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i Apie streiką dabartiniu

Varšuvos žiniomis, Tautų 
Lyga Vilniaus plebiscitui 
tvarkyti ketina veikti iš 
Klaipėdos, kurią dabar lai-

NE KARDUS KALKIT, 
BET PLUGUS DARYKIT.

Ne kanuoles liekit ir kar-
Sta7 SibR" dus kaflrit, bet plugus ir ki-

NIUJE.

ienkų, nei Tautų Lygos ka- an^ Lenkijos užpuolimą, 
numenes, sako Maskva. Sovietų valdžia atvirai pa-
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ia tikras Amerika rengiasi
loma cjit—

JI NEPRIPAŽĮSTA LEN- Vilniuje, kurį dabar laiko 
KŲ PLEBISCITO VIL- užgrobęs lenkų generolas 

, Želigovskis, yra tas kaulas, 
. . ... . kuffe duoda Rusijai pateisi-
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apskričiuose siaučia 
teroras. Angliakasiams su- 

ompanijtos ap
ginklavo gaują galvažudžių 

t j r ir paleido juos kaipo- "šeri-Juf • departamentas fus” ”tvarka vykinti?” Tie

Telephone:

riumenės, sako Maskva.
Lietuvos atstovai padavė reiškė,’ jog Lietuva kad' ir 

Tautų Lygos kongresui Že- 1\orėt2?’J 
nevoje reikalavimų, kad ple- T - 1 -ir-1
biscitas Vilniuje butų atidė
tas ir siuntimas tenai Tautų 
Lygos kariumenės butų su
laikytas. Voldemaras paaiš
kino, kad tietuva yra pasi
rašiusi su Sovietų Rusija 
tajkos sutartį, ir sulyg tos 
sutarties ant Lietuvos že
mės neprivalo būti jokios 
svetimos kariumenės. To
dėl siuntimas Tautų Lygos Rusija esanti, jau panaikin- 
kariumenės į Vilnių laužytų ta Lenkijos sutartimi su So- 
tą sutartį ir duotų Sovietų vietų valdžia Rygoje. Bet 
Rusijai pamato imtis gink- Sovietų Rusijos atstovas 
k>. Į šitą lietuvių pareiškimą Lietuvoje sako, kad tai len- 
Tautų Lyga da nedavė at- kų pasakai nesą jokio pa
sakymo.

Kad Sovietų Rusija nety= 
lės prieš Tautų Lygos intri
gas Vilniuje, tai jau ęirodą 
Maskvos protestas prieš ši
tą sumanymą. Protestą 
prieš siuntimą sąjunginin
kų kariumenės į Vilnių ru- _ .
sai įteikė lenkų delegacijai. < Taigi Sovietų Rusija sto- 
Rygoje pereitoj subatoj. T ”•T,ZWQ ” 
Protesto nota yra parašyta 

•Joffės, kuris vedė derybas 
su lenkais, ir adresuota len
kų delegacijos pirmininkui 
Dombskiui. Rusijos atsto
vas šitoj notoj Draneša, kad 
jeigu "taip vadinama tautų 
lyga" nusiųs į Vilnių aliantų 
kariumenę, tai Rusija lai-kuomet, bolševikai pradės 
kys užtai lenkų valdžią at- ant Lenkijos užpuolimą, tai 
sakomybėj. !ju kariumenė eis per Lietu-

Ir Lenkijai kinkos jau‘vą. O prasidėjus tarp rusų 
(jreba. Jr lenkų karei, Lietuva ne-

Sovietų Rusijos spėkos įgalėsianti pasilikti neutra- 
sunaikino jau visus savo Hė; jai prisieisią stoti vienoj 
priešininkus, ir dabar pasi- arba kitoj pusėj. Su lenkais 
liko tik viena Lenkija. Ge- Lietuva stoti negali. Sąjun- 
nerolai Wrangelis. Petliura,1 gininkai Lenkiją visuomet 
M'achno ir pagalios Balako- užtaria ir teisina, o Lietuvą 
vičius buvo Nušluoti nuo že- skriaudžia ir kąltina; tas 
mėą paviršiaus stebėtinu stumte stumia Lietuvą į So- 
greitumu. 1 vietų glėbį (taip kaip buvo

Dabar Sovietų Rusiją su Armėnija). Sovietų val- 
pradeda kreipti savo doma džia yra užtikrinusi .Lietu- 
į reakcinę Lenkiją, tą pa: vos valdžią, kad jeigu rusai 
skutinę entantos imperialis- užims, Vilnių ir jo apielin- 
tų kalę. Londono žiniomis, kės, tai tas užėmimas bus 
Rusijos armijos.dabar kon- tik laikinas; paskui jie.su- 
centruojamos tarpe Vitebs- grąžins tai Lietuvai, 
ko ir Polocko, ir tarpe Smo-' Tuo budu Lietuva aiškiai 
lensko ir Mohilevo, taigi p-asako, kad jeigu Tautų Ly- 
kaip tik ties Lenkija. Ir len
kų paliaubų komisija nusi
gandusi muša iš Minsko.te
legramą, kad Ukrainos so
vietų armija jau įsiveržusi i 
neutralę zoną ties Husiati- 
nu.

"Christian Seience Moni- 
tor” korespondentas prane
ša, kad Adolfas Joffe gavęs 
Rygoje iš Maskvos nuo savo 
valdžios įsakymą vilkinti lauianti, kad Lietuvą* butų 
derybas su lenkais kiek tik su Lenkija suvienyta, kas 
galima. Ir kad Joffe taip da- reiškia, jog Lenkija turėtų 
ro, tai parodo tas faktas, Lietuvą praryt. Lietuva yra 
jog lenkų valdžia mušė Ru- tam griežtai priešinga. Ji 
sijos užsienio reikalų komi- nori būt savystovi valstybė; 
sami čičerinui telegramą, o jeigu jau kitokio išėjimo 
reikalaudama tuojaus nu- nebus, tai jai tūkstantį kar- 
statyti-laiką, kada turi būt tų geriau susidėti su galin- 
padarvta taikos sutartis. ga Rusija, negu su nusibaii- 

Lenkija ir jos globėjai są- krutijusiais lenkų 
juiigininkši supranta, kad laikiais.

sės atiduoti Lenkijai Vilnių 
su jo apielinkėmis, kurias 
Želigovskis pavadino' '"Vi
durine Lietuva.” Ir Rusija 
priduria, kad ji nepripažins 
nei, plebiscito pasekmių, ku
riomis lenkai gali teisinti 
Vilniaus pasisavinimą.

Lenkų atstovas Askana- 
zy pasakė Tautų Lygai,'jog 
Lietuvos sutartis su Sovietų

mato. Sovietų valdžia esan
ti pasiryžusi laikytis sutar
ties su Lietuva ir niekados 
nesutiksianti, -kad bent da
lis Lietuvos žemių, kurias 
dabar laiko užėmęs Želigov
skis, butų priskirta prie 
Lenkijos.

Jaiįęi cvvivvy nucija ovv 
ja už Lietuvą ir nėra abejo
nės, kad lenkai turės iš Vil
niaus kraustytis, o jeigu ge
ruoju išeit nenorės, tai gaus 
į kaili ir bus spėka išvauryti.

Lietuvos valdžia tuo tar
pu geruoju prašo Tautų Ly
gos, kad ši patartų lenkams 
iš Vilniaus pasitraukti, nes

ga savo globojamų lenkų iš 
Vilniaus neatšauks, tai lie- i 
tuviai susivienys su Tarybų 
Rusais ir varys lenkus dur
tuvais.

Iš visų Europos valstybių 
Anglija " esanti Lietuvai pa
lankiausia. Ji sutiktų lenkus j 
iš Vilniaus iškraustyt. Be£ < 
francuzai stoja už lenkus ir : 
Tautų Lyga būtinai reika-

ivmipeuus, is.uuą uau«cr xuo tvarką vykinti.” Tie
; ko užgrobę francuraLTenai V’į ^zbaininkai pradėjo užpul-

tai sukrauti, i Klaipėdos 1 a„"^hlstai s5
jai bus siunčiamas maistas . e Kmanu i-
į Vilnių ir kiti dalvkai. ; . . . n ... *, ,.
•v^*-- •susii?®'

sianti iš 2,000 kareivių, ku
rie bus surinkti iš šešių val
stybių : Švedijos, Ispanijos, 
Danijos, Belgijos, Francijos 
ir Anglijos. Gali būt,,kad da 
ir Olandija, bet Italija neda
lyvaus, nes jos darbininkai 
užprotestavo.

Šita kariumenė ketina at
vykti Klaipėdon sausio mė
nesyje, .o plebiscitas Vilniu
je busiąs vasario mėnesyje 
(jeigu iki to laiko lietuviai 
su rusais neišvys E 1__ '
lenkų).

LENKIJA "SUTINKA,” 
KAD ŽELGOVSKIO KA- 
REIVIAI BALSUOTŲ. , _
žinia iš Varšuvos sako. ’ ^n°

kad Lenkija "sutinkanti," Washingt°no justicijos
iog Želgovskio kareiviai, blur.asturi Rusll0J.gera^r' kurie nofės dalyvauti Vii- gamzuoų savo šnipu siste- 
niaus plebiscite; gali daly- *$»
vauh, tik tuomet jie tun būt , F •demobilizuoti Tai reiškia, “.k™na ne-
kad kehasdesimts tukstan- > 
čių lenkų, atsiųstų iš Lenki*! 
jos gilumos, paliks kazar- 
mėse karabinus ir eis bal
suoti kaipo "Vilniaus gy- 
ventojai," ar tas miestas tu
ri prigulėt Lietuvai, ar Len
kijai. O "tvarką" tuo tarpu 
pridabos tautų lygos armi
ja. Ir Lenkija skelbia, kad ji 
su tuo "sutinka." Matot, ko
kia ji gera!

Šitokios beteisės ir begė
dystės pasaulis da nėra ma
tęs! Ir visa tai daroma Tau
tų Lygai vadovaujant!

* BOLŠEVIKAI FORTIFI- 
KUOJA BAKU. ’

Atvykę į Konstantinopolį 
sąjungininkų šnipai prane
ša, kad ant Kaukazo atėjo 
jau 9-ta, 10-ta ir U-ta bolše
vikų armijos ir pradėjo for- 
tifikuoti Baku pusiasalį. 
Kasami esą apkasai, taiso
mos vielų tvoros ir statomos 
kanuolės'., Bąku apielinkė 
vra labai, turtinga aliejumi 
ir anglai sykį buvo tą apsk
ritį jau užgriebę, todėl bol
ševikai, matyt, tikisi ir ant
ro užpuolimo. Kelis tukstan 
čius tonų aliejaus iš Baku 
rusai jau išsiuntė į Astra- 
chanių, o iš tenai gabens jį į 
pramonės ceptrus Rusijoj.

FINAI RATIFIKAVO SU
TARTĮ SU RUSAIS.

Finų parliamentas ratifi 
kavo (užgyrė) taikos sutar
tį su Sovietų Rusija, sako 
telegrama iš Helsingforso.
JUGOSLAVIJOJ LAIMĖ

JO RADIKAIĄI.
Šiomis dienomis Jugosla

vijoj buvo rinkimai į Stei
giamąjį Seimą. Daugiausia 
išrinkta pirmeivių, -būtent: 
110 radikalu, 70 demokratų 
35 serbų valstiečiu partijos, 
40 kroatų valstiečių, 45 ko- 
nunistų, 25 muzulmanų, 25 
slovėnų ir 21 socialdemo
kratų.

dinėti darbininkų susirinki
mus ir net nakties laiku 
laužtis į jų namus. Gindami 
savo šeimynas ir namus, 
maineriai pradėjo ginkluo
tis ir vieną-kitą kompanijos 
berną pašovė. Tuomet tapo 
pašaukta kariumenė ir da
bar ji darbininkus areštuo
ja už šaudymą "tvarkda
rių."

bombomis prieš Sovietų val
džią. Artur Katjes ir Mar
kus Orodovskis Maskvoje 
padėję sovietu valdžios pil
domojo komiteto bute bom
bų ir dabar esą areštuoti ir 
uždaryti Maskvos kalėjime. 

Šabel, buvęs Amerikos ru
su darbininkų "Sojuzo” (są-. 
jungos) pirmininkas^ esąs
Petras Branskis įstojęs Rur tokias masinas žemei dirbti 
sijos komunistų partijon, gamInkit — toki reikalavi- 

tpnai Hevman Perkins dirbąs padavė Washingtono 
.Odesoje, abudu broliai Ša-;!??118??8, farmerių Taryba, 
eai esą Kijeve, Kušneriovas’"1 reikalauja,. k-.- 
dirbąs' sovietu biure Mišk- kanumenes ir laivyno rei- 
voje. o Kovaliovas dirbąs bli,"K h,rt” m>-
ant boto Petrograde.

AIRIJOJ UŽMUŠTA 673 
ANGLAI.

Londono žiniomis, iki 27 
lapkričio šių metų Airijoj 
buvo užmušta 673 Anglijos 
valdžios bernų. Prie to ne- 
priskaityta 20 žmonių už
muštų. Londonoderryje, 62 
Belfaste ir 15 kadetų už
muštų ant kelio. Sužeistų 
buvo keli šimtai.

Per tą patį laiką airiai su-

TUO TIKSLU NORI NU- 
PIRKT KAMČATKĄ Iš 

RUSIJOS.
Taip sako sovietų organas 

"Pravda."
šiomis dienomis Maskvo

je buvo komunistų mitin-.- 
gas, kur dalyvavo ir Ameri
kos socialistai, dr Leninas 
painformavo susirinkusius, 
jog tūlas Amerikos Įgalioti*

veltui tenai išvažiavo!... 
j ---------------
SALEME ALGOS PASI

LIEKA SENOS.
Naumkega Steam Cotton 

Milis kompanijos atstovas 
paskelbė Saleme, kad šita 
kompanija tuo tarpu nema-i 
žins darbininkams nei algų, 
nei darbo. -Jos audinyčių, 
kur dirba 1,500 darbininkų, 
eisianti pilną laiką, kaip iki 
šiol ėjusi.______
75,000 JFODVEIDŽIŲ SU

TIKO DIRBT PIGIAU.
Daugiau kaip 75,000 juod 

veidžiu Chicagoje ir jos 
apielinkėse sutiko dirbti už 
pigesnę mokestį, kad tik ne- į 
nustojus darbo visai. Jiems j 
numušta nuo 10 iki 15 nuoš. • 
mokesties.

, kad išlaidos 
> ir laivyno rei

kalams butų sumažintos pu
siau, o likusieji pinigai su
vartoti farmerių reikalams. 
Bet ar kas to klausys?

ANGLIAKASIAI ATI
DUODA * GINKLUS.

West yirginijoj, kur strei
kuoja angliakasiai, apskelb
ta karės stovis ir įsakyta 
gyventojams sunešti visus 
ginklus. Keli šimtai anglia- 

i kasių savo ginklus atidavė.

Numuša 125,000 au
- 1 •

IR GĄSDINA DIRBTU
VIŲ UŽDARYMU.

j Paliestos visos Naujos Ang
lijos audinyčios.

Šį panedėlį po visą Naują 
Angliją audinyčių viršinin
kai paskelbė, kad visiems jų 
darbininkams numušama 
22V» nuošimčių algos. Tas 
reiškia, kas iki šiol gaudavo 
$25 į sąvaitę, dabar gaus tik 
$19.37.

Šitos numuštos algos inei- 
na galėn nuo ^teinančio pa- 
nedėlio. Jos paliečia beveik 
125,000 darbininkų audimo 
pramonėj, būtent:

Lowellyje 
• Lawrence

New Bedforde 
R. I. valstijoj 
Maine valstijoj 
Clintone

PROVIDENCE NUMUŠA
22 NUOŠIMČIU.

Providence’o Olneyvilles 
ir kitose audinyčiose Rhode 
Island valstijoj nuo 20 
gruodžio bus numušta dar
bininkams 22’A nuošimčio 
algos.

CH1CAGOS POLICIJA
mėtys bombas.

Chicacros plicija nutarė 
vartoti amonijos gaze bom
bas kovoje su piktadariais, 
kurie užsidarę namuose 
tankiai n,enof\ mas vra nepakenčiamas, nes
įmetus t.°.^ab^įj’ngazas pragyvenimas dar tiek ne- 
isvans_ples*M laukan. atpi/0 ir darbininkams su 
SOCIALISTAS ŠVEICA- (šeimynomis sunku bus per

daryti, niekas negali pa- 
seimas t na r- sakyt- Tūli darbininkai,

25,000
16,000
40,000
20,000
20,000
2,200

Viso
Unijų viršininkai da neži

no, kaip darbininkai turėtų 
į tai atsiliepti. Nors visi sa
ko, kad toks algų apkapoji- 

! mas yra nepakenčiamas, nes

-' atpigo ir darbininkams su
L.------.----- - ----------- ---------------------_a_---------——. V.----- »

RlYo< SEIMO PIRMININ- žiemą išsimaitinti, tečiaus 
KAS. p- ---------- —

Šveicarijos seimas (par- sakyt. Tūli 
iia,centas > išrinko socialis- nore protestuodami, tečiaus 
ta Gustavą Milleri savo vi- sutinka eit dirbti. Dirbda- 
ce-pirtnininku.. iki šioĄ da 
nekuomet socialistas .1 tą 
urėdą nebuvo išrinktas. ■

p šangchajaus praneša- laiku, žinoma, negali būt nei 
ma kad I< hango uoste suki- kalbos, nes tūli audėjai ne
lok vn iečių kariumenė.. Lai
ke sumišimų buvo užmušta
(JO žmonių.

dirba jau nuo vasaros ir 
daugelis jų tuojaus užimtų 
streikierių vietas.

-i. v<x kra.vi amai ou w x
naikino 67 anglu teismus, nebuvo pas sovietu v^dži* 
528 policijos barakus, pada-}«*•«*> ’to k«nee?U1 Kam- 
rė 830 užpuolimų ant pašto 
ir 2,960 užpuolimų jieškant 
ginklų.

Kiek Anglijos valdžios 
bernai užmušė Airijoj žmo
nių ir kiek jie sudegino na
mų, tai Londonas užtyli.

• — 
AR NEBUS TIK ANTRA 

ČĖNSTAKAVA?
New Yorke pereitą sąvai

tę tapo išplėšta katalikų šv. 
Vincento bažnyčia. Iš aukso 
kieliko esą pavogti deiman
tai, kurių vertė apskaitoma 
į $100,000. Kilo didelis triuk 
šmas. Klebonas tuo tarpu 
lyg tyčia keliom* dienom 
prieš tai išvažiavo.

Ar nebus tik čia antra 
Čenstakavos istorija...

LAWRENCE’O AUDINY- 
ČIOS NUMUŠA ALGAS.

Lawrence audinyčių val
dininkai pereitą sąvaitę pa
skelbė, kad šią sąvaitę au
dinyčių tenai bus numuštos 
algos. Ar algas numušus 
dirbtuvės pradės dirbti pil
ną laiką, ar ne, tai nebuvo, 
pasakyta.

NEW BRITAINE KRA
TOS.

New Britaine (Conn.) po
licija pereitą subatos vaka
rą padarė septyniuose sa- 
liunuose kratą ir konfiska
vo už kelis šimtus dolerių 
degtinės. Saliunų savinin
kai buvo areštuoti už par
davinėjimą uždraustų gėri
mų.

BAISUS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS.

Pietų Albanijoj pereitą 
subatą buvo baisus žemės 
drebėjimas. Visi kaimai pa
virto griuvėsiais. Apie 200 
žmonių tapo užmušta ir 
apie 15,000 liko be pastogės. 
Tuo pačiu laiku žemės dre
bėjimas buvo jaučiamas ir 
pietų Amerikoj, ypač Ar
gentinos ir Chili apielinkč- 
se.

MĖSA ATPIGO.
Paskutinėmis dienomis žy
miai atpigo mėsa. Chicagoj, 
sakoma, kraųtūyės gauna 
jautienos jau po 14—15 cen
tų svarui, tai yra beveik jau 
tokia pat 'kaina kaip pirm 
karės buvo. Taukų kaina 
esanti apie 14 centų svarui. 
Žinoma, tai yra daugmenos 
(olselio) kainos, bet kuomet 
krautuvninkas gauna taip 
oigiai, tai jis ir parduot ga- 
’i nebrangiai. Bostone irgi 
‘įtpigo visos mėsos keliais 
centais ant svaro.

čatkoj. Jis atvirai pasakęs, 
kad Amerika rengiasi į ka
rę su Japonija ir jai reika
linga turėt papėdę Rytų 
Azijoj. Tas įgaliotinis davęs 
suprasti, kad jeigu Rusija 
sutiktų Amerikai Kamčat* 
ką parduoti, tai Amerikos 
valdžia (žinoma, jau.prie 
Hardingo) pripažintų užtai 
Rusijos sovietų valdžią.

Taip rašo sovietų organus 
"Pravda,” gauta Helsing- 
forse.

Sutartis dėl Kamčatkos 
da nesanti padaryta, bet so
vietų—valdžia sutinkanti 
Kamčatką Amerikai per
leisti.

Gali būt, jog čia kalbama 
apie Vaderlipą, kuris pasta
ruoju laiku lankėsi Maskvo
je ir sakėsi padaręs 60 metų 
kontraktą išnaudoti Kam
čatkos turtus. Buvo kalbų, 
kad Vanderlipas buvo nu
siųstas Rusijon su Hardin- 
go įgaliojimais.

VVILSONAS PRAVAŽINĖ
JO $1,651,191.

Wilsonąs padavė Senatui 
pilną apyskaitą, parodyda
mas kiek jo "taikos" misija 
Europoje pridarė išlaidų. 
Išviso nuo 1 gruodžio 1918 
metų iki 4 gruodžio šių me
tų išleista $1,651,191.09. 
Siuntimas misijų į Rusija, 
Vokietiją, Armėniją, Turki
ją ir kitur lėsavo $239,726. 
Pirkimui automobilių išleis
ta $14,602. Kitkas išlesta al
goms, kelionėms, hoteliams 
ir kitokiems paibeliams.

APKALTINTA 40 POLITI
KIERIŲ.

Pittsburge traukiama tei
sman 40 politikierių už vogi
mą balsų ir kitokias sukty
bes laike rinkimų. Tarp kal
tinamųjų randasi policijos 
teisėjas Sullivan, pavieto 
mokesčių kolektorius Ken- 
na, jo brolis konstebelis Ke- 
nna, du policmanai ir visi 
rinkimų viršininkai pen
kiuose distriktuose.

$5,407^80^51 MOKESČIŲ* z
Iš Washingtono praneša

mą kad šiais metais Suvie
nytų Valstijų valdžia surin
ko mokesčiais $5,407,580,- 
251. Tai esą didžiausi moke
sčiai šios šalies istorijoj.

KOVOS PRIEŠ ALGŲ 
MAŽINIMĄ.

Brocktono batsiuvių uni
ja paskelbė, kad ji yra pasi
rengusi stoti į kovą su to* 
mis kompanijomis, kurios j 
bandys numušti darbinin-

' kams algas.
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KRIKščIONYS Už

, ' DVARUS.
"Darbininkų Žodis" Nr.l, 

nurodo, kaip Lietuvos kleri
kalai (krikščiony sdemokra- 
tai) gina dvarininkų reika 
lūs. Jis rašo:

“Kuomet Raudonoji Armija 
buvo Vilniuje ir pradėjo vyk- 
dinti dvarų atėmimą be'jokio 
atlyginimo ir jų pavedimą dar
bininkų komitetams, sujudo 
rąžyti ir Kauno laikraščiai, jog 
reikalinga "nusavini dvarų 
žemę be atlyginimo. Apie tai 
rašė ir krikščioniu demokratų 
teologai su biblija laukose.
Bet raudonoji armija išė

jo iš Vilniaus, ?r Lietuvos 
prabašeių partija tuojaus 
užtraukė kitokią giesmę. 
Kadoma i (sutrumpintas 
krikščionių demokratų var
das) turėjo nesenai savo 
konferenciją ir, jų organo 
"Laisvės” pranešimu, visi 
atstovai kalbėję užtai, kad 
atlygintino principas butų 
pripažintas." Kun. Krupa
vičius patiekęs ir tam tikrą 
rezoliuciją, kuri buvusi 
vienbalsiai priimta.

Reiškia, klerikalai nuta
rė, kad už paimtą žemę dva
rininkams butų atlyginta. 
"Darbininkų žodis" sako: 

”Ir ne bent kokį, atlyginimą 
siuto dvarininkams kademai, o 
tokį ‘kad jis nebūtų didesnis, 

* ęegn paliktasis dvarininkui že- 
.įįįs- plotas, ir apmokėtos pada
rytosios prieš karą skolos. \ a- 
dinasi, ir žemės plotas palieka
ma dvarininkams, ir atlygini 
mas duodama už atimtąją že
mę, ir skolos išmokamos. O tų 
skolų miiionai buvo. Dabarti
niu, kursu jų bus šimtai milio- 
nų. Juos turės išmokėti tie. ku

rie žemės norės gaut. O is kur 
darbininkai ir mažažemiai pa
ims tu milionų? Aišku, kad ne 
jiems teks toji žemė, apie ku
rią veidmainingi kademų vadai; 
tiek pasakų jiems pripasakojo, 
tiek prižadų barsto. Ištikrujų 
savo prižadais jie tik akis mo- 
nijo darbininkams ir mažaže
miams, kad juos prie savęs 
pritraukus ir jų balsus per rin
kimus sugaudžius. Ištikruj ų 
jie daugiau rūpinasi dvarinin
kais, ir storkakliais ūkininkais, 
negu darbininkais ir mažaže
miais. dėlto ir žada dvarinin
kams atlyginimą."
Kadangi krikščionys de

mokratai Steigiamam Sei
me sudaro didžiumą, tai nė
ra. jokios abejonės, kad sa
vo nutarimą jie ir Seime 
praves. "Lietuva" jau taip 
ir sako:

“Jau faktas, kad absoliutą 
daugumą St. Seime turinti 
frakcija, krikščionys demokra
tai, yra nusistatę už privati
nes žemes atlyginti, yra gana 
tikras laidas, kad bolševistinių 
eksperimentų St. Seimas neda
rys."
Klerikalai, o su jais ir ki-i 

ti buržuazijos tarnai, aiški
na, jog atlyginti už dvarus 
reikia dėlto, kad parodžius 
užsienio buržuazijai, jog 
Lietuva nedarys "bolševisti
nių eksperimentų.’ t. y. ne
konfiskuos privatinės nuo
savybės. Mat, Voldemaras 
sugrįžęs iš Paryžiaus pra
dėjo aiškinti, kad entantos 
kapitalistai bijosi dėt Lietu
voj savo kapitalus, kad jie 
nebūtų paskui "nusavinti”. 
Jie jau girdėję, kad Lietu
vos valdžia ketinanti "nusa
vinti” Lietuvos dvarų že
mes, ir maną, kad su jų ka
pitalais galėsią taip atsitikt. 
Todėl krikščionių demokra
tų konferencija ir priėmė 
rezoliuciją, kad už paimtą 
žemę dvarininkams turi būt 
riebiai atlyginta.

Tai ve, kaip klerikalai pil
do savo žodį! Kuomet žmo
nės rinko atstovus Į Steigia
mąjį Seimą, klerikalai žadė
jo paimti ir išdalyti dvarų
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žemes be atlyginimo, kad 
tik žmonės rinktų juos į 
Seimą. O kada žmonės tuos 
veidmainius išrinko, tai jie 
stoja už dvarininkus!

Dabar žmonės kunigų ap
gavystes pamatys, ir ne vie
nas bežemis susipras, bet 
bus jau pervėlu. Padarytą 
klerikalų Įstatymą jau ne
lengva bus atšaukti, o da 
sunkiau bus atimti užmokė
tus dvarininkams pinigus.

Judošiai, kurie taip ap
gavo žmones, turėtų bv.t visi 
išvyti iš Lietuvos!

KARALIUKO NORI.
Tokiu antgalviu "Darbi

ninkų žodžio" bendradarbis 
N rašo:

“Spalių 14 d. š. m. Tautos 
Pažangos partijos Centro Ko
mitetas išnešė rezoliuciją 
(žiur. Tautos’ Nr. 52) : kad 
tuojau butu išrinktas valsty
bės prezidentas, kad valstybės 
prezidentui butų suteiktos pla
čios teisės valstybės vidaus 
tvarkymo ir nuo svetimu prie
šininkų gynimo srityse, kad 
prezidentas savo rankose turė
tu visas valstybės ginkluotas 
pajėgas, belo valstybės prezi
dentas turi turėti veto teisę,! 
leidžiant einamuosius valsty-, 
bės Įstatymus- Toliau sakoma, 

kad ‘Seimas neposėdžiautų, nuo
lat. bet tik tada, kada valsty- j 
bės prezidentas panorės. Ot.į 
trumpa, kieta nauja konstitu-l 
cija! Tame pačiam Tautos’ Nr. 
A. Snt. (ar tik ne busiantis ka
ralius? N.) da atviriau rašo, 
kad visas krašto jėgas 'reikia 
pavesti vienai kietai gabiai 
rankai.’ Net 'Lietuva' dėlto Nr.! 
229 Įžanginiame str. pastebi:, 
mes turėtume ’munarkinę res-l 
publiką pilniausioje to žodživ 
prasmėje.'

“Ugi. gal ’čėsas’ naują; 
Urachą Lietuvai vainikuoti j 
'Įtakingi'. vyrai ? Bet 'Lietuva’ i 
pastebi, kad toks skubus eks
perimentas gali atnešti 22 — 
23 d. vasariovaisių. Reikia pa
laukt. Gal nebus Rusijos revo-i 
liucijos po šonu. Tada... tada: 
bus galima permainyt'plunks-; 
nas.”

Šita ir visos kitos žinios 
rodo! kad reakcinis elemen-; 
tas Lietuvoje pradeda Įgau
ti kas sykis vis daugiau drą-' 
sos.

džia Lietuvos vaklžids ats
tovo kontrolės?

Kad klerikalais negalima 
pasitikėti, tai Slapta Sąjun
ga nurodo da netolimos pra
eities faktus. Girdi:

”Dar mes neužmiršome Gab-1 
rio ir jo Kompanijos, kurs Tau
tos Fondo tūkstančiais buv > 
užlaikomas.’ Neužmiršom nei 
pono Laukaičio, kuris po smert 
žadėjo rojų kas aukaus $5.00, 
o kaip surinko penkines, tai‘ir 
išnyko kaip mėnulio šviesa 
giedrioje dienoje.”
Jeigu klerikalų ^Fondas ir 

nusiunčia kiek pinigų Lietu
von, tai juos išdalija tik ku
nigams ir 
nėms; 
na nei 
šimtai 
Todėl 
Slapta Sąjunga p- 
merikos lietuvius,

kias nesąmones > “ Lietuvos 
padėtj, ir agituoja • eremti Lie
tuvos mirtinoje apsigynimo 
kovoje, o klerikališhi Įiartizan- 
tai išlenda su savo Tautos Fon
du ir tuomi trukdo aukų rinki
mą, nes veda partinius ginčus 
ir šmeižia visus tuos, kurie 
siunčia aukas Lietuvos pagal
bai tiesiog i Lietu- a per 1 sietu
vos Misiją.”
Lapelio autoriai nurodo, 

kad tik per -Lietuvos Misiją 
geriausia yra aukas siųsti, 
tuo tarpu kai pei klerikalų 
fondą siunčiami pinigai gali 
’e-ut sunaudoti klerikalų po
litikos reikalams..alija tik ku- 

kunlgu gimi- 
bėdni žmonės negau- 
skatiko. Tą liudija 
laiškų iš Lietuvos. 

Lietuvos Saugotojų 
•rspėja A- 
;, kad jie 

aeaukautų klerikalams nei 
vieno cento.

Aptras tos Sąjungos lape
lis užvaldytas "Lietuvos 
Laisvės Nedraugai." Tenai 
skamba:K

"Kas yra Lietuvos priešais ? 
Lietuvos priešu yra kiekvienas 
partizanes, kuris stato sav* 
partiją augšėiau Lietuvos Ne- 
prigulmybės. Tokiais partizan- 
tais yra lenkberniai komunis- Ii namus Rusijos” dalis, bet 
tai ir gėdos nustoję klerikalai. Lodei Tautų Lyga nepriima 
nes pastarieji savo partijini Estonijos, HUO kurios da- 
Tautos Fondą stato augšėiaa bartinė Rusijos valdžia vi- 
už Lietuvos gynimo reikalą.: 931 atsižadėjo, tai nepasaky- 
štai, kuomet Lietuva užpulta ta.
kruvinųjų lenku junkerių.;----------------------
kuomet visi Amerikos lietuviai j RIAUŠĖSE UŽMUŠTA

KAREIVIŲ.
Iš Sangchajaus praneša

ma, kad Ichango uoste suki 
io kiniečių kariumenė. Lai 
ke riaušių užmušta 60 ka 

1 reiviu.

i TAUTŲ LYGA NEPRI

IMA LIETUVOS.

Iš Ženevos atėjo žinia, 
kad Tautų Lygu atsisakė 
priimti Lietuvą Į savo tar
pą, nes Francuziją tam 
priešinasi. Mat, Francuzi- 
jos reakcininkų valdžia sto
ja už Lenkiją, o kadangi 
Lietuva su Lenkijos raz- 
baininkais dabar kovoja, tai 

■ franeuzų juodašimčiai te
nori, kad Lietuva turėtų 
Lygoje balsą.

Ukrainos ir Estonijos ap
likacijos taipgi buvo atmes
tos. Ukraina skaitosi "neda-

deda paskutines jėgas aukų ’ 
rinkimui., kad keodaugiajisia 
pagelbėjus Lietuvai mirtinoje 
kovoje, tuomet lenkberniai ko
munistėliai iš žioplumo, ar gal 
už lenkų pinigus platina viso-
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Laisvės Mylėtojas 'teisin

gai pastebi, kad LSS. VIII 
Rajono nutarimas kviesti iš 
Lietuvos kalbėtoją padarys 
labai daug lėšų.

Kitas dalykas, atvykęs iš 
Lietuvos kalbėtojas, kad ir 
socialdemokratas, vargiai 
galėtų sąvo prakalbomis A- 
merikos lietuvius užintere- 
suoti. Iš patyrimo jau žino
me, kad atvažiavę iš Lietu
vos kalbėtojai nekokie būna 
agitatoriai. Jie nepadaro 
klausytojuose jokio įspū
džio.

Apmokėti kelionės lėšas iš 
Europos dabar, bus didelės 
išlaidos. O aukų ar bus gali
ma surinkti, tai da klausi
mas. Mano manymu, nąudos 
iš to nedaug butų.

Amerikos lietuvių sociali
stai turi gana' gerų kalbėto
jų ir jie gerai gali nušviesti ir i Lenkiją^ 
Lietuvos darbininkų reika-! 
ius. Jeigu jau yra reikalo.

%

čiairegė VrangeH-
Latvių socialdemokratų1 privalo užmiršti ir

' organas "Sozialdemokrats” 
(atidengia Įdomų suokalbi, 
kokį juodašimtiška Latvijos 
valdžia buvo padariusi su 
Vrangeliu ir kitais caro 
juodvarniais.

Važiuojant pro Palangą 
grafui Pelenui, sako "So
zialdemokrats,” ant rube- 
žiaus buvo atimtas iš jo laiš
kas, rašytas Savinkovui, 
Vrangelio reikalų vedėjui 
Varšuvoj. Laiško autorius 
esąs Dickhoff Derental. Ta
sai Derental, tai, slaptas 
Vrangelio agdntas prie Lat
vių valdžios Rygoje. Tame 
laiške jisai praneša, kad 
Latviuos esą verbuojami 
Vrangeliui kareiviai ir ga
benami Latvių laivais, kaipo 
lenkų pabėgėliai Į Klaipėdą

Lietuvos darbininkai, at
mušė lenkus iš Lietuvos, ne-- - • * 1 • • • ▼_

iįjos ponų sėbrus, kurie sė
di Lietuvos valdžioje. Tai 
vra kunigai ir dvarininkai. 
Kol jie ten sėdės, tol lenkiš
kas pavojus neišnyks.

Darbininkas.

Tame pačiame laiške De-
tai’LSS. geriau padarytu’! ,rentalis P«““ša. kad S^in-
___ •.__*T. . , .. 2. - knvn acrpntai nranor su Ikovo agentai draug su Lat

vių valdžia ir aukštaisiais 
kariumenės vadais , turėję 
Rygoje slaptą pasitarimą, 
kur dalyvavę-* ministeris- 
pirmininkas Ulmanis, užsie
nių reikalų ministeris Meie- 
rovieius, -jo pagalbininkas 
Albats ir štabo'viršininkas 
generolas Radzinš. ' Laiške 

i pasaky ta, jog Savinkovo 
’ agentams pavykę sudaryti 
suokalbi su. Latyių valdžia,

pasiuntus vieną tų kalbėto
jų apvažiuoti LSS. kuopas. 
Iš to galėtų būti dvejopa 
nauda: ir kuopos sustiprėtų, 
ir aukų Lietuvos socialde
mokratams galima butų su
rinkti. Ir tas daug pigiau at
sieitų.

Žinokit, kad iš Lietuvos 
atvažiavęs kalbėtojas Są
jungos nesustiprins, nes vie- į 
•_os santikių jis nežino. Taigi karo reikalais eiti iš* 
sąjungječiai turi gerai ap-. vien su Vrangeliu. Suokal- 
svarstyti, ar apsimoka iš 
Lietuvos kalbėtojas kviesti, 
ar ne?

Keleivio” Bendrove
Socialistas.

IŽENAS POPIEROS DIRBTUVEI.

I w 
i 
t 

I K

BENDROVĖ INKORPORUOTA MASSAC HUSETTS VALSTIJOJ. 
VALDŽIOS UŽTVIRTINTA KAPITALIZACIJA.......  $250,000.00
ŠĖRŲ KAINA ..........        $5.00

Paukščio "Laisvė” rėkia, 
kad d. Grigaitis esąs ”neda- 
peretas advokatas.” Paukš
tys mat ir protauja taip kaip 
višta: $am rodosi, kad viskas 
turi būt išperėta.

Senovės laikuose, kuomet 
žmonės užsimanė pasiekti 
dangų, ir pradėjo statyti di
deli bokštą, Dievas sumaišė 
jiems protus, ir jie nežinojo 
ką kuris kalba. Panašus at
sitikimas buvo ir musų ga
dynėj : kuomet anais metais 
garsus vyras Dėdelė užsima
nė parašyti apie visą pasauli 
Almanachą, staiga jo protas 
susimaišė. Ir žmonės da sa
ko, kad istorija neatsikarto- 
ja!

Petriką, kuris savo Keidei 
pataikaudamas buvo atsida
vęs frainistams ir padėjo 
jiems suskaidyt LDLD.,' da
bar gavo nuo Keidės perti, 
kad egzamino neišlaikė. Gal 
dabar jis geriau mokinsis, o 
frainizmo reikalus paliks 
savo Keidei.

SLAPTA SĄJUNGA.
Amerikoje atsirado "Lie-, 

t uvos; Saugotojų Slapta Są į 
junga." Kas ją sudaro, mes 
da nežinom, bet sprendžiant 
iš leidžiamų jos lapelių, ku i 
rių pora prisiųsta ir "Ke
leivio" redakcijai, jos tiks-i 
ias turi būt kova su klerika-! 
iais, kurie išnaudoja sunkų 
Lietuvos 'padėjimą savo ki-! 
šenių naudai.

Pirmutiniam savo lapely), 
šita Sąjunga nurodo, kaip 
klerikalai šmeižia Lietuvos 
Misiją, ir sako:

"Bet brolau, tik atydžiai 
pradėk sekt jų darbus ir,pama
tysi,štai ką: Jie. klerikalai, ap
simetę didžiausiais Lietuvos 
patriotais, apsimaskavo Tau
tos Fondu. Raudonuoju Kry
žiumi ir šiaip labdaringomis 
organizacijomis, kad dar la
biau nukreipus žmonių duos-’ 
numą i savo pusę, per savo lai
kraščius ypač ’Darbin.’ NN. 
112. 113. 122 ir 133, ’Draugo' 
Nr- 233 ir 'Garso’ 41 ir 45 pra-' 
dėjo visuomenę siundyti ant 
Misijos, skleisti nepasitikėji-1 
mą. biauriausiai šmeižti jos 
narius, ypač jost pirmininką; 
gerb. Vileišį už tai. kad jis pa
reikalavo nuo ju Atskaitos tu 
pinigų, kurie buv'o ir bus ren
kami Lietuvos vardu...”
Klerikalai renka aukas į! 

savo klerikališką Tautos 
Fondą. Bei kasgi gali užtik-1 
rinti, kad jie tas aukas nu
siųs Lietuvon, sako lapelio 
autoriai, jeigu jie neisilei-

z

”Keleivio" Bendrovė stato sau tikslu steigti Lietuvoje popieros dirbtu
vę, kurti didelę tenai spaustuvę, leisti pažangi] laikrašti, spausdint švie
čiamas knygas, užver.ti šita literatūra visą^Lietuvą įr varyti visą kleri
kalizmą i ožio ragą.

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

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

Kas nori prie to viso prigulėti^ tegul tuojaus prisideda prie "KELEI
VIO" BENDROVES. 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. • » f ‘

Vargšai Petriką ir Stepo
navičius, kurie taip ščyrai 
darbavosi savo naujai ”su- 
saidei,” kurią jie vadino . 
"LDLD.," abudu gavo iš jos 
”kiką.” Taip "kairiaspar- 
niai” atsimoka, visiems, ku
rie jiems dirba ir mokina.

bio tikslas buvo: nuversti 
sovietų valdžią ir atgaivinti 
"nedalijamą Rusiją.” Nepri
klausomybė turėjo būt pri
pažinta tiktai Lenkijai ir 
Latvijai, kaipo atlyginimas 
už prisidėjimą pęie nuverti
mo sovietų. Kitoms gi jau
nosioms valstybėms, kaip 
antai Estams, Iaetuvai ir 
Ukrainai busianti duota tik 
"plati autonomija”.Suvieny
tos Rusijos ribose. Tyrinė
jant, kiek laiške minėti fak- 
'tai yra teisingi, pasirodė, 
■ kad Rygoj gana viešai dirbo 
i Vrangelio agentai.

Vrangelis rengdamas Ta
rybų Rusų puolimą iš pietų 
pusės, savo atramos punktu 
vakaruose išrinko Lenkus. 
Kaip matos iš Vrangelio 
agentų laiškų, priežastis 
Vrangeliados Įsi perėjimo
Lenkuose buvo lenkų armi
jos nepasisekimai. Bet Len- ; 

•kais Vrangelis nepasitenki- i 
;nęs, jis išplėtęs savo darbuo- i 
• tę taip pat Lietuvoj, Latvi- i 
joj ir Estuos. Rimas jo už- j 

. eĮ davinys šiose valstybėse bu-
i ves savanorių rinkimas iš 
Judeničo armijos likučių, 
buvusių rusų belaisvių ir 
vietų armijų karininkų, ku
rių politinės pažiūros linkę 
karo diktatūros pusėn. Tuo 

i tikslu buvo organizuotas 
(platus verbuotojų agentū
ros tinklas iš buvusių caro 
(laikų generolų. Visi tie Pele
nai, Derentaliai, Gercai yra 
Baltijos dvarininkai, pats 
Vrangelis yra Baltijos ba
ronas Latvija buvo paversta 

į Vrangelio armijos persiun- 
itimo punktu. Latvių armi- 
Į jos štabo viršininko išdirbtu 
planu, šis persiuntimas pa? 
vadinta "Lenkų ir pietų Ru
sų pabėgėlių evakuacija." 
Vrangėlio kareiviai turėjo 
kazarmių Aluksnėj ir Ry
goj.

Dėl šito suokalbio Latvi
jos socialdemokratai parlia
mente įnešė paklausimą. Jie 
vadina šitokį valdžios darbą 
valstybės išdavimu, nes su 
Tarybų Rusija Latvija yra 
padariusi taiką.

Lietuvių socialdemokratų 
-organas sako, kad tokių juo
dašimčių esą ir Lietuvoje. 
Prof. Voldemaras pats pri- 
sipažino, kad jisai tarėsi su : 
"Paryžiaus rusais.” O tie ;

"Laisvės” redaktorėliai 
rado "klazete” išmestus se
nus Liutkaus ir Pilkos laiš
kus, ir atspausdino juos sa
vo organe kaipo didelės 
svarbos straipsnius. Jeigu 
kas turite senų laiškų, tai ne 
meskite jų i tam tikrą vietą, 
bet nusiųskite juos "Lais
vės’’ redakcijai, o ji sunau- 
dos-juos savo gązietoj.

Kazys.
Niekad nesinorėtų tikėti, 

kad pas laikraščio redakto
rių būt tiek sugadinto senso, 
kiek jo turi Brooklyno frai- 
nistų organo redaktorius p. ' 
VėrPla. .Jis nepaliauja pliau
škęs apie "Naujienų redak
toriaus "kontraktą," bet jei
gu jam reikėtų prirodyti tą, 
ką jis plepa, tai greičiau 
pats sau virvę užsidėtų ant 
kaklo, negu galėtų tai pada
ryti. Juk tai "Laisvės” ko
respondentų padėtas kiauši-- 
nis, iš kurio Paukštys išpe
rėjo "kontraktą.” Jis išpe
rėtų ir aitvarą, jeigu tik 
jam kas tokį kiaušini padė
tų. .

Štai ir kitas dalykas. "Lie
tuvoj klausinėja Pruseikos” 
--skelbia "Laisvė.” Netik jo’ 
vieno klausinėja. Giminės ir 
pažįstami klausinėja ir dau
gelio kitų. Išvažiuojant ma
no draugui P. K. Į Lietuvą, 
prašiau pasiteirauti, kam 
jie ten Pruseikos klausinėja. 
Gavau nuo draugo laišką, _ 
kuriame praneša, kad ištik- 
ro Pruseikos klausinėja jo 
giminės ir pažįstami. Ypač 
apie ..jį teiraujasi pakybar- 
tieciai, kur jisai augo.* Bet 
’Laisvė” rašo’ tokiu tonu, 

kad.ot, jus tikėkit, kad ten 
valdžia jo jifeško ir kaip tik 
parvažiuos, tai capt ir turi...

Jeigu tėn yra vietos to
kiam Stasiulevičiui, tai bus 
vietos ir Pruseikai. O apie 
okį, kai Paukštys, tai me
las nei nepaiso,, nes Lietu
voj zeceriai svarbios rolės 
nelošia.

Taigi, apie šitokius daly
tus rašyti ir norėti, kad 

žmonės tam tikėtų, tai re
daktoriaus smegenįs turi 

"Paryžiaus rusai”, tai juk ir būt panašios i sugedusį 
yra Vrangelio agentai. 'kiaušinį. Ragutis.
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Ta atakas Bepeikta

BROOKLYN. N. Y.
Bekampis, Geleželė ir polic- 

manas.
Vietos chamunistai 2 d. 

gruodžio turėjo surengę 
"prakalbas”, iš kurių išėjo 
tikros sorkės. '* *'

Pirmutiniu "kalbėtojum” 
buvo visiems gerai žinomas 
MockaitisBekampis. Visų- 
pirmiausia Mockaitis bandė 
kalbėti apie unijų istoriją, 
paskui apie Rusiją, Geležė
lę, Grikštą, Lauki ir apie vi- 

*są pramoniečių*uniją. Kada 
ėmė niekinti pramoninių 
uniją, tai Geleželė neišken
tęs pasakė: ”Tu skebavai 
Baltimorėj ir sugriovei I.W. 
W. uniją’" Mockaitis, pa
matęs, kad susirinkime ran
dasi irjGelelelė, kuris jį ke
lis kartus didetiuos^susirin- 
kimuose išvadinęs "krimi
nalistu,” ’kruvinarankiu" ir 
kitokiais vardais, ėmė rėkti, 
kad Geleželę išmestų iš sve
tainės. Geleželė nesikrutina, 
Mockaitis atsisako toliaus 
''kalbėti.’’ Pirmininkas rei
kalauja, kad Mockaitis tęs
tų toliaus. Pastarasis sako f 
"Mane vadina skebu, todėl 
aš nekalbėsiu, kol Geleželė 
bus susirinkime.” Geleželė 
sakė: "Tu netik škebas. bet 
ir suirusio proto.” Mockai
tis klausia publikos: "Pasa
kykit. kas durnas :aš ar Ge
leželė?’’. Publika juokiasi. 
Tuomet Mockaitis pats nu
bėga nuo pagrindų, susijęs- ■ 
ko policmaną ir Geleželę 
"išdepertuoja."

Čion turiu pažymėti, kad 
kuortet socialistu buvo pra
kalbos, o komunistai atėjo 
susiorganizavę ir sukėlė 
triukšmą, tai buvo pašauk- 
tas tik "spešelis,” kuris vi
suomet daboia tvarką sve
tainėse. tada "Laisvė” išpū
tė didžiausĮ burbulą, kad so
cialistai atsivedė policmaną 
ir tam panašiau Bet kada 
Mockaitis pats susirado tik
ra policmaną, tai čion jau 
"Laisvė” rašo, kad, girdi, 
savininkas atsiuntė "speše- 
1Į”. Dailus spešelis su dviem 
eiliom guzikų ir su geltona 
žvaigžde, ar ne? Mat, ko
munistai pasišaukė, tai čion 
"kita-kvita.” Begėdžiai ’

"Išdeportavus” Geleželę, 
Mockaitis vėl pradėjo savo 
’spyčių." Bet jau kad sakė, 
tai sakė ! Daugiau nieko 
kaip tik "Geleželė.’’ Apie 
uramoniečių uniją pasakė, 
kad "Į tą uniją priklauso vi
si gyvenimo išmatos, pami
šėliai" ir tt. Kalbėdamas 
apie Rusiją, pasakė, kad jei
gu ne imperialistinis karas, 
tai Rusijoj carizmas butų 
gyvavęs da iki 1925 m.

Mockaičiui pabaigus "spy- 
čvt,” užėjo Bimba. Pirmiau
sia pasakė, kad jis turįs ati
taisyti klaidas, kurias pada
lė pirmasis kalbėtojas. "Be
taisydamas klaidas.” Moc- 
kaitį pastatė tokiu žioulfu, 
kokiu jis ištikrujit yra. Kri
tikavo visą Mockaičio pra
kalbą ir taip jau jis Mockai- 
tĮ "peizojo," kad nekurie 
komunistai negalėjo dasėdė- 
ti ant sėdynių. Bimba pasa
kė: "Taip kalbėti gali tik 
nieko nežinėliai, žmonės 
kiaurais pakaušiais.”

Kada Bimba Mockaiti 
taip "šukavo”, tai žmonės 
iuokėsi ir rankomis plojo, o 
Mockaičio veidas darėsi 
■’red, whitė and blue,” rodos, 
ant elektros sėdėdamas var
tėsi ir kraipėsi.- Žmonės, gi 
netik juokėsi, bet pagalios 
pradėjo Į Mockaiti "oren- 
čiais" leisti.

Tai tokios buvo chamjmi- 
stų prakalbos.- Po prakalbų 
žmofiės klausia, vienas kito: 
' Kodėl Bimba Bekampį taip 
peizojo, juk jiedu abu cha
munistai?” Dalykas yra štai 
kame. Kuomet po tų "gar
bingų" Mockaičių-Bektfm? 
pio "vakacijų” kriaučiai ren

i
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gė.prakalbas ir kvietė kai-; CAMBRIDGE, MA&|. 
bėti Mockaitį ii Bimbą, tai "progresas” ir

kiti galab i
V S r X.,

Tūlos musų pppgreęįstės 
"nuprogresąvo”’ iki muš
čiausi o laipsnio. Nepakanka 
joms savų vyrų ir gana.'

Viena tų progresisčįų, ku- 
“' ”1^ žymi visame Mitas, 

jujos. rajone ir atsižymė
jusi dalinime Žulifcov 
propagandos lapelių, suma
nė apleisti savo vyruką ir, 
susiglaudys su savo mylimu 
burdingierium, nutarė 
tą "kapitalizmo jungą.”, rė
čiaus jos vyrukas,, nors ir 
mažiukas, bet jautrus. Jis 
pajuto, kad jo "darbštuolė" 
rengiasi įkristi ir prispaudė 
ją. Kiti sako, nučiupo ją už 
vuodegąitės, bet aš abejoju, 
ar ji tokią turėtų.

Dalykas dėjosi šitaip^ 
''Veikėjos” jaunikis, kurį 
vyras jau nuo senai nužiūrė
jo "slaptame veikime," "iš- 
simufino" iš jų namų ir per
sikėlė gyventi į kitą miestelį, 
"Skridimo" pienas buvo da
romas laiškais, kurie buvo 
adresuojami į tūlą krautu
vę. Tuos laiškus gavo paša
linis žmogus, kurio pravar 
dė supuolė su adresanto 
pravarde. Kadangi tasai 
žmogus pats nemokėjo 'skai
tyti, tai jis nusinešė tuos 
laiškus Į barzdaskutyklą, 
kad jam perskaitytų. Barz- 
daskutykloj tuo tarpu buvo 
nemažai žmonių ir beskai
tant tuos laiškus dalykas 
Paaiškėjo. Laiškai tapo pri
duoti "jaunosios” vyrui, ku
ris, žinoma, suardė savo 
'darbštuolės” pienus.

Reikia Dasakyti, kacf .jos 
vyras yra Varnus ir darbštus 
žmogus, kas, suprantama/ 
išlepino "bobelę."

z,

• * #

Antra, taipgi' progresistė, 
žinoma kaipo kuopos veikė
ja, buvo "pasikavojus,” kad 
’pagązdinus” savo vyrą. 
Vvras^ kiek girdėti, įtarė, tū
lą vaikiną, kuris pas juos 
gyveno ir tuo pačiu laiku 
’išsimufino;” Tečiaus aiš
kesnės žinios, rodo, \ad ta
sai vaikinas nesislėpė su sa
vo gaspadine, bet delei kilu
sių kivirčų išsikėlė į kitą 
rietą ir matomai tame "kei- 
se” nedalyvavo. *Vyrąš -gi, 
susiradęs savo nrogresistę, 
parsivežė Į namus-atgal

Kodellį.”-,ns 
■•ėjo Aįjag?L 
kol kas netęko pątįrt.

Tai taip pas ; mus progye- 
sistės vęįjua. - •

Dabar tos "panelės," žino
ma, teįsĮpą^ftiŠkipa, kad 
nesą nieko ’ nępaprasto ’ ir

;ųtes panašiuose prą-

pastarasis atsisakė kalbėti 
su Bekampiu ant vienų pa
grindų sakydamas: "Aįsų 
Bekampiu ant vienų pagrin
dų nekalbėsiu, nežiūrint kad 
jus ir išteisinot ji."

Pasirodo, kad, visgi, Bim
ba yra švaresnis už Bekam; 
pį, todėl šitame susirinkime 
jhm kito kelio nebuvo, kaip 
tik mušti tą vargšą Bekam
pį. Bet užtai ant rytojaus 
unijos raštinėj daugelis.ko
munistu kad keikė Bimbą, 
tai keikė. Tūli jų pasakė, 
kad Bimba jau "krypsta”, ir 
gal eis pas socialpatriotus... 
Tai biski sorkės buvo!

V. Ragutis.

WESTFIELD, MASS, 
Draugijos ir jų veikimas.
DLK Vytauto draugystė 

savo susirinkime, laikytame 
28 lapkričio, tarpe daugelio 
kitų nutarimų, nutarė su
šelpti vieną našlę, kuri turi 
net o vaikučius, o iš miesto 
gauna labai mažą pašalpą, 
šiame susirinkime surinkta 
jai 26 dol. Tūli draugijos na
riai pasižadėjo sušelpti ją 
valgomais daiktais. Tai yra 
pagirtinas darbas.

Nesenai čia likos sutverta 
draugystė Saldžiausios Šir
dies Jėzaus. Tos draugijos 
tūli nariai pasižymi munšai- 
no naikinimu. Nekurie taip 
^nusidirba,” kad iš pavargi
mo ant gatvių virsta.

21 d. lapkričio' viena da
vatkėlė ištisą dieną traukė 
‘mųnšainą su burdingierium. 
Vakare jiedu buvo linksmus 
ir drąsus. Parėjusi iš darbo 
vyrą jiedu išmetė laukan. 
Tasai vargšas, nenorėdamas 
ant gatvės nakvoti, nuėjo Į 
policijos stotį pasiskųst. Po
licijos viršininkas davė jam 
i pagelbą du policistu, ku
riems Įsakė vyrą Įleisti i stu- 
bą, o jo pačią su burdingie
rium atvesti Į šaltąją. Da
vatkėlė su burdingierium nė 
policistams nenorėjo* pasi
duoti, bet gavę lazdų nusira
mino. Ant rytojaus atsibuvo 
jų teismas. Abudu nuteisti 
užsimokėti po 10 dol. ir po 
du mėnesiu Į pataisos na- 
mūš.

25 d. lapkričio (padėkavo- 
nės dienoj) vietinis klebonas 
surengė pasilinksminimo 
vakarą. Tūli taip Įsilinksmi
no, kad netik tarp ’savęS pra
dėjo vaidytis, bet ir pačiam 
klebonui pradėjo kumščias 
rodyti. Už tai sekančiam ne 
dėldieny kunigas - ragino 
melstis, kad panašių darbų 
katalikų tarpe nebūtų. Išnie
kinęs DLK Vytauto draugy
stę ir LP Sąjungą, pasakė, 
kad tokius darbūs turėtų at
likti minėtos organizacijos, 
o ne apsišviętę katalikai. Oi. 
kaip puikiai tie katalikai 
"apsišvietę,” kad kaliais 
vieni antrų nemato.

V. D. įdarys.

ALĘANY, N. Y. 
Visuomenės veikėjų žiniai.

Mes AJbany, N. Y. koloni
jos lietuviai' nutarėm su
tvarkyti musų kolonijoj 
prakalbų rengimą ir kito* 
kius visuomeniškus darbus. 
Tą darbą atlikti apsiėmė šv. 
Jurgio draugystė, kuri čio- 
naįs gyvuoja ’ jau 10 metų. 
Tam reikalui tvarkyti išrin
ko iš savo tarpo komisiją, 
kuri veiks po draugystės 
priežiūra. . «

Taigi nuo šio laiko mel
džiame visus kalbėtojus ir 
šiaip visuomenės veikėjus, 
kurie porėtų musų kolonijoj 
pasidarbuoti dėl Lietuvos 
arba šiaip visuomenės labo, 
kreiptis' šiuo adresu: '

Juozas Dzikas, 447 Second 
st. arba Antanas J Glebaitis 
302 Second st. Alhany, N. Y.

n yLvalstijos rajone

ir kitų cįin unistų oratorių 
?mol&lo.”

* pas/vietą progresistę’tu- 
laiųe^ gavime ir ka-
zyrąvijriė Feter Munšainer 
vos tik išsuk * va.-. > kailį nuo 
jupi.M- iam. išvyko iš
lošti daugia i, tai kiti supy
ko. s sugražino sa-
vblaimikj. 0 dar vadinasi 
"leveriučionieriun. Bailys 
ir ^ąna! {

Munšainas pas mus labai 
madoj. Lietuvos Sūnų d-stės 
baliuje netik tūli svečiai, bet 
ir; pats_ gaspadorius buvo 
mųktplėjęs. Mat, perdaug 
svečius mylėjo. Ar nebūtų 
gęriau vartoti po mažesni 
stiĮCeli?
’i . Aržvilkietis.

t
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HQLY()KE. MASS. . 
Prakalbos ir kiti Įvairumai.

28 d. lapkričio buvo su
rengtos prakalbos Lietuviu 
Pilelių Sąjungos. Kalbėjo p’ 
Norvidas iš Xe\v Yorko. Jo 
kalba, galima sakyti, buvo 
prasta, nedarė i susirinku
sius jokio Įspūdžio. Tai yra 
paprastas pasakorius, o nė 
prakalbinikas. Paskolos bo
nų, parduota net už i200 dol' 
Mat, čia žmonės buvo prie to 
prirengti išanksto. Apart to 
Lietuvos šauliams sumąsta 
35 doL-25c. Nors daugelis! 
lietuvių čionai nedirba, bet 
ūpas pas juos pakilęs ir jie 
pasirengę gelbėti Lietuvai 
iš paskutiniųjų. Laike 'šių 
prakalbų buvo atėję i svetai
nę kėli Žulikovskio agentai, 
kurie, nuduodami esą komu
nistais, norėjo atkalbjnt 
žmones nuo aukavimo Lie
tuvai, bet jiems tas nepavy
ko. ,

i NORWOOD, MASS. 
Tautos Fondo jomarkas.
5 d. gruodžio nuėjau į po- 

bažnytinį skiepą, kur buvo 
, garsintos Tautos Fondo 

prakalbos. Nuvykęs ten ra- 
daūtikrą jomarką. Visų pir
miausia supuvusių kiauši
niui generolas pardavinėjo 
kokias ten žoles. Turbut tos 
žolės buvo perstatytos šven
tomis, kad jas pirko vien tik 
šventakupriai. Apsidirbus 
su žolėmis užšoka ant pa
grindų vietinis "Dievo duo
tasis” žmogelis V. K. Net 
koktu klausytis, kaip tašai 
žmogpalaikis plepa ir save 
kamuoja puobodulių pasa
komis. Publiką, pritrukus 
kantrybės, pradeda ji ploji
mu vaišinti, jis'gi, manyda
mas, kad publika jam prita • 
ria, dar smarkiau ėmė drož
ti. Tada publika pradėjo 
pliauškinti be paliovos ir 
taip jo kalbą sustabdė.

Antras pasirodo jau tik
ras Dievo tarnas, jaunas, 
gražus vyrukas — tai vieti
nis klebonėlis. Šio kunigioko 
norai, matyt, geri, bet ir jam 
stoka tos Dievo dovanos, tai 
yra gabumo ' kalbėti. Jisai 
Savo kalboje kabinasi, lipa 
tartum ant stiklinio kalno, 
bet niekaip neisikabina. Ir 
taip, nieko nepasakęs, pasi
giria, kad kitą syk buvęs 
daidingu manydamas, jogei 
delei tautos labo galima ben
drai veikti. Esą, veikdamas 
su visais užmiršau savo par
tijos principus ir net pati 
Dievą, bet dabar jau matau, 
kad Dievo negalima užmirš
ti, todėl ir dirbu delei Tau
tos Fondo labo. . •

Po vietinio kunigioko išei
na storas Dievo apaštalas— 
tai kun. Urbanavičius iš So. 
Bostono. Jam. kiek geriau 
sekasi kalbėt. •Rodosi, ant 
kiek jisąi storas, ant tiek jo 
viduriuose yra tautos mei
lės. Vienok nuosakumn savo 
kalboje nei jis neturi. Jeigu 
toki -Te^emijošių pasigautų 
prasilavinę darbininkai vie
šose diskusijose, tai vargšui 
striukai atsieitų.

Pagalios išeina i frontą 
Montello prabaščius, o Nor- 
woodo pralotas kun. Švagž- 
dys. Jis perskaito iš Lietu
vos jam atvežtą laišką ir po 
visam. J

Ant pat gąlo buvo čėdina- 
mas darsvienąs mekleris, tai 
'Garso* redaktorėlis. Ji iš
kišo ant galo, kaipo smal
kiausią. Bet, tikrenybėje, iš 
visų tų kiurių ‘kalbėtojų, 
krūvon sudėjus, nėr vienas 
geras neišeina. Ir sakykite 
man,-kodėl Dievas neapdo
vanojo feavo tarnų bent kiek 
geresniais gabumais?

Po prakalbų buvo renka
moj aukos. Ant kiek tas jo
markas pelningas buvo, ne
teko patirt.

Viešnia.

ELIZABETH. N. J. 
Delei "Trečio Internaciona

lo hurdingierių "rivaliuci-
• jos.” ,

Keleivio” Nr. 47 buvo iš- 
.usdįrfta iš Elizabetho 
šrriinetu antgalvul kores-

nimo ardęs, ir kad ašnekuo- 
met su savo žmona nesisky
riau. .
Toliau toj korespondencijoj 
yra pasakyta, kad aš buk tai 
liepęs savo žmonai su B—ne 
"hizni” užsidėti. Tai vra. 
grynas melas, paleistas tiks
lų apšmeižti vieną ar kitą 
ypatą. Aš nekuomet ir nie
kam nesu panašių dalykų 
sakęs.

Jei S. Poetą norėjo dis
kredituoti nepatinkamas 
jam organizacijas, arba pa
vienius tų organizacijų na
rius, tai jis turėtų pagalvoti 
apie geresnį būdą, nes ir i>a- 
tarlė sako, kad "su melu toli 
nenuvažiuosi.” S—čia.

Nuo Redakcijos: Jeigu 
S—čia sako, kad su juo nie
ko panašaus nėra atsitikę, 
tai labai įgalimas daiktas, 
kad ne apie ii tenai ir kalba
ma. Juk S. Poetos korespon
dencijoj asmenis nebuvo 
Įvardinti.

damas žmones, aš nežinau. 
Vienok žinau, kad tas jo dar 
bas jam pačiam naudos ne
atneš. Panom unietis.

CAMBRIDGE, MASS. 
Draugijų susirinkimai ir dr.

Alseikos prakalbos.
Gruodžio ld. atsibuvo ne

paprastas susirinkimas dė
stės Lietuvos Duktei-ų ir Sū
nų. . šis susirinkimas buvo 
sušauktas laiškais delei no- 
minavimo viršininkų 1921 
metams. Narių susirinko 
gana daug. Bet apie nomina
cijas ir kitus draugystės rei” 
kalus nekalbėsiu. Noriu tik 
pažymėti vieną dalyką, bū
tent: kaip minėta draugystė 
atsinešė linkui gelbėjimo 
Lietuvos iš po žulikovskip 
vergijos.

Susirinkimui buvo paduo
tas pakvietimas — laiškas 
nuo Lietuvos Piliečių Sąjun
gos, kuriame buvo kviečia
ma šią draugiją dalyvauti 
draugijų konferencijoj. So. 
Bostone, kur bus tariamasi 
apie bendrą veikimą gelbėji
mui Lietuvos. Kuomet laiš
kas buvo perskaitytas, “tai 
musų ”r-revoliucionieriai", 
kurie šioje draugijoje turi 
nemažai pasekėjų, ypač iš 
’ progresisčių” tarpo, stojo 
oiestu, kad laiškas butų at
mestas, kas pagal jų Įsaky
mo ir buvo padaryta.

Delei žingeidumo pabo
siu tų "susipratėlių” argu
mentus. Daugiausia "susi
pratęs”, būtent K. sako: 
''Tai darhininkų mulkini
mas! Lietuvoje daug tokių 
Zeligovskių, Lietuvos val
džia jį kviečia. Lietuvos dar
bininkai priešingi tai jęaret 
IJetuvą remia Vokietija ir 
bolševikai, tik Lietuvos val
džia nenori pasisakyti, kad 
pastarieji ją remia. Pinigai 
nepagelbės kariavimui, juos 
pasivogs politikieriai” ir tt.

Antras Tonis, kuris tą pa
kvietimą taipgi kritikavo 
kaipo "kairysis,” šitokią me- 
liodiją išrėžė: "Draugai, gė
da, tata, skaityti tokį laišką, 
rata; jei biznieriai, tata, jei 
ne biznieriai, tata, ale jei 
biznieriai, tata. Seniau, liub, 
tata, jie .nesikreipė Į mus 
draugiją, tata.” Tik truko 
pridėti "amen," tai tikri po
teriai butų buvę.

Tai matot, kokiais "argu
mentais” vaduojanties drau
gystė atmetė pakvietimą. Ir 
ši draugystė nešioja Lietu
vos Sūnų ir Dukterų vardą, 
o savo darbais daro naudą 
Lietuvos priešams. Draugi
jos narįai, apsisaugokite ir 
pamislykite, ar kartais jūsų 
tarpe neveikia kas su tam 
tikru tikslu ? Juk neveltui 
tie elementai taip skverbia
si į draugysčių urėdus!

3 d. gruodžio buvo toks 
pat susirinkimas Lietuvos 
Sūnų draugystės. Žulikovs
kio agentai ir čia norėjo tą 
patį padaryti, bet skaudžiai 
apsiriko, šios draugystės 
susirinkime tąpo atidengta 
jų pragaištinga paslaptis ir 
pasijuokta iš jų.

Lietuvos Sūnų draugystė 
parodė, kad ji pilnai atsako 
savo vardui.

5 d. gruodžio kalbėjo ką 
tik atvažiavęs iš Lietuvos 
dr. Alseika. Prakalbas ren
gė L. T. Sandaros kuopa. 
Svečias apipasakojo visus 
pastarųjų laikų svarbesnius 
nuotikius Lietuvoje. Jis kal
ba aiškiai, rimtai ir manda
giai. Po prakalbų buvo duo
dami Įvairus klausimai, į 
kuriuos kalbėtojas rimtai 
atsakinėjo. Laike prakalbų 
publika užsilaikė ramiai, iš
skyrus vieną protišką nu- 
smukėlį. kuris drabstėsi į 
kalbėtoja vulgariškais žo
džiais. Tas sutvėrimas vadi
na save "klesiniai susipratu- 
‘ <

•- Ventos Draugas.

VFATERBLRY, CONN. 
žulikovskio agentai prakišo.

Waterburiečiai smarkiai 
remia Lietuvos šaulius jų 
kovoje su lenkais užpuoli
kais. Taip, 3 d. gruodžio, at
sibuvusiame L. U. P. Kliubo 
susirinkime, apart valdybas 
rinkimų, buvo apkelbėtas n 
Lietuvos /klausimas. Paduo
tas sumanymas paaukauti 
kiek Lietuvos šauliams iš 
Kliubo iždo. Nors žulikovs
kio agentai chamunistai 
tam sumanymui smarkiai 
priešinosi,'vienok didelė di 
džiuma balsų nutarta  ̂paau
kauti 150 dol. Apart to nu
tarta duoti per visą sąvaitę 
dvkJi svetainę 'Progresyvių 
Draugijų Sanryšie fėrams, 
kurie yra rengiami naudai 
Lietuvos šaulių. Tie f era i 
prasidės 27 gruodžio ir baig
sis 1 sausio. Rengiamuosius 
fėrus remia visos draugijos, 
tik chamunistai bando kenk
ti.. •

D. L. K. Gedemino drau
gystė savo susirinkime, lai
kytame 24 d. lapkričio, pa
aukavo Lietuvos šauliams 
100 dolerių.

Viršminėtų draugijų au
kos pasiųsta Lietuvos misi
jai.

Dar žodis apie kliubo val
dybos rinkimu^, šiuose rin
kimuose Frainos gizękąi ti
kėjosi laimėti, bet apsiriko. 
Jų kandidatas ant preziden
to Juškevičia gavo vos 4 bal
sus, tuo tarpu socialistas T. 
Matas gavo net 74 balsus. 
S x Kliubietfe.

PROVIDENCE, R. 1. 
Kunigas piudo žmones.
Pribuvęs Į musų koloniją 

naujas kunigas tuojaus pa
rodė savo dantis. Vieton 
skelbti artimo meilę, tas dū
šių ganytojas tuojaus pradė
jo niekinti jam nepatinka
mus žmones, laikraščius ir 
organizacijas. „ Pirmiausia 
jis užsipuolė ant Lietuvos 
Piliečių Sąjungos, kam toji 
renka pinigus Lietuvai gel
bėti. Jis ragino savo aveles 
aukauti i Tautos Fondą, ku
rio ižde jau dabar randasi 
virš 600,000 dolerių, šitie pi
nigai buvo surinkti nuo žmo
nių Lietuvai gelbėti, bet da
bar jie laikomi klerikalų 
partijos reikalams. Pamatęs 
keletą jam neprielankių ko
respondencijų laikraščiuose, 
prabaštėlis tuojaus sušaukė 
savo ištikimas aveles ir iš
rinko 4 vyrus sušnipinėt, 
kas tokias kirespondencijas 
rašo. Jis taip pat per pamok 
sius draudžia savo avelėms 
skaityti "Keleivį.” Esą, kas 
skaitysiąs "Keleivį,” Į to na
mus neužeisiąs. O jeigu bur- 
dingieriai skaito "Keleivi”, 
tokius Įsakė tuojau iškraus
tyti iš namų.

Ką tąsai tamsos apaštalas

« * « •

Šiomis dienomis lenkų du- 
doriuš landžiojo jx» stubas 
sū savo blyneliais. Jis neap
lenkė ir lietuvių stubų. Kaip 
teko jjatirti. tai tūli lietuviai 
pirko tuos blynelius, mokė
dami po pusę dolerio ir dau- 
giau.

Broliai lietuviai, jeigu 
jums dar vra reikalingi tos 
mažos vertės blynai, tai bent 
jau-pirkite juos pas lietu
vius dudorius, * o ne pas len- 
kUs, kurie viena ranka iš 
lietuvių pinigus ima, o kita 
tiems patiems lietuviams 
vir^ę su^a- ^ą verta lietu
viams suprasti. ■ ■

-čįA-gruodžio Lietuvos Pl- 
Sąjunga pai'engė yįe- 

iįaš diskusijas tuo tikslu, 
kajJ Įšdiskusatus dabartini 
fiėijivoS .padėjimą. Diskusi
jose mažai kas ėmė dalyvu- 
mą. Po diskusijų buvo lei- ; 
džiąma nubalsuoti: ar rei
kalinga šiuo laiku vra remti i$Uvos valdžią? Visibal- : 
savo už rėmimą, išskyrus 
tris, kurie susilaikė. Prieža- 
stiės savo susilaikymo jie 
nepaaiškino. vienas to
kiu išbėgo laukan. pelaukęs 
pėi balsavimo.

’ Basirodo. kad ir pas mus 
yra žulikovskio ągfentų.

A. Ražukevicius.
t.-.

, kad 
kaipo fąkjOĮūia1 ir.į*tas 
savo sesutes panašiuose pra- 
sižengimuese, "

Prisižiurėjus arčiau į pro- 
gresisčių kuopos sąstatą, 
matosi, kad?tęn beveik' Višai 
leliko tų progresisČių, ku
rios kadaise‘^hayvavd kuo-- 
oos veikime ir mokėjo tą 
kuopą palaikyti kiffid pa- 
vyzdįngą o'rganizaęįją Carri- 
bridge’aus 'moterų tarpe. 
Dabar toj, kuopoj yra gau
jos Ir, suprantama, "kairio
sios” moterys, iš kurių gali
ma visokiu "triksų” tikėtis. 
Suprantama, tuomi aš neno
riu pasakyti, kad jos visos 
rengiasi bėgti su. burdiiįgfe- 
riais, nes jų tarpe yra ir to
kių, kurių negalima nei ka
me Įtarti. Bet gi tbs iš jų, 
kurios dar .nesenai išlindo iŠ jn 
po bažnytinio skiepo ir ąnt 
syk? tapo- "kairiomis", užėjus 
kiek smarkesnei audrai; još 
vėl ’nuprogresuos" i pobaž- nytfoįslįepą. ‘'

Iš šito musų progresisčių 
"progreso”, negalima pasi-kh/ blogos moters nema- 
džiaugti. Tai liūdnai- apsi- ------------
reiškimas, kurią.daro gėda 
visai urogresyvel visuome
nei. Tai yra vaišius Jukelių

ir

st. LOUI& MO. 
ApsisaUgokit.

Musu mieste yra tūla mo
teris. kuri buvo apsivedus 
net 3 kartus. Vienas jos vy
rąs mirė, o du dar gyvi, bet 
nei su vienu iš jų ji “negyve
na. Tos moteries reikia apsi
saugoti, nes ii vedą nedorą 
Srvenima. visokiais budais 
viliodama prie savęs vyrus, 
0‘ypač tuos, kurie pinigų tu
ri. Nusiviliojus i savo namus 
ji tuos vyrus apvagia. Aš 
esu .'A metu ir jau 30 metų 
kaip čia gyvenu, bet dar to*

Ji i>’ uuo manęs pavogė 
vienu kartu 35 dol., antru 
kartu 32 dol.

Skaitytojas.

»>•

spai 
virsi 
pondencija, kurioje kores
pondentas stengėsi kuo pla
čiausia aprašyti ’*kairias- 
parniu” tarpe "rivaliucįją.”

Reikia pasakyti, kad var
giai rastum minėtoj kores
pondencijoj bent K) nuošim
čių teisybės. 90 nuošimčių 
los korespondencijos yra 
grynas melas ir šmeižimas. 
Aš nematau reikalo*visu te
nai paliestų teisinti — kam 
reiks, tas pasitesins pats— 
bet 'kadangi tenai kalbama 
ir anie mane, mano žmoną ir 
■K—kĮ, kuris buk tai suardęs 
mano šeimynišką gyvenimą, 
tai aš esu priverstas štai ką 
pareikšti '

Kad man niekas ir niekuo- _ ___ r__T___
met nėra šeimyniško gyve- mano atsekti šitaip piudy-

t

siu.”
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Mušis su lenkais 
ties Gibais.

H II lV IB i I I IIIM

II rėjo i savo nuostolius ir. lyg 
pakerėti, draskė musų vielų 

i tvorą ir mėtė rankines gra
natas į musų apkasus. Pas
kui pirmutinių, iš miško, mi-

K ELEI v i S

Gibai (Suvalkų gub. į pie-įgulė Gibus. Reikią pažvmėt, 
tus nuo Seinų.) yra tarpe'kad tos dvi lenkų grandinės 
dviejų ežerų: Pamario ir tapo sunaikintos 10'ties niū 
Gerelio.' Pro kaimą eina nučių laikotarpy, 
plentas i Augustavą. Į pie-' Gibus puolė didžiausiu 
tus nuo Gibų tuojaus prasi- smarkumu, kartu -šaudyda- 
deda Augustavo miškai, ku-! mi iš šautuvų, kulkasvaidžių 
riuose slėpėsi klastingi len- ir patrankų, kurias prisive- 
kai. Žinodami, kad ant Gibų Į ’ ' 
gali pulti didelės lenkų pajė- j 
gos, mes gerai įstiprinome. 
kiekvieną kalnelį, paslėpėm 
savo kulkasvaidzius ir apsi- 
rvėrėm viuų tvora. Į vaka- 

. rus nuo Gerelio buvo kita 
musų kuopa, kuri taip pat 
gerai įsitvirtino ir tvora ap
sitvėrė. Pirm iltinius savo 
apkasus apklojame plonytė-j 
mis velėnomis, lenkams su
klaidinti. Turėdami gerus 
apkasus, musų vyrukai tarp 
savęs kalbėjo:

—Tegul tik paliokas pasi
rodytų iš miško, tai mes jam 
parodysim ko Lietuva kai
nuoja! —Ūpas visų buvo ge
ras.

Rugsėjo 20 ir 21 d. lenkai 
darė žvalgybą, kuriose mū
siškiai jų du nukovė ir kele
tą pašovė. Vienas tokių pa
šautų pakliuvo į musų ran
kas. Vietiniai gyventojai 
vieni stovėio iš tolo ir paty
lom šnabždėjo, matyt pri
jaučiantieji lenkams, kiti 
prašė musų kareivių sužeis
ta}! jiems atiduoti, o jie jam 
teismą padarysią, atsilygin
sią už padarytas skriaudas. 
Lenkiukas bailiai dairėsi į 
šonus. Paklaustas, ko Lietu
von lenda, atsakė:

—”My niechcemi z Litwą 
wojowac. ale nas gonią naši 
panv, buržuazja” (Mes ne
norime sų Lietuva kariauti, 
bet mus’varo ponai buržu
jai). Žinoma, jiems rupi sa-

j žė kone i vieną liniją su pės- 
’tininkais.- Jos stovėjo nuo 
! musų apkasų nedaugiau kai 
per 800 žingsnių, šaudė ne 
tik i apkasus, bet Į visą kai
mą ir i apylinkės laukus, 
nors tuose laukuose

MARKSIZMAS IR 
DARVINIZMAS. 
Pagal A. Panąekoek ą parašė Margeris.

NATURALES TIESOS sistemą, kaipo vieninteliai 
SOCIALĖ TEORIJA, naturalę ir pastovią, yra

Darvinizmas ir marksiz- taip bergždžias darbas, kaip 
mas yra dvi skirtingi teori- ir bandymas tam tikrą gy- 
ji; viena jų yra pritaikyta vyną pavadinti tobulesniu, 
gyvūnų pasauliui, kita gi Darvinizmas mokina mus, 
žmonių draugijai. Jos pa- kad kiekvienas gyvūnas yra 
pildo nena kitą tiktai tao lygiaii pritaikytas ir tobulas 
žvilgsniu, kad sulyg Darvi- savo forma tam tikrose ap- 
no teorijos, gyvūnų pasaulis linkybese. Marksizmas mo 
išsivystė iki žmogauą laips- kiną mus, kad kiekviena so- 
nio, o jau paskui apie žmo- cialė sistema irgi rupestm- 
gaus kovą už būvį aiškina >ai yra pritaikyta savo apy - 
Markso teorija. Todėl, jei stovoms. Aišku todėl,, kad 
kas bando'vienos srities te
oriją pernešti į kitą sritį, jis 
turi gauti klaidingų išvėdi
nu.

Taip bus tuomet, kuomet 
nes bandysime iš prigimtų 
tiesų išvesti, kuri draugi ji- 
iė forma yra prigimta ir 
tinkama- o buržuaziniai 
larvinistai juk taip ir daro. 
Tie padarė išvedimą, jogei 
aisyklės, kurios valdo gy- 
unu pasaulį, kur Darvino 
eorija pritaikoma, taipjau 
inka kapitalistinei sistemai ’cialių klausimų, visados ve- 
r valdo ją,'b todėl, girdi, ka- da prie išvirkščių konkliuzr 
ritalizmas yra prigimta M O tai. būna todėl, kad 
varka ir turįs pasilaikyti kuomet gamta, vystosi ir 
Milžinai, Iš kitos vėl pusės 
buvo ir tokių socialistų, ku- 
•ie, * pasiremdami Darvino 
teorija, norėjo pr i rodyt, jog 
ocialistinė tvarka yra pri
imta. Šitie socialistai aiš
kino : ”Prie kapitalizmo 
monės veda kovą už būvį 
'e vienodais įrankius, bet 
vairiais, pačių, pasidary- 
ais. Naturalę viršesnvbė 
ų. ką yra sveikesni, tvirtes- 
i, geriau išsilavinę ir augš- 

'•iau doroj stovi, neturi vėr
ės patol. pakol paėjimas 
'kiltis), klesa. arba turtas 
kontroliuoja šitą kovą. So
cializmas, panaikindamas 
ūsas šitas dirbtinas nely-gy- 
>es. sudarys vienodas sąly
gas visiems. O tada kova už 
būvį pasilaikys tik. tenai, 
ur tikrosios asmeninės 
iršesnybės bus sprendžia* 
nuoiu veiksniu.’’

Šitie aštrus argumentai, 
.ors jie nėra blogi, kada var 
ojami prieš buržuazinius 
larvinistus, visgi jie klai- 
’ingi. Abieji šitų rūšių ar
gumentai, tai yra tie, ką 
buržuaziniai darvinistai 
rartoja apgynimui kapita- 
izmo, ir tie. ką remia socia- 
izmą ant darvinizmo,—yra 
'laidingai pamatuoti. Nors 
ie ir pasiekią viena kitai 
•'riešingu konkliuzijų (išva
lą), tečiąus sulyginamai 
Ta klaidingi: nes klaidinga 
a nuomonė, kad yra priim- 
a ir pastovi draugijos sis- 
ema.

Marksizmas mus mokina, 
’og tokio daikto, kaiprir pa
lovi draugijos' sistema, vi- 
ai nėra ir negali būti. O jei- 

priimti tą pažjurą, kad 
viena ’

Visos seno pasaulio sutru* 
Į pijusios "šventenybės” dega 
Į Didžiajam Išliuosavimo 

_ Gaisre... tik skleidžias dvo- 
inuomene kiantieji durnai nuo jų.

Įnenė. kuri , “ -• -
ir dya-i 
-sten-1 

giasi* sutraukti moralinius
Įiimo ir 
nuvergi

Socialistinė J
lines atsisegioję, ir atlapais | -yra toji jaunu-
arba alkūnėmis veidus prisi
dengę, bėgo vis daugiau le- 
gijoninkų. Kadangi priešo 
buvo bent dešimts kartų 

(daugiau, dauguma, galop, 
paėmė viršų, ir jiems pisi- 
sekė4siveržti į kapines, t. y. 
i vidurį. Ilgiau laikytis i>uvo 
jau nebegalima, ir mes pra
dėjome trauktis. Lenkai se
kė musų pėdomis rėkdami— 
’Žuc bron" — ”Ręcv do go- 
r.v 
dvdami traukėsi

Kančiose i r sopuliuose 
gimsta darbo klasės Mesiją 
—Sfecializmąs.

. ? IV.
^Kiekvienas' jaunuolių turi 

pastatyti t§au klausimą:
Kur eiti, su kuo rišti savo 

likimą jaunuomenei ?
^Ar eiti pi.rniyn, kartu su 

gyvų gyveniniu, prifžmo- 
|gauš Laisvės ir Laimės?

Ar dėti savo jaunas jėgas 
kapitalizmo verguvės atsta
tymui, buržuazinės tvarkos 
lavono galvanizavimui ir 
užsikrėsti visųmis jo ”sodo- 
mo” ligomis?

Ar būti darbo klasės ir sa
vo ’aišvos ateities kūrėjais? 

. Ar kalti pavergtiems su
rūdijusią grandinę? *

Ar statyti naują bažnyčią 
aisvam, teisingam ir doram 
kaip pati jį 'pagimdžiusi 
(lamta. Žmogui — žmogui- 
Dievui ? -

Ar iš amžių patamsio, iš 
>elkių vėl šaukti pasaulin 
viešpatautų piktas, bailiasr 
veidmainingas ir kerštin-, 
>as dangaus ir peklos ’’esy- 
bes”. kurios vergė žmogaus 
nepriklausomą protą ir dva
sią. kurios Ištvirkino jo sielą 
<avo "morale” daryti gera 
už užmokesnį ir dovaną... 
'.'danguj” ir nedalyti blogo... 
:š baimės prieš "peklos baus- 
nes.”

Jaunime, klausyk! Yra 
ūktai šiuo du keliu! Trečio 
lėra! Pasirink!

v:
Nėra abejonės, kad Tu 

Jaunime, pasirinksi Žmo
gaus Laisvės kelią...

žinok, tas kelias buvo erš
kėčiu takas. Erškėčiu dyg- 
•iai'd.ar teberaudonuoja nuc 
nrmujų drąsių* pionierių 
'rbliet# kraujo... Dar te be 
uksta laužai, ant kurių de

rino vardan "bažnyčios, val
dybės i ^nuosavybės” Žmo
gaus Laišvės pranašus.

Gerį>k jų drąsius žings- 
įius, jaunime, ir žengk pir
myn jų mintais takais...

Dabar čia tikro gyvenimo 
kelias...

Su*nku kaTtais jį eiti... Bet 
kas tai! Kad gyvenimą už
kariauti ir laimę įgyti—ver
ta kovoti,, verta .aukas dėti!

Jaunime gyvenk: kovok, 
aukok. laimėk! D.

CAušrinė.”)> ■ —

pačiamė savo fizii 
sios jėgų žydėjime* f-— .
ryšius su 'iš>fąiuH 
žmogaus žmogum. _ 
mo'tvarka ir stoju kovon už 
šviesios socializmo idėjos 
ikunymą.

Socialistinė jaunuomenė 
—tai laimingus xla. »<' klasės 
ateities kūrėja.

Socialistinė jaunuomenė 
’ " * \ 1 

kų vaijgdienit) bakūžę, i tro-

■

naturalę ir pastoviu • yra

Darvinizmas mokina mus,

tai toji, kuri į aprūkusią lau 
kų vajngdienio bakūžę, i tro- ( 
šku fabrikų orą, ' geležinių’ 
milžinų tam ią karalystę', 
kur vargsta išblyškę, rus-1 
taus likimo prikalti iu bro-| 
liai ir seserįs. neša laisvės,! 
laimės ir darbo pergalės vil
tį ir šventos kovos už žmo-. 
gaus' teises uęai

’II/”
Kapitalizmo verguvės h 

tvarka— tai yra liguista: 
žmonijos senatvė, kuomet 
orėtas silpnas, jausmai ap-f 
mirė ir visas organizmas i 
vos tega'i mekaniškui palai
kyti savo fizinę gy vybe.

Socializmas —
larbo žmonijos ateitis, visų, 
šiandien pavergtųjų, nelai
mingųjų. nuskriaustųju. nu
žemintųjų —gaujas, laisvas 
zyMenimas — darbo žmoni- 
os-jaunatvp. kurios ii dar 
?ebuvo gyvenusi, kuri nuo 
los buvo atimama. Socializ
mas — tai jaunas, pilnas gy
vybės, daug laimės ir džiaug 
mu žmogui žadantis pasau
li t

Ir jaunuomenė, kuri ištik
čių yra jauna savo siela ir 
'rotu, kuri nc<p. ateitim 
žvelgti, turi būt socialistinė.

Tada jos karštas instink- 
vvinis veržimasis prie tie- 

<os-laimės. prie grožės, prie 
'asaulio džiaugsmų—viskas 
apsilieja į viena harmoningą 
gntezę — socializmą.

III.
Musų laikai—Didžiojo vi- 

vo jiasaulio perversrųo lai
tai, visos senos jo socialinės 
varkos, moralės ir etikos 

keitimosi laikai. Visur . pa- 
ergtujų tarpe didis judė- 

'Vs. Darbo klasė liuosuojasi 
įuo visų seno'pasaulio ”val- 
lovu" ir jos dvasios - ir kūno 
•ngėjų: dievū, velnių, kara- 
ių ir galingų turčių, aukso 
eršių garbintojų...

o mūsiškiai atsišau- 
layaami traukėsi atgal. Ei- 
I darni pro vieną gličią, pa- 

_ . nieko:matėme musų katilo skevel
nebuvo. Ne viena gričia ta-' dras ir ištarkytus pietus, 
po visai sugriauta, o dauge
lio matėsi tik. kaip stogo 
lentos lėkė viršum ir durnai 
su dulkėmis pro išdaužytus 
langus ėjo lauk. Žmonės, to
kio pragaro staiga užklupti, 
tuščius namus pametę, kas 
spėjo, pabėgo, o kiti šulindu 
Į bulvių duobes.

Netoli kaimo ganėsi gal
vijų kaimenė. Kautynėms 
prasidėjus, ’ piemuo, gyvu
lius pametęs pasislėpė, o gy
vuliai subėgo į mišką; ten 
sutikę lenkų grandines, ku
rios viena už kitos artinosi 
prie musų kasimų, pasibai
dė, ir spruko atgal.. Lenkai, 
manydami, kad mes į galvi
jus nešaudysim, skubinosi 
paskui bandos su savo kul- 
kasvaidžiais ir beveik kartu 
su banda iŠ krūmų išlindo. 
Mūsiškiai paleido ugnį ir 
lenkai kartu su galvijais žu
vo.

Gibuose taip pat du kart 
ouolė-musų kasimus iš prie
šakio, bet abu kart dideliais 
nuostoliais atmušti, susirin
ko į mišką, kuris buvo prieš 
kairyjį musų kuopos spar- 

jną. Gi artilerija lenkų veikė 
■ be paliovos ir ypatingai 
' stengėsi - sudaužyti musų 

, ; dėkui
tam. kad apkasai ir kulka
svaidžių lizdai buvo gerai 
maskiruoti,- priešas niekaip 
negalėjo suvokti, kur stovi 
tie mirties įtaisai, kurie jų 

I taip daug išžudė. Iš karto 
, treti, laisvi kapines, kur buvo me-

.Jdzjų ir krumu, manydami.araouzitto .ad kuIkasvaidis Klf_ 
Įkasvaidžiui nenustojus len- 
I kus, kaip šieną piauti, persi
kėlė ugnį ant mūrinio namo, 
kuris buvo dešinėj nuo kul- 
kasvaidžio. Bet kulkasvaidi- 
ninkai »parinkti drąsuoliai, i 
lenkų "agurkus" nekreipė 

(dėmesio ir dirbo savo darbą. 
(Pirmutinio lenkų kulkasvai- 
jdžio. kuri jie atsinešė ir pa
sistatė ant bulvių rūsio, ma
nė paimti ugnį į savo tan
kas, tuoiaus buvo nukautas 
pirm?,s N. Jį pamainė ant-' 
ras: tas irgi tuojaus nuvirto ■■ 

į duobėn: šiam parkritus. 
(bandė šaudyti trečias, bet 
j neišleidęs nė vieno šūvio, į 
gavo kulka kakton. Kulka-;

■svaidis liko vienas, ir iau 
vienas musų kulkosvaidi
ninkas bu vo be vadinąs ant- 

! rą eiti parsinešti ji į savo 
apkasus, tečiaus lenkai su

spėjo pastatvti kita kulka- 
i svaidį už kokių 250 žingsnių 
nuo musų apkasų po tiltu iri 

i nuleido ugnį, bet vėl mugu , 
laimei, jie musų apkasų ir | 

iku kasvaidžio lizdo negalėjot 
i atskirti nuo pievutės ir kul
kas sėjo po visą pietą. Tuoj 
pasinaudodami keletas drą-i 
siu pėstininku ir kulkasvai- 
dininkai gerai prisitaikė ir1 

įdavė sutartinę salvę. Lenkų: 
kuIkasvaidis nutilo: jau ne-| 

1 bebuvo kam iš jo šaudyti. 
Lig šiol kautynės tęsėsi 

mums laimingai. Bet štai 
; priešo kulka pakliuvo musų 
kulkasvaidin ir ji nepataiso
mai sugadino. Tuo tarpu 
miške susitvarkęs priešas 
puolė tirštomis voromis mu
sų kairių sparną ir vidurį, ir 
nors mūsiškiai narsiai gynė ' 
si, nors lenkų buvo labai: 
daug išžudyta, bet jie nežiu-

♦

vo dvarai apsaugoti ir ant Jungėsi • suuauzyu
Minit; •>> _tv kulkasvaidzius, bet"chlopų" jodinėti. 22 -IX 

anksti rytą vėl darė žvalgy
bą; bet mūsiškių gera' ap
šaudyti pasitraukė ir vėl nu
tilo. Visame bare, nei šūvio, 
rodos, kad ir karo nėra. Ka
reiviai baigė tvora pinti, ki
ti apkasus taisė, 
nuo tarnybos, 
taisė, bulves kepė...

Staiga kairėje pasigirdo 
šautuvu ir kulkosvaidžių 
tratėjimas, rankinių grana
tų bumbėjimas. Kareiviai 
pametę savo darbus pradėjo 
rinktis i apkasus kovai ruo
štis. Visiems buvo aišku,, 
kad lenkai puola. Už kokių j 
2 minučių iš dešinės mumsI 
pranešė, kad matosi einant; 
ir jojant daugybė lenkų ir 
kažkokia vilktinė (gurguo
lė). Kuopa buvusi i vakarus 
nuo Garelio ir lig šiol tvlėju- 
si staiga paleido smarkiausi 
šautuvu ir kulkasvaidžių j 
ugnį. Lenkai ramiai ėję iri 
tokio "sveiki” iš lietuvių ne
laukę. iš karto pakriko, nes 
I>erdaug jau karštai juos 
mūsiškiai zirziančių bitelių 
lietum šventinu. Tečiaus už 
kiek laiko atsipeikėję nuo 
pirmutinio smūgio, puolė 
atakuoti musų kasimus. Mu
sų drąsus tyrai iaikmai ug
nį sulaikė ir leido lenkams 
tvarkoje prieiti prie vielų 
tvoros. Kaip tik lenkai pra
dėjo draskyti tvorą, musiš-, 
kiai paleido iš šautuvų ir 
kulkasvaidžių • tokią ugnį, 
kad pas tvorą tik dulkės kilo 
augštvn, ir lenkų tiršta 
grandinė tapo paguldyta 
prie musų vielų tvoros... Tie 
jau daugiau nemindžios Lie
tuvos šventų laukų.-.. Po to 
tuojaus puolė antra grandi
nė. bet jos likimas buvo toks 
pat, kaip ir pirmosios. Šioje 
vietoje lenkų artilerija ne
dalyvavo.

Lenkai matydami, kad 
šioje vietoj mūsiškiai iš jų 
tik juokiasi ir kaip piktžoles 
skina, savo puolimą sustab
dė ir visom' pajėgomis už-

A

/

i į
I

ir ištarkytus
Pasirodė, kad ^priešininko 
patrankos šovinys pakliuvo 
no katilu, sprogo, ir musų, 
jau baigusius .virti pietus 
vėjais išnešė, ką padarysi: 
dar geriau, nes išalkusiem 
’enkam skanus pietus butų 
likę.

Priešo gausingesnės pajė
gos smarkiai mus persekio
jo. bet musų kareiviai, kad 
ir pailsę, i nelaisvę nesidavė. 
Todėl lenkai, viena priviję, 
durtuvu nudurė. Kareivis 
žuvo— bet lenkams nepasi
davė. Musų šarvuotis pri
vertė lenkus sustoti, ir, jjo 
io priedanga susitvarkę, už- 
ėmėm'naują poziciją.

("Karys.”)*

A R Ė J A S.
Drėgnoj žemėj , 

be norago 
gilią vagą 

ilgus amžius aš arini

Ir į dirvą 
pilna sauja 
sėklą naują 

' kas pavasari bėriu.

Kas su giesme 
mane, lanku, 
tiems aš ranką 

kad palaiminti—keliu.

Bet kas'skelbia 
juoda nakti — 
tokius plakti* 

aš botagais tik galiu 1 
Baltas Jurginas.

į: y

Anksti rytą atsikėlus 
: ir s?ulvtę paregėjus 
besiraičįojant žeme, 
šilko skara nusitvėrus, 
šviesą sekti pasiryžus 

vijaus saulę tekina.
i 
į
Kaip ąaulelė tik pamatė 

i mane norint netvčiom
Ja sugauti ton skaron— 
pašokėjo, pašokėjo 

ir nuliūdo...'
i ir i dangų nuriedėjo...
( *
Nusiminus

i kaip gulbelė dumblynėlio 
atsigėrus, 

prie surukusios trobos 
sugrįžau vėl atgalios 

‘ be saulelės 
šilumėlės 
be šviesos.

Lėta.______ #
į Sunkios mano vargo dien
! Nuo gimtos pat vafandos
1 Karčios ašaros tik vienos 
Nenudžiusta niekados...

! Jaunai širdžiai nėr 
paguodos,- .

Neužjaučia nė draugai... 
Siaučia mintis tamsios

—juodos, 
O aplink vieni vargai. 

Sunkią vargo nešu naštą 
Ant jaunų savo pečių 
Ir kada 'prieisiu kraštą 
Pas’liuosuosiu nuo kančių? 

Grįstas aštriais dygliais 
takas 

Kuriuo yr. man skirta eit 
Jau neviens praslinko , 

metas.
Bet da neužbaigsiu gr£t... 

Liudas žąjvaris. 
(Iš "Aušrinės.”)

I

žibanti
L

i

Drūčiausias Lietuvys Ristikas.

tik tada galima sakyti, kad 
gyvūnas ar draugija yra to
bulus. kada jie yra kuoge- 
riausia prisitaikę prie aplin
kybių ir šitos dplin^vbės da 
leidžiamiems gyventi.

Štai, kur gludi didžioji 
priežastis, parodanti, kodėl 
buržuazinių darvinistų pa
stangos palaikyti griūvan
čią kapitalizmo sistemą turi 
niekais nueiti. Argumentai, 
pamatuojami natūraliu mo
kslu, jeigu taikomi prie so-

da prie išvirkščiu konkliūzi- 
jų. O tai. būna todėl, kad

keičiasi taip palengva, jog 
nega’ima žmonių istorijoj 
net pastebėti, — tai žmonių 
draugija mainosi (keičiasi) 
labai veikiai. Kad supratus, 
kodėl vystosi ir keičiasi 
žmonių draugija, tai reikia 
draugiją ir studijuoti. Tik 
ęionais (pačioje draugijoje) 
mes galime surasti priežas
tis šocialio besivystvmo. 
Marksizmas ir darvinizmas 
turi pasilikti savo srityse; 
jie-yra nepriklausomi nuo' 
vienas kito ir nėra'tiesiogi
nio tarp jų sąryšio.

Čia kila betgi svarbus 
klausimas. Ar mes galime 
pasitenkinti išvada, kad:
marksizmas tinka tiktai
draugijai, o darvinizmas 
tiktai organizmų pasauliui, 
ir nei viena šitų teorijų ne
tinka kitokiai sričiai? Prak
tikoj yra labai paranku tu- , 
reti vieną principą žmonių 
gyvenime, gi kitą — gyvu
liu pasaulyj. Bet mes čia už
mirktame faktą, kad ir žmo
gus yra gyvas daiktas, žmo
gus išsivystė juk iš kitų gy
vūnų. ir todėl taisyklės, ku
rios tinka gyvūnų pasauliui, 
negali juk taip staigiai nu
stoti intakos į žmogų. Tiesa, 
žmogus yra labai įdomus 
j?wunas savo ypatybėmis. 
Bet jeigu jau todėl mes ski- 
į iame gyvuliu pasauli nuo 
žmonių pasaulio, tki reika
linga patirti, pasivaduojant 
žmogaus įdomiomis ypaty
bėmis, kodėl tie principai, 
kurie tinka z visiems gyvu
liams. netinka žmogui, ir *• 
kodėl jie turi skirtingą for
mą.

Čia mes ir vėl susiduria- 
visuomenės tvarka me sir sunkia problema. Te- 

rali būt naturalę, tai tuomet ciaųs buržuaziniai darvinis- 
7? ima- sakyti, kad ir kiek- tai nesuka savo galvos to- 
vienas draugijos surėdymas kiomis problemomis; jie tik- 
Ta naturalis, nes kiekvie- tai tvirtina, kad žmogus vra 

’ias surėdymas yra neišven- .eryvunas. ir be tolimesnio 
•namas ir naturalis prie tam diskusavimo bando jau tai- 
tikrii (nrįelankių). aplin- kvti Darvino principus žmo- 
kvbiu. Nėra tečiaus vienos nėms. Bet mes jau matėme 
draugijinės sistemos, kurią prie kaip didžiai klaidingu 
butų galima pavadinti natų- konkliuzijų j i e prieina 

ktx^tetr)-
•rvvuoja tiktai’tam tikrą lai- . *uslmas nera taip jau la- 
kotarni. pritaikyta prie esą- .1 PaPrąstu,klausimu. Mes 
mos išdirbystės. Po tam se- pirmiausiai privalome turė- 
ka nauja draugijos forma, ti supratimą apie skirtu

mus, kurie randasi tarp gy- 
, o tik tada

ir be tolimesnio

uranas Juška (Juškauskas) yra drūčiausias lietuvis 
ristikas netik Arrferikoj,- bet, galbūt, visame pasaulyje.’ 
Tai yra vie; intėlis lietuvys, kuris atsilaiko paliokui 
Zbiskai. Besirisdamas Bostono apielinkėsę Juška par
trenkė milžiną Lemly ir daugeli kitų.

------- ---------

visuomet prie nauių išdir-’i __ _
hvstės -buriu pritaikyta, vulių ir žmonių^ 
Kiekviena sistema lodei yra . , ,
naturalė tiktai sau prielan- . w matyti, kodėl
kju laikotarpiu. Kapitaliz- zmo^n.i pasaulyj darviniz
mas buvo naturalis prie iam mo r : 
prielankių devyniolikto šim- būtent,

mo principai persimaino, 
, pavirsta marksi- 

tamečio aplinkybių,; kaipir niais principais, 
feodalizmas viduriniuose' . . . . . , , •
amžiuose arba kai d socializ-1 -'Apie tai bus sekančiame 
mas bus ateityje, Bandymas straipsnyje, ’Draugingu- 
išstumti pryšakin tam tikrą mas žmogaus.’*)
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ir todėl d-ro*Alseikos darbas

SKAITYK R NISLYK!

APSIV ĖDIMAI

PARSIDUODA' puikus namai ant 
keturių familijy. 
ant mėnesio. ’ 
$2,000.

A. Žvingilas
26 Broadway, So. Boston, Mass.

Čionai jų paveikslai. Kas pirmas 
apie tokia porelę praneš, tam skiriu 
$25 dovanu.

Mieloji Kleofata. sugrižk pas ma
ne. aš už viską dovanoju. O jeigu jau 
taip nenori su manim gyventi, tai 
nors divorsą paimtume. Jei nemisiini 

(544

DIDELIS PELNAS
Reikalingi agentai pardavinėjimui 

knygų įvairaus turinio. Duodu, dilelį 
uždarbį. Kas turi liuoso laiko vaka
rais, tas gali padaryti kelis dolerius į

, Paiieškau apsivedimui merginos
! arba našlės, b; skirtumo tikybos, nuo
24 i»i 34 metų, manau greitai vesti. ..... . ..
Merginos su pirmu laišku meldžiu liną. Meldžiu atsišaukti arba ji zman- 
prisiust savo paveikslėlį.

\Vm. Kazlauskas
- 15 Millbury st., Box 26, 

Worcester, Mass.

Neša randos $116
mėnesio. Vertės $8,500. (nešt

US. nors 
rašyba. Platesnes žinias su-

J. Stevenson. Į
P. O.‘ Box 558, * Amherst, Mass.- Į
---------- ——--------------■>—--------------- -

pardavimaiMKQdEIVISH
CttUUSIS DARBO AMONIŲ 

' LAIKRARTIS 
nSNUMERATOS KAINA

Katrikėj*:
Mitams ............. ............... $2.00
Pusei metų ........................ |LM..

Kamtol ir Užrabežiuon*;
Metams ................. ........... $3.00
Pusei metų ........................ $L50
Su visokiais reikąlais atsikrei 

giant į Redakciją, rašykit .iitok, 
admą:

',“KELEIVIS”
ĮSI) Braadaay, So. Boston, ltaaa.

Delei plebiscito Lieta
C

Maloniai' šviečia

1» < ■etai

Kostumeriai nepatiki mums
Tie Kditaa £Zec«ric

merikoje viešam Amerikos 
Lietuvių Knygynui, nes tas 
rankraštis yra šio knygyno 
nuosavybe.
. Viešo Am. Liet Knygyno 

užveizda P. Pūkas.

Pajieškojimai
Pajieškau apsivedimui moteriškes* . __ ______ _  ___

apie pusės amžiaus, mylinčios grasų 
gyvenimą. <■'"

J. A. Dainius
Scofield, Utah.

Pajieškau Juozapo Juzėno ir Anta' 
no Ramanausko.

Povylas Navalinskas
977 Archade st^ StyPaul, Minn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
aroa našles ne jaunesnės kaip 23 m. 
ir nesenesnės 30 metų. Aš esu 35 m. 
vaikinas, mainerys, gerai uždirba, 
gaunu po 150 dolerių kas dvi sąvaite. 
Nenoriu merginos arba našlės tur
tingos, bet protingos, nepaisau, kad 
butų ir su vaiku. Meldžiu atsišaukti 
prisiunčiant paveikslą. (53)

Paul Katrunas
Box 40, VVoltpit, Ky.

Pajieškau dėl susipažinimo jnergi- 
m>s arba našlės, be skirtumo tautos 
ir t:kėlimo. Su pirmu laiš&u meldžiu 
;>risiųst paveikslą. Platesnes žinias 
suteiksiu per laišką. Atsakymą_ duo
siu kiekvienai. (50)

Joseph Kamoras
1545 So. 49th avė. Cicero, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 28 metų, laisvų pažiūrų. Aš 
ęsu 29 metų. Geistina, kad atsišauktų 
iš New Yorko arba iš N. J. apielinkės. 
Su pirmu laišku meldžiu prisiųst pa
veikslėlį, o atsakymą duosiu kiekvie
nai ir paveikslą sugrąžinsiu.

J.# Pask •
1802 Willow avė, Wfeehawken, NJ.

■ __ «------------------
Pajieškau apsivedimui merginos* 

arba našlės nuo 20 iki 27 metų am
žiaus. Platesnių žinių suteiksiu laiš
kais. Malonėkit rašyti šiuo adresu:- 

J. B. (51)
36 Cabden St, Roxbury, Mass.

PARSIDUODA POOL-RUIM1S 
ir 4 stalai. Kreipkitės;

243 D street, So. Boston, Mass (50

Kai-kuriuose lietuvių lai- c—y •/ b—r—
kraičiuose jau patiipo žinių, ---- ----------- -----------------
buk Lietuvos valdžia yra su- 
tikusi ‘ant primesto lietu-/ -----------: .. —z------
viams plebiscito kaip Vilnių- darbas ne tik šioj Lietuvos 
je, taip ir visame Vilniaus pusėj, kame nėra lenkų, bet 
apskrityje. Iš tos priežasties ir anoj pusėj, kame sėdi Že- 
jau rašomi straipsniai, ku* ligowskis. Toksai agitacijos 

i ypač svarbus lenkų 
okupuotoj ’Lietuvoje. Len
kai pasigyrė, joj* asignavę 
yra šiam agitacijos darbui 
dvidešimts milionų savo 
lenkškų markių. Tam dar
bui reikia paaukuoti kiek ir 
Amerikos lietuvių dolerių.

Atvykęs Amerikon iš pat

riuose apgailestaujama Lie- darbas 
tuvos valdžios politika.

Tito tarpu iš paskelbtų 
oficialių žinių yra težinoma, 
jog Lietuvos valdžia yra pa 
reiškusi Tautų Sąjungai, 
kad jeigu jau kalbėti apie 
pravedimą Lietuvos Rytuo
se plebiscito, tai toks plebis
citas turi būti padarytas ir i Vilniaus dr. D. Alseika yra 
pietus nuo Curzono-Polko suteikęs linksmų žinių, bu- 
linijos tose vietose, kur lie- |ent, kad persikėlus Lietu- 
tuvįų bus pakelta pretenzi- vos valdžiai Vilniun, dar 
ja; bet negali būti plebiscito prieš ateinant Želigovskiui, 
į šiaurę nuo linijos, kuri ei- Vilniuje įvykęs visos Rytų 
na per Merkinę-Varėną-Ba- Lietuvos valstiečių suvažia- 
stunus-Slobodką. ant ko pa-. vimas, kuriame dalyvavo 
tys lenkai 7 spalių sutiko, valstiečiai iš tolimų nuo Vil- 
atsisakydami nuo visos te- niaus kaimų, ir kurie nors ir 
ritorijos į šiaurę nuo šios Ii ! yra pamiršę lietuvių kalbą, 
nijos, taigi ir nuo Vilniaus bet įvirtai yra pasiryžę gin
tojo apskričio. Pagalios, dę-.ti Lietuvos valstybės reika- 
iei plebiscito pravedimo rei-' lūs. Sutvirtinimui jų valsty- 
kalinga, kad Lietuva butų binio nusistatymo reikalin- 
de jure pripažinta, kaipo ne- ga leisti laikraštis, skleisti 
priklausoma valstybė. * Įvairus atsišaukimai, siųsti

Tokios tat buvo Lietuvos agitatoriai. Tokiai agitaci- 
valdžios pastatytos sąlygos.4 jai skleisti lenkų okupuoto j 
Iki tos sąlygos riebus išpil* Lietuvoj reikalinga Jėšų ir 
dy^os, negali būti kalbos tai tuoj, neatidėliojant, nes 

. apie plebiscitą. Negalima jau lenkai agituoja ir net 
klausti gyventojų, ar jie no- gyrėsi turi tam- tikslui pini- 
ri prigulėti prie Lenkijos, gų. Lietuviai negali atsilikti 
kuri yra visų valstybių pri-. ir todėl d-ro*Alseikos darbas 
pažinta, kaipo nepriklauso- [ tur būt plačiai remiamas, 
mair priimta i Tautų Lygą,!-Jis renka aukas, kad sukė- 
arprie Lietuvos, nes toksai;lūs pačių Vilniaus apskričio 
įiaklausimas lengvai gali Į valstiečių susipratimą, kad 
būti iškreiptas ir gyventojų sutvirtinus jų nusimanymą, 
suprastas taip: ar jie nori jog jie privalo dėtis nesu 
prigulėti prie nepriklauąp- Į lenkų dvarininkais, bet su

Pajieškau A. M. Kaivin. Pradžioj 
i920 metų buvo pagarsinta "Keleivy
je,” buk jis išleidžia sekretų knyge
les, Box 95, Bedford, Ohio. Dabar po 
tųom antrašu negalima jo surasti. 
Kas apie jį žino meldžiu man praneš
ti arba jis pats lai atsišaukia, turiu 
svarbų reikalą.. /

Anthonv F. Ruseckas (50) 
2242 W. 23rd pi, Chicago, III.
Pa jiešką u sesers Marijonos, paeina 

iš Vangelionu kaimo, Nemunaičių ap
skričio; g’-veno Pittsburgh, Pa. Pra
šau greitai atsišaukti. ,

• Ona Jesioniutė
107 Bowen st, So. Boston, Mass.
Pajieškau savo tėvo Antano Matu

lionio, apie 25 metai kai Amerikoje, 
Papečių kaimo. Metelių parapijos, 
Suvalkų rėdybos. Turiu labai svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį žino pranešti šiuo adresu: (52) 

D inazas Matulionis *-
1516 W. Monroe st, Springfield. III

Pajieškau _'avo buvusios draugės. 
Kazimiera* *.'iuošiunitnes i po tėvais 
Igapačinskwteft), kuri prasisalino įjuo 
manęs 15 d. spalių, ių.M pasiim.

ov ir 2 mergaites Megrutę 
)1 metų ir Aldonelę 10 metų. Todėl 
kreipiuos j visuomenę, kad man pra- 
neštu. kuF.ji randasi. Taipgi pranešy 
visuomef^i, kad nuo tokios ypatos 
apsisaugoti)* nes ji netinkama šeimv- 
nu’-am gyve įme. Už pranešima apie 
ją busiu laba: dėkingas. (53) 

, A. Tamošiūnas
147 Second st., Girardviile. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginas 
mo 20 iki 25 metų. Aš esu 30 metų 
vaikinas, laisvų pažiūrų. Katra mylė
tų apsivesti, meldžiu atsišaukti, pri
siunčiant sat’o paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai ir paveikslą sugrą
žinsiu. • (55*

i J. F. Lawet ‘
Box 27, Oearcreek, Utah.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 25 iki 37 metų. Aš 
esu 38 metų. Norinčios apsivesti ra
šykite šiuo adresu:

Stanislovas Petrauskas
1131 Brown st, N.S. Pittsburgh, Pa

NORI SUTVERI DRAUGYSTE 
SENIEMS ŽMONĖMS VARDU 

"TRVYNR LIETUVOS BROLIŲ.”
Aš aajieškau 12 vyrų, kurie butų 

visi lieuviai ir katalikai (kitos tau
tos nepriimam), nejaunesm kaip 45 
.metų, nevedę, kad ir našliai be. šei
mynos ir kad turėtų nemažiau kaip 
500 dol. pinigais. Mano nuemonė'yra, 
12 vyrų susidėjus nusipirkti 1'armą ir 
ten gyventi lig smerčio. Platesnes ži
nias suteiksiu per laišką. (51) 

•JONAS. ENDRULIS
Box 219, Camp 2, Odanah, Wis.

PARSIDUODA PELNINGAS 
BIZNIS.

Grocerią, candy ir fruit š to ras, dai
lioje vietoje, tirštai apgyventoj. ant 
kampo, prie tam dvi mokyklos, taipgi 
galima padaryti ir bučernę, nes vieta 
tinkama; tai yra viena iš geriausių 
progų Įsigyti gerą biznį su mažu ka
pitulų, nes parsiduoda pigiai. Turi 
būt parduotas greitai, pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos. Norinti 
pirkti kreipkitės ypatiškai arba laiš
ku: (51 >
J. P. 47 JCaston avė.. Waterbury Cona

Pajieškau savo vyro Kazimiero'Ra
manausko, jis baisiai sumušė mane, 
išbuvau 8 šąvaites ligonbutyje, o pats 
25 lapkričio prasišalino. Jis smarkiai 
gera ir tingi dirbti; nemoka rašyt. 
32 metų, trumparegis, Vilniaus gub-, 
Užugašcio miestelio. Jis yra ant 6 
mėnesių pasitaisymo nuteistas. Kur 
jis pasirodys apsisaugokite, taipgi 
malonėkite man pranešti. (51)

Levusė Ramanauskiene
3 Middle st, Lav.'rence, Mass.

mos Lenkijos, ar vėl grižti t Lietuvos liaudimi, kuri sto- 
~ *" ' i ja ir už jų pačių reikalus.

Liet. Intom. Biuras.
prie senosios Rusijos, prie 
bolševitfų arba prie vokie
čių. Atsakymas ant šiaip pa
statyto klausimo gali išeiti 
tik ant Lenkijos naudos.

Todėl, jeigu norima, .kad 
kur nors butų plebiscitas, 
peikia pirmiausia, kad visos 
valstybės, kurios yra Tautų 
Sąjungoj, pripažintų de ju
re Lietuvą, kaipo pepriklau- 
somą valstybę. Toksai pri
pažinimas reikia turėti ir iš 
Suvienytų Valstijų valdžios, 
kuri nors oficialiai prie tau
tu sąjungos nepriguli, bet 
daug nusveria visuose tos 
sąjungos sprendimuose. Pa- 

. galios, prie šios Tautų Sąc 

inusų •kaimynės valstybes,^ 
kaip Rusija, Vokietja, I*at- 
viją, kurių balsai, kaipo mu- _________
sų kaimynų, turėtų būti irgi (;ener<>|as Niveile Bostone, 
svarbus. .

Tokius . tat naujus klausr.... •— " *__

Visokios žinios
♦ -

RepuHikonai išleido 
$133£32. * ”c

Prezidento rinkimų agi
tacijai Massachusetts- vals
tijoj republikonai išleido 
$133,532.30. Demokratai iš
leido $25,039.39. '

Užpuolė ant restorano.4
Ant Massachusetts avė., 

o---- , «■ -. .. ... iCambridge’uje, tris gink-
jungos ,iki i~ šiol ^PJ^^jluoti banditai . užpuolė aną 

.........~ c ' c sąvaitę restoraną ir išplėšę 
kasą pabėgo.

A.

_______ . t šiomis dienomis Bostone 
mus prisieina išrišti, jeigu1 viešėjo franeuzų generolas 
iau norima kalbėti apie Niveile, buvęs vyriausiu 
Tautu Sąjungos nusprendi-Prancūzų kariumenės vadu 
mo pildymą. Savaimi su-karės metu. Miesto valdi- 
prantamas jog Želigovskio ninkai ir kariumenės virši- 
kariumenė pirmiausia turi ninkai jj čia ant faiYkų ne
būt iš Lietuvos iškraustyta, šio jo.
o tuo tarpu dar šiandien ji 
tebesėdi Vilniuje ir Tautų 
Sąjungos kariui.ienė, jau

■ ■■■— I

PRANEŠIMAS.

Pajieškau patyrusio gero beikerio, 
kuris moka kepti juodu ii baltą lietu
višką duoną. Aiokestis gera, darbas 
ant visados. Atsišaukite greitai laiš
ku arba ypatiškai. j. Gudinąs.

2 Perry st.. Stoughton. Mass.

Pajieškau Onos Raulinaičiutės iš 
Brooklyn, N- Y As esu jos giminaitė 
iš Springfield, ill. ir norėčiau su ja 
susirašyti.

M'-s Ona Gedritis
1603 N. 12 st., Springfield, III.

■ -- — - ----- --- M. .
Pajieškau savo moters Elzbietos 

Steponavičienės, kuri pasidavus Elz
bieta Valaitis. Ji pabėgo su Antanu 
Zdanevičium rugpiuėio mėnesy, lsl'.i 
m. iš Northampton. Mass. Girdėjau, 
gyvena Jfcochester, N. Y. Meldžiu atsi
šaukti, nes as pasidaviau į teismą dėl 
persiskyrimo. Jeigu kas apie ią žino, 
meldžiu duot man žinia, už* ką busiu 
labai dėkingas. (53)

B. Steponavičius*
383 Park st, Holyoke, Mass.- ir — --------- —-------
Pajieškau apsivedimui merginos 

be skirtumo tikybos, nuo 25 iki 36 m. 
Aš esu 44 metų, turiu turto apie $40,- 
600.00. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųst paveikslu. Kiekvienai duosiu at
sakymą ir paveikslą sugrąžinsiu.

T. Petrenis (50)
3206 S. Haisted st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arbi našlės, kuri galėtų prisidėt prie 
įsteigimo kokios nors krautuvės. Aš 
esu vaikinas 36 metų, laisvų pažiūrų. 
Gyvent sutikčiau ten, .-kur aplinkybės 
butų tinkamos. - (52)

M. J. Alens
14 Hawthorne avė, Detroit, Micįj.
>:------------- - ...—

REIKALAVIMAI.
------------ - • 

REIKALINGA MERGINA PRIE 
NAMU-

Tik trys ypatos, du dideli ir viena 4 
metų mergaitė. Mokestis $35 iki- $40 
mėnesyje, valgis ir -kambarys. Malo
nėkit atsišaukti. ' (1)

Alex Rinkus
* lg Spring st, Union City, Conn.

NUO $50 IKI $100 J SAN V AITE,
Žednas vienas gali užsidirbti. Paty

rimo nei mokslo, nereikia. Kreipkis 
STRIUPAS CO. ’

90-92 Feri-y st, Nev.ark, N. J.
—:------------------------------------------------------ .t ■

Pajieš'.au apsivedimgi lietuvaites prie mus, o pastosi biznierium.* (55) 
merginos nuo ię iki 25 . rietu. Aš esu ;
24 metų, turiu gerą- darbą, uždirbu po 
;0 dol. sąvaitėje, svaiginamų gėrimų I

nesiduokit apsigaut
siųsdama savo paveikslą.

George Jerūsiriskis
657 —3rd avė, Brooklyn, N. Y.
Pajieškau " apsivedimui merginos 

Aš esu 26 metų, didelio ūgio, turiu 
• kapitalo. Norėčiau, kad mergina ne
būtų už. mane daug senesnė. Miku’ 
mieste yra tik kelios merginos, o vai
kinų apie 500. tokiu budu esu pri
verstas pajieškoti sau merginos iš 

i kitur. J. C. . (51)
P. O. Bcx 197, Kenosha, Wis. -

PARSIDUODA FARMA.
Parsiduoda 120 fckrų farma. Savi

ninkas išvažiuoja į Californiją, todėl 
parduoda pigiai. 50 akrų dirbamos 
žemės, o kita viša ganyklos ir miš
kas. 8 melžiamos karvės, 1 veršis, 2
arkliai. 120 vištų. 2 kiaulės, visi ja
vai, šienas, įrankiai, vežimai, karie
tos, sodnas, puiki 7 ruimų stabą, 2 

.«|bamės, 7 kitokį bildingai gerame sto
vyje, tik 3 mylios nuo miestelio, karų 
linijos, netoli mokykla, bažnyčia, 
krautuvės. Kaina už viską tik $4500. 
Inešt $3000. Likusius ant lengvo iš
mokėjimo. Rašykit tik angliškai. (51)

Nathan Weteler's Farm Agency
9 School st, Danielson, Conn. 

-------------- a-------------------------------
ANT PARDAVIMO 

Mėsinyčia fr Grąaernė. Benld, Iii. 
Biznis eina gerai. Laikau per 11 me

tų. Lietuvių apgyvehtoj vietoj. Noriu 
parduot greitai, nes einu. į kitą miestą 
ir į kitokį užsiėmimą. Norintieji pirkt 
atsišaukit šiuo adresu- (51)

.Job Mecaskey 
B«x 235, genld, III.

Mes užlaikome visokios rūšies su- 
ženklytų kazyrų, kauliukų ir tt. Dėl 
įvairių štukorių. Su pagelba mus ka
zyrų galima padaryti stebėtinų špo
sų. Dgl platesnių žinių klauskit šiuo 
adresu: (4)

P. SENKUS
Herrin, III.

A. J. Bryans
1 Nazang st, Roxbury, Mass.

PARSIDUODA 6 lotai Jamaica, 
arti elevaterio ir prie gatvekario li
nijos, 10 centų atvažiuoti į New Yor- 
ką. Lotų didumas 13 pėdų pločio ir 
80 pėdų ilgio. Parsiduoda gana pi
giai, nes savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Lotų kaina $1000, bet parduosiu 
už $790. {mokėt reikia tik $300, o li
kusius po $10 ant -mėnesio. Rašykite 
arba ypatiškai kreipkitės pas: (51) 

Juozas Ambraziejus
168 Grand st, Brooklyn, N. Y. 

Tel. Greenpoint 4548.

Box 2.

NEMĖTYKIT PINIGŲ 
DYKAI!

Aš esu geras šiaučius iš Lietuvos ir 
galiu pataisyti jums čeverykus pigiai 
ir gerai. Todėl, panešiotus čeverykus 
nemeskite' laukan, bet atneškite man 
pataisyti, a. užtikrinu, kad jūsų čeve 
rykai bus geresni už naujus ir pigiai 
ansieis. (51)

JONAS 2 U LIS
, 15 Harrison st., kampas School st*

Pajieškau apsivedimui. merginos Cambridge, Mass
nuo 18 iki 22 metų. Aš esu vaikinas ---- :------;—i--------------------------- ■
27 metų. Su pirmu laišku prisiųskite DAKTARAS NAMUOSE, 
savo paveikslą, o platesnes žinias su-

■ teiksiu laiškais. L. T.
P. O. Box 281 Groveton, N. H.

Jieškau apsivedimui merginos nuo 
į 18 iki 25 metu. A§ esu vaikinas 27 m. 
: Su pirmu laišku meldžiu prisiųsti pr
iveiksią. Platesnes žinias suteiksiu 
laiškais. R. M. : apsieis.

Box 211,, Groveton, N. H. |
4?------- *1

f Aš, Domininkas Mažrimas, pajieš
kau savo pačios Kleofos, kuri pabėgo 
nuo manęs 21 d. spalių, šių metų, pa
imdama IAĮmi dol. pinigų. Ji paeina iš 
Katino rėdybos, Telšių apskričio, Ila- 

; kių miest.. amsiu plaukų, žydrių akių 
■ ir apie 4 ir pusę pėdų ūgio. Ji prasi- 
i šalino su Ignu Aleksiejų, kuris paei
na iš Kauno rėd., Aleksandravo aps., 
Rokiškės parapijos. Pečių kaimo. Jis 
yra gyvanašlis, turi šviesesnius už ją 
plaukus^ žydrių akių.

Pajieškau Juozo Zambacevičiaus 
(Sambus). Jūrės kaimo, Rudos apsk. 
Gvgeno Patterson, N. J. ir Brooklvn, 
N. Y.

Marcella Sambus
282— 3rd st, ' So. Boston, Mass.

Pajieškau -Jonės Estariutės, pirma 
gyveno Lavvrence, Mass, o dabar ne
žinau kur ji randasi. Paeina iš Mar
cinkonių kaimo, Varėnos valsčiaus. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot 
pranešti šiuo adresu: (51)

Jeva Keselienė (Maikienė)
27 Wilkes Barre st, Breslau 

, . Plymouth, Ha.

jo

I Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 
DAKTARAS NAMUOSE. Knygu- 

_ tėję aprašoma visokias vaistiškas žo- 
. .._ . les, šaknis, žiedai ir tL,* nuo kokių U-apsivedimui merginos gų ir kai vartojama. Su lotyniškais 

yra; daugy bė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

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

Pajieškau i _ 
nuo 20 iki 33 metų, 
turiu puikų namą ir gerą. darbą. Su 
pirmu laišku meldžiu prisiųsti paveik
sią. atsakymą _duosiu kiekvienai.

D. Melnik
So. 3710 fiosmer st, Tacoma, Wash.

Pa i ieškau apsivedimui merginos
nuo 18 iki 26 metų, aš esu vaiktaas 
24 metų. Geistina, kad mergina butų 
sus:pažinus, nors mažai, su angliška 
' a’.ba ir i-’.J 
teiksiu Jaiškaią.

I Žs kaimo, Raudėnų vai. Aš paeinu iš 
Pastriuikės apielinkės. Taigi, brangus 
drauge, meldžiu atsiliepti arba kasi 
apie jį žinot pranešti, nes jam_yra 
liūdnas laiškas Jš Lietuvos. (51 > 

Stanley Pocius
985 VVashington st, Boston, Mass.

PARSIDUODA FARMA.
Puiki 66 akrų -farma, 15 akrų iš

dirbtos žemės, du obelių, grušių ir ki
tokių vaisinių medžių sodnai, graži 6 
ruimų stuba, bamė, 2 visti ninkai. Pa
liksiu kelis simtus kordų malkų, ku
rios dabar parsiduoda po $14 kordas, 
malkos randasi 6 mylios nuo farmos. 
Kaina tiktai $1500. Pusę tos 'sumos 
reikia įnešt. (50 )

Merritt Vt’elch, savininkas.
Čhapiin, Conn.

TIK V YRAMS!
Turime labai gražių iš Francijus 

moteriškų'artistiškų paveikslų. Pri
siųskite 2 doleriu, o aplaikysit 8 to» 
kius paveikslus. • (53)

Wm. LEBEDNTKAS
R- S.< S. Rutland, Mass.

KALĖDOS!
Jei nori pirkti Kalėdų dovaną, pa- 

pirk vokišką britvą. Per daug metų 
jumis atsimins. Britvos gvarantuotos 
S5. $6. $8. <50)

M. ZIZAS
138 Millbury st, Worcester, Mass,

Pajieškau partnerio ; biznį. Turiu 
bilijardą ir saliuną. Vienam persunku ..„r> UIVUl- .........   ...
apsidirbę Kuriems netoli, atsišaukite nor, laišką parašyk,
ypatiškai, o kuriems toli, per laiškus. - ' ' ‘ D. Mažrimas

Ambrose (51) 31 Hudson avė., Brooklyn. N. jf.
46 Market st., Rockvilhe, Conn.

Pajieškau brolio J uozo Radzevi
čiaus ir švogerio Vinco Mači< tų. 7' 
metai kai palikau Montreal. Canada.: 
.Meldžiu atsišaukti ant šifr adreso.

Cap. Briton Box 64 (51)
Sydney Minės, N. S. Canada.

Aš. Ona Veščiunienė, pajieškau -sa
vo dėdės Antano Tovenio, paeina iš 
Žemaitijos. Pirmiau gyvenoj Chicagoi.' 
i amečiau jo antrašą ir negaliu susi-1________

■rašyti. Meldžiu atsišaukti arba kas t < ♦ ♦ ♦ 
apie jį žino pranešti šiuo adresu:

Tamošius Tovenis (52‘1
Palavinieėių sodž, Pandėlio paštas ; 
Rokiškio apskrM Lithuania. ;

Pajieškau brolio Jono Radavičiaus.į t 
kuris angliškai vadinasi John Rodovv- V 
ča. )©19 metais, grįždamas iš kariu- ^% 
■neneš sustojo pas mane AVaukegan,' i 
Iii. Man persikėlus į Kenosha, WisL** 
negaunu laiško jau čieli metai. Jis iš- j 
važiavo į girias apie vAntigo. Taigi j 
rmeldžiu greitai atsišaukti arba žinan- 
tieji pranešti, nes aš tuoj persikelsiu ! 
ant farmos ir norėčiau atiduoti jam 
skolą. (5ų)

J. F. Radavich
701 S. Ed’vard st., Kenosha, Wis.

■ 1 "■ «
Pajieškau Z. Pranio. Turiu lab 

svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti 
ar kas jį žinote pranešti.

•John Rokus,
1515 So. 49th avė.. Cicero, III.

/
. t - - j Perimant nuo kun. Jono 

žadėjusi nuvykti Vilniun, da £iijaus knygyną nebesura- 
iki šiol tebelaiikia, kuomet c|ome Laur. Ivinskio rank- 
lietuvių kariumenė galuti-1 raščio ”Sudna diena ir Ro- 
nai išvys iš Vilniaus tą užsi- jus pragaišintas”. Tas rank- 
likusi Vilniuj ”lenkų poną . raštis buvo eilėmis parašy- 

Tokiu budu, iki plebiscito tas ant melsvos popieros, 
dar tolimas galas ir šiąn- buvo kitados apdarytas, bet 
dien priseina atkreipti visą apdarai nudraskyti. Pusla- 
atydą į tinkama Lietuvos -piu apie 400. šiuomi prašomi 
reikalų nušvietimą, i agitą-, visi, kas tik tą rankraštį yra 
ciją tarp pačių Ketuvos Rv- matęs pas ką nors, duoti ži- 
tų gyventojų. Reikia varyti nią Lietuvos Atstovybei A-

Jeigu kas žinot, kur yra mano bro
lis Samuel Gedritis, širdingai meldžiu 

i man prinešti. Per 20 metų aš^apie jį 
i n'ėko nežinau. Ta:pgi j; patį širdingai 
meldžiu atsišaukti.

4. Nike Gedritis. (Giedraitis) 
• 1603 Nb 12 st, Springfield, III.
I ■ • . „

Pajieškau draugo Anthony Molloin. 
Jis buvo armijoj 1918 m. Company E. 
38th Infaųtry, Camp Green, N. Caro-

itis pranešti. (52).
P. Vaitkus »

Camp D 3rd Engineers, Schofield. Ba- 
rraeks, Hawaiian I. 4

IHdete Itujieii Všieat!
Nauja knyga "Receptai, ir Sekre

tai (apsisaugojimas nuo įvairių li
gų). Nuo visokių epidemijų, kokios 
ten pe,kut- _ Išviso yra * ''Receptų ir 

PRIE ^TURTO”.! S2-tIr būt buvę veltui visi patarimai.
Uk 77 Jei greito jos is- 

' ...... Į pardavimo. Aišku, kaip diena, kad
'Tiesus kelias prie turto išaiškina, vienas žmogus, visuomenę, nė negali

UETUVUKI KALENDORIAI 1921 HITAMS J
iJL * V

Ir tu gali tapti turtingu, tėmyda- 
. mas nurodymus, kurie telpa knygelėj j NU____
po vardu Slaptybių Sekretu” 390 Kaina^buvo"TIESUS KELIAS PRIE TURTO”.! $2. Ir būt buvę veltuivisi patarimą“

Šita knygele tai yra raktas prie Dabar kaina tik $1 dėl greito ios iš- 
ku™ priguli tau. Į pardavimo. Aišku, kaip diena, kad

Tiesus kelias prie turto” išaiškina. vienas žmogus, visuomenę nė negali 
daug biznio ir išdirbystės paslapčių, atstovauti. Tai yra, pranešti, kad to- 
kunų lig šio laiko lietuviai nei sap- kios ir tokios knygos, kurias tas 
nu21.ne saPn“vo- . „ . I draugas pardavinėja nenaudingos;

"Tiesus kelias pne turto kaip zer- tik kurias aš parduodu, tai naudingos! 
kole nurodo, kaip ir ką daryti. t Ką tas reiškia ? Ar nebaidyklė kvie-

Tiesus kelias prie turto” paljusuos čiuose’ Kadangi žmonės serga dau- 
tave iš alpinės vergijos ir padarys giausia nerviškom ligom ir vadina 
neprigulmingu. | "reumatizmo ligom" (skrofula) tai*

•Tiesus kelias prie turto” parodys diegliai, šlubavimas, sprando ^vslu 
tau, kaip su mažu kapitalu galėsi oatinimas ir skuros niežėjimas Yra 
pradėti savo biznį ir tapti turtingu, j labai daug Mgu su niežėjimais skuros

Tiesus kelias prie turto” kaštuoja Viskas pareina iš nečystumo kraujo 
ciktai 1 doleris su pnsiuntimu, bet Plauku slinkimas, pleiskanos ir viso! 
verta yra daug daugiau. i kios formos skuros išbėrimai. Knygoj
' Taigi dabar tuoj, nelaukdamas nei nurodymai, kaip .pats gali susitaisyti 

minutės, reikalauk nuo manęs pri- patentuotas gyduoles, visokias ir dėl 
siųsti jums tą neapkainuojamos ver- valymo kraujo. Kadangi patentuoto- 
tės knygelę. Pinigus meldžiu siųsti se gyduolėse sako nėra minimų sudė- 
money orderfti arba popierinį doleri *imų. Mat juos nusiunčia visus no 
laiške.

Adresuok šitaip:
W. YŲRKEVICH

.*{326 S. Halstel st., Chicago. III.

Mat juos nusiunčia visus po 
\nena. sudėtą ir ima praktiką. Iš jų ir 
duoda patentą. O gavęs patentą gali 
nedėti, kurie brangesni minimį daly
kai. kas skelbia teisybę tą visi puola. 
Jeigu kokis pusdaktaris pasakytų 
kad gerdamas iš vieno stiklo saliuo- 
nuose, pas barberį ir maudynės* gali 
užsikrėsti syfiliškom ir nerviškom 
reumatizmo ligom, gautum vardą 
valkatos, šun-daktario.

Kada knygos kaina maža, veltui 
patarimų nėra. Knyga tinkama dova
noms, pasiuskit ją j Lietuvą savo' gi
minėms. Pinigus siuskit tik Monev 
Orderiais, adresuodami: (50i

n *«• Į- MATULIONIS
P. O. West Frankfort, Iii. U. S. A.

<5i> -------- r PtAUKAI!
V Pleiskanos, Nieziejimas, Alpimą, jj. 

| iimas. Retumas, Slinkimas plauku 
____ Kalvoje yra sutaisomas. Jeigu p^viu 

si savo antrašą ir už 2c. štamo*, rau
si žinias. (50)

| _ „ Westem Chemical C-o.
į P. O. Box 133, Wilkes Barre, ftu

PATARMES MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS 

Parašė _ M. H. Sanger. Knyga pa
puošta tam tikrais paveikslais. Išra
do F. J. Stropienė, prirengdama nau
dingų patarimų ir moterims. Kurios 
dar neturit minėtos knygos, taoJaus 
vžsisakykit. S*i užsakymais riųdtit ir 
pinigus, money orderi arba popietM 
dolerį, ant vardo

F. J. 8TR0PU8
30 Broadwsy. S*. Beatai 
Agentams duodame gerų

(3)

T

(52) V

Y
YAPajieškau Kazimiero Mižinsko, Vii- 

niaus rėdybos. Lydos apskričio, Krok-' 
š!ių kaimo. Turiu prie jo labai svar-i 
bų reįkalą. 8 metai tani atgal jisai 
gyveno Treirt'-n, N. J., o dabar neži
nau kur randasi. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žinot pranešt šiuo 
adresui 4

Jonius Pigaga
331 River st, Paterson, N. J. ' •

Pajieškau draugų Frano Vaičiaus 
ir Kasparo Bcinoro. Abudu nueina ii 
Skuodo apskr., Mosiedo pamniiOs 
Mikuicių kaimo. 1918 m. pavasan- iiJ 
gyveno. Montreal Canada, bet 
nežntau, kur jie randasi. Meldžiu a»- 
sisaukti arba žinantieji apie iuo« nenešu, už ką busiu dėkingas,^ 
meldžiu ir kitus mano pa^stamL a? 
sisaukt, norėčiau susirašynėti /Ln 

Frank Krasauskis
401 N. 13th st, Philadelphia, Pa.

IŠPARDAVIMAS
Šnekančių lenčiukių (Ouija Board). 

Kaina tiktai $2.50. Šiais laikais visi 
myli gražias istorijas, apysakas, juo
kus ir tt. Tam. tikslui musų Ouija 
Board yra didžiausiu deimantu. Jos 
yra padalytos labai dailiai iš kieto 

”___ ’ šu ja šne-
n.cv> eina su kiekviena. Užsisakyk t’___ -----------■
tuojaus, nes gali išpirkti ir nebelikti. PLAUKAI! 
.Klausk Ouija bile ką. C“

S. C. Dcpt. 9 P. O. Box 640
N'ew Haven. Conn.

V medžio. Pamokinimas kaip 
«$» keti eina su kiekviena. I

čia matosi dalis 3 paveikslų botent: Lietuvos vėliava. Lietuvos ka- 
• iumenė ir Liet, pirmasis prez. A. Smetona; dar yra ir ketvirtas pa- 
ve k-las. kuris čia nesimato, t. y. lietuvi^ artojas. Yra tai puikiausi 
lietuviški kalendoriai su lietuviškais mėnesiais, tinkantis kiekvienam 
lietuviui, o ypač pasiųsti j Lietuvą saviesiems, .šie 4 kalendoriai tik 
‘si (hi. ■’ už 50c. ir 1 už 30c. Siųskit^ stampomis arba Mor.ey Or- 

deriu- Oaug imant, galima gauti daug pigiau. Turime ir amerikoniš- 
l-.j vlLokiu.. Turim ir juokingų atviručių. ,

Biznieriams imant daug, galima gauti daug pigiau. Reikalauju 
.<rentū. Adresuokite: . ■»Y:pe A. LAUKŽEMIS.

♦j* I!tM xew Vark Avė,

Y
Y
Y
YY t
Y❖ New«rkr N. J. 5:

LAPAI
Puikus Sieninis Kalendorius 

1921 m. DPKAI! Pi i.siųsk 2 centu 
sfttikpą apirtokėjimui persiuntimo 
lėšų, prjsių^ime kalendorių. (3) ,

THE SEN-RAYT0 CO.
6617 Wade Park avė., 

Cleveland, Ohio.

I e e
!

i



Apsiginklavę nuėjom Per
lojos ginti.

Naktis buvę rami, nebe- 
buvo jokių mūšių, bet pra
dėjus aušti lenkai pradėjo 
puolimą. Mušis tęsesi ligi 
pačiam vakarai. Lietuviai, 

Lenkų orlaivis metė bombas * tas rūpinosi karine, jėga pa- su pagelba šaulių, kovojo 
1TI*“—šalinti, bet darbininkai mili- narsiai, bet atlaikyti nega- 

i dirbtuvę. ‘ėjo. Į pavakarę Perloja 
Tuomet milicija.naktį atėjo kartu su Varėna kliuvo len- 
į darbininkų namus irareš- kams. Mes atsitraukėm į 
tavo juos. [Nedzingę. Buvom labai nu-

Darbininkai nuvesti į ka-riminę, nes musų frontejau 
įėjimą. (”D. ž.”) nebebuvo kareivių, tik mes

vieni šauliai likom. Jeigu 
lenkai tą naktį batų ėję gi
lyn į Lietuvą, tai būt toli nft- 
ėję, vienok nedrįso, nes tą 
dieną musų fronte jie daug 
savo kareivių paklojo. Ant 
rytojaus atvyko daugia 
musų kariumenės ir męs Tyra gerai žinomas Bostono ne

 

puolėm lenkus. Prasidėjo Į tuviams, nes pirmiau jis buvo 
smarkus mūšiai. Lenkai per 
dvi dienas bandė bruktis gi
lyn. bet buvo sulaikyti ir su
mušti. Tokiu bud u fronte 
Varėna- Merkinė mes mūšį 
laimėjom. Dabar pas mus 
kol kas ramu. Lenkai stovi 
už Merkio ir nežinia kas bus 
toliau.

Dabar aš nebunu namie, 
bet stoviu su ginklu ranko
se. Ko sulauksiu —nežinau,!pinti, 
bet gyvenimas nekoks. Jau Kas norite važiuoti sykiu su 
žiema užėjo, o aš beveik ba-|pil- Valųkoniu į Lietuvą, dar su
sas, neturiu kuom apsiaut 
nei apsivilkt, Julius.

ant Ukmergės. i____ r ______
Lapksiėio 31 d. apie 4 val. cijos neįsileido 

vakare lenkų aeroplanas 
metė bombą Ukmergės mie- ■ 
stan. Bomba krito-žmonių 
minion; yra keli užmušti ir 
keliolika sužeistų. Nukentės 
jo vien ei viliai, žmonės; yra 
užmuštų ir sužeistų mažų 
vaikų ir moterų. Toks ban
ditų darbas, kuomet sąmo
ningai žudoma paprasti pi
liečiai ir. net vaikai, rodo 1 
Želigovskio bandų močalę! 
vertę. Atsitikimas sukurstė] 
prieš lenkus net iu šalinin
kus. (’’S.-d.”)

Matęs.

įėjimą.

i Gabena Lietuvos turtus 
i Varšuvon.

Iš visų dvarų Lietuvoje 
Iturbut "geriausia” pasižymi 
I Balberiškio dvaras, šitas 
dvaras priklauso grafui, ku- 

Į ris-dabar gyvena Varšuvoj. 
O jo vietoje yra užvęizda, 
kuris nesistengia dvarai nie
ko, nes jis pats kvepia ”pan- 
stva”-Triobos suirę. Pereitą 
žiemą pardavė miško ir? ply
tų už kelias dešimts tūkstan
čių. Pinigus užvęizda nuga
bena Varsavon. Mes, darbi-? 
ninkai, pasikvietėm Mar. ra
jono Socialės apsaugos In- 
spektorį, kurio pagelba iš
rinkome dvaro kom7 ku
riam buvo -pavesta kontro
liuoti dvaras Bet užveizdai 
tas nepatiko ir jis pradėjo 
skųsti darb. kom. kur ir kam 
galėjo. Ir štai spalio 1 d. at
keliavęs tas *pats inspekto
rius ”už neklausymą pono’’ 
pasakė: ”kom. jūsų panai- 

1 i manęs priversti tiek mo-|]QĮaamas ir turite klausyti
1 pono užveizdos.’’ Mes atsa

kėme inspektoriui —kad pa
naikinus komitetą.bus nuos
tolis dvarui, nes ponas vėl 
rinks pinigus siųsti į Var- 

| šuvą. Tuomet tas mus gera
darisinspektorius sako v”aš 
jums įsakau ir kad jus ma 
nęs ir pono neklausysit, tai 
atvažiuos komendantas ir 
pasielgs su jumis kaip rei
kiant.” (”D. ž.”)

CD. ž.”)

Dvarininkai baugina darbi
ninkus lenkais.

Panemunėlio valsčius, Ro* 
kiškio apskr. Turos dvaro 
darbininkai, nors visi prigu* 
Ii prie profesinės sąjungos, 
bet organizacija tarp jų pra
sta: dirba lig šio laiko nuo 
saulės lig saulei nusilei
džiant. Dabar kuliant javus j 
žydai veža vežimais ir darbi-, 
ninkai nesulaiko. Paprašius 
mokėti mėnesinę algą, nu
statytą profesinės sąjungos, 
tai yra 50 auksinų mėnesiui, 
Donas atsakęs: niekas nega- 
r . ' 
kėt, kiek aš noriu, tiek ir I 
moku —400 auksinų į metus. 
Jei moterys jus karves pa-l 
metė melžt, tai: atšokuosiu 
120 auksinų kožnam į metus. | 
Darbininkai bijo labai prie
šintis, nes galį ateiti lenkai, j 
tai jiems busią bloga. Ponas! 
sakęs, latviai esą Įlaukėj. oi 
lenkai Švenčionyse, tai ne-L 
užilgo ir čia galį ateit, tai ir. L 
jusu profesinės busią per-Ii 
niek. ' ' Klajūnas. .

as

Kai Suvalkijoj vienas 
dvarininkas baidė darbinin
kus lenkais, darbininkai jam 
atsalę: ”tu lenkų nematy-
si.”

(”S.-d.”) Red. I Julius Zalanskas, iš Pil
vingio kaimo, Nedzingės 
valsčiaus, rašo savo broliui 

! Zalanskui į Haverhill, Mass.
Naujienų šiuo laiku pas’ 

mus yną labai daugi kurių 
nors dalį noriu ir jums su
teikti. Musų padėjimas da
bar nekoks: lenkai vėl po no 
šia ir skriaudžia musų žmo
nes baisiausia. Bet visgi 
musų kaimas šiuo kart jų

—k

valandas 
kero si no.

I
t

Ui straipsnius, kurie rašyti ne nuo 
Redakcijos ir už apgarsinimus, kam 
telpa laiinaštyje' įvairių firmų, lei
dėjai neatsako.

■A „■■■įh-. -

Kerosią*

$3.00 
5.00

75c.
New Orlean Vlajesas 60c. gorčius. Genuine Wisconsin Brewing
Malt S6.00 už 100 svarų.
Siunčiam bile kur, Naujoj Anglijoj per expresą, gavę money or- 

įį. deri arba certifikuotą čekį. Esame agentai puikiausios bonkonas 
uždarinėti mašinos.

1120-24 Dorchester avė., Boston 
Telephone Dorchester- 7411 
Skyrius 40 So. Center st 

Jamaica Pi a: n.
Reikalaujame agentų visur. _

a

spėsite, tuoj atsišaukit.
J. Vajukonis sugris Į Ameriką 

prįęš Velykas.
Visais reikalais kreipkitės 

šiuo adresu:
BALTĮC STATĖS F1N. CORP.

357 BROADIVAY,
SO. BOSTON. MASS.

Raimonas Svirskas šitaip 
aprašo muši ties Perloja:

Artinanties lenkams, pra
dėjo organizuotis partizanų 
ir šaulių būriai. Perloiiškiai 
pirmutiniai susiorganizavo. 
Perlojos gyventojai nutarė 
žūt ar būt, bet Perlojos ne-

žemaičių Kalvarijos kunigė
lis sustreikavo.

Baisus laikai užviešpata
vo, suardė širdį ir ”prošepa- 
na” žem. Kalvarijos klebono 
Jono Piotrovskio, kuomet Ž. 
Kalv. valsčiaus Taryba nu
tarė, kad viri, kas tik žemę 
valdo, ar tai kunigas, ar či
gonas, turi taisyti kelius ir „ _ 
mokėti už žemę mokesčius. Į nematė. Man teko visko pa
goniška prabaščiaus širdis | matyti. .3 d. spalių^ paėmęs 
tokio mužikų nustatymo ne
galėjo pernešti ir jis ąpskel- 
i)ė su savais ”pamačninkąis” 
streiką: nebevažiuoja pas li
gonius, net naujokams met
rikus atsisakė išduoti, girdi, 
pirma parapijonai tegul pa
taisą kelius, tesudedą žemės j 
mokestį, tuomet pradėsiąs 
eiti dvasiškas pareigas.

Tuomi, net krikščioniškai 
demokratiškų gaivu pasi- -----o-------------- . _ - „
piktino, kad buk keletas du- lenkai yra pasirengę -puiri samanines ant Kazukalnio 
šių dangun iškeliavę • be pa- Į Perloją ir eiti dar toliau ir kad atidarė zaipą iš sau- 
laiminimo. Ceremonijos tik Lietuvon. Sulaikyti jų nebu- tuvų, tai lenkai nedalaikė. 
tos busiančios teatliekamos, vo kam, nes jie čia ėjo labai -Be paliko daug užmuštų ir 
iš kurių kunigų kišenei nau- didelėm pajiegom. Musų gi sužeistų. Dabar perlojiškiai 
da. žemaitukas. (”Sd.”I | kareivių buvo visai maža, už savo narsumą pagarsėjo 

Šauliai nors ir karžygiškai ant visos Lietuvos.
ginris, bet ką gi padarysi1 Pirmiau lenkai pioyė mu- 
vienas prieš dešimts. Tądie- sų gyvulius ir musų žmones 
rą ginklų negavau ir nuliu- visaip kankino, o dabar mes 
dęs važiavau" atgal,, nes ži- paliokų šlėktom taip pat at- 
nojau, kad mane lauks kai- rilvginam. Pirmiau tie sieki
mo jaunimas, kuris buvo tos, kurie nuduodavo, kad 
pasiryžęs ginti savo kaimą, nemoka lietuviškai šnekėt, 
Ir ištikro, nors pargrįžau dabar net į savo vaikus ki- 
gana vėlai, bet dar radau di- taip nešneka, kaip tik lietu* 
delę minią vyrų laukiant viškai. Jeigu pagaunam ko- 
ginklų. Man pranešus, kad M prošepaną ^arba jų špie-

Rokiškio ”dušių ganytojo” 
patvarkymas.

Rokiškio klebonas per pa
mokslą įsakė , nedėldieniais 
žmonėm neiti už krotų. Tik 
nežinau, delko klebonas ne
išprašo visokių šlektamorų 
ir dvarponių; ar jiem ten 
galima? Gal demokratiškai 
sutvarkė, kad su dvarpo
niais nesimuštų darbininkai 
kurių dvarponiai neužken
čia ir bažnyčioje.

(”Sd.”) Klajūnas.

t •"vinių*
AmtfikM Metuvia.i. kurie nori 

saviškius pijais sušelptų 
lai piL alukoniui par-
vežti, ne® jis.važiuoja su tikslu, 
pagelbėti Bfcitk' Statės I-'inance 
Corp. atstovui Kaune, pil. k. N. 
Norkui geriau sutvarkyti reika
lus, ir užmegzti ryšius su laivu 
kompanijomis taip kad po Nau
jų Metų lietuviai galės i Ameri-

39’5

ką. atvažiuoti tiesiog is Liepo- gelžkeliu važiuojantiems 
ia»ia. Tikimė8, kad jam kuriems reiki* visuomet tikras Įsijaus. » „au: paslseKS Sfi no.
praiaimU kbut: arba bent pa-lHH 
lengvinti budus pasportu vizavi-
me-

Liętuvių Bankinė Bendrovė, 
vardu ”Baitic Statės j inance 
Corp.” "siunčia i Lietuvą kur j erą 
vieną iš savo biznio vedėju, pil. 
oną B. Valukonj. J, Valukonis

Ant 
akmens

Gelžkelio laikro
dis anubeiiu už
sukamas, vyriš
ko didumo, an; 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeltavais vir
iais. Labai tei
singas, ypatingai 

i žmonėms,

kas žinoti. G varant uotas aut 20 me
tų Ypatingas pasiutijiman. Mes iš
siųsime šj laikrodėlį ant kiekvieno ad
reso už$9.75 C. O. D. ir persiuntimo 
kaštus, su teise -jums viską peržiūrėt. 
Jęi busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus už mokėtu- 
met už tokį pat'laikrodėlį ašie $25.00 
jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo
tas lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
kiekvienu laikrodėliu.

EXCELS10R WATCH CO. 
Aihenaenm Rdsr. CHICAGO. ILL

Užsukamais virššis, polišiuoii

VARINIAI KENAI 
dei stiiiavimo 
vandens. Siųsk 
orderius, o 
mes tuojaus 
prisiųsim jum 
meniniuos bak 
suose. Jei ne
patiks, •sugrą- 
žiosim pinigus 

Dykai cirkuliorius
Mes taip pat parduodam varines 

triubas, visokius sujungimus ir tt. 
Standard Metai Works

6 Beach st, Boston, šiass. 
?siladenlphijos skyrius: 15 N. lOth 

st. Rašyk angliškai.

Maloni šiluma šaltoj dirbtuvėj
Pasitaisykit jusi) jraokius de! sekau? 
čiy mėty? Apšildyk dirbtuvę —ma
inui* vieta, dirbti. Perfection Alieji
nis Pečius padaro tai. Jule laiku i ke
lias nuautas — paraukus, ekonomiš
kas. Visame name — virtuvėje, kam- 

\ i>aryje. pentrėje kur sudėtos daržavėa 
—Perfection duoda užtektinai šilu
mos, k.ek šaltos vėjotos dienas reika
lauja.

Perfection šildo aštuones 
su vienu gal ienų —Sccony 
Gaukit vien? šiandien.

Pasekmėm vartok .Socony

yedėju ir. paskui savininku Lai- 
vakorčių agentūros. Iš Bostono 
išvažiuoja apie 20 GRUODŽIO, 
O KAUNE-BUS APIE NAUJUS 
METUS.

Todėl pasiskubinkite kas nori
te kad pinigai tuoj butu prista
tyti. Lietuvoj. prisiųst pinigus 
tuojaus. Taipgi užsakyt laiva
kortes dėl saviškių iš Lietuvos i 
Ameriką, o pasportai bus paru-

■Y

f

PERFECTION OHHeaters 
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

KAM KENTĖTI?
; atiduot lenkams. Viri buvoĮgS^.nS'&^S6^ 

 

pasirengę gintis. Musų ką-ra |>1|M rvnri i rn ♦ i reiviaf, kurių buvo mažai,]U* Mn**LArELLEn U* Į 
irgi pasitraukė nuo lenkų į 
Perloją. Ir butum neįleidę 
priešų i Perloją, bet rodos, 
kad lietuvių L__________
buvo papirktas, nes jis pus- 
lenkis. <” 
nams atsitraukti į Dvorčų 
mišką. Mano Jonas, kuris 
organizavo partizanus, mr 
l>ėgo pas komęndantą ir 
klausia; ”0 kas gins Perlo
ją?’" —^Kareiviai gins” — 
atsakė komendantai Bet 
visgi keli partizanai nepa
klausė komandiero ir pasis
lėpė pas Perlojaus tiltą- 
Kuomet lenkai ėjo per tiltą, 
tai pasislėpę partizanai pa
tiesė kelis paliokus ant tilto 
ir pabėgo, tik Joną sužeidė, 
bet jau žaizda užgijo, vė
liau tą lietuvių komandierą 
suareštavo.

Atidavę Perloją mes apsi- 
kasėm duobėse palei Ne
dzingę. Paliokai smarkiai 
šąudė i mumis. Iš syk perlo- 
jfškiai, kurie išėjo į frontą, 
prašė keturių artilerijos, 
kad nešaudytų Į Perloją. 
Bet kai lenkai savo šaudy
mu mums daėdė, tai nakčia 
nuėjom į lietuvių artileriją 
ir paprasėm, kad šaudytų į 
Perloją. Tai lietuviu artile-•• V V — _ w

VaizbafenkM! užres. S. V. Pat. Ofise.
Žiūrėk, kad gauram tikrajį-garsujj per 
daugiau kaip 50 metų. ,

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas •
Gydo užsenėjusias ligas 

yyrų ir moterų, ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAMST. 
CHICAGO, ILL

TE U BULEVARD 2160.

CUNARD LINE
Į.MUBURGA IR LBAVA

PER ANGLIJĄ.
LAIVAS AQUITANIA

išplauks 25 Sausio-J an. 1921 
3-čia Klesif * ę

| Hamburgą ......... $125.00 
Libavą ...........................145.00

Karės taksų $5.00

Yra vietos agentai jūsų mies
te. Klauskite pas juos.

komendantas į

Jis paliepė

8RA PROG AI
Parduodat): gerą tabaką labai 
pigiai. Rašykite, o gausit pil- 
nas informacijas. (50)

EUROPA BOOK CO.
57 Dev Sl„

Ne» Yvrk. N. Y.

Į padvadą leidausi Varėnon 
ant stoties parvežti ginklų 
ką. tik susitvėrusiam šąulių 
įburįui. Važiavau per Perlo
ją. Reginys buvo, • nemalo
nus. Perlojos kaimas jau 
buvo apsiginklavęs ir pasi
rengęs pasitikt lenkus. Ka
reivių buvo nedaug. Važia
vau pafronte kokius du tris _ _ 
verstus nuo lenkų apkasų.'riją kad ėmė duoti, o perlo- 
Mes jau gerai žinojom, kad jiečiai atėjo kloniais nuo

Lietuvon. Sulaikyti jų nebu- tuvų, tai lenkai nedalaikė.

tos, kurie nuduodavo, kad

taip nešneka, kaip tik lietu*

ginklų neradau, minia pra
dėjo skirstytis: kas ėjo gulti . _ ____
o kas, turėdamas savo gink-paliko tikra "polskie zie- 
lą, į frontą. mie.’’________ -R. Svirskis.

Tą. pat naktį apie 1 vai.,

gų, tai ir vedam j, Dvorčų 
miškų. Tas miškas dabar

Redakcijos AtsakytDarbininkų areštas Kaune. Tų. pat naktį, apie 1 vai.,
Spalių 31d, areštuoti iš Įgavau įsakymą nuo šaulių . .

nakties 10'Šmidto dirbtuvės štabo tuojaus sušaukti-visus M. J. Giliui. — Jūsų korr 
darbininkų; arešto priešas* šaulius ir paėmus maisto ei* spondencija atėjo pervalpj 
lis— nenoras jų pasitraukti ti į nurodytą vietą, kur jau Patalpinome anksčiau gau- 
iš dirbtuvės. Pirm to šmid-i buvo atvežti mums ginklai tą.

I

I

Tikros Fotografijos! |
Nuo besimaudančių, pusnuogių, ej 
gražiausių Kalifornijos mergi- S 
nų. Šitos fotografijos visiems Jį* 

„ patinka, nes jos yra jam tikrai « 
f* padarytos, kad patiktų. Miera jį

372x5 colių; kaina $1.00 už 16 X 
X fotografijų. Reikalaudami, ad- C 
Zj resuokite šitaip: (50) M
£ VENLS NOVELTY MARKET 
Jį) P. O. Boa 109. Cicero, IIL X

' i

ŽE

LAIVAS SANONIA. 14,300. Tonu įtalpos, išplauks .

18 D. SAUSlO-JAfiUARY, 1921 M. -
Kabinas .. ..................... $180.00 Karėes taksu $5.00
3-čia K lesa $125.00. ” * .

Didžiausi Laivai tiesiog i HAMBURGĄ ' ■
3-čia Klesa į Eytkunus per Hamburgą $130.40.

Karės taksu $5.00. . •

FEP URANU SALYKLU ATRAKTAS IR 
GERIADSI BOHEMIJOS APYNIAI.

Pep Brand Salyklų extraktas yra pagarsėjęs per 10 metų. Neap
sigauk imdamas jam panašų. Jokis kitas nėra taip geras, kaip 
Pep Brand.
Parsiduoda kvortomis, pusgorčiais ir gorčiais.

ŽVįsvarų i kvortos kenas $L35
5 staro 2 kvortų kenas 2.25
10 svaru 4 kvortų kenas 3.25

Yra Agentai jusu mieste arba apielnikėje, klauskite.

. 5 gorčių alinės kegutes 
8 gorčių alinės kegutės 

Geiiavs: Bohemiški 
apyniai svaras

■ab 100 Salėm str^ kur rasite visokių naminių vaistų šaknų 
šokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudijimo, nuo

tižius, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo Vilimui, nuo u
H 

(

Y
gų ir genausius patarimus suteikiame, 
terų. Dielių ii Lietuvos ir įvairių-Aaknų ir žolių

dykų. Todėl jeigu i 
ateikite. į APT1SKĄ

100 SALEM ST BOSTON, MASS.

I|
I
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HENRY F. MILLER'& SONS ( 
PIANO CO. ----- “

Kiekvienas, kuris turėjo* 
proga grajinti ant ROJA
LIŲ F. MILŲERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus. 
Taipgi žino kad. toji Fir
ma gyvuoja 60 metu. 
Bet ne skaičius metu ją 
padarė garsia po visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
gerumas.~

HENRY’ F, MILLER, kuris buvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni- 

J:ai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o 
patį skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Milerio Roja- 
Iėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs.

. Parduodami rųusų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai. •
Henry F. Miller A Sons Piano Co.

395 B0YL8TON STREET, BOSTON, MASS. ■■ :
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Vietinės Žinios
Kriaučiai rengiasi kovon.
Paskelbus drapanų fabri

kantams, kad jie nutarė su
laužyt visas sutartis su dar
bininkais, Bostono rubsiu- 
viai sujudo ruoštis kovon su 
savo išnaudotojais. '

Pereitoj pėtnyčioj po. pie
tų Grand Opera House teat
re buvo sušauktas viešas 
tubsiuvių mitingas, kur da
lyvavo apie 2,o00 vietos 
kriaučių unijos narių. Pra-. 
kalbos buvo sakomos anglų, 
žydų, lietuvių ir italų kalbo
mis. Italams kalbėjo pagar
sėjęs streikų vadas ir gabus 
oratorius Artūro Giovanni- 
tti. Lietuviams kalbėjo Be
kampis, kurio tikra pavardė 
yra Mockaitis.* Angliškai 

. kalbėjo unijos>sekretorius 
Schlossberg, kuris nesenai 
sugrąžo iš Europos, ir kelia- 
tas kitų.

Kalbėtojai ‘aiškino, kaip 
kapitalistai, pasinaudodami 
dabartine bedarbe, kurią jie 
patįs sudąrė. pradėjo laužyt 
sutartis ir bando išplėšt dar 
bininkams visus iaimėjimus, 
kokių jie per ilgą ir sunkią 
kovą buvo atsiekę. Fabri
kantai nori numušti darbi 
ninkams algas, neri pailgin
ti darbo valandas ir panai
kinti unijos kontrolę dirbtu
vėse. Prieš šitą užsimojimą 
ant unijos kriaučiai ir su- 

, brazdo. ”Mes nekuomet ne
sutiksime,. kad dirbtuvėse 
sugrįžtu senovės tvarka ir 
prievarta,” sakti priimtą 
Bostono kriaučių rezoliuci
ja*

"Aš esu Įsitikinęs, kad da
bartinė bedarbė yra tyčia iš
saukta,” pasakė Schlossber- 
gas savo kalboje. ”0 jeigu ir 
netyčia, tai visgi ji kilo dėl 
)>asaulio karės, kuri buvo 
ne'musų karė, ir dei fabri
kantų plėšrumo. Fabrikan
tai sako, kad kainos yra per 
daug augštos ir visuomenė 
atsisako pirkti. Tai lygiai 
kaip tas vilkas, kuris kalti-, 
no avj, kad jam vandenį 
drumsčia; jie pakėlė tas 
kainas piešdami nesvietiš
kus pelnus, o bėdą verčia už
tai ant kitų. Ar jus žinote, 
kad du Europos trečdaliu 
šiandien yra užstatyta Ame- 

. rikos kapitalistams už sko
las? Suvienytų Valstijų val
džios statistika parodo, kad! 
karę čia padąrė apie 27,000 
milionierių. Ir visa, to aki
vaizdoje jie kaltina darbi
ninkus ir jų unijas dei kainų 
pakilimo! Tas parodo jų 
niekingą pasiryžimą sunai
kinti Amerikos darbininkų' 
judėjimą, ir jie apsirinko 
mus pirmutiniu savo užpuo
limo tikslu,”
. Kalbėtojas tečiaus išręiš- 
kė viltį, kad organizuoti 
darbininkai šitą užpuolimą! 
išlaikys ir nenuleis iš savo! 
algos nei vieno cento, neišsi
žadės nei vienos teisės, nors 
baugintų juos . lokautais, 
nors prisieitų ilgai streikuo
ti ir net badauti.

Paėmė devynis bravoras.
Aną sąvaitę blaivybės a- 

gentai Bostone ir jo apielin- 
kėse susekė devynias slap
tas degtinės varyklas. South 
Natick miestelyje pas vieną 
žydą rado penkis varinius 
katilus ir 143 galionus išva
ryto spirito. Vienas bravo
ras buvo atrasta So. Bosto
ne, vienas Cambridge’uje ir 
du Charlestone. Areštuota 
išviso 6 žmonės.

Areštavo 6 unijistus.
Lynne policija areštavo 6 

’ streikuojančius šiaučius, 
kurie norėjo pažiūrėti per 
langą Į Tuttle-Jc^?s dirbtu
vę, kad patyrus^Kiek tenai 
dirba streiklaužių. Tą pačią 
dieną 2,000 darbininkų įtai
sė demonstraciją ir buvo 
numaršavę pas tą dirbtuvę, 
kad pareiškus savo protestą 
prieš kompaniją, kuri pra
dėjo priiminėti i darbą ne 
unijistus.

Pasikorė "grožv bes 
« rė.”

Lenox viešbutyje aną są 
vaitę buvo atrasta pasiko
rusį Mary Fuller, žinoma 
kaipo "grožybės daktarė.' 
Ji duodavo dykaduonių mo
terims patarimų, kas reikia 
•iaryti, kad turėjus gražų 
veidą. Pastaruoju laiku ji 
buvo beprotnamyje, bet aną 
dien buvo paleista ir pasida
vė sau galą.

kova

į

Jo

gimimą- T]

£- *«»»?
Q ar.ne?3. Jei dirbi, kur?
8- Ar gali varu>t ”tvniwriter” ir ar 

supranti •book-keepi,į'--'
. . K,ek sutiktum dirbti ąvaitė-
X uz 8 vai. darbo į dienų?

J I
•
I
I 
I
j Kalendorius
i . - ' — -------— ..
j žiede akmuo privalo būti.
• Pirkdami Žiedą sau arba sava 
i merginai, niekados nenumesi dv- 
I kai pinigų, bet nusipirksi laimę. 
} Nors ir nieko nepirktum be: a:- 
J eikit ir persitikrinšit verte Musų 
į i oro. ^Matysite kiek geresnis 
j Tavoras ir kaip nepalyginamai 
i žemesnes kainos negu kitur.

i P.VALUKONIS,
• 375 Broadvvay 

S0. BOSTON, MASS.
• --------------- TT m ■ ■--------------- - -

. •• i • •- \ ėdimą knygųTalbot kompanijos knau-| ESs?**"*) ir abeina ofiso darbą, 
erai dar tebestreikuoją 
laikosi didelėj vienybėj, is-, so. boston p. o. b©:< •
skyrus kete buvusius kont- S.,?“"'““ 
raktoriukus ir menedžerius. 
Išsyk ir jie neišdrįso streik- 
iaužiauti, bet vėliaus pradė
jo dirbti sakydami, kad jie 
nori užbaigti esantį ant 
rankų Talbot kompanijos 
darbą, kuris buvęs paimtas 
pirm streiko. Bebaigdami 
tą darbą, jie taip Įsidrąsino, 
kad aiškiai pradėjo streik- 
laužiauti. Tie streiklaužiai 
rirmiau nuduodavo esą di
deliais darbininkų drau
gais, stodavo už Rusijos bol
ševikus, jeigu kas prasitar
davo prieš bolševikus, tai 
ie toki niekindavo ir tanr 

sunėliu vadindavo. Supran
tama. _____  -. ,
nieko nelaimi, taip nelaimės | 
:r šie. -Judošiški darbai ne7! 
išeina ant gero.

• a . • W V • t

SOMERVILLES MOliNOMS.
Siuotni pranešame Someiviliės mo-

čionai at-ida- <e Pubhška Sveikatos Klinika ir pri
iminės moteris utaminkais ir ketver- 

piet- T<»ji Klinika randasi 
tlark Bennet &hool, Jlapie st. Jeiiru 
uu reikalingas daktaro patarimas, 
jeigu jauti- nedateklių >veika:oj arba 
Tv? tun. žaizda-, ateik į siį vieta, o 
‘ alS .ra? narse patarnaus- dykai.
i. žudikių Klinika priiminės
Kudilcus toj pačioj viet >i, ketvertais 
nuo 3 po p,et Atneškit -avo kūdi
kius. • ia juos pasvers ii <iu> s patarif 
mą apie auginimą.

Seredomia iki 12 dien*.
OfiM» "Keleivio oame

351 Broadway. tarpe C ir D 
■a BOSTON,

DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENT1STA8.
VALANDOS Nm t 1U 12 4

NmlKI 
nkmuomd Perkant Auksinius ar Sidabrinius daiktus , J u* norit 

būt užtikrintais kad perkate ištikimose krautuvėse.' 
Mes esame biztiij per 59 metų. Joks biznis neg ai iš* 
silaikyt taip ilgai, jeigu jis neduos teisingą tavorą už 
pinigu vertf. __

MUSŲ SPEC1AUŠKLMAS 
DEIMANTAI LAIKRODŽIAI

$25.00 iki S5UO.VO $20.06 iki $100.00

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado. 

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB 
MOTERŲ LIGAS. 

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON. 
Telephone: Haymarket 8390

22 eonai
24 coliai

• • 1 P"
kai visi streiklaužiai I} 

' i 
|Į 

t i « i i i i

Draugai kriaučiai, tik lai 
dakta- į jykimės vienybėj, o 1— 

į bus laimėta.
Presos komisija: 

J. J. Peldžius 
J. A. Žardeckas 
J. J. Lukauskas.

DIDELIS PASIŪLYMAS
KALĖDŲ

« 
t »
« « 

DOVANOMS! Į
Deimantai. } 

perlai, auk- • 
siniai. sidab- J 
riniai daik- Į 
tai teisinga | 
ir labai pri- { 

einama kaina dėl darbi- J 
ninku. Perkant vieno J 
dolerio vertės iavoro, ! 
gausite gražų sienini ‘ 
kalendorių arba gra Į 
dusniką dovanų.

, parodo gimir
i laimę Jūsų, dienas ir kok

j Pirkdami Žiedų
! kai pinigų, bet nusipirksimą:

Į I 
i! 
i I

B Tel.: Richmond 2957-M.

i Dr. DavH W. Rosei
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IB SLA

PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną. 
Nuo 7 iki 8 vakare.

821 HANOVER ST. 
BOSTON. MASS. ‘

NESUNAIKINAMO PERLO KAROLIAI 
Gvarantuojami Nešiojimui.

Užsakymai -per Pastą išpildomi. Jeigu nebūtumėt 
pilnai užganėdinu,pinigai bus gražinami.

Svarbi Draugijų Konferen
cija.

Lietuvių Piliečių Sąjunga 
-aukia visų draugijų konfe
renciją, kuri Įvyks nedėlioj. 
19 d. gruodžio, nuo 12 vai. 
dieną. Lietuvių Svetainėj, 
tampas E ir Silver st., So. 
Bostone. Konferencijos tik
slas : bendrai aptart apie su
teikimą greitesnės ir dides
nės pagalbos kovojančiai už 
iaisvę Lietuvai. Draugijos 
įrašomos išrinkti Į tą kon
ferenciją po 3 atstovus kiek
viena. Jeigu kurios draugi
os nesuspėtų atstovų išrin
kti, tai stovintieji tų drau
gijų komitetai prašomi da-- 
vvauti kaipo atstovai.

| D r. A Christian
‘ SPECIALISTASI . . . . . . . . . . . .I
i
t
I
I

i I
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BALTIC-AMERICAN LINE
Paveldėję RUSIŠKOS -AMERIKONIŠKOS LINUOS.

TIESI PASAŽIER1NĖ LINUA be jokio persėdimo iš
DANCIGO IR LIEPOJAUS

- į NEW YORKĄ ir atgal. - ----- —
LAIVAI IŠPLAUKIA KAS DVI SAVAITES.

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės prie
A. E. JOHNSON & CO., Generalis Pasažierių Agentas,
42 BROADWAY NEW YORK, N. Y.

arba pas vietinius musų autirizuotus agentus. .

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norvoode sekančiomis 
dienomis:
SERED0M1S ir

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

ant Antrų lubų.
ligonine ir didisis ofisas: 
401 MARLBOROUGH ST 

BOSTON. MASŠ

Ponzi gavo 5 metus kalėji
mo.

Garsusis Ponzi, kuris i ke
lis mėnesius būva tapęs kitų 
žmonių . pinigais milionie- 
rium, likos nuteistas pen
kiems metams kalėjimam 
lai federalės valdžios uždė
ta jam bausmė. O paskui, 
kuomet jis atsėdės 5 metus, 
ii ims da savo nągan Massa- 
chusetts valstijos valdžia.

Ponzi yra sukrypęs, susi
traukęs italas, bet turėjo di
delį godumą ant pinigų. Jis 
;au buvo sėdėjęs kalėjime 
už visokias suktybes Kana
doj ir Amerikos pietuose. 
Bostone jis "pagarsėjo" pe
reita vasarą, kuomet pa
rklydo gandas, kad už padė
tus pas jį pinigus jis visiems 
moka po 50 nuošimčių kas 
tris mėnesius, kas reiškia 
200 nuošimčių Į metus. Žmo
nės sujudo imti iš bankų ^sa- 
vo pinigus ir dėti juos pas 
Ponzi. Ir ištiesų. po. trijų 
mėnesių jis pradėjo visiems 
mokėti po 50 nuošimčių 
"pelno."

Valdžia pradėjo jo "biznį” 
tvrinėti. Pasirodė, kad Pon
zi apgaudinėja žmones. Jis 
iš vienu pinigus ėmė. o ki
tiems "nuošimčius" mokėjo, 
šitokią meklerystę daryda
mas, Ponzi vistiek butų tu
rėjęs galų gale subankrutv- 
ti, arba surinkęs didelę su
mą pinigu pabėgti. Užtai jis 
ir gavo "džėlos.”

Dabar valdžia paėmė į sa
vo rankas visus jo turtus ir, 
r,o kiek išpuls, atmokės io 
skolintojams. Jo turtai iš
neša $1,592,209.12. o skolos 
—■$4,264,000. Taigi žmonės 
italės gauti tik apie trečią 
dali to, ką jie pas Ponzi buvo 
padėję. *______

Plėšikas peršovė verkiantį 
vaiką.

Ana ketvergo vakarą du 
plėšikai užpuolė valgomųjų 
daiktų krautuvę no Nr. 226 
Boston st., ir atkišę revolve
rius liepė savininkui pakelti 
rankas ir nejudėt iš vietos. : 
Savininko vaikas nusigan
dęs pradėjo verkti. Vienas 
plėšiku paleido į vaiką šūvį 
ir sunkiai jį sužeidė. Pagrie
bė iš stalčiaus pinigus ban
ditai pabėgo. :

Lietuvių Bendroves Banka-iI 
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TeL Beach 6933

DR. I. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENERIRKŲ 

LIGŲ. .
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

,9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

I
i ■Netoli Statė Bose, Bostone

Parsiduoda Restorantas
10 Marmorinių stalų, 26 kėdės, regis- 
teris. typevvriteris, deska, shov. ka
sės, du pečiai, fenas elektro.- sainrys. 
Biznis gerai išdirbtas. Nepraleiskite 
auksinės progos! Taipgi galima iš
mainyti ant grosernės arba buėerr.ės. 
Kaina visai žema, ir išlygos lengvos 
I>el platesnių žinių kreipkitės pas- ’ 

i ANTANAS J KUPSTIS ,50; 
Į 332 BroadA-ay, So. Boston, Mass.

Kooperatyvų suvažiavimas.
Mums prisiųsta protoko

las Naujosios Anglijos Dė
tuvių Kooperacinių draugi
jų suvažiavimo, įvykusio 28 
lapkričio, So. bostone, Lie
tuvių Salėj. Įdomesni daly
kai, kurie paaiškėjo šitam 
suvažiavime, buvo šie:

1. Raportas komisijos, 
Kuriai buvo pavesta pasitei
rauti, kiek lėšuotų įsteigti 
Koperacijų sąryšiui nuosa
vą sandeli, iš raporto pasi-* 
rodė, kad tokiam sandeliui 
^steigti reikėtų apie $75,000. 
Bet Kadangi į komisiją bu
vo išrinkta tris nanai, o i 
suvažiavimą atvyko tiktai 
vienas, tai tos komisijos ra
portas skaitomas da nepil
nas ir sandelio klausimas 
palikta sekančiam suvažia
vimui.

2. Svarstyta klausimas 
apie užvedimą koperacijose 
sistematingų knygų. Tas 
dalykas pavesta pastoviam 
komitetui.

3. Raportas komisijos, ku-• 
riai buvo pavesta pasitei-1 
rauti apie bendrą prekių 
pirkimą. Iš raporto paaiš
kėjo, jog neką pigiau galima 
gauti perkant bendrai kaip 
ir pavieniai.

Koperacijų Sąryšio ka- j 
sieriųm išrinkta A. Navi
kas. Kasieriaus kaucijos 
klausimas palikta sekamam 
suvažiavimiti nuspręst.

Laikinoji Koperacijų Są
ryšio valdyba susideda iš 
šių asmenų: pirmininkas 
V. Tamulevičius, vice-pir- 
mininkas V. J. Kudirka, se
kretorius I. Versiackas, iž
dininkas A. Navikas.

Sekantis suvažiavimas 
nutarta laikyt Brightone.

i

Tel. Haymarket 4164
Gyvenimo Tel.: Cambridgo $098.

DR. AL nratKEVICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nno 1 iki 3, nuo I iki 7:30 
šventadieniais nuo 10 iki 1

$1 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 218-.
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ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 

* kriminališkas.
66—67 Journal Building

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

Nauja Lietuvių 

SPAUSTUVE I
So. Bostone

Dirbama įvairių rūšių spau-- Į 
diniai kaip ■ lietuvių kalboje • 
taip ir angliškoje bei kitose j 
(slavokiškose) kalipse. Visi ( 
biznieriai. profesionalai ir • 
draugijos bei organizacijos, jei j 
jums reikia kokių nors spau- i 
dos darbu, duokite šen mums • 
juos padaryti. (5;>i J
Kerdėjiti, geri spaustuvninkai. •

KERDIEJUS PRESS
598 Draoįvay, S. Boston, Mas . J

PINIGUS Į LIETUVĄ galite siusti drąsiai, musą Banka 
pristato adresatui į 3—4 savaites. Dabar kursas že
mas, c pinigai ten labai reikalingi. Ateina kalėdos, 
siųskite nieko nelaukdami. Musų Banka turi atstovą 

Kaune ir užtikrinam kad pinigai pasieks adresatą il
giausiai į 3—4 savaites.

LAIVAKORTES į LIETUVĄ ir iš Lietuvos geriausiai 
pirkt per musų Banką, nes męs atstovaujame visas ge
riausias Laivų Kompanijas, musų reikalų vedėjai dir
ba per 10—15 metų tame reikale, todėl žino kas ir kur 
yra gerai ir kas reikalinga.

PAŠPORTUS važiuojant į Lietuvą ir atvažiuot iš Lietu
vos parūpinant visiems. Du advokatai ir tris notarai 
yrd musų Banko direktoriai, jie prigelbsti sutvarkyt 

' visus dokumentus tuose reikaluose.
LIETUVOJE ATSTOVYBE. Mes turime savo biurą Lie

tuvoje, kurio vedėju yra Amerikiečiams žinomas K. N. 
NORKUS. Biuro adresas sekantis:

LIETUVOS EMIGRACIOS BIURAS
LAISVĖS ALĖJA 60, KAUNAS, LIETUVA.

KAUNE, musų atstovybė prižiūri visus pinigų išmokėji
mus Lietuvoje, aprūpina visus iš Amerikos atvažiuo- 

- jančius, pagelbi su Lietuvos pasportals ir Amerikos 
Konsulių vizais iš Lietuvos į Ameriką važiuojantiems, 
todėl tuos reikalus musų Bendrovės Banka ir gali at
likti daug geriau kaip bent kokia kita įstaiga.

MUSŲ BANKINĖ BENDROVE Jkorporuota Mass. Val
stijoje ant $100,000.00. Tas Bankų Komisijonierių 
yra sudėta $25,000.00 pinigais. Turi visą bloką namų 
ir gerai įrengtą Rankos namą. Tai yra tvirta, saugi 
vien tik lietuvių Įstaiga. Bankos Direktoriai susideda 
iš pasižymėjusių visoje Amerikoje lietuvių veikėjų.

PASIDĖKIT PINIGUS į musų Banką. Mes mokame už 
padėtus pinigus 5 procentus su 1 diena kiekvieno mė
nesio. Iš tolymų miestų ir valstijų galite pasidėjimui 
prisiųsti čekiais arba Money Orderiais. Išmokame ant ' 
pareikalavimo.

PIRKITE ŠERUS gerose lietuviškose kompanijose. No
rėdami tikrų žinių apie kokią nors kompaniją, paklau
skite mus apie tai, mes duosime teisingus patarimus. 
Da turime kiek šėrų ir musų Banko, bet jie pabrango, 
parsiduoda dabar po $125.00 kiekvienas.

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

BALTK STATĖS FfflANCE GORPOR.*
357—361 BR0ADWAY,

t

j Pasportai j 
į Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS 

X su Latvijos vizų keliauti 
v Į LIETUVA
? važiuojantiems per Libavą 
X tiesiog iš New Yorko. 
| Geriausis patmavimas ir 
£ pigiausios Kainos siunčiant 
£ siuntinus per telegramą ar- 
? ba per paštą į LIETUVA.

čekius išduodame j Lie- 
X tuvių Komercijine Banką, i Kaune. . ..žX Pinigai važiotis su savim 
X neparanku.
A
I Interaatkmal Bukers 

Conpuy 
| 103-5 SALĖM ST 
į BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m. 
fa&>>V99999999999999t

šeimyniško gvveni- 
Draugas.

Gražus koncertas.
Pereitoj subatoj Lietuvių 

svetainėj atsibuvo gana 
gražus koncertas, kuri pa
rengė Biratės Kanklių Cho
ras. Nors pats choras nela
bai vykusiai sudainavo, bet 
už tai puikiai pasižymčjo K. 
Menkeliutė,' soprano solo, 
Henry, Kungo. baritonas so
lo ir jauna mergaitė Nellie 
Beotėher, smuiko solo. Taip 
■pat publikai ' labai patiko 
duetai, kuriuos atliko sese
ris Pauliukoniutės. Jos gana 
gražiai sudainavo keletą po- 
puliariškų daigelių.

Reporteris.
.Paleido 150 darbininkų.
American Express kom

panija Bostone paleido 150 
savo darbininkų, nes abel- 

i pramonei apsistojus,

Suėmė du plėšiku.
East Bostone policija su

ėmė du plėšiku. kurie buvo _____
apiplėšė tenai krautuvę. A- nai pramonei apsistojus, 
budu banditai dar jauni vai- ekspresui irgi nėra tiek dar- 
kėzai. bo, kiek buvo pirma.

Nauja porelė.
Pereitoj subatoj apsivedė 

drg. J. Peldžius su Emilija 
Martins. šliubą ėmė civili. 
Linkiu jaunai porelei lai
mingo 
mo.

I

SO. BOSTON, MASS.


