gub, Gelgaudiškio 
parap, Piesčių kaimo. Pirm 10 metų 
gyveno Chicagoj. Malonėkit pranešti 
apie jį. (46)

Ant. Billings
47 Rdosevelt avė, Detroit, Mich.

Pajieškau brolio Jeronimo Simana
vičiaus. Kauno rėd, Raseinių pav, 
Mankunų valsčiaus, Dvareliškio kai
mo, Girkalnio parapijos. Musų tėvas 
sunkiai serga ligonbutyje. Taipgi yra 
laiškai iš Lietuvos, kuriuos nežinau 
kur pasiųsti. Meldžiu - greitai atsišau
kti arba kas apie jį žino pranešti.

Monika S. Mankevičienė (46) 
707 W. Lombard st., Baltimore, Md

Pajieškau savo sunaus Jurgio Gvil
džio. Suvalkų gub, Sakių apskričio. 
Plokščių vai.. Vingalupiu kaimo. Pas
kutiniu laiku gvveno Melrose Park. 
Tll. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
ji žino pranešti už ką busiu labai dė
kingas. (47)

Jurgis Gvildis
Vingalupiu kaimas. Plokščių valse, 
Sakių apskr, Lithuania.

Aš. Mateušas Batvinis, pajieškau 
Onos Kundročiukės, po pirmu vyru 
Paulauskienės, po antru Posveckieiičs 
Kauno gub, Tauragės apskričio, 
Sviekšnos parapijos, Baisėnų sodos. 
Meldžiu atsišaukti' arba kas apie ią 
žinot pranešti, už ka busiu dėkingas.

M. Batvinis (4$)
321 Charles st, Scranton, Pa.

Aš. Ignacas Voveris, dėdė, pajieš
kau mano sūnų Antano, Jono, Sta
nislovo Voverių ir Domininko Sidab
ro; risi Kauno gub, Mažeikių apskr. 
Rekečių sod. Su visais keturiais turiu 
dideli reikalą. Pirmiau jie gyveno 
Chicagoi. o dabar nežinau kur. Mel
džiu atsišaukti.

Tg. Voveris
56 Tngraham pi. Bristo!, Conn.

Pai’eštąų Juozapo Skutalo, Izido
riaus Buivydo ir Rozalijos Skutulie- 
nės. pirmiau rvyeno Brightone, Masš. 
Kauno gub., Rakių parapijos. Turiu 
svarbų reikalą, malonės atsišaukti 
arba žinantieii teiksis pranešti.

Franciškus Skutulas
222 T>roadway, So. Boston. Mas«

. Pajieškau Jono Kaušpėdo, Zablačių 
sodžiaus, Anykščių vai. Atsišauk, 
drauge, ir atlygink man. kas priklau- 

. so, nes tamsta pats žinai, kad sun- 
Į kiai uždirbti. ’ Tai sarmata, kad per 
j ’5 metų negalėjai atiduoti. Kitaip 
; negaliu su jumis susirašyt, kaip tik 
i per laikraštį, nes ant laiškų negaunu 
atsakymo. (45)

G. Rutkauskas
801 So. 2nd st., Philadelphia, Pa.

Juozas Aleksa, šilvėnų kaimo, pa
iieškau Juozo Urbos, Plokščių vaisė., 
Šakių apskr., Suvalkų gub. Kas apie 
jį žino malonės pranešti arba pats lai 
atsišaukia, turiu svarbų reikalą. (46) 

J. Aleksa
88 Mercer st., Paterson, N. J.

Ragažinsko, 
Gražiškių valse.. 
Pirmiau gyveno 

Kas apie ji

Pajieškau Kazimiero 
Ragažėnų kaimo, 
Vilkaviškio 'apskr. 
apie Waterbury, Conn. . „
žino malonęs pranešti arba pats lai 
įtsišaukia, yra svarbus reikalas.

J. Ragažinskas ir J Sukockis
306 W. Penn. st.. Shenandoah, Pa.

Aš, Domininkas Mažrimas, pajieš- 
<au savo pačios Kleofos, kuri pabėgo 
uo manęs 21 d. spalių, šių metų, pa

rodama 1000 dol. pinigų. Ji paeina iš 
čauno rėdybos, Telšių apskričio, Ila- 
;ių miest, tamsių plaukų, žydrių akių 
r apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi- 
alino su Ignu Aleksiejų, kuris paei
ta iš Kauno rėti., Aieksandravo aps, 
Rokiškės parapijos, Pečių kaimo. Jis 
ra gyvanašlis, turi šviesesnius už ją 

plaukus, žydrių akių..

Čionai jų paveikslai. pirmas
pie tokią porelę praneš, tam skiriu 
25 dovanų.
Mieloji Kleofata, sugrižk pas ma- 

e. aš už viską dovanoju. O jeigu jau 
aip nenori su manim gyventi, tai 
įors divorsą paimtume. Jei nemisiini 
rrįžti, nors laišką parašyk. (54) 

D. Mažrimas
31 Hudson avė., Brooklyn. N. Y.

APVOGĖ.
Šiuomi pranešu visuomenei, kad 

ipsisaugotų tūlo J. Smito, kuris gv- 
eno Burlington, N. J. Mano šeimy- 
inkas priėmė ji ant kambario. Jisai 
akėsi esąs tarnas policmanas, bet pa- 
:rodė tikras vagis. Jis pavogė mano 
uksini laikrodėli, retežėlį ir kitų 
aiktų vertės 230 dol. Laikrodėlio nu

meris 1716988, ant viršelių įlenktas 
'obilas. Jeigu kas patėmytų tokį lai
krodėlį ir man praneštų, duočiau 25 
’cl. dovanų. Tasai vagis kalba gerai 
ngliškai ir lietuviškai, apie 28 meti], 

■.osis ilga, priešakiniai dantys atsiki- 
ė-

•J. Grabauckas
512 Wood st., Burlington, N. J.

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

Gabrys Ve verskis
797 Bank st.. VVaterbury, Conn.

REIKALAVIMAI.

AI*SIVEDIMAL

REIKALINGA MOTERIS prižiūrėti 
kambarius. Atsiliepkit, kurios nori 
būt namų savininke. Galite kreiptis ir 
laišku susipažinimui. W. S. E, 7915 
St. Clair avė, Cleveland, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
iiuo 25 iki 28 metu, geltonų plaukų, 
mėlynų akių, 5 pėdų ir 5 colių anks
čio, tarpe 160 ir 180 svarų sunkumo.

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

Pajieškau apsiyedimui merginos 
arba našlės tarp 29 ir 30 metų senu
mo. Aš esu 28 metų. Katra mylit lai
svą gyvenimą, meldžiu atsišaukti. 
Vaikinai te nerašo. (47)

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

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našles, tarp 25 ir 29 metų. Su 
pirmu laišku prisiųskit paveikslą.

A. VVilkians (45)
P. O. Bok 354, Lowell, Mass.

apsivedimui merginos
21 metų, mylinčios dorą 

gyvenimą, mandagios,

me prasilavinusios. Su pirmu laišku 
siųskit savd paveikslą.

J. D. Lelionis
725 Rače st., 3rd fl,

Philadelphia, Pa.

Pajieškau 
nuo 17 iki 
šeimynišką 
mokančios angliškai ir abelnai visa- .. f . O • 1

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo lg iki 22 metų. Aš esu vaikinas 
24 metų, 5 pėdų 8 colių augščio, už
dirbu gerą algą, esu gražios išveiz- 
dos. svaiginančiu gėrimų nevartoju.

(Dabar visi "blaivininkai.” —Zec. 
Taipgi norėčiau gauti ir merginą 
kuri svaiginančių gėrimų nevartoja 
Pasiskubinkit atsišaukti, tai laimėsit. 
Pasivėlinusios gailėsitės. Prisiųskit ii 
naveikslą, kurį sugrąžinsiu kiekvie
nai.

M. J. Krukauckas
264 Shenango st., Sharon, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, ne senesnes 35 
metų, mokančios skaityt ir šiek tiek 
’-ašyti, mylinčios dorą ir sutinkančios 
imt civilį šliubą. Gali būti ir Vokieti 
ios lietuvaitė. Aš esu 38 metų, turiu 
savo nuosavybę. Meldžiu dorą mergi 
ną atsiliepti ir prisiųst savo paveiks
lą. Jos Sha (46)

3400 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35m 
senumo, laisvos ir mylinčios draugiš
ką gyvenimą. Aš esu našlys 30 metų 
turiu dvi mergaites, viena 3 kita č 
metų. Iš amato esu mašinistas ir tu
riu nuosavybe vertės 5000 dol. Mel
džiu atsišaukti ir su pirmu laišku 
prisiųst savo paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo grąžinsiu.

J. Kurauskas (46)
198 Williams, Detroit. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
Geistina, kad butų pasiturinti. Su pir
mu laišku meldžiu prisiųst paveikslą. 
Aš esu vaikinas 33 metų.

J. U. S.
1633 Penn avė., Pittsburg, Pa.

LIETUVIŠKI REKORDAI

Jus galite būt linksmi jei
10 Inch—$1.00

tik žinosite kaip.

PARDAVIMAI
NAMAS GREITAM l'ARDAVIMLI. 
Su intaisvmais. parduodu pigiai, ant 
lengvų išlygų. Gali matyt biie laiku. 
Namas randasi 185 Silver st. Kreipki
tės 173 H st, ant 2 lubų, So. Bosto
ne. (46)

PARSIDUODA ‘BUCERNE IR GRO- 
CEKNE, Cambridge. Biznis išdirbtas 
per 10 metų, parsiduoda greitai, nes 
savininkas eina į kitą biznį. Adresą 
klauskit ”Kel.” Redakcijoj. (46)

Parsiduoda Shoe Repairing Shop, ge
roj, tirštai įvairių tautų apgyventoj 
vietoj. Kas norėtų įsigyti tokį biz
nį, atsišaukite sekančiu antrašu: (47)

K. Paltanavičius,
112 I.awrence st, Lawrence, Mass.

PARSIDUODA KRAUTUVE
Valgomų daiktų. Biznis yra išdirbtas 
nėr kokius 8 metus. Graži vieta, lie
tuviais apgyventa. Dėl platesnių pa
aiškinimų kreipkitės ypatiškai arba 
laišku.

S. Zavackas (46)
108 River jt, Haverhill, Mass.

NESIDUOKIT APSIGAUT
Mes užlaikome visokios rūšies su- 

ženklytų kazyrų, kauliukų ir tt. Dėl 
'vairių štukorių. Su pagelba mus ka
zyrų galima padaryti stebėtinų špo- 
-ų. Dėl platesnių žinių klauskit šiuo 
adresu: (4)

P. SENKUS
Box 2. Herrin. III.

NAUDINGA PROGA.
NAUJAS IŠRADIMAS

Užpatentuotas per S. V. ir pripa- 
'intas naudingi išradimu. Susitvė- 
•us Lietuvių Submarinų Korporacija 
>arduoda Šerus po $25 vieną, kurie 
rreitu laiku neš gerą nuošimtį. Taigi 
autiečiai nepraleiskite geros progos. 
\*ūsipirkite keletą šėrų. iš kurių tu- 
ėsite gerą pelną. Reikalaukit pas iš
adę ją. (47)

K. J. LAPINSKAS
169 Butler st, Brooklyn. N. Y.

PATARMĖS MERGINOM 
VPIE LYTIES DALYKUS

Parašė M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išlei- 
’o F. J. Stropienė, prirengdama nau- 
’ingų patarimų ir moterims. Kurios 
'a*- neturit minėtos knygos, tuojaus 
žsisakykit. Su užsakymais siųskit ir 
•inigus, money orderi arba popierinį 
lolerį, ant vardo

F. J. STROPUS
30 Broadvay, So. B'iston. Mass.
Agentams duodame gerą nuošimtį.

PLAUKAI! PLAUKAI!
"’leiskanos, Niežiejimas. šipimas, Ži
linąs, Retumas, Slinkimas plaukų 
aivoje yra sutaisomas. Jeigu prisių- 
i savo antrašą ir už 2c. štampą, gau- 
i žinias. (46)

Western Chemical Co.
P. O. Box 133, VVilkes Barre, Pa.

ARTISTIŠKI
PAVEIKSLAI.

\Tuo grvnų vyriškų ir moteriškų fi- 
'uru; didumo 5tĮ yS colių; kaina 
1.00 už 20; $4.00 už 100. Adresuokit 
itaip (46)

VENUS NOVELTY MARKĖM’ 
P. O. Box 109, Cicero, III.

Ar Nori Dirbti?
riK TAS LAI ATSILIEPIA:

Kuris nebijo žmonių.
Kuris turi gerą pažintį apielinkėje.
Kuris neturi skolų.
Kuris negyvena Chicagoje,
Kuris gali uždėti bondsą (kauciją),
Kuris yra buvęs biznierium arba 

>atyręs. To ŽMOGAUS laukia alga 
įuo $35 iki $50 į sąvaitę. Tik 100 
monių tereikalinga: pirmesnieji bus 
aimingesniais. Darbas ant visados 

l'usų pačių mieste. Atsišaukite po se
kančiu adresu: (46)

S. &Co. EMPLOYMENT Dept. 
1707 So. Halsted st, Chicago, III.

"PROLETARAS”
Pasaulio Pramonės’Darbininkų Uni- 

os mėnesinis laikraštis. Kaina 1 dol. 
netams. Adresuokit sekamai.

"Proletaras” (39)
1001 W. Madison st, Chicago. III.

LIETUVIU tVAREHOUSES OFI
CIALUS ATIDARYMAS.

Atlaso Rūbų B-vės vvarehouses 
ttidarymas įvyks subatoj.

6-tą dieną Lapkričio-November.
>irmą valandą po pietų. B-vės salės 
uime ant antrų lubų, 343 Broadway, 
>o. Boston, Mass.

Atlaso Rūbų B-vė išdirba Siutus, 
)verkočius, Rainkotus, Sku-rinius 
gailinius ir kitas šiitas drapanas, 
'irmiau negu pirksi kur kitur sau 
)verkota arba kitą drabužį, ateik ir 
•asižiurėk Atlaso Rūbų B-vės išdirbi
nu, o mes tikimės kad čion galėsit 
■asirinkt sau tinkamą Overkotį arba 
eitą reikalingą drabužį daug pigiau 
r geriau negu kur kitur. Jus tuom 
■at kartu paremsit Lietuvių Rūbų 

Industriją, kuri atneš naudą čion gy
venantiems lietuviams, suteikdama 
larbo keliolikai lietuvių kriaučių ir 
,iadesit mums atsiekti musų tikslą, 
padėsit musų broliams Lietuvoje su
teikt jiems brabužių, įsteigiant musų 
brančių Lietuvoje.

Overkotus ir kitokias drapanas ga- 
ima arba gatavas pirkti arba užsisa

kyti. .Mes turime gana gražią eilę 
materijų iš kuriu bus galima pasirin
kti tokį drabužį kokis jums patiks.

Atlaša Rūbų B-vė taipgi kviečia 
visus gerų norų lietuvius prisidėti 
prie išauginimo Rūbų Industrijos pa
tampant šėrininku. nes ši pramonė 
sparčiai auga ir jos rėmėjams atneš 
gerą naudą.

Su visokiais reikalais ir reikalavi
mais informacijų, kreipkitės į musu 
ofisą:

4TLAS CI.OTHIN’G CORP.
313 IJriMdnąy, BObTON 27, MASS.

J PAVASARIO DAINOS
( PAKOL JAUNAS TAI IR LINKSMAS.

' ’. Juoktis, dainuot, 
augini rožes

J NAUJAS KAREIVIS
E-lfilfi į DAINININKAS PAS PROFESORIŲ

Gyvent teisingai tai yra ypatybė, kurią rei’- ia išmokti. Juoktis, dainuot, pasidaryt 
draugus ir užbovyt savo namuose — - reiškia augint rožes gyvenimo sode. Muzika 
pilnai suteikia apie visą pasauli malonius sapnus ir suteikia spėkas tą viską atsiekti. 
Tokia šauni muzika kaip kad viršuje nurodytas rinkinys pegelbės jums abudu: už- 
bovyti jūsų draugus ir praleisti ilgas valandas vienam linksmai. Jus juoksitės pats 
vienas kada išgirsite tuos du juokingu dialogu tarpe J. Plieniuno ir P. Lušnakojo, ir 
tą molonią potpourri griežiant Columbijos Beno, ir polkos instrumentalio kvarteto 
kurie sukels jums norą šokti, čia yra muzika, kuri jus palinksmins.

Čia pilantis muzikos programas ant Lietuviškų Columbios Rekordų.
f Nemuno Vinys. Vaitas, šokių orches I

E-23$t j Sudiev. Mazurka. '* " |

Oželis. įdainavo mišrus choras
Mes Padainuosim.

Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautiškų Instrumentalių Rekordų
Bile vienas Columbia Rekordų pardavėjis Suv. Valst. ar Kanadoje mielai sutiks 
pagrajinti jums bile

E-453S

•lojau dieną. Mikas Petrauskas, tenor 
Saulelė Raudona.

E-3212 •

Columbia 
Rekordai skamba 
gražiausiai ant 

Columbia 
Grafonola 

Kaina. $32.50 
iki $2100

vieną tų Rekordų be jokio atlyginimo. Jis taipgi duos jums 
Kataliogą Columbia lietuviškų Rekordų. Paprašykite jo.

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

Žiūrėk kad toks Vaizhaženklis 
butą ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY
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ir socialistas.
Gerbiamieji Sąjungos na
riai !

Lietuva šiandien yra di
džiausiame pavojuje. Musų 
nelabasis kaimynas, nuo se
no lietuvių nemylimas len
kas, Įsiveržė i fnusų sostinę 
Vilnių, užgrobė Lietuvos 
Rytus ir jau begrasino ir vi
są Lietuvą užimti.

Musų kariumenė, musų 
šauliai, visokie partizanų 
būriai ir visa musų liaudis 
po kruvinų mušiu apie Tra
kus ir Vieviją sustabdė len
kų maršą. Ir šiandien dar 
tebeina kruvinos kovos. 
Lietuviai kariauja iki pas
kutinio lašo kraujo. Nėra 
abejonės, jog lenkus išvys, 
tik reikia visiems stoti i 
Lietuvos gynėjų eiles.

Musų Steigiamasis Sei
mas atsišaukė Į visą kraštą.J 
kviesdamas visus mirtingon dinamas

I

Dabar Įsigalėjusi Veng
ruose reakcija vienon krū
von sutraukė dvarininkus, 
fabrikantus, kunigus, seno
jo rėžimo karininkus ir val
dininkus. Valdžios priešaky 
pastatyta žmonės, kurie 
stodami kovon su darbinin
kais mokėjo Įmerkti savo 
rankas žmogaus kraujau 
lig alkūnių. Tūkstančiai dar 
bininkų išžudyta be teismo, 
;u-ba tokiu teismu nutari-1;irba tokių teismų nutari-Į 
mals, kurie žiurėjo vien val
džios piršto nurodymų. Tos 
vengru valdžios baisenybės 
sukėlė Europos darbininkus 
ir privertė juos paskelbti 
vengrams boikotą, kuriam j 

reakcijos lizdas buvo) 
galų gale nusi-l

tas
priverstas 
leisti.

Tenka pridurti, kad da
bartinis vengrų rėžimas va- 
_1____ ; yra "krikščioniš-

kovon su lenkais dvarinin-.ku." Taip ji vadina ir augs- Įy rfv » 1 » VM y> yM»1 T ■» y-v ♦" % - T * _ — f - 1^ X « vy^. yJ .-v M Įkais, kurie eina Lietuvon1 tesnieji katalikybės vadai, 
savo dvarų apginti ir ant Be ko kito ta "krikščioniš- 
Lietuvos liaudies jungą už-! koji” valdžia ir jai artimos 

s paskel
bė dabar mirtiną karą žy
dam ir socialistam. "Krikš-Į 
čioniškai-tautinė” Sąjunga Į 
Vengrą pąrliamente pasiu-! 
lė pastaruoju laiku parlia- 
mentui priimti tokio turinio; 
Įstatymą: Žydas negali būti! 
savininku daugiau, kai vie
no namo: perdaug erdvus; 
butai turi būt jiems atimti. 
Žydams negali būt patiekta 
nei pilietinių teisių, nei tei-Į 
sės apsigyventi.

Po 1915 metų i Vengrus 
atkeliavę žydai turi būt iš-į 
kraustyti. Jų karo metu!

Pagalios ir Amerikos lietu- fiskuoti. Žydai negali būtis 
vtai negalėjo pasilikti ne- nej rnokvtojais. nei profeso- 
padėję savo broliams to Lytais, žydai neprivalo laiky-! 
kovoj. Lietuvos Atstovybė fi krikščionių tarnų. Žydai! 
w Lietuvos Misija yra išlei- neprivalo vesti laikraščių. į 
dusi tam tikrų atsišaukimų.; Laikraštininkai turi pri- 
Karinis prie Lietuvos Misi-į siekti, kad jie bus gerais pa-J 
|IS ĮgalipĮhnB vaa paleidęs triotais. Žydas negali būti j 
savo "Trimitą’, šaulių ats- ministerių, aukštesnių už-; 
tovas karštai prabilęs Į_ A- dienių atstovybėse valdiniu-! 
merikos lietuvius irjau šim .ku, kareivių ar policijos vai- 

, Yigi, kas dalyvauja
; bolševikų judėjime ar agi
tuoja už bolševikus ("bolše
viko” ir Vengrų krikščionis 

j demokratai nemėgsta skirti 
į nuo socialisto) turi būt ka- 
: ro teismo miriop teisiami, 
į Įdomu pastebėti, kad tie 
"krikščioniškieji” kovotojai 
su žydų kapitalu ir speku
liacija suėmė po savo spar
nu stambesnius ir mažes
nius kapitalistus-vengrus ir 
atsidėję gina jų reikalus.

Bent kiek anksčiau teisin
gumo ministeris įnešė par- 
liamentan sumanymą,—
bausti nusidėjusius politi
nius kalinius rykštėms. Kad 
tai busią syeika, nurodę 
Vengru valdžiai Francuzų 
ir Anglų atstovai. Tuo ar
gumentu ministeris mėgi
nąs nugalėti stiprų parlia- 
mento pasipriešinimą. 

Ar neprošalj butų ir mū
siškiems "krikščionims” pa
simokinti pas Vengrų mini
strą? Juk Lietuvos cicilikai 
tie patys, kaip Vengruose, 
jauna musų žvalgyba, kad 
ir labai sumani, tik reikalin
ga prityrusios pagalbos ir 
šviesaus vadovavimo.

("Socialdemokratas”)

Iš Steigiamojo Seimo' visuomenės grupės
T i - J-U-

dėti. ] 
narių Lietuvoje susitvėrė 
"Lietuvos Gynimo Komite
tas,” kuris suskubo po visą 
Lietuvą, kiekviename mies
te, miestelyje, sodžiuje, 
tverti Lietuvos piliečių ko
mitetus Lietuvos laisvės gy- 

. nimui. Ir Lietuvoje prasidė
jo apsiginimo darbas. Nėra 
jokios partijos, kuri prie šio 
darbo nesidėtų; nėra orga
nizacijos. kad ir dešiniau- 
siog, kuri nestotų ton mirti- 
non kovon už Lietuvos liau
dies laisvę. Ton kovon stoja; 
iietuvys, žydas, baltarusis ir ! ___
visi kiti Lietuvos piliečiai. įgytieji turtai turi būt kon-

tai tūkstančių auksinų pa
siųsta šauliams. Sujudo, su
kruto ir pati Amerikos vi
suomenė, jos spauda.

Sujudę žmonės Įvairiose 
kolonijose rengia protesto 
mitingus prieš lenkų dar
bus. Sudėję aukų siunčia tai 
Lietuvos Misijai, tai patįs 
siunčia Lietuvon, kaip nu- 
ritaanydami, Kokių nors 
pagyrimų jie ir jieskoti ne- 
jiesko. Juk iš meilės ir pasi
šventimo darbų daryti ko
kią rėkiamą ir nepatogu. 
Iš bažnyčios negalima dary
ti turgavietės. Todėl geriau
sia duoti i kokj nors vieną 
centrą, pavyzdžiui, ''Lietu
vos* Gynimų Komitetą.” ku
ris ant vietos jau žinos ge
riausia, kur tie pinigai bus 
tinkamiau sunaudoti. O kad 
tų auksinu nesiuntinėt Įvai
riais keliais, Įvairiu žmonių 
vardais, kas padidina ir 
.'V.i?itimc išlaidas ir apsun
kina pačių aukų pristatymą 
ir apturėjimą, geriausia 
priduoti jas Lietuvos Misi
jai Amerikoje (Lithūanian 
Mission, 257 West 71 st st., 
New York, City), kuri su
dėjus vienon krūvon galės 
kablegramomis siųsti Lie
tuvon, išduodama tuoj pa
tiems aukotojams pakvita
vimą.

Toksai tat šiandien atsi
rado svarbus darbas visiem 
lietuviams, 
ir stokimt visi Lietuvos pi
liečiai tan darban, prisidė
dami prie kitų, o kur reikės, 
patys vieni, bet dirbkime su 
pasišventimu. Teisybė rr 
laimi — musų pusėje.

Vyriausioji Lietuvos Pi- 
Jiečių Sąjungos Valdyba.

ALANDŲ SALOS ŠVE
DAMS.

Washingtono žiniomis, 
Alandų salos, kurios iki šiol 
prigulėjo Rusijai, teksian
čios Švedijai. Tos salos guli 
Baltijos jūrėse, tarp Švedi
jos ir Finlandijis. Jų yra 
*enai išviso apie 300; apie 
30 jų apgyvento?, o likusios 
yra tik plikos uolos. Dabar 
jas buvo pasisavinus Fin- 
landija. bet Švedija užpro- 

, testavo, sakydama, kad jo»
apie 35,000,000 žmonių tenai jai priguli. Tiems ginčą®? 
yra palieeta bado. išrišti Tautų Lyga paskyrė

Negaišuokime

Žinios iš Kynų sako, kad

yra paliepta bado.
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Nė kokios baimės—jus žinote kad 
saugiai, nes per 60 metu yra saugus 
ir užtikrinti bankieriai.

Faraklin Saving 
Bankoje 

BOSTONO MIESTE
6 PARK SQUARE

Vardan Savo | 
Vidurių! | 

PABANDYK "LIEPILKOS" Z

Garsaus Viduriu Specialisto £
Gyduolių nuo ž

Kroniško Vidurių L'žkictėiimo J’ 
Ir nuo to paeinančių ligų, kaip į 
tai: — Nuo liguisto galvos 
skaudėjimo, nuo visokių šleikš
tumų,_ nuo apetito nustojirno, 
nuo liežuvio apdengime plėve, 
nuo atsiduodančio blogo kva
po, nuo vidurių nemalimo ir 
nuo aitrumo.
Stebėtinos vudurių valytojos, į 
kurios v-ikia ba skausmo. Tok 
j^duolčs tveria savyje pui
kiausius vaistus, kokius tik pi
nigai ir gabumas srali paga
minti. Siunčiama by kur apiai- 
kius 'dona doleri. Pinigai grą. 
žinami, jei neužganėdintas. 
Antrašas: (45)

Lietuviška Pilių Co.

i

>

¥

r

JI SŲ draugai padėka vos jums už pasiūly
mą jiems Chesterlield.

Kiekvienas juos myli. "Jie Užganėdina.

Todėl, kad jie yra švelnus ir lengvus, ir kve- 
Penti.

Geras Turkiškas ir Amerikoniškas tabakas, 
sumaišytas taip, kad negalima nukopijuot. 
Dvidešimts eigaretu specialiam nuo perdrė- 
kimo pakelyje.

Jos galite rainiai miegot naktimis
JEIGU JŪSŲ PINIGAI YR A SUDĖTI TAUPYMUI 

SAUGIOJE GERAI APSAUGOTO.!

Jeigu jus. investinate i staką, bondus. etc., tikėda
miesi didelių nuošimčių, jus žinote kad rizikuojate.

Tada jus nerimaujate, bijote ir nokti nepasilsite. 
Loškit saugiai, tuomet jus ilgiau gyvensite ir turėsite 
daugiau pinigų ir smagumo.

UŽTIKRINTAS SAUGUMAS. PAŽANGUS 
KASI ADORAVIMAS. '

DEPOSITŲ ........... $21,000.000
PERVIRŠIS........... $1,400,000

DEPOS1TA1 PRIIMAMI NUO $1.00 IKI $2000.00.

NUOŠIMTIS PRASIDEDA NUO 1 LAPKRIČIO MĖN.

tam tikrą komisiją, i kurią 
ir Wilsonas pasiuntė vieną 
savo atstovą. Ir dabar Wa- 
shingtone sakoma, kad toji 
komisija pripažinsi anti 
Alandų salas Švedijai.

Švedija senai jau tų salų 
reikalauja. Jos jai seniau ir
prigulėjo, bet Rusija buvo 
iš jos jas atėmus. Prancūzi
ja ir Anglija žadėjo sugrą
žinti Švedijai tas salas d a 
laike Krimo karės, kad Šve
dija tuomet nestotų Rusijos 
pusėj (Anglija ir Francija 
tuomet kariavo su Rusija). 
Švedija reikalavo iš ju gva- 
rantijų, kad tos salos bus 
tikrai jai sugrąžintos, bet 
gvarantijos negavo.

P. O. Bos J2W, 
WATEBBURY, CONN.

Įsigyk 
Darbą Dabar
NEPAPRASTA PROGA yra pasiūloma dabar Lietu
viams darbininkams gyvenantiems Amerikoje užtikrinti 
GERĄ DARBĄ DABAR, prie DIDŽIAUSIOS Koksų 
Kompanijos PASAULYJE, po vardu H. C. Frick Coke 
Company, kuri turi 60 Anglies Kasyklų ir 18,000 Kek
sinių Kakalių, pietvakarinėje dalyje Pennsylvanijos, ne
toli miestų Uniontovn, Connellsville, Brownsville 
Mt. Pleasant.

Jeigu nori turėt PASTOVŲ darbą, ir jeigu esi

Anglių Kasėjas
Koksų Vežėjas arba 

Darbininkas
Toji didžiulė Kompanija gali pasiūlyti .Jums GERAI 

APMOKAMĄ IR PASTOVŲ darbą tarpe šimtų kitų Lie
tuvių. dirbančių čionai.

Geri, 4-rių kambarių gyvenimai. su darželiais, kie
mais ir kai-kurie su vandeniu viduje tiktai $7.00 už mė
nesi. Anglis yra 7 iki 9 P*<ių stora. Teji Kompanija 
meka DIDŽIAUSIAS alsas. w buvo PIRMOJI kuri pa
kėlė algas savo žmonėms koksu lauke.

Rašykite dėl reikalin*ų informacijų, jeigu manai, 
BET GERIAUSIAI VAŽIUOK TIESIOG I DAABĄ.

H. C. Frick Coke Co. 
Scottdalle, Pa.
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Padėlius galite prisiųsti ir per pasta.

ATYDAI LIETUVIŲ ATYDAI
DYKAI

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

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamos.

LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJUN IR IŠ KR A J AUS; 
. SIUNTIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI

NIGUS ANT PAčEDUIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

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

... ................... J .... I L ..................................



Prašyk Aptiekoje

.. Duoti Jums

Colgate'a

ifa.lMife
*

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbuženklis užreg*. S. V. Pat. Utis*.

-■ė-; •vc.-v -t ;m-cy CTMir Po >liwWrv Du g.iioi. ut neią
M »/•,.•

Guraus per daugiau kaip
50 Mietų.

Tėmyk Įkar. (Ipch.r) Vaizbuueuktt.

Ai, Alena Kostoyska, pasiro
dau visai publikai akyse.

REtEivfš’

<■
Mk.

Į

s-

3E

I į Telefone: MaMen’ 873-W. CHELSEA 169l-W.

daktaras s. c. pavlo
Sugrįžo iš Rusijos kur jis buvo vyriausiu daktaru Penzos gu
bernijos ligonbučio ir Odesos ligoninės. Speciaiistas-chirurgas ir 
veneriškų ligų.
CHELSEA. MASS.. 142 BROADVVAY.
MALDĖ*, MASS- 356 FERRY ST.
Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

LAIVAS StSCUEHAN- 
Į NA ATVEAĄ LIETUVIŲ.

• Laivas Susųuehanna, pri
klausantis (J. S. Idail Ste- 

dę traukinin pribuvom Vir-|amship Co., laimingai nu- 
baliun. čia jau viskas lietu- 
viską: ir kalba ir užrašai 
ant stočių ir traukinių. Lie
tuvoje taipgi peržiurėjo vis
ką, ką tik su .savim vežėm. 
Kaip teko sužinot, tai Lietu
voj krečia todėl, kad žydai 
prisiperka- visokio tavoro 
Vokietijoj ir veža parduot į 
Lietuvą, tad Lietuvos val- 

jdžia už tuos tavorus ima 
I muitą ir Virbalius atneša 
Lietuvai pusantro miliono 
auksinų kas mėnesis.

Iš Virbalio nuvažiuoti 
Kaunan ėmė apie porą va- 
■J J. T» • 2 I ’5'-i v VM4 jwai IM1V

Kaaae apsistojom lygiai gelbsti daugeliui kitų, 
viešbuty Metropons. ^ure-pat stOVyj esančiu, 
jom tuojau užsiregistruoti r,inerio Kartusis Vynas 
policijos nuovadoj. Išbuvę? pagelbėjo tūkstančiams tų, 
dieną Kaune pasimačiau si;LUrie kentėjo nuo nevirški, 
keliais amerikiečiais. Taipgi lim0 prast0 a^,lit lvos 
turėdamas siuntini nuo gro- skaudėjimo, užkietiejimo, 
vo Tiškevičiaus užsienių rei nervigkum0 ir <lai. pagįlbės 
kalų ministeriui Punekiui. tūkstančiams nuo tų ligų 

. tuojaus nuvykau pas jį. ateitvj Jis padarytas | vį: 
Labai nusistebėjau radęs gtingu niedžių žievių ir tyro 

užsienio reikalų mimsten- ,audonoj0 vyn0 vienok jus 
į carizmo at- turit gaut originali Trinerio 

. . . fastmen Kartuji Vvna ir neimt kito-
kreipiąusi prie artimiausio ki kurfe jain panašus, nes

Imu* ozi/SzAin vootmiYi I . 1 -- * 7

Iš Kelionės Lietuvon
Per ilgus metus nematęs 

savo šalies ir žinodamas, 
kad laike pasaulinės karės 
ji liko baisiai nuteriota, su
maniau ant žūt būt aplan
kyti ją. Vieninteliu mano 
kelionės draugu buvo mano 
žmona, kuri yra Amerikoje 
gimusi ir kuri ypač žingei- 

• davo aplankyti savo tėvu 
šalj.

Gavę pasportus leidomės 
i kelionę. Pasportuose buvo1 
oa žymėta, nėr kokias šalis
keliausime. Pribuvę Londo
nan nenorėjome važiuoti 
per Daniją, kuri musų pas
portuose buvo paminėta. 
Delei tos priežasties turėjo
me kreiptis prie Amerikos 
ambasadoriaus prašydami 
pataisyti pasportus, tai yrą 
kad vieton Danijos mums 
leistų važiuoti per Belgiją. 
Amerikos ambasadorius su 
tuo sutiko. Tokiu budu rei
kėjo kreiptis pas Belgijos ir 
Vokietijos atstovus, kad už- 
vizuotų musų pasportus.

plaukė į Bremeną ir Denz> 
gą. Dabar jisai grįžta atga 
į šią šalį, atveždamas dau
gelį lietuvių, kurių giminės 
čionai laukia.
ŠIAULIUOSETIK (MM# 

GYVENTOJŲ.
Amerikos Raudonasai 

Kryžius praneša, kad Šiau
liuose, Lietuvoje, dabar ran
dasi tik 6,000 gyventojų.

ABELNOS TIESOS.
Abelnos tiesos mokina 

mus, kad jeigu produktas 
gelbsti vienam, tai jisai taip

Šis dantų valytojas už
ganėdina “mane labai, 
nes Colgate’s” padaro 
dantis švarius ir baltus, 
Šalip to jo skonis yra 
malonus.

Belgijos konsuiis užvizavo, j°J dvokiančią 
bet Vokietijos atstovas atsi- - H
sakė vizuoti, kol nebus už-. - -j-- jam pauaoua. uc>?
vizuota pas lenkus. Reikėjo stalo, kur sėdėjo raštininke pasekmės vartojimo "nebus •» • , • • 7 v 1 • I > Y' avya lz-/xl zx o Iri iv nn ta I Lr/t I I * — _ " _kreiptis prie lenkų, kur pri
siėjo pristatyti paveikslus 
ir išpildyti tam tikras blan
kas. Kuomet tos visos cere
monijos buvo atliktos, jie 
užvizavo musų pasportus ir 
atlupo po 5 šilingus už kiek
vieną pasportą. Iš ten vėl 
reikėjo grįžti atgal pas vo
kiečius, kurie šiuo sykiu jau 
vizavo, paimdami už darbą 
po vieną ir pusę svarų ster
lingu už kiekvieną pasą. 
Perėję per visas svetimas 
atstovybes nuėjom pas' 
Lietuvos atstovą grovą Tiš
kevičių. Grovas Tiškevičius 
yra gana mandagus. Nors 
lietuviškai jis kalba silpnai, 
bfet vistik stengiasi kalbėti 
lietuviškai. Jis paliepė savo 
sekretoriui užvizuoti musų 
pasportus, už ką užmokė- 
jom išviso 5 šilingus.

Atlikę visus reikalus kas
im k pasportų, iškeliavome Į ' 
Ostend, Belgiją. Ši šalis yra 
gana graži ir labai malonų

sakė vizuoti, kol nebus už-

Ji nepakėlė akių patol, ko) -;aip geros. Trinerio gvduo- 
nepabaige savo darbo. Tas ės jums pagelbės,
uzeme apie. 10 minutų. ka- jejgU pagausit šalti, tuojaus 
da paklausiau, ar galima hmkit Trinerio Sedativą nuo 
matyt dr. Puncki. atsaky-Įj -- - - -
mas buvo, kad jis šiuo tarpu 
labai užimtas, tai ir viskas. 
Nepasakė ar laukt ar ne
laukt, net nepaprašė atsi
sėst, kas paprastai visur 
priimta. Taip ir palieki 
žmogus bestovįs. Nori lauk, 
nori eik namo. Betgi aš, kai
po amerikietis, pradėjau

■ elgtis drąsiai. Susiradau 
, sau kėdę ir atsisėdau. Mar 
besėdint atėjo tūlas kaimie
tis. žmogelis nedrąsus, nėje 
prie stalo pasakyti, ko jis 
nori. Jis išstovėjo prie durų 
daugiau kai pusę valandos 
kol raštininkė paklausė, ko 
jis nori. Taip atrodo, kad 
tie raštininkai yra dirbę ca 
ro laikuose gubernatorių 
raštinėse, nes tokie neran
gus ir išdidus. Aš irgi turė
jau laukt apie 3 valandas.

x - pakol galėjau priduot siun- 
įspudi <|ar0 važiuojant 1 tjnj Kada priėjo mano eilė. 
Brusch Ląulca! gražus ma- a- buvau Pats d
cfon^11 j-s zTirS “ išES:DR- al F®£MEm 
pėdsakai:.stotys.aĮrirasky- apie lietuvių veS' ----------------------------
tos. narnai, sugiiauti,. tiltai Ąmeldkoj apie atsinešima 
Kardyti ir žmones nusiminę , LJ-etu£os valdžios ir 
išbalę, suvargę, matyt, kad •*-a a- 
daug vargo yra kentėję _ kojau teisincai užbai.

Pervažiavę Belgiją atsi- gug savo kalbą, dr. Purickis 
durėme Vokietijoj. Nors pasakė, kad visa Lietuvos 
čionai laukai irgi gražus, ateitis priklauso nuo Ame- 
bet žmonės labai suvargę. i---*..™-.. 
Nesimato pilvotu vokiečių 
kaip seniaus. Važiuojant 
traukiniu teko pastebėti, 
kad keliauninkai visi vežėsi "Atlikęs reikalus Kaune, 
su savim duonos ir kitokių tuojaus išvažiavau į tėviškę 
užkandžių. Mat, Vokietijoj ant ūkės. Čionai tai neispa- į pasitenkinimu rekomenduoja. 
uUOnOS trūksta, taip kad sakvtas gamtos gražumas, ryta iš minkšto raudono gumo. {talpi- 
viešose vietose niekur ne- Tsg- Lietuvos pievos, tie tau- £ 
duoda, jeigu neprašai,o ir kai tartum traukte traukiamas dalis vietos. Prisinsk $2.45 su sa- 
paprašius duoda labai ma
žai. Privažiavus netoli Gda
nsko (Danzig) lenkai per
žiurėjo pasus ir nuvažia
vom toliau. • Iš viso per Vo
kietiją užėmė važiuoti dvi 
dienas,' nes Berlyne vieną 
naktį nakvojom. Pribuvus 
insterburgan (Įsrutin) irgi 
prisiėjo nakvoti, nes trauki
nis atėjo 2 vai. nakčia, o ne
išėjo be 9 ryte, taip kad ke
liauninkams prisiėjo eiti 
viešbutin. i Atėję viešbutin 
pamatėm didžiausią Hin- 
denburgo stovylą. žmonės 
visi apsirėdę militariais rū
bais. Retai kur pamatysi 
žmogų civiliuose drabužiuo
se.

Iš Instenburgo užėmė va
žiuot kelias valandas į Eit
kūnus. Čia vokiečiai labai 
krečia. Yra net tam tikri 
kambariai moterims ir vy
rams apžiūrėti. Mumis ne- 
krėtė, nes turėj'ome diplo-' 
matišką pakietą ir diplomą- i 
tišką paša. Skrynių mums: 
irgi nereikėjo atidaryti. Sė-{

kosulio. Jeigu kenčiat nuo 
romatizmo arba neuralgijos 
imkit Trinerio Linimentą. 
Jeigu jus turit nesmagumą 
gerklėje, tuojau imkit gur- 
guliavimui Trinerio Antipu- 
trina. Jūsų aptiekorius arba 
vaistu pardavėjas šias gy
duoles užlaiko. — Joseph ■ 
Triner Company, 1333-45! 
So. Ashland xAve., Chicago,1

__________ t

Greitas Patarnavimas 
Baltijos Valstijoms

Bruselį. Laukai gražus, ma

sonais jau matosi karės

Amerikoj, apie atsinešimą

gus savo kalbą, dr. Purickis 
pasakė, kad visa Lietuvos

rikos lietuviu ir kad tik jie 
gali palaikyti Lietuvos pra
mone ir industriją savo tur
tu.

MOTERIMS PLAUTIS
CIRKšLe $2.45.

GYDYTOJAS IR CHIRURGA&
Specialistas Slaptų ligų.

BALANDOS:
Nuo 1 iki 3, nuo 5 ilci 7:30 
iventadieniaū nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 215 ir 216.

Ki-MOIDS 
(GRŪDELIUOSE)

Dėl VIRŠKINIMO 
Sutirpsta tuojaus ant liežuvio arki 
vandenyje — šiltam ar šaltam; 

niekados nesutrink.
GREITA PAGELBA
Taipgi plotkelių formoje tiems 

_______ kurie apsirūpina.
IŠDIRBĖJUS 

SCOTT'S EMULSIJOS

CeL Haymarkel 4154 
Jyvenimo TeL: Cambridg* 80*8.

*“—‘f**-
Viršuje gaayte ruo Amoriean Express Foreign Monev 

Orderio, kur parodoma, kad siuntinys buvo išsiųstas 
Liepos 7, šių metų, tapo išmokėtas Kaune, Lietuvoje, 
Rugpiučio 6 dieną; reiškia, trumpiau negu Į mėnesi laiko 
po išsiuntimo.

Siuntiniai, pavesti mums dėl Baltiškųjų Valstybių, yra 
siunčiami per musų Berlyne esanti ofisą, 55 Scharlolteai 
Strasse. Mes pažadame musų kleantams greitą ir pasi- 
ganėdinantį patarnavimą už pigų atlyginimą.

Kreipkitės į bile agentūrą, ar ofisą American Railway 
Express Kompanijos, ar į mus lokali ofisą:

43 FRANKLIN STREET. BOSTON, MASS.
Arba raŽvkit jūsų kalboje Į

Foreign Monev Order Department

AMERICAN EXPRESS CO
63 BROADM’AY, NEW YORK.

< i

žmogų prie savęs, kur gali ™ 
pasilsėti ir užmiršti VISUS arietaisų. Rašykit tuojau®, 
gyvenimo rūpesčius. O pa- fishleigh & co„ Dept. m, 
taikėm parvažiuoti ant pat _____ chicago. ill._______
šienapiutės. Apsidžiaugęs ičciHN/’IAMr 
gamtos gražumais, aplan- luulUllUiArlt 
kęs gimines ir pažįstamus j visas dalis šios šalies, ne- 
pradėjau teirautis apie jų pLEIDŽIANčIUS OI^)ATY?‘niNIUS 
padėtį. Vieni džiaugiasi, ki-* 
ti skundžiasi, bet vistik Lie
tuvos valdžia jie yra labiau 
užganėdinti, negu vokiečių 
ar bolševikų okupantais.

Iš visos kelionės ir tirinė- 
jimų pei^iHknnau, kad Lie
tuvoj dabar -yra- geriausias 

| laikas pradėti

4 gal. did. $5.00 
6 gal. did. 6.42
8 gal. did. X34 
11 gal. did. 9.67 
15 gal. did. 15.00 
25 gal. did. 25.00

Musų katilai padaryti iš 100 nueš. 
tyro vario perdėm ir yra geriausio iš- 

pramonę. I dirbimo.
Taigi tiems Amerikos lietu- j »•».

, )__—ai., 1 I tas mwiule?' skrynesir issiunėiato
I V’iamS. kurie norėtų Lietu- per American Expeen
voj užsiimti pramone; da- . ,ro!io minkšto įoo im.š. 
. J . r» a • Mudukes. sūri np uoto s, 40c. ukbar yra geriausia važiuot i % colio minkštos 1<H> nu®š. tyrei 
Lietuvą ir pradėt darbą. vario <h«iuk6s, suringiaotoo, wc. už. 
Paprastiems darbininkams Į sujungimai dudukės su katilu b. 
dar nepatartina važiuot, suliejimo, si.ro kiekvienas. 
Bes fabriku taip kaip ir ne-ĮnuOg nuleidžiam pardavėjanm. 
ra ir sunku butų pelnyti Prisiųsk draftą ar monay orėto, o 
duona. Bet, sakau, pramo- 
nininkams ir fabrikantams, Th« Peopies f»Ip st«M» 
tai pats gerįausMi laiiąs. < }2a ylTV”"fe*. »

K. Šidlauskas. • cmc/FridV ft.1.

e

■ •::
;!

B A LTIC-A MERIC A N LINE
Paveldėtoja RUSIžKOS-AMERIKONIšKOS LINIJOS
TIESI PASAŽIERINĖ LINUA be jokio persėdimo iš

DANCIGO IR LIEPOJAUS
- f NEW YORKĄ ir atgal. =====

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITES.
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės prie

A E JOHNSON & CO.. Generalis Pasažierių Agentas, 
53 BROADWAY. NEW YORK, N. Y.
arba pas vietinius musų autorizuotus agentus.

24 sTATB STREET. NEW YORK CITY

.‘^sr^ssz^uEPoni »rygą
LAD’IS STdCKKOLM, IŠPLAUKS SPALIU 28 D&KN4-

TJ^ia He» i LI1POJV ū » k«<a takto-
ę eįjoj UkMi pasačieriai yra sutalpintai i puikias kajutas av 
2, 4, ir « yp«U«- ,
Iki Laivakorčių ir informacijų apie pa«p*rtua, hMpisM. pm 
v-iudaių aaeatų- ... ...

a.as mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Ai per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyvą. 
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 nef*" 
vau pagalbos dėl savo sveikatos^ Bet 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatrią dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties.jgerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagų vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslų 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.25. Galima gaut geresnėse aptieko
se. o kur negalimu gaut, kreipkis pas: 

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

1707 Halsted St.. CH 1< AGO. ILL. 
Užlaikom žoles nuo visokių ligų.
Šitą apgarsinimu eurėtų perskaityt 

ė>ekvien<»s. iškirpt ir pasilikt.

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, I«.
LAIVAS ”SUSQUEHANNA,>

Plaukia iš NEW YORKO tiesiog į

BREMENĄ ir DANCIGĄ
GRUODŽIO-DECEMBER 30-tą DIENĄ.

Kabina iki Bremeno $185—$210 iki Dancigo $135
Trečia klesa iki Bremeno $12» iki Dancigo $200 ir $225. 

Karės mokesčiu $5.00

Kreipkitės tiesiog Į

45 Broadway, New York City
arba prie vietinių agentų.

Prašalinkite Slogą su

CASCARAIJ OUININE
FO* ANO

Colds, Cougts **(,. fV*’* “a Grippe

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neaisidirok likimui. Turėk tuoo pavyzdtngHe va»tu> po ranka 
dėl pirmo nutnėtaudėjimo.

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

Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje—Cascara yra gu
riausias paliuosavimui Tonika s- -Nėra Migdonų Hills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA, j

Siuskit Pinigus 
j Lietuva

- -------------------- PER ===~-=r

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

Mes galutinai nustatėme tikrus kelius kuriais 
SUINCIAME PINIGUS I LIEVUVĄ

ir taipgi nuo lenku paliuosuotas vietas, į visą Kauno, Vil
niaus ir Suvaiką gubernijas, Prusą Lietuvą, ir sivan kitan 
pasaulio dalis,

SttYt PIGIAUSIO DIENOS KURSO.

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

vietos dėl važiuojančių į Lietuvą ir kelionėje musų pu 
sažieriai būna nuo 15 i 14 18 dienų ir visojo kelionėje be jo
kių didelių kliūčių.

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

J. SEKYS, J. URBŠO & C0. I 
tOt OAK ST., kampas Oak ir Short j 

LAVVRENCE, MASS.



šis protesto mitingas bu- 
j vo surengtas pasidarbavi- 
jmu Lietuvos Piliečių Sąjun- 
gos.

Nors vietos kunigai ir jų 
organas "Darbininkas" boi- 

■kotavo ši protesto mitingą, 
bet viskas pavyko konopui- 

1 kiausia.
Teko sužinoti, jogei žinia 

apie ši protesto mitingą pa
siųsta kablegramu i Kauną 

Reporteris.

r

Milžiniškas protesto mitin
gas prieš lenkus.

Pereitam nedėklieny Bos
tone Įvyko milžiniškas lietu
vių protesto mitingas prieš 
lenkus grobikus. Proteste 
ėmė dalyvumą apie 10,000 
žmonių. Pagriežus Camb
ridge’aus lietuvių benui, 
daktaras Jakimavičius ati
darė mitingą, trumpais žo
džiais paaiškindamas jojo 
svarbą. Pirmu kalbėto jum 
perstatė jauną lietuvi advo
katą Kalinauską, kuris kar
štai smerkė lenkus delei 
jų puolimo ant Lietuvos.

Antru kalbėtojum buvo 
advokatas F. J. Bagočius. 
Jisai ilgoj savo kalboj nu
piešė Lenkijos ponų grobi
kiškus tikslus, jųjų norą už
grobti Lietuvos žemes ir pa
vergti ramius Lietuvos gy
ventojus. Kalbėtojas pa- i 
smerkė ir YVashingtono val
džios politiką, kuri Įtraukė- 
šią šąli i karę neva vardan 
pasaulio demokratijos, var
dan mažųjų tautų paliuosa- 
vimo iš po svetimo jungo, o 
šiandien pavedė Lenkijai 
vertės 700 milijonų dolerių 
visokios karinės medžiagos 
kovai su tomis tautomis, ku- ‘ 
rios trokšta demokratijos,! 
trokšta pasiliuosavimo. ”Ar 
tam šiandien mes mokame, 
karės taksas, kad šios šalies 
valdžia nupirktų lenkams 
ginklus, kuriais jie žudo mu 
sų brolius, musu seseris ir 
motinas Lietuvoje”— šaukė 
kalbėtojas. Dešimtstukstan- i 
tinė minia žmonių su di-| 
džiausiu Įsitempimu gaudė I 
kiekvieną kalbėtoiaus saki
nį ir smarkiai plojo delnais, 
kuomęt buvo smerkami di
džiausi Lietuvos laisvės 
priešai — Lenkijos ”šliakci- 
cai” . *

Užbaigus kalbėti Bago- 
čiui, pirmininkas perstatė 
kapitoną Murphv, kuris 
nors trumpai, bet irgi gana 
energinerai ir jautriai kalbė
jo priešais grobikiškus Len
kijos tikslus. ”Mes turime 
pasmerkti kiekvieną blogą, 
nepaisant kas ji papildo”— 
pasakė kapitonas Murphy.

Kadangi visi tris virš pa
minėti kalbėtojai kalbėjo 
angliškai, tad pirmininkas 
pakvietė A. Ivaškevičių tar 
ti keletą žodžių lietuviškai. 
A. Ivaškevičius kvietė visus 
lietuvius prie vienybės ir 
šioj sunkioj valandoj visais 
galimais budais gelbėti Lie
tuvai.

Po Ivaškevičiaus kalbėjo 
bostoniečiams žinomas ban
kininkas ir Bostono porto 
viršininkas Maynard. Jis 
yra didelis lietuvių draugas 
ir visur karštai gina lietu
vių reikalus. ”Protestuokit 
visi, protestuokit tankiai ir 
energingai tol, kol jūsų šalis 
Lietuva bus pripažinta kai
po laisva ir nepriklausoma. 
Aš gi visur ir visuomet gel
bėsiu jūsų prakilniems troš
kimams” 
komisijonierius Maynard.

Dabar sekė skaitymas 
protesto rezoliucijos. Ją 
skaitė advokatas Hovvard 
(Kavaliauskas). Rezoliucija 
visos susirinkusios minios 
vienbalsiai likosi priimta. 
Taipgi buvo perskaityti lai
škai nuo gubernatoriaus 
Coolidge, majoro Peters ir 
senatorių 
Visi jie‘ 
Lietuvos 
reikalą.

Ant pabaigos dar kalbėjo 
Ajauskas iš Brightono ir K. 
Šidlauskas. Pastarasis pa
sakė: ”Aš nepersenai sugrį
žau iš Lietuvos. Atsisveiki
nant kaimiečiai man pasa
kė: Tik tuomet lenkai galės 
užimt Lietuvą, kai nei vieno {atsilankykite ir nominuokit 
lietuvio neliks gyvo.,” |teisingus žmones, kurie pa- 

Btuas pagriežė Amerikos laikytų draugijoje gerą 
himną ir porą maršų ir tuo- tvarką, 
mi mitingas užsibaigė. i Liet. Labd. Valdyba.

Kriaučių streikas da tęsiasi.
Taibot kompanijos kriau- 

čiai da tebestreikuoja ir ža
da laikytis pakol kova bus 
pilnai laimėta. Bloga tik tas. 
kad lietuviški kontraktoriai 
pradėjo skebauti. šituo jie 
netik kenkia kovojantiems 
darbininkams, bet daro gė
dą lietuviams ir kompromi
tuoja kontraktorių susivie
nijimą.

Bet neilgai jie taip darys. 
Kontraktorių susivienijime 
delegatai mums praneša. 

| kad susivienijimas jau išme- 
i tė skebus iš savo organizaci
jos. (Pravardes išleidžiam.

• — Red.)
. Jie norėjo parduoti mus ir 
I išardyt musų uniją, bet mes 
nepasiduosim. Streikuojan
tis kriaučiai nutarė atsišau
kti i visas Bostono ir apie- 
linkės draugijas, prašyda
mi prašalinti visus tuos ske
bus, kurie prie jų priklaus.'.

O i streikuojančius darbi
ninkus mes sakome laikyki
mės. draugai, vienybėje, ir 
visi kaip vienas kovokime 
už savo teises, o tikrai lai
mėsime.

Spaudos Komisija:
J. J. Peldžius,
J. J. Bukauskas,
J. A. Žardeckas.

I

Sako, Ponzi busiąs išteisin
tas.

Advokatai tikrina, kad 
nagarsėjęs ”milionų daryto
jas’’ Ponzi bus išteisintas. 
Jo byla tapo pastatyta taip, 
jog jisai ”subankrutijo," o 
ne tvčia žmones apgaudinė- 
’o. Sakoma, kad žmonės, ku- 

■ ie skolino jam pinigus "200 
procentų,” gausią apie 33 c. 
už doleri.

Reikalauja naujo cenzo 
Bostonui.

Majoras Peters pareika- 
’avo iš cenzo direktoriaus, 
Rogerso, kad Bostono gy
ventojai butų suskaityti iš 
naujo, nes pavasary daryta 
statistika esanti neteisinga. 
Jis sako, kad renkant statis
tiką pereitą pavasari buvo 
šaltas oras, todėl daugelis 
statistikos rinkėjų visų pa
vestų jiems vietų neapėjo ir 
tuo budu daug žmonių likos 
neužrašyta.

I

šitaip pasakė

Lodge ir Walsh. 
pasižadėjo remti 
nepriklausomybės

Riaušės So. Bostono prie
plaukoj.

Aną panedėli So. Bostono 
nrieplaukoj buvo kilusios 
didelės riaušės, kuomet mui 
tinės valdininkai konfiska
vo ant italų laivo 1,400 bon- 
kų konjako (brandės). Ita
lai laivininkai šoko su pei
liais ir štilietais ant valdi
ninkų. Reikėjo šaukti kariu- 
menę, kad Įtūžusius italus 
numalšinti.

LIETUVIŲ LABDARY
BĖS D-STėS EXTRA 

SUSIRINKIMAS.
Tėmykit visi nariai! 18 lap
kričio, ketverge, nuo 7:30 
vakare. Lietuvių Salėje, bus 
extra Labdarybės susirinki
mas ir tą vakarą bus nomi
nacija valdybos sekantiems 
metams. Todėl visi nariai

Liet. Labd. Valdyba.

Cambridge’aus Lietuvos 
Sūnų draugystė nutarė pa
aukoti Lietuvos šauliams 
1(H) dolerių. Tai yra svarbus 
šioje draugijoje apsireiški
mas. nes ją kontroliuoja ko
munistai ir jų pritarėjai. 
Prieš aukavimą balsavo tik 
■0 narių. P. iš C.
Dohroloiskis pašovė šunskį.,

Cambridgeuje tapo areš- 
uotas Kranas Dobrovolskis, 
<uri policija kaltina už pa- 
ovimą Stepono šunskio. 

Peštynės Įvyko aną nedėl- 
dieni po N r. 208 Washing- 
on st.. kur jiedu lošė "kau

liukais." Sakoma, kad Dob
rovolskis parėjęs namo atsi- 
.ešęs revolveri ir šovęs Šun- 
,Į. ’ Kulipka pataikė šuns- 
tiui i kairiąją koją.

Lietuves Karpenteris. 
uirbu abelną medžio darbą prie nau
jų namų arta taisymo. Imam abelną 
aąpbą ant kontraktų arba dienų. Dir

bam pigiai ir greitai. (46'
A. J. SYKES

21> Broadway. So. Boston, Mass.

1’ARSlDlODA 1)1 NAMAI.
'eigos •'šl.35ii per metus, kaina š9t)00.

• amai geriausiam stovyje, ant ieng- 
ų įsmoKėjimų. Atsikreipkit Chris 
tolirum, 13 l.ongwood avė.. Roxbu- 
y. Mass. (45)

CHORU MOKYTOJAS
ajieško vietos uz choro mokytoją, 

vreipkitės šiuo antrašu: K. Z., 769
.. Droadivay, So. Boston, Mass.

.E1KAL1NCA VYKS ar MOTERIS
Išmoku per kooperatyv; kontraktą 

-puną dainą. Kataliogai dykai.
HaLL’S BARBĖK sChovLS

bl4 asnir.gton st.. Boston. Mass.

REIKALINGI MEDŽIU 
KIRTĖJAI.

.irbti prie Great Northern Paper Co. 
..tame valstijoj; mes neimam už pa- 
ody mą darbo. Darbininkai reikalingi 

7ne New York Centrai geležinkelio, 
velionė dvkai. Atsišaukit. (t)

NORTHERN LABOR AGENCY
43 Fortland st., Boston, Mass.

500 Į MIŠKUS.
New Yorko vals. Me. ir New Hamp- 

shire kirsti medžių, tūkstančiai į nie- 
.esi. Geriausios kompanijos. Vyrai 
■ aJ rba didelius pinigus ant aproka- 
iino. Daug kitokių darbu. (47)

NaTiO.naL LaBOR AGENCY
108 Friend st., Boston, Mass.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

daktaras namuose. Knygu- 
.ėje aprašoma visokias vaistiškas žo- 
es, šaknis, žiedai ir tt., nuo kokių li- 
.;ų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
izvardyjimais, taip kad kožnas gali 

jas gauti bile aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
.oznam reikalinga. Prekė tik $1.00.

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

Rusijos Revoliucijos
PAVEIKSLAS
Minėtas paveikslas parodo , kaij 

nuginkluoja carą ir kaip jis turi pa
sitraukt nuo sosto. Revoliucijonie- 
riai aplinkui apsupę su raudonomi: 
vėliavomis apskelbia Laisvę. Pa
keiksiąs spalvuotas ir gerai atrodo 
Prisiųskite 25 c., o mes prisiųsim* 
jums paveikslą. Galite suvyniot 25c 
I popierą ir pasiųst prastame laiški 
užrašydami aiškiai adresą.

KELEIVIS”
255 Broadvvav,

So. Boston, Mass.

!

J TeL: Richmond 2V57-M. J
/

Parsiduoda 

Puiki Farma 
Netoli Nofwo<h: \Vestwood’e,

prie pat ežero, L - gražioj apie X 
linkę j ; 80 akru cs, didesne a. 
pusė dirbamos, p., -ios ganyk
las, 12 ruimų stui>-. 2 barnės, 
Raradžius, skerdyklų, vištinin- 
kai, visoki ūkės pa-iargai, veži
mai, automobiliai ir visi kiti ge
rai farmai reikalingi daigtai. 
Puikus vaisinių rn.džių sodas, 
pusėtinai gero mišk. . Yra kar
vių, arklių, kiaulia ir kitokių 
gyvulių. Kaina su visukuom 
$14,000, Įnešti $60vi’.

ANTRA FARM y. 25 akrai 
žemės, 10 akrų dirt;.mos. geros 
ganyklos, dvi stubos ir dvi bar
nės, randasi Nonvoodo mieste
lyje. Didžiumą tos žemės gali
ma parduot lotais, nes randasi 
tarpe E. YValpoie ir Nonvoodo 
fabrikų. Gera proga. Kaina 
$9000, inešt $3000. (45)

A. K. NEVlAc KAS 
Real Estate A ^ent 

1118 Washington slreet, 
Nonvood. Mass. 

Tel. 485-M.

Siunčia Lietuvon J. Gudžiuną.kaipo Rūbų Gaminimo 
žinovą ir vedėjį, Įsteigti Lietuvoje rūbų išdirbinio 
fabriką, būtent audinyčią, verpyklą ir pagalios rūbų 
siuvyklą. J. Gudžiūnas apleis Suv. Valst. ir važiuo
damas Lietuvon apsistos Anglijoj ir Vokietijoj, kad 
suradus pirkimui reikalingu bendrovei mašinų.

Lietuviška-Amerikomška
Robii Išdirbinio Bendrovė

J. Gudžiūnas atvyko į Suv. Valst. 1907 met. Per 
tris' metus lankė Valparaiso Universitetą. Vienus 
metus The Northern Universitetą, Ada, Ohio. Du 
metu Lcwell Textile School ir vienus metus Phila- 
delphia Textile School. Taipgi, J. Gudžiūnas turi 
eilę metų praktiško patyrimo audimo ir verpimo 
srityje.

Dabar Bendrovė deda visas pustagas, kad užbai
gus kėlimą reikalingo kapitalo. Norintieji tapti 
Bendrovės dalininkais, visais reikalais bei informa
cijų reikalaujant, kreipkitės sekančiu antrašu:

Lietuv Am. Rūbų Išdirbimo Benndrovė
809 W. 35th St., Chicago, IU.

♦g* J. GI DŽIŪNAS. T

j Y. M. C. A
VAKARINE MOKYKLA

Ant 21 DRAUGAI, platinkite "Keleivy tarpe savo draugų, 
akmens kaipo tikrą darbininkų laikraštį, kaina metams $2.00.

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyria 
ko didumo, am 
20 metų auksuo- j 
tas su išrašytais 
dubeltavais vir- 
šais. Labai tei ! 
singas, ypatingai

gelžkeliu važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai- : 
as žinoti. G varant uotas ant 20 me
ti Ypatingas pasiulijinias. Mes iš- ' 
dusime šį Jaikrodėlj_ant kiekvieno ad-;
caštus, su teise jums viską peržiūrėt.'

** t *

% '
Vi% it . ... ___.__________ .
y -eso už$9.75 C. 0. D. ir persiuntimo 
v raštus, su teise jums viską peržiūrėt, 
t Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
r .-ento. Atsiminkite, jus užmokėtu

v i jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 
-as lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

Vi

Y ra įsteigti prirengiamieji 
kursai į

TECHNIŠKAS MOKYKLAS.
UNIVERSITETUS ir AKA- j : 7»et už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00
DEMIJŲ SKYRIUS. 46

Boston Y. M. C. A.
316 Huntington Avė.,

BOSTON, MASS.

ENCELSIOR WATCH CO.
>06 Athenaeum Bdg. CHICAGO. ILL

LAIVAS AQUITANIJA 
IŠPLAUKS LAPKRIČIO 23 DIENA

Į HAMBURGĄ IR LIBAVĄ
Per Angliją.

Kabiųas $180.00
TREČIA KLESA:

Į Hamburgą...............  §125.00
I Liepoją ................... $145.00

Karės taksų §5.00.

i

s

į
Kreipkitės prie artimiausio Gunard Agento.

Dr. £ J. Karalius

I Tel. So. Boston 506-V

Gydytojas 
ir Chirurgas

- Gydo užgynėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika 
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAI* ST. 
CHICAGO. ILL

TEL. BULEVARD 2160.

I DAKTARAS
i A. L. KAPOČIUS
♦ LIETUVIS DENTISTAS. 
J VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Mao 1 Od • rak

NIDtUOMIB
ki 1 v. H

Sevedomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio name

I
• ___ __ _________ ___ _
! 251 Broadway, tarpe C ir D Ste. 

80. BOSTON. MABi.
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į Dr.A Christian
SPECIALISTAS■
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Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abeinų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis-:
SEREDOMIS ir 

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

ant Antrų lubų, 
ligoninė ir didisis ofisas: 
401 MARLBOROUGH ST. 

BOSTON, MASS.

Jo

d

>1

%

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio ren-J 
matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valiniui, nuo uždegimo plaa- j 
čių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų Ii- j 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo- į 
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- į 
sime kuogeriausiai, pašaukiame gsriausius daKtarus per telefoną 
dyką. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, 
ateikite į APTIEKĄ po numeriu •.

100 SALĖM ST BOSTON, MASS.

už
taki
(1)
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ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas

i kriminališkas.
66—67 Journal Building

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

at*

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

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

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

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

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausioj odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.
0 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu: •

~F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway. New York ■—

i 
i 
i

LIETUVA 
ir AMERIKA 

Reikalauja šoferių ir Me
chanikų.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą: išardymą, pataisy
mą, sustatyma, važinėjimą, visokių 
pienų; taipgi duodame lekcijas apie 
elektriką. Mokiname už prieinamą 
kainą. Gvarantuoj’ame išmokinti kiek-
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Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir !■ 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- H 

PTAS LIGAS. į
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. *
Nuo 2 iki 3 dieną. it
Nuo 7 iki 8 vakare. 1

J 2 1 HANOVER 8 T .
BOSTON, MASS.
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Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikata.
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’TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEtMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKU 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.
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Silpni Inkstai
gali būti prežasčin d»ug lipi, kurjos apsi
reikšta per skausmą strienu. išblyškusia, 
pageltanavosic oda. sutinimu aplinkriesų. 
skaudinga šlapinima ir patinimą akiniu 
voku. Kaip tik pajusi kad inkštai Betvar
ki. ne gaišink laiko ir cauk

Severa’s

■
I
■

Ledsyl
| 
i 
i 
i 
I

(pirmiau žinom* kaipo Severo, Gyduolė W 
nuo Inkstu ir Kepenų), per ketum, de- || 
iim* metu tie Kalinei vaistai pnsekmin- -- 
tai taisl žvaires litas Inkftu ir pūsles. * 
Tūkstantiai ligoniu pasinaudot ir palik* (| 
sveiki, vartojant tuos vaistas. Dvi Bieras. 3 
75 centai ir $1.25. Kožnoi aptiekoi, ®__________ ■

W. F SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS. IOWA

įDr.L. J.Podderb
j Iš PetrogruAn I į
| GYDO SLAPTAS VYRV ® ;
į MOTERŲ LIGAS
| Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. ’ 
$ VALANDOS: Nuo 9 iš ryt® į > 
4 iki 9 vai. vakare. (i
J Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) U 
| 69 CHAMBER ST„ BOSTON. | į 
$ Telephone: Haymarket 3390 ! [

vieną ypatą — jauną. vyrą ar
moteriškę. Užlaikome grynai lietuviš
ką 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. Nedaliomis nuo 
1 iki 3 po pietų. Gvarantuojame dip- 

, lomus ir laisnius. Platesnių informa
cijų'reikalaukit pas prof. (28)

Tjchnevich Auto School
B.601 E. 17 St., And 293 Are. 

NEW YORK CIT Y, N. Y.
Telephone Styvesant 5406.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

j 451 BROADWAY, SO. BOSTON 
Tel. So Bostou 17

! Ofiso valandos:
I Nuo 9:30 iki 12

” 1 ” 5
” 6-30 ” 9

|Daktaru Ofisai

i
i
i♦

MEDICAL OFFTCES
22 TREMONT RW'O, Scolly Są. 

BOSTON, MASS. 
Kalbame Ruskai ir Lenkiškai

Gydo vyrų ir moterų slaptas 
ligas, kraujo ligas ir nusilpnė
jimą. *11

Primą egzeminaciją ir kraujo 
išbandymą esant reikalui pada
rome dykai.

Valandos: Nuo 9 ii ryto iki 
9 vakare.
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ir 
viršutinius 

švarkus

JUOZAS ZUPKAUSKAS

Geriausiai 
pirkti 
pas 
mus

Aš JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, vėlei kreipiuos ir 
primenu mano draugams, kad aš da vis tebesu su didžiule 
firma S. H. HARRISON CO., 672 Washington st., Boston 

Šio Rudens Sezone, Harrison Komp. gali pasiūlyt dau
giau ir didesnės vertės tavorų negu bent kuriame sezone 
seniau, todėl, kad ji nepirko jokių SIUTŲ arba OVER- 
KOTŲ vienus metus pirmiau, bet pirko juos dabar, kada 
prekės nupuolė, ir todėl parduoda daug pigiau negu kiti 
storai. Aš užprašau mano draugus atsilankyti ir pama
tyt mane. Aš užtikrinu sučėdyt jums nuo $10 iki $25.00 
ant Siuto ar Overkoto.

Kainos ant Siutų ar Overkotų $19.50—$20.50, $29.50 
—$34.50, $38.50—$43.50 ir $48.50.

JOSEPH ZUPKAUSKAS
Sąryšyje su S. H. HARRISON CO. 

£ 662-672 WASHINGTON ST BOSTON, MASS.


