
< ‘KELEIVIS”
DARBO ŽMONIŲ LA1KRAST1S

Leidžia J. G. Gegužis & Co.

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

Prenumerata pusei metę
Kanadoj ir užrubežiuose .... 
Amerikoje .............................. .
Apgarsinimu kainos klauskit laišku.

Kreipianties su kokiais nors rei
kalais, taip adresuokite:

**Keleivis,” S. Boston, Mass.

t,

Telephone:
So- Boston, 506-M.

“KELEIVIS 
UTHUANIAN WEEKLY 

PaHiahed by J. G. Geruli* * C*. 
Krery W«dnesday in Boston, Man.

Representa over 4,000 Lithu&nian* 
in the City of Boston, 60,090 in 
N»w England and about 600,000 

in tha Unitad Statės.
The Best Advertising Medinai. 

Advertising rates on application.
Ali eommunications should be 

addressed to:
Keleivis,” S. Boston, Mass.

SO. BOSTON, MASS., 19 SAUSIO-JANUARY,1921 M.
”Entered as Second Class Matter” February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act ofMarch 3, 1879.No. 3 Telephone:

So. Bostoh. 506-M. Meta? XVI.
True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on January 
19, 1921, as reųuired by Ine Act oi’ October 6, 1917.

Rusai traukia armijas 
pavasario ofensyvui.
NORI ATSIMOKĖTI

LENKAMS.
. tus. Visų pirma jis nurodo 
j tą gabiai parašytą bolševi- 

-.aa aaa i • • i -- protestą, kuri jų ministe-100,000 kareivių, ką sumuse ris joffe jteikė ]enkų dele- 
V rangelį, jau sutraukta ties gacijai Rygoje 12 gruodžio

jog visos informacijos, ko
kių aš galėjau gauti iš Rusi
jos, kaip lygiai ir mano pa- 
tėmijimai taikos derybose 
Rygoje, įtikino mane, jog 
taikos tarp Rusijos ir Len
kijos greitai da nebus. Jeigu 
lenkai ir atiduos Lietuvai 
Vilnių, tai Rusija ras kito
kių priekabių, o Lenkija dar 
nori karės taip kaip ir Rusi
ja.”

True translation filed with the post- KOMUNISTAI IŠMETĖ 
master at Boston, Mass., on January .
19, 1921, as reųuired i>v the. Act of LAISVES AGENTĄ. 
October 6, 1917. ,
jį i • i • • Elizabeth, N. J. —Komu-
Želigovskis kraustosi iš nist'i kliubasčia»!>«««»© savo narni tarno imlu I.ais-

True translation filed with the post-maste r at Boston, La- vn january 
19, 1921, as reouired by the Act of October 6, 1917.

Lietuva.
įdomių dalykų iš Lietuvos 

praneša Amerikos kariume
nės kapitonas I’rancis Mc
Cullagh, kuris dabar randa
si Kaune. Šiomis dienomis 
”New York Herald" išspau- govskio darbus, 
sdino jo straipsnį, su kuriuo jus neišbraukiat jo vardo iš 

savo armijos sąrašo, ir ko
dėl jus nepaliaujat siuntę jo 
kariumenei maisto, sustip
rinimų ir amunicijos?” 

"Šiaip ar taip,” sako to
linus bolševikų protestas, 
"mes negalim leisti, kad 
avantiurininkų gauja, susi
dedanti iš Lenkijos karei
viu, kurių išsižada ju pačių 
valdžia, suktųsi Vilniuje 
sau lizdą, kad tenai rinktų
si neva tvarkai palaikyti už
sienio kariumenė ir pabėgę 
Savinkovo, Balakovičo ir ki
tu kareiviai, kurie paskui 
gali visi susivienyti ir už
pulti Sovietu Rusiją. Jeigu 
toks užpuolimas įvyktų, tai 
visa atsakomybe už jį mes 
dėsime ant Lenkijos.”

Žmonės sugrįžę dabar iš 
Rusijos sako, kad ūpas te
nai esąs labai karingas, 
ypač sumušus Vrangelį ir 
Balakovičių, ir kad dabar 
komisarai ruošiasi užduoti 
gerą smūgį Lenkijai, kurios 
laimėjimas andai skaudžiai 
ant jų atsiliepė ir vis dar te- 
beatsiliepia. Bolševikai nori 
Lenkijai užtai atsilygint

dėl Želigovskio buvimo Vil
niuje. Sovietų valdžia tame 
proteste pastatė lenkams du 
neišrišamu klausimu: "Jei
gu jųsu valdžia išsižada vi
sokios atsakomybės už Želi- 

tai kodėl

mes čia supažindinsim ir 
"Keleivio” skaitytojus.

Aš kalbėjausi su Lietuvos 
užsienio ministeriu Puric
kiu. sako kapitonas McCull
agh. ir štai ką jis man papa
sakojo: "Sunku numanyti, 
kas gali su katra valstybe 
ateityje atsitikti, bet kad 
tarp Lenkijos ir Rusijos tu
rės anksčiau ar vėliau kilti 
nauia karė, tai aš esu giliai 
įsitikinęs,” pasakė Purickis. 
"Žinios, kurios sako, kad 
Smolensko apielinkėse ru
sai skubiai koncentruoja sa
vo armijas ir kad visose Ru
sijos amunicijos dirbtuvėse 
eina didelio prisirengimo 
darbai, paeina iš ištikimų 
šaltinių ir aš joms pilnai ti
kiu. ' i
”Ir pakol Želigovskio gau

jos bus Vilniuje, susirėmi
mo tarp Lenkijos ir Rusijos, 
tarp Lenkijos ir Lietuvos, ir 
tarp Rusijos ir Lietuvos ga
lima tikėtis kas valandą, nes 
tai nedisciplinuotos gaujos, 
kurios jau keliose vietose 
įsiveržė i neutralę zoną ir 
šiaip visokiais budais laužo 
paliaubų sutartį. Kad tai Jie jaučia, kad karėje su 
yra nedisciplinuotos gaujos, ’ ’ • ....
tai parodo nuolatinis iš jų 
bėgimas. Mes anądien suė- 
mėm lenkų brig. štabą su do 
kumentais, tarp kurių buvo 
ir vieno pulkininko rapor
tas, kuris parodo, kad per 
praėjusia naktį pabėgo vi
sas trečdalis jo pulko. Todėl 
nors Želigovskio armija 
nuolatos yra stiprinama, 
daug naudos iš to jis netu- yra susisiekti

• n * - “

i*

francuzai paskan
dino RUSŲ LAIV A.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad ant Juoduj-ų 
Jūrių, netoli Novorosijsko, 
franeuzų kariški laivai už
puolė ir paskandino rusų 
transportą, kuris plaukė su 
kareiviais po raudona vėlia
va. M anoma, kad rusų ka
reiviai plaukė į Trebizindą 
turkų nacionalistams į pa
galbą. Prancūzai užpuolė 
rusų laivą apie 10 mylių nuo 
Novorosijsko.

Kuomet priešo mininin-

Lenkais paramos jie turės 
iš visų pusių, ypač rems juos 
senieji Rusijos generolai. 
Brusilovas jau viešai pasa
kė, kad sovietai turi sutriu
škinti Lenkiją. Leninas ir 
Trockis taipgi esą įsitikinę, 
kad Lenkja dabar yra paver 
jingiausis jų priešas ir rei
kia ją nuginkluoti. Beto, 
bolševikams labai svarbu 

su Vokietijos 
n.77 rubežium, kad galėjus vary-

Tokių dalykų papasako- ti Vokietijoje savo propa- 
jęs Lietuvos užsienio minis- gandą, 
teris.

Ir tai yra tikra tiesa, sako 
kapitonas McCullagh. Karė 
tarp Rusijos ir Lenkijos 
ateinanti pavasarį esanti 
neišvengiama, jeigu Želi
govskis tuojaus nebus iš 
Vilniaus iškraustytas.

Užsienio spauda aiškina, 
jog lietuviai tyčia gąsdiną 
Euroną bolševizmo baubu, 
kad Francuzija ir 
greičiau išvarytų 
niaus Želigovskį.

Anglija 
iš Vil- 

”Bet ši
toks dalykų aiškinimas yra 
labai nedoras.’* sako kapito
nas McCullagh. "Aš asme
niškai tyrinėjau dalykų sto
vį Kaune ir įsitikinau, kad 
lietuviai čia nieko neapgau
dinėja. Kad rusai ruošiasi 
prie didelio afensyvo atei
nantį pavasarį, ir kad jie tą 
ofensyvą . pradės prie pir
mos progos, jeisu Želigovs
kis nebus iš Vilniaus išvy
tas, tai faktu yra daug ir 
jie neužginčijami.”

Ir jis paduoda tuos fak-

Dabar bolševikai parsiga
beno iš Krymo visas savo 
spėkas, kurios sumušė Vran 
geli, ir sudarė jų apie 100,- 
000 kareivių. Dabar tos spė
kos stovi ties Lietuvos ru- 
bežium, ir jeigu jos iki šiol 
da nepuola ant Lenkijos, tai 
tik dėlto, kad nebuvo pa
kankamai geros priekabės. 
Želigovskio įsiveržimas Vil
niun tečiaus gali bolševikų 
užpuolimą pateisinti ir ateis 
laikas, kada jie puls ant jos, 
gindami mažųjų tautų tei
ses, taip kaip Anglija šitoj 
karėj buvo užpuolus ant Vo
kietijos, gindama Belgijos 
teises. Lietuviai jaučia, kad 
taip bus tikrai, nors jie pri
sibijo, kad išviję iš Vilniaus 
Želigovski bolševikai dabar 
gali jau to miesto Lietuvai

Konstantinopolis gali
savo narių tarpo uolų "Lais
vės" agentą ir platintoją, 
kurį žmonės čia vadina Jo- j 
nu Pliuškium.

Čia buvo labai daug kalbų 
apie šeimyniškus skandalus, 
su kuriais buvo maišomas ir 
Pliuškiaus vardas, bet ne
buvo prieš jį aiškių prirody
mų. Bet sausio 3 d. atėjo į 
komunistų mitingą viena | 
gaspadinė ir padavė ant ra-; 
šciuko tikrų apkaltinimų 
Pliuškiui. Komunistų kliu
bas galvojo ir šiaiD ir taip,; < 
ir visgi priėjo prie išvedimo, _______
kad tokie Pliuškiaus santi- pradeda apsupti visas Juo
kiai su gaspadinėmis daroj aasias Jūres ir bolševikų 
komunistams sarmatą.^ ir gagentai jau ima platinti sa- 
kad reikia jį išmesti. Už iš- i vo propagandą pačiam Kon-

tekt bolševikams.Vilniaus į Varšuvą.
JO SEIMAN NĖJO NEI 
LIETUVIAI, NEI, GU 

DAI, NEI KITI.
Rygoje lietuviai tariasi su 

latviais.
Sausio 14 dieną gauta iš 

Kauno tokia kablegrama:
"Lietuviai, gudai, žydai ir 

vokiečiai atsisakė dalyvauti 
Želigovskio rengiamojo sei
mo rinkimuose. Manoma, 
kad Paryžiuje premjerų 
konferencijoj bus svarsto
mas ir Lietuvos klausimas. 
Prie to deleguojamas T. No-, 
rus. Lietuvos ir Latvijos de
rybos Rygoje eina pasek
mingai. (Pasirašęs Balutis. 
GI.”

Kaip matyt, Želigovskiui

!

Kuomet priešo mininin- 
kai prisiartino ant kanuolės 
šūvio, rusų transportas pra- ’ "
dėjo į juos šaudyt, bet už
puolikų ugnis buvo smar
kesnė ir jie rusų kanuolės 
tuojaus nutildė. Tuomet vie
nas jų minininkas prisiarti
nęs paleido torpedą, kad 
ant vietos laivą sudraskius. 
Torpeda sprogo po laivu, te
čiaus laivas nenuėjo dug
nan, bet pasviro ant vieno 
galo ir kiti rusų laivai iš
traukė jį prie kranto.

RUSAI PERSPĖJA SĄ
JUNGININKŲ LAIVYNĄ.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad rusai išleidę 
perspėjimą, kad kiekvienas 
po sąjungininkų vėliavą lai
vas, kuris prisiartins Juo
dose Jūrėse už 12 mylių 
prie Rusijos pakraščio, bus 
šaudomas iš pakraščio ka- 
nuolių.

Rygos žiniomis, Želigovskis 
jau pradėjo tuštint Vilniaus 
sandelius ir gabenti savo ar
chyvus Varšuvon. Be to, ne
pasisekė jam mobilizacija 
ir, anot ”New York Herald” 
korespondento McCuulagho 
straipsnio, daug kas iš tos 
Želigovskio kariumenės bė
ga- •

Šitas korespondentas yra 
įsitikinęs, buk Lietuvos Res
publikai gresiąs didis pavo
jus iš sovietų pusės, kuomet 

i Vilnių laiko užgrobęs Želi
govskis. Jo nuomonė, pavo
jus gręsiąs ir visai Lietuvos 
Respublikai, nes bolševikai 
norėsią susisiekti su Vokie
tija. Šitą savo tvirtinimą 
korespondentas remia neva 
paties Lietuvos užsienio mi- 
nisterio J. Purickio žodžais. 
Tečiaus reikia abejoti, ar 
Lietuvos ministerio taip bu- 

ivo sakyta, nes su Sovietų 
Respublika Lietuva yra pa
dariusi sutartį, nustačiusi 
tam tikrus subežius ir rei
kia spėti, jog bolševikai tos 
sutarties laikysis. Pakol jie 
nėra jos sulaužę, nėra pa
mato daryti jiems užmeti
mų.

Liet. Inform. Biuras.____

BERLINE ŠAUDO.
Pereitą nedėldienį vokie

čių komunistai Berline bu
vo įtaisę demonstraciją 
Liebknechto ir Rožės Lu- 
xenburg nužudymo sukak
tuvėms pažymėti. Laike 
prakalbų komunistų kalbė
tojai ragino darbininkus su
kilti ir nuversti dabartinę 
Vokietijos valdžią. Demons-i 
tracija buvusi tečiaus ne- neša, kad Belgijoj, Chateli- 
skaitlinga, vos apie 6,000 neau mieste, metalo darbi- 
žmonių. Po prakalbų ji pra- ninkai sugrąžinę dabar sė
dėjo maršuoti Berlino gat- niems savininkams visas 
vėmis. Keliose vietose poli- dirbtuves, kurias jie buvo 
ei ja buvo užtvėrus jai kelią, paėmę į savo rankas ir keti- 
bet demonstrantai prašilau- no patįs vesti. Sugrąžinti 
žė ir ėjo toliau. Tečiaus ant kapitalistams tas dirbtuves 
Wilhelmstrassės, kuomet prikalbinę darbininkus ku- 
demonstracija pradėjo verž- nigai ir katalikiškųjų unijų 
tis jau per trečia policijos vadai. Bet kuomet darbinin- 
kordoną, nuo Brandenbur- kai tas dirbtuves ėmė į savo 
go Vartų kareiviai pradėjo rankas, tai kapitalistų spau- 
į ją šaudyt. Nusigandę de- da tylėjo, 
monstrantai pradėjo bėgti į ---------------
visas pusės. Keturi žmonės TURKAI LUPA S4JUN- 
buvo sužeisti, vienas jų mir
tinai.

ISPANIJOJ VALDININ
KAI STREIKUOJA.

Ispanijos finansų minis
terijoj sustreikavo daug

BELGIJOJ NERAMU.
Kapitalistu spauda pra-

GININKŲ SAMDYTUS 
GRAIKUS.

Sąjung. imperialistų sam
dyti graikai buvo padarę ant 
turku nacionalistų užpuoli
mą Mažoj Azijoj. Bet turkai 
užpuolimą atrėmė ir patįs 
perėjo užpuoliman. Graikai 
neatlaikė turkų spaudimo ir 
pradėjo visu frontu trauk
tis betvarkėj atgal. Viena

nebeatiduoti. | valdininkų, nes jie jau kelis
Baigdamas savo straipsnį kartus reikalavo daugiau 

kapitonas McCullagh sako : j algos, bet iki šiol reikalavi-
”Prie to, ką pasakė apie(mo nepaisyta. Sakoma, kad 

naują lenkų-rusų karę Pu- finansų ministeris pasiūlęs graikų divizija tapo visai 
rickis, aš galiu da pridurti, jau savo rezignaciją. sunaikinta.

metimą balsavo 24 komunis
tai, o prieš —8. Tuo budu 
"Laisvės” agentas tapo ko
munistų išspirtas už durų.

J. Degutis.

JUODAŠIMČIAI GULIN
ČIA VO STREIKIERĮ.
Alabamoj, kur streikuo

jantiems angliakasiams 
persekiot buvo atsiųsta ka
riumenė, tapo užmuštas an
dai vienas kareivis. Kas jį 
užmušė, nežinia, bet val
džios agentai areštavo užtai 
tūlą Beardą, streikuojantį 
angliakasį. Anądien gauja 
apsimaskavūsių galvažu
džių atėjo pas kalėjimą, iš
vilko areštuotąjį laukan, 
paskui išvedus už miestelio 
nušovė ir negyvą pakorė 
ant medžio.

Kalėjimo valdininkai bu
vo paskelbė, kad Beardą 
"draugai’’ paliuosavę iš ka
lėjimo. Bet dabar paaiškėjo, 
kad tai buvo kareiviai ir ofi- 
cieriai tos kompanijos, ku
rios vienas kareivis buvo 
andai užmuštas. Septyni 
piktadariai jau areštuoti: 4 
oficieriai ir 3 kareiviai.

TĄ GALI PADARYT šnipams susekti juos esąs 
VRANGELIO ARMIJA beveik negalimas dalykas.

IR TURKAI. j Sovietų intaka platinasi
j . .---------- r . „ .. po visus Rytus, sako minė-

V ėsdami karę prieš Rusijos tasai korespondentas, 
liaudį, franeuzų plulokratai Rašydami Turkijai taikos 

įklimpo į biauriausių balų, išlygas Sevres mieste, sų- 
jungininkų diplomatai, ne
paisydami nei istorijos nei 
geografijos, elgėsi taip, 
kaip kad Rusijos pasaulyje 
visai nebūtų; tuo tarpu šita 
Rusija padarė taip, kad juo 
toliau, tuo sunkiau jiems tą 
taikos sutartį vykinti, nors 
jų pasiundyti graikai veda 
prieš turkus atkakliausią 
karę. Sumušę Vrangelį, bol
ševikai netik atsiėmė pie
tuose senosios Rusijos ru- 
bežių, bet išnaujo pradėjo 
taikyt į Konstantinopob* 
prie kurio Rusija veržėsi 
jau per du pastaruoju šimt
mečiu. Bet kuomet carams

Kuomet sąjungininkų 
premjeras laiko slaptas kon- 
premjerai laiko slaptas kon- 
cijas prieš sovietų Rusiją, 
tai sovietų intaka pamažu

stantinopolyje, kur dirva jų 
veikimui kas sykis darosi 
vis daugiau ir daugiau prie
lanki.

žmonės, kurie gerai žino 
dalykų stovį Konstantino
polyje, atvirai sako, kad są
jungininkams ateitis tenai 
nieko gera nelemia. Fran
euzų plutokratai esą jau nu- kelią visuomet užkirsdavo 
tarę daugiau Vrangelio ka- turkai, tai dabar sąjungi- 
reivių nebešelpti, ir dėlto ninkai su savo taikos išlygo- 
Konstantinopolyje galėsią mis suvarė visus turkus į 
kilti didžiausių sumišimų, sovietų valdžios glėbį; o so- . 
Bostono * ”Evening Trans- vietų valdžia mato sau pro- 
cripto" korespondentas sa- gą ir moka ja naudotis. Ro- 
kosi iš tikrų šaltinių paty- dos, keistas dalykas, kad na- 

iręs, kad Dono kazokai, ku- 'cionalistai galėtų susivienyt 
rie tarnavo Vrangeliui, da su internacionalistais, o te- 
riėra atidavę franeuzams čiaus taip yra, jų sąjunga 
nei savo karabinų, nei kul-ijau tveriasi, jeigu da nėra 
kasvaidžių, nors franeuzai 
jau kelis kartus to reikala
vę., Tų kazokų esą 20,000 ir 
jiė stovį dabar čadaljoj, 
apie 30 angliškų mylių nuo 
Konstantinopolio. Kuomet 
vyriausioji franeuzų komi
sija liausis jiems maistą tei
kus, tai nuo Konstantinopo
lio jų nesulaikysi.

Paskui yra da Kubanės 
kazokų ir paprastų rusų ka
reivių, kurie gyvena išmėty
ti po visą Galipolio plotą. 
Visi jie tarnavo Vrangeliui 
ir visus juos franeuzai su 
amerikonais parvežė Turki- 
jon.

Apskaitoma, kad nema
žiau kaip 50,000 rusų pri
klauso dabar nuo Konstan-

UŽMUŠĖ VYRA IR UŽ
MIRŠO LAVONĄ PO 

LOVA.
Kansas City, Mo. — J po

licijos nuovadą čia atėjo mo
teris ir pasisakė užmušusi 
kotelyje vyrą sąvaitė laiko 
atgal. Policija nuvyko į ho- tinopolio ir jo apielinkių. Jie 
telį, kur ta moteris gyveno, baisiai neapkenčią francu- 
ir ištiesų jos kambaryje ra-; zų, ir ta neapykanta apsi
eiti po lova nuogą negyvą vy-reiškianti net pas augštes- 
rą. Moteris sako, kad ji ži-jnius rusų oficierius. Jie py- 
nojo jį tiktai kaipo ”Fren- kstą, kad dėl franeuzų jiems 
d”. Ji nakvojusi su juo, pa-;dabar reikia tiek daug var- 
skui susiginčyjusi. Laike tų igo kentėti. Tuo pačiu laiku 
gjnčų ji nušovusi jį ir paki- j turkai irgi labai nepaten- 
šusi po lova, ir paskui už-kinti sąjungininkais, kurie 
miršusi apie tai. Ji pasisakė Į užgrobė jų sostinę ir savo- 
esanti Lilijana McGill, 29 m. i tiškai tenai šeimininkauja, 
amžiaus. Jos meilužis buvęs; Todėl Konstantinopolio tur- 
25 metų amžiaus. . kai pradeda aiškiai krypti

ATSIDARĖ NAUJAS 
LIETUVIŲ BANKAS.

Šiomis dienomis New Yor- 
ke, po N r. 294 Eighth ave- 
nue, atsidarė Baltic Statės 
Bankas. Tai yra naujas bana
lias, kurį kontroliuos vieni 
lietuviai.

į kai pradeda aiškiai krypti 
nacionalistų pusėn.

Nacionalistų gi valdžia 
Angoroje eina ranka ran
kon su Maskva ir nėra abe
jonės, kad požeminiai jos 
keliai Konstantinopolyje 

jyra pavesti bolševikų agen- 
• tams. Sąjungininkai tatai 
1 nujauėią, todėl ant vietos 

spaudos jie turi uždėję ašt
riausią cenzūrą ir uoliai 
saugoja visus Konstantino
polio tiltus, peržiūrėdami

SINGERIS NUMUŠĖ 20
NUOŠIMČIŲ ALGOS.
Singerio siuvamųjų maši- kiekvieno asmens pasportą, 

ihj kompanija Elizabethc, kad bolševikas kartais ne- 
N. J., numušė savo darbi- praspruktų.^ Bet miesto gy- 
ninkams 20 nuoš. algos. Pas ventojai bolševikams simpa- 
ją dirba 8,000 žmonių. ‘tizuoja, todėl sąjungininkų

susitvėrus.
Kemalo vadovaujami tur

kų nacionalistai visi kaip 
vienas stoja už bolševikus ir 
duoda jiems pilną laisvę va
ryti savo agitaciją tarpe 
Turkijos gyventojų. Nors 
nėra galimas daiktas, kad 
komunizmas pas turkus pri
gytų, nes didžiuma jų susi
deda iš kaimiečių, tečiaus 
laikina politinė sąjunga 
tarp jų gali būt sudaryta.

Ačiū bolševikų teikiamai 
pagalbai, turkų iacionalis- 
tai pastaruoju laiku labai 
sustiprėjo ir prieš sąjungi
ninkus pasistatė labai ka
ringi, ypač prieš anglus, ku
riuos jie skaito didžiausiais 
savo neprieteliais. Per Sanr 
suno uostą, kuris yra nacio
nalistų rankose, bolševikai 
siunčia jiems ginklų, amuni
cijos ir kitokių karės reik
menų. Angoros mieste, Ke
malo valdžios sėdyboj, bol
ševikai 'leidžia savo propa
gandos laikraštį turkų kal
boj ir.platina jį po visą Tur
kiją.

Esant tokiems draugiš
kiems santikiams su Turki
ja, bolševikai dabar kontro
liuoja pakraštį beveik anie 
visas Juodas Jūres, išskvru' 
tiktai nežymų sklypą, kurį 
užima Rumunija, Bulgarija 
ir sąjungininkai Konstanti
nopolyje. Nors sąjunginin
kai turi ant Juodųjų Jūrių 
kariškų laivų ir kaip įmnny 
darni saugoja, kad bolŠT”* 
kai nesiustų turkams pa"-’ 
bos, bet iki šiol tos pagaPr 
sustabdyt da negalėjo.

KAIZERIENĖ MIRS
Iš Olandijos pranešama, 

kad buvusio Vokietijos kai
zerio žmona tenai sunkiai 
serganii ir mirtis esanti jau 
neišvengiama.
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VELNIŠKA POLITIKA.
Lietuvos klerikalų (krikš

čionių demokratų) leidžia
mi laikraščiai „Laisvė” (Nr. 
9) ir „IJetuva” (Nr. 267) 
šaukia galąsti ginklus ir 
rengtis i mirtiną kovą, nes 
rusai rengia savo „želigovs- 
ki.”

„Socialdemokratas” (N r.
33) klausia, ką visa tai reiš
kia, ir sako:

"Rusai bolševikai Vilnių 
Lietuvai pripažino ir atidavė. 
Lenkų gi Želigovskis Vilnių iš 
Lietuvos atėmė ir neatiduoda. 
Ir nors neatiduoda, bet vistik 
franeuzo Chardigny pastango
mis karas tarp Lenkų ir Lietu
vos sustabdyta. Varšuvon iš
važiavo lietuvių delegacija to' 
liau derėtis.

"Nustota kariauti su tuo, 
kuris laiko Vilnių užėmęs ir 
nenori atiduoti, o pradedama 
grasinti tam. kurio da nėra.”
Kodėl gi krikščionių de

mokratų kontroliųjam.a Lie
tuvos valdžia taip keistai 
elgiasi ? Kodėl klebonijos 
partija šaukia „galąst gink
lus” prieš rusų „Želigovski," 
kurio visai nėra, o su lenkų 
Želigovskiu, kuris turi užė
męs Lietuvos sostinę, per
traukė karę ir pradeda bu
čiuotis ?

„Socialdemokratas” spė
ja, kad tautinė Lietuvos 
buržuazija čia taikosi prie 
Tautų Lygos politikos, šita 
Lyga, kaip žinia, yra Įkurta 
daugiausia kovai su revoliu
cine Rusija. Ji dabar imasi 
plebiscitą Vilniuje daryti ir 
rengiasi siųsti tenai savo 
kariumene. Nėra abejonės, 
kad po plebiscito priedanga 
ji bandys Įtaisyti Vilniuje 
sau naują papėdę prieš Ru
siją ir. surinkus tenai „balt- 
gvardiečius,” vėl pastatyti 
koki nors „VrangelĮ.” Bol
ševikai, žinoma, nelauktų, 
pakol jų pašonėj susikurtų 
naujas kontr-revoliucionie- 
rių lizdas, ir pūlių ant juo
dašimčių pirma, negu jie su
stiprėtų. Tada, žinoma, gud
rioji Tautų Lyga pasiūlytų 
lenkams, lietuviams, lat
viams ir kitiems savo pagal
bą ir lieptu jiems „gintis 
nuo užpuolimo.” Ji jau da
bar be poliovos skelbia, kad 
bolševikai koncentruoją sa
vo kariumenę ir rengiasi 
pulti Lenkiją ir Pabalti jos 
šalis. Vadinasi, Tautų Lyga 
stengiasi suvienyti šitas ša
lis prieš Rusiją. Todėl tarp 
lenkų ir lietuvių tapo su
stabdyta karė, ir todėl Lie
tuvos buržuazija su kuni
gais jau pradeda šaukti „ga
ląsti ginklus’’ prieš Rusijos 
darbininkų respubliką.

Šitokią politiką „Socialde
mokratas” vadina „velniška 
politika.’’

Tą pati beveik rašo ir 
„Darbininkų Žodis” (Nr 7), 
prof. sąjungų organas:

”Gen. Želigovskio avantiū
ra Vilniuje ir sudarymas vidu
rinės Lietuvos—tai padaras 
dvarininkų Lenkijos, nukreip
tas svarbiausia prieš' Sovietų 
Rusus, paskui prieš Lietuvą. 
Prancūzijos kapitalistai nieku 
budu nenori atsisakyti nuo 
avantiūrų prieš Sovietų Rusus. 
Jeigu šiandien Želigovskis So
vietų Rusų nepuola, tai tik dėl
to, kad bijosi. Bet aišku, kad 
pasitaikius progai Želigovskis 
tą darys... Vilniuje reakcija 
susuko kontrevoliucijos lizdą 

< prieš socialistinę Rusiją, štai 
delko Europos žandaras. Pran
cūzija rėmė Želigovskio avan
tiūrą. štai delko Vilnius tupėjo 
būt atimtas iš Lietuvos ir ati
duotas Lenkijai... rikos valdžiai

"Lietuva pasirašė karo pa- Į Prancūzijoj amuniciją. Ta 1 X I “ , , 1*. t * A. I 1 ■» • ■» *• , •

"Pasirašymas karo paliaubų 
su želigovskiu duoda Lietuvai 
naujų perspektyvų: Antanta 
toliau rems, gal pripažins de 
jure: nors už tai gal prisieitų 
kartu su lenkais kovoti prieš 
Sovietų Rusiją..."’
Kad Lietuvos „kramolos 

malšintojai” turi tokių pie
nų, tai labai galimas daik
tas, nes i 
tarnauti despotizmui —tai 
jų prigimtis. Tečiaus ar jie 
drĮs kišti savo nagus i ugni, 
kad išgraibius francuzų 
nlutokratams keptu bulvių, 
tai sunku tikėti. Kolčakas, 
Judeničas, Denikinas, Vran- 
gelis ir visa eilė kitų juoda
šimčių. kurie bandė tas bul
ves graibyti, labai skaudžiai 
savo nagus nusidegino. Ne
reikia būt nei pranašu, kad 
be apsirikimo pasakyti, jog 
lygiai toks pat likimas butų 
ir Lietuvos atžagareiviams, 
jeigu jie pasiimtų tų nabaš- 
ninkų rolę.

KUNIGŲ DARBELIAI 
PITTSBURGE.

i Šiomis dienomis Pittsbur- 
ge buvo „dvasiškų tėvelių” 
Sutkaičio ir Kazėno byla su 

! parapijonimis, kuri kilo iš 
j nesutikimų deki pinigų ir 
apyskaitų. Negana to, kuni
gai laikė lietuvių parapijos 
mokykloj lenkę mergą lietu- 
vių vaikams mokinti, šita 
kunigų favoritė syki suplė
šė ir sumynė mokykloj Lie
tuvos vėliavą. Lietuvės mo
teris nubėgusios mokyklon

remti reakciją ir len!iJ užtai apkūlė. Dėl šito
• i

į

DARBO” REDAKTORĖ 
PASITRAUKĖ.

M. Undžiuvienė, lietuvių 
rubsiuvių organo "Darbo” 
redaktorė, rezignavo iš savo 
vietos, nes jai nepatinka, 
kad laikraštis kontroliuoja
mas "iš viršaus.’’ Ji norėtų 
"kontrolės iš apačios.” Gir
di:

” 'Darbas’ leidžiamas darbi
ninkų pinigais, todėl jis priva
lo būti vedamas tokioj dva
sioj, kokioj pageidauja patys 
darbininkai. Laikraščio pa
kraipą turėtų kontroliuoti iš 
apačios, o ne iš viršaus.”
Well. ji yra moteris...

LIETUVOS. SKOLOS.
Kadangi Amerikoje Lie

tuvos paskola nelabai seka
si, tai Lietuvos valdžia nuta-. 
re užtraukt "nepaprastą vai-j 
stvbės išdo paskola” Lietu-; 
ves viduj. Kiek valdžiai pasi 
seks tarp pačių Lietuvos 
žmonių paskolos sukelti, 
sunku pasakyti, bet ji nori 
sukelti 100.000,060 auksinų, 
šitą paskolą valdžia ketina 
atmokėti i trejis metus, ir 
procentus už ją moka iš kal
no.

Rašydama apie šitą pas
kolą. „Sandara’’ sako:

"Bruselyje, viso pasaulio fi- 
nansistų susivažiavime, Lietu
vos Finansų, Prekybos ir Pra
monės ministeris Galvanaus
kas parodė, kad Liet, turi ma
žiau nuo žmonių galvos skolų, 
kaip kokia nebūk šalis, karės 
kokiu nors budu pasiekta. Pir
mutinė Lietuvos paskola Į 
arba bonai buvo užtrauktai 
metams ir pusmečiui—30 mili
jonų auksinų. Nuo liepos 15 d. 
Lietuvos valdžia pradėjo atpir- 
kinėti tuos bonus, visus pus
metinius atpirko, o iš metinių 
liko neatpirkta tik 3 milionai- 

”Pas Amerikos lietuvius pri
siskolinta (parduodant LLP. 
bonus) už 60 milionų auksinų, 
taigi išviso Lietuvos skolos da
bar yra tik 63 milionai auksi
nų. Kad Įvyks dabartinė Ne
paprastoji valstybės iždo pas
kola. tai Lietuvos visa skola iš
neš 163 milionus auksinų. Skai
tant Lietuvoje 5 milionus-gy
ventojų. tai ant žmogaus pa
reina po 33 auksinus skolos. 
Lenkijoje ant kiekvieno žmo
gaus pareina po 7,000 lenkiškų 
auksinų skolos, arba, pakeitus 
i lietuviškus auksinus, ant 
kiekvieno lenko galvos po 2,- 
000 lietuviškų auksinų skolos.” 
Bet amerikiečių laikraš

čiai nesenai rašė, kad Lietu
va da nėra užmokėjusi Ame- 

už pirktą

baubas su želigovskiu. Lietu- į .-kola siekianti $1,500,000, 
va sutiko daryti 'vidurinėje’ kas dabartiniu kursu reiškia 
Lietuvoje plebiscitą, nors Lis apie 75.000.000 auksinų. Tai- 
reiškia išsižadėjimą Vilniaus, gi išrodo, kad Lietuvos sko- 
Lietuva negali padaryt su So
vietų Rusiją Sąjungos.

Įlos yra daug didesnės, negu 
p. Galvanauskas sako.

•dyt to negalės, kunigai da
bar pasirūpino bylą panai
kinti. Ir dabar, 4 sausio, ka
da ji buvo iššaukta, tuojaus 
buvo panaikinta.

Į O kas gi dabar užmokės 
nuskriaustiems žmonėms 
už pasidariusias lėšas, už 
žaizdas ir kitokias skriau
das?

MUSTAFA K EMA L TY- I 
Č1OJASI Iš LLOYD 

GEORGE'O.
Turkų nacionalistų vadas į 

Mustafa Kernai, kuris išvien j 
su Rusų bolšev. eina prieš „ ____ _
Angliją ir Franciją, nusiun- Į čia1 istinės” spaudos, trejus 
tė Anglijos premjerui Lloyd; melus vis giedojo, kad Tary-

Buržuazinė spauda, ku-caro skolų sąskaiton, blaš- 
riai „turavojo” ir dalis „su-: kos savo silpnybėj irnusimi- 

■ nime, gamindama naujas 
prieštarybines kombinaci
jas be vilties dėl jų pasiseki
mo. Tik gudrus anglų-ame
rikiečių kapitalas, apskaity- 
damas dalykų padėti, pra
dėjo prekybos operacijas su 
Tarybų respublika, tikėda
mos Įskiepyti mums buržua
zinę bacilą ir taip padaryti 
mus nepavojingais kapitali
stiniam pasauliui. Francija 
savo silpnybėj jieško išėji
mo, •nežinodama, kas konk
rečiai daryt. Tarybų respu
blika žino, kas daryt. Kiek
vienas mėginimas jai truk
dyt bus vėl sumuštas.”

Bet kapitalistų „baltieji 
dievai” —kapitalistinės val- 

jdžios dar vengia pripažinti 
i Tarybų Rusų valdžią. Dar 

„augšte- 
rezerve.”

bų Rusai žlugs, nes RusuoseGeorge’ui pajuokianti laiš
ką, dėkodamas jam už su- badas, netvarka, sukilimai; 
teiktą turkų, nacionalistams 
pagalbą. Anglija kariauda
ma prieš juos ištikrujų daug 
jiems pagelbėjo, nes, kaip 
Kernai savo laiške nurodo, ji 
pristatė armėnams 40,000 
karabinų ir daugybę kari
nės medžiagos, kad armėnai 
turėtų kuo mušti bolševikus 
:r turkų nacionalistus. Tuo 
tarpu armėnai padarė su 
turkų nacionalistai taiką ir 
visus Anglijos ginklus ati
davė turkams.

Turkijos nacionalistai yra 
Turkijos „bolševikai.” Jie 
jau turi Įsitaisę savo val
džią, turi gana didelę armi
ją ir veda atkaklią karę, kad 
išvijus iš Turkijos sąjungi
ninkus. Senoji Turkijos val
džia su sultanu priešakyje 
dabar tupi Konstantinopo
lyje. Ji neteko jau nei armi
jos, nei žmonių, ir norėtų su 
nacionalistais taikytis, bet 
šitie jau nelabai nori su ja 
kalbėtis.

Nacionalistai jau sušaukė 
savo seimą ir tas seimas pa
skyrė Mustafa Kernai vy
riausiuoju nacionalistų ar
mijos vadu.

SUBANKRUTYJO 8,881

proletariato diktatūra, kuri 
nesanti kas kitas, kaip tik 
komisarų valdžia, visiems 
Įkyrėjusi. Ir trynė rankas iš 
džiaugsmo kapitalistai, bur
žujai, Įvairių rūšių pardavi- 
kai, „krikščionys” ir „demo
kratai.” Bet Tarybų Rusai 
nežlugo. Juos palaiko Rusų 
darbininkų ir valstiečių ma
sės, palaiko visi susipratę 
organizuoti visų kraštų dar
bininkai, kaipo socializmo 
avangardą, kaino pirmuo
sius kovotojus dėl socializ
mo tvarkos pasauly.

Kai rusai suspaudę rau
doną kumšti sudavė gerai . . -. - . 
kam reikia, pasaulinė bur-Į83“?1 1^os.,sav.°.. 
žuazija aprimo jr pradeda1 .. . .
derėtis. Nekalta apsimetusi i ^3^ (ar pavyks h rancijai .<ą 
nori Įlist i Rusus, gauti Įvai-'”ors _stigalvot, kad ir nau
dų koncesijų, Pirkliauti ir*}38 .B3^3130 respubli- 
naucioti Rusu turtus. pjr. kas įpainioti į kaią su įary- 
mieji Įlindo Amerikos mili-1!?? Rusais- Burzuazmes 
arderiai, paskui juos smun-1 sąjungos Konferen-
ka anglų kapitalistai. vaipy-'cDa. Ženevą nenori atsisgy- 
damies ir niurnėdami slen- nuo Rusų vaistjbių—
ka artyn francuzų bankie- ■ Lietuvos, Lam ir kitų pn- 
riai. žadama leist pasipelnyt
Rusuos ir nabagams vokie- butų Rusų daliji-
cių kapitalistams. Per tre
jus metus tie visi plėšrus ka
pitalistai mėgino užsmaugti 
revoliucinius Rusus, palaikė 

'•», neleido Įvežti i Ru
sus jokių reikalingu rusams

LIETUV A TURTINGA 
KIAUŠINIAIS.

Apie Lietuvos prekybą 
kiaušiniais „Sietynas” Nržl 

• šitaip rašo:
"Praėjusi sezoną kiaušinių 

supirkinėjimas prasidėjo tik
tai gegužės mėn. viduryje, o 
pirmi kiaušinių transportai iš
ėjo užsienin tiktai birželio pra
džioje. Tokiu budu ši metą su 
kiaušinių išvežimu pavėluota 
daugiau ne 3 mėnesiai. Bet pa- 
pavėlavus, eksporto pradžią, 
pirkliai sugebėjo išvežti užsie
nin gan dideli kiaušinių skai
čių. Esamomis žiniomis, vien 
tiktai ’Ekstraso’ firma išvežė 
virš 9 mil. kiaušinių, kiti pirk
liai gautais leidimais išvežė to
ki pat skaičių. Nėra žinių, kiek 
išvežta nelegaliniu budu. 'šmu
geliu,’ bet galima drąsiai pasa
kyti. kad išvežtų ‘pro sali’ mui
tinių (ypač per Jurbarki?) 
kiaušinių skaičius siekia kelių 
milionų. Tokiu budu. bendras 
išvežtų per 6 mėn. kiaušinių 
skaičius siekia mažiausia 20 
milionų.”
Kiaušinių kainos prasidė

jo su 60 skatik., sako „Siety
nas,*’ ir pamažu kildamos 
pasiekė 1 auksino ir 50 ska
tikų. Priėmę 90 skatikų kai’

incidento santikiai tarp pa-' 
rapijonų ir kunigų da labiau 
paaštrėjo. Ir kada 27 birže
lio pereitų metų parapijoms 
susirinko parapijos salėn,, 
kad pasikalbėjus, kaip kovo
ti su kunigais toliau, kuni
gai pašaukė policiją, reika
laudami, kad ji šitą „bolše
vikų” mitingą išvaikytų. Isi- 
vaizdinkit sau kunigų dorą: 
šaukia i Dievo namus gink
luotą spėką ir skundžia ka
talikus „bolševikais” esant!

Kadangi tai buvo tais lai
kais, kuomet „bolševiko” 
vardas sujudindavo visas 
valdžios jėgas, tai policija 
atpiškėjo apsiginklavus nuo 
galvos iki kojų ir nieko ne
laukdama pradėjo skaldyti 
nekaltiems žmonėms galvas. 
Daug katalikų buvo sukru
vinta, tarp jų nemaža ir mo
terų. Beto da apie 200 žmo
nių buvo areštuota ir nuga
benta policijos nuovadom

Kunigams, kurie buvo Įs
kundė tuos žmones „bolševi
kais” ir „radikalais,” dabar, _____5_______ T _..
žinoma, reikėjo eiti valdžiai po apskritą kiaušinio kainą, 
i liudininkus ir prirodyti.' 
kad tie žmonės ištikrujų yra 
"bolševikai.” Žinodami, kad, 
jie valdžiai melavo ir priro-

t

I

sako tas laikraštis, rasime, 
jog kiaušinių eksportas pe
reitais metais davė Lietuvai 
22.000.000 auksinų.

FIRMA. ,, , ,
Bėgiu 1920 metų Suvieny- i -

tose Valstijose subankrutijo įs ... . x. .
iš viso 8,881 firma, palikda- I l>r^kių, visokiais neleistinais 
mos $295,121,805 skolų. Tai i^į^jėjnė desmiuosius re- 
vra 2,000 bankrutų daugiau, 
negu metai pirm to.

Keleivio” Bendrove

PLENAS POPIEROS DIRBTUVEI.

BENDROVĖ INKORPORUOTA MASSACHl SETTS VALSTIJOJ. 
VALDŽIOS UŽTVIRTINTA KAPITAUZACIJA....... §250,000.00
ŠĖRŲ KAINA.......... ............................................................... $5.00

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

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

„Keleivis” gi keliaus po Ameriką kaip keliavęs. Nuo Naujų Metų jis 
jau pereina Į Bendrovės rankas su visa spaustuve, mašinom, namu, kny
gom, krautuve ir visu bizniu. Jo savininkais tuomet bus šėrininkai, kurie 
nusipirks „Keleivio” Bendrovės šėrų. Tie 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” BENDROVĖS. Vėliaus šėrų gal nebelikti, arba jie gali pabrang
ti. Daugelis užsirašė jau po 20 ir po 40 šėrų. Vienas paėmė net 200.

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

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

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

Aš, žemiau pasirašęs, šiuomi pranešu, jog aš noriu būt „Keleivio” 
Bendrovės nariu. Tuo tikslu aš užsisakau ......... šėrų, po $5.00 Šeras, ir 
prisiunčiu $.........  Meldžiu Įrašyti mane Į Bendrovės narių skaičių ir
prisiųsti mano Šerus.

Vardas ir pravardė ..............................................  '............
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mas—Rusų neatsiklausus, 
i Tiesa. Tarybų Rusų valdžia 
pripažino tų valstybių ne
priklausomybę. Bet, jei 
"'tautų sąjunga” tai patvir
tins, ką Tarybų Rusų val
džia pripažino, tai išeina, 
kad ji pripažista ir pačią 
Tarybų Rus^ valdžią... Tai
gi vis dar tūpčioja, kaž ko 
laukia.

Buržuazinė „tautų sąjun
ga” gali būti rami. Naujai 
isikurusių nepriklausomų 
Pabaltmario ir kitų valsty
bių darbininkai nieko gero 
iš jos niekuomet nelaukė ir 
nelaukia. O Tarybų Rusus 
„pripažint’' kapitalistinių 
valstybių valdžias prispirs 
patys tų valstybių darbinin
kai. ,

Kas link Įpainiojimo Pa
baltmario respublikų Į karą 
su Tarybų Rusais teisingai 
rašo latvių kareivijos oficio- 
zas „Latvijos Kareivis”:

’» Prie dabartinių aplinky
bių Tarybų diplomatijos pa
dėtis be palyginimo geresnė 
negu spalių mėn. ir Joffe be 
abejo pasirūpins daug pa
taisyti, kas jam nevyko per 
derybas spalių mėn. Tuo pa
čiu laiku lenkai turi visą ei
lę vidaus uždavinių, kurie 
spiria juos greičiau likvi
duoti karą. VrangelĮ sumu
šus likviduojami visi kiti Ta
rybų Rusų priešai. Ir netoli 
ta diena, kada visa kova 
frontuose bus baigta.

Veltui tikisi kai kurie po- 
litikanai, kad jaunosios res
publikos pasiims policijos 
rolę saugot vakarų Europą

i akcininkus, kontrevoliuci- 
’lnius sukilėlius, caro genero
lus; neleido darbininkų ir 
> valstiečių Rusams ramiai 
'gyventi ir dirbti, kurti nau- 
iją visuomenės gyvenimą so- 
1 cialistiniais pamatais—ir
Įpirštais rodė: žiūrėk. Tary
bų Rusuos badas, netvarka, 

1 anarchija. sukilimai, jie 
įnuodija visam pasauliui orą, 
Įjuos reikia išnaikyt, „likvi- 
duot"! Bet milžiniška revo- 
Įbucinių Rusų darbininkų ir. 
i valstiečių jėga, tvirta, galin- 
; ga revoliucinė organizacija 
į atrėmė visus puolimus. So- 
i cialės revoliucijos obalsis 
i rado užuojautos ir pritari
mo viso pasaulio susipratu
siuos darbininkuos ir jų or
ganizacijose, — buržuazija 

i nusileido. Bolševikams
VrangelĮ sutriuškinus iš

• Krymo papūtė karšti vėjai, 
ir buržujų širdis suminkštė- 
ijo. Nebesmaugt Rusų, bet
• nirkliaut su jais, gerai api-
• plėšt, kur galima gerai iš jų 
pasipelnyti!

Į Teisybe rašo „Pravda” 21 
!d. lapkričio straipsny „Ke- 
ilias Į naują laimėjimą”: 
„Raudonoji armija savo lai- 
Įmėjimais vis tik pramušė 
: kapitalistų blokadoj skylę. 
Mes statom sau tarptauti
nius uždavinius musų revo- nuo bolševikų. Jaunosios re- 
iliucijoj. Jei laimėjimais rau- spublikosir be tojau daug 
Įdonajam fronte mes priver- aukojo vakarų Europai ir, 
i tėm kalbėtis su mumis po
pins bankierius, tai sutvir- 
Į tindami musų vidaus padėti, 
mes sutvirtinsime santikius 
su valstybėmis. Jos bus 
mums labiau sukalbamos, 
bet juo mažiau jos susikal
bės su jų pačių darbininkais. 
Dabar mes turim kurti nau
ją pasauli, naujais pagrin
dais. Kelias i naują laimėji
mą eina per darbą, per so
cialistinę kūrybą.” Kitam 
straipsny tas pats laikraštis 
rašo: „Visi skubina pradėti 
su mumis prekybą. Bet buvo nutarę andai apskelbti 
Prancūzija, skolinus miliar- generalj streiką. Premjeras 
dus caro valdžiai ir baltie- Avarescu tuo tarpu buvo 
siems generolams nenusira- užsienyje. Sugrįžęs namo ir 
mino ir tebetaiso naujas kil- 
pas. Dėlto pereidami Į tai
kos vėžes mes vienoj rankoj 
laikysim kuji. kitoj šautu
vą.” Gruodžio 1 d. toliau ra
šo: „Francija nenori nusira
minti pagauta gobšumo nu
lupti nuo rusų darbininkų ir 
‘valstiečių septynius kailius likos pasmaugtas.

padarydamos su Tarybų 
Rusais taikų, jos nuo tos ne
dėkingos rolės visai atsisa
kė. Ateity mes privalome 
žiūrėti i Tarybų Rusus, kai
no Į valstybę, ir musų politi
kos santikiai turi priklausy
ti nuo to, kaip Rusai žiuri Į 
musu nepriklausomybe.

(”Soc.-d?’)

KAIP REAKCIJA RUMU
NIJOJ PASMAUGĖ 

STREIKĄ.
Rumunijos darbininkai

pasitaręs su kitais ministe- 
riais, jis tuojaus apskeR ? 
karės stovi ir Įvedė visoj ša 
lyje žiauriausią cenzūrą. 
Socialistų vadai, kurie orga
nizavo streiką, tuojaus buvo 
areštuoti ir uždaryti kąlėji- 
muosna. Tuo budu streikas
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©

NORWOOD, MASS. 
Visko po biskį.

Pi •i oš pat Kalėdas ištruko 
čia vieno lietuvio biznie
riaus geras darbininkas. 
•Jeigu kam pasisektų jį su
gauti, tai 
Market.

NORUOOD, MASS.
Diskusijos ir prakalbos.
9 d. sausio čia atsibuvo 

diskusijos, parengtos Lietu
vos Piliečių Sąjungos. Išsyk 
buvo pastatyta tema: "Ar 
Lietuvos ♦ Misija 
mai atlieka savo 
Kadangi niekas 
prieš misiją, tai 
likosi uždaryta,

G1LLESPIE, ILL.
Tragedija lietuvių šeimynoj

• 6 d. sausio čia -nusišovė
Jonas Keidošius. Jisai buvo 
vedęs, paliko pačią ir 4 vai- 

■ kus. Priežastimi šios saužu 
dystės buvo nesutikimas šei
mynoj ir girtuoklystė.

Jonas Keidošius mėgdavo 
gerti. Kartaisegerdavo per 2 
ar 3 dienas ir visiškai namo 
nepareidavo. Kuomet pra
leidęs pinigus sugrįždavo, 
tad kildavo šeimynoj bar
niai ii- muštynės. Pastaruo
ju laiku jisai pradėjo sakyt 
savo pačiai, jogei negyven
siąs. Delei tos priežasties 
pati paslėpė jo revolverį.

Tą vakarą prieš nusižu
dymą parėies iš darbo jisai 
su savo pačia gerokai apsi
barė. Po barniui jisai aplei
do stubą ir nuėjo pasikalbėt 
su savo- pažįstamu policma- 
nu. Kada policmanas nuėjo 
aovalyt miesto svetaine, sy
kiu su iuo nuėjo ir Keido
šius. Policmanas paklausė 
jo: "Kode! tu taip ilgai šią
nakt neini namo?" —”Aš 
visai nemanau eiti namo,"— 
atsakė jisai policmanui. 
Kuomet policmanas, eida
mas prie darbo, išsiėmė sa
vo revolverį ir padėjo ant 
stalo, Keidcšius paėmė tą 
revolverį ir paleido sau šūvį 
j kaktą. Buvo dar gyvas 
apie valandą laiko, bet kal
bėti jau negalėjo ir 3 vai. ry
te pasimirė. Jo kišeniuj bu
vo a 
tas Baltrušiui. Tenai 
kitko yra įvardytas 
burdingiei ius J. V. 
raštely buvo parašyta: "Jei
gu karsite mane, tai pakar
kite sykių ir mano burdin- 
gierių V.” Iš to sprendžia
ma, kad jis rengėsi nužudyt 
savo pačią. Kuomet burdin- 
gierius buvo apie tai pa
klaustas, tai jisai atsakė, jo
gei Keidošiai visuomet buvo 
jo kišeniuj ir dabar jam esą 
skolingi 200 dolerių.

Velionis prigulėjo prie šv. 
Juozapo ir'Vytauto draugy
sčių, kurios nupirko jam po 
vainiką ir palydėjo i kapus. 
Airių kunigas priėmė jį 
bažnytėlėn ir dar pamokslą 
pasakė. Aiat už dolerį viskas 
galima. Vargdienis.

VVATERBURY, CONN.
Prakalbos ir "rrrevoliurio- 

n i erių” lapeliai.
2 d. sausio buvo surengtos 

prakalbos senosios LDLD. 
28 kuopos. Kalbėjo adv. F. 
J. Bagočius ir So. Bostono.

Vietos "rrevoliucionie- 
riai,” išgirdę apie rengia
mas adv. Bagočiui prakal
bas, pradėjo iškalno darbuo
tis. Atspausdino purvinus 
•apelius, užvaikytus "Dar
bininkai apsvarstykite” ir 
prieš prakalbas visur juos 
dalino. Einant žmonėms Į 
prakalbas, komunistėliai, 
pasislėpę už kampų ir už 
medžių, mėtė žmonėms tuos 
lapelius. Tai mat koki iš jų 
revoliucionieriai, neišdrįsta 
nei savo veido žmonėms pa
rodyti !

Vienas tokių lajielių pa
kliuvo Į rankas ir kalbėtojui 
adv. Bagočiui, kuris prieš 
visą publika perskaitė ii iš
tisai ir aiškiai nurodė tų 
Uetuvių išgamų darbus.

Adv. Bagočiaus prakal
bos, kaip paprastai, taip ir 
dabar sutraukė daugybę 
publikos ir visiems labai pa
tiko. Nepaisant kad Įžanga 
buvo didelė, net 25c. y patai, 
oublika netilpo i svetainę, j 
Pasibaigus prakalboms, kal
bėtojas prašė, kad jam už
duotų klausimus. Nors pub
likoje matėsi kel? slapukai, 
bet su klausimais pasirodyt 
jie neišdrįso.

Dar porą žodžių noriu 
nasakvti apie prakalbas, 
kurios atsibuvo 19 d. gruo
džio. šias prakalbas rengė 
LŠS. 34 kuopa. Kalbėjo tei
sių studentė iš Bostono 
draugė Z. Puišiutė. Publi
kos buvo pilna svetainė ir 
visi buvo užganėdinti, išsky
nus tulus komunistėlius, ku
rie po prakalbai buvo pašo
kę su savo klausimais. Vie
nok kalbėtoja tuos straksė- 
tojus lengvai nuramini).

Rartininkietis.

joms, ėjo jie per svetainę 
narių jieškodami. Ir kad 
nors ant juoko butu bent 
vienas prisirašęs, 
pakabino, 
sakė.

'Poliaus 
statė koki 
ir ištikrujų publiką turėjo 
iš jo juokų: šveplas, žodžius 
taria taip keistai, kad publi
ka juokais nenusilaiko. Pa- 
veizdan, progresą jis vadi
na ulioglesu, Sleževičių—či-

*......... -Čiš-

tuvos ožkas ir apie visus 
"žemių kamuolius.” Tečiaus- 
dabar jau pradėjo šiek tiek 
ir unijos reikalus svarstyti. 
Bet Mockaitis vistiek neap
sieina nepludęs unijos virši
ninkų, kam jie ne komunis
tai. Jeigu tų viršininkų vie
toje butų Mockaitis, tai kad 
ir kas diena su bosienėmis 
automobiliais važinėtų ir jx> 
kotelius trintųsi, komunis
tai sakytų, kad tai dėl ‘Ty
čiojo Internacionalo” labo.

Bet nežiūrint kaip komu
nistai unijos viršininkus 
dergia ir kriaučių vienybę 
ardo, nežiūrint kaip jie pro- 
vokatoriškuose savo lape
liuose darbininkus siundo, 
kriaučių kova su kapitalis
tais bus laimėta.

žardis.

BROOKLYN, N. Y.
Rubsiuviai pasiryžę kovą 

laimėti.
"Keleivyje” buvo rašyta, 

kad Brooklyno rubsiuvių 
unijoj vadovauja "komunis
tai,” ir tai dar tokie, kurie 
daugiau nieko nesupranta, 
kaip tik rumbes prasyti, ir 
ant susirinkimų atėjus plūs
ti kitaip manančius žmones. 
Tas, žinoma, tiems rumbių 
prašytojams labai nepatiko, 
nes teisybė visuomet karti. 
Ypač tas nenatiko jų vadui 
Mockaičiui. Taigi 3 sausio 
tie rumbiniai, skiepuose su
siorganizavę, atėjo į kriau
čių unijos ” susirinkimą ir 
pradėjo aiškinti, kad juos 
čia skundžią valdžiai, vadi
ną komunistais ir tt. Kada 
šitas klausimas pakelta, jie j 
pradėjo skaityti ir tas ko-j 
respondencijas, kur apie 
juos buvo rašyta. Pradėjus 
jiems skaityti, susirinkusie
ji taip kvatojo, kad visko' 
negalima buvo ir girdėti, ką _ _
jie skaito. Iš visų pusiu gir-Aus ant naujų metų, tai ir aš 
dėjosi žodžių: "Teisybė pa-;turiu šį-tą pasakyti iš mano 
rašvta!” "Tikra teisybė!” itirinėjimų.

Pabaigus skaityti ”Kelei-Į Mano raportas bus apie 
vyje” ir "Vienybėj Lietuv- Cambridge’aus lietuvių vi- 
ninkų” tilpusias korespon- suomenišką judėjimą, kaip 
dencijas, buvo pakeltos dis- tai: apie draugijas, kuopas 
Rusijos šituo klausimu. Ir ir daugiau žinomas pavie- 
kiekvienas diskusavusiujų, nes ypatas.
išskyrus - tik komunistus,; Draugijos. Lietuvos Sūnų 
aiškino, kad korespondentai pasižymėjo nuoseklumu; 
rašo teisybę, kad prieš dar- Lietuvos Dukterų ir Sūnų— 
bininku organizaciją tenai didesne meile linkui savo 
nieko nėra pasakyta. Maty-'kairės; Jaunuomenės drau
damas, kad komunistams gija —besistengimu, bet ne- 
niekas nepritaria, Mockaitis galėjimu išlysti iš po bažny- 
taip įnirto, taip ėmė žvie-Ainio skiepo; Juozapinė — 
giančiu balsu rėkti ir blaš- gausiomis Lietuvai aukomis 
kytis, kad net Vainienės jr nuolatiniu urzgimu ant 
"naminė” 'pradėjo per jo dievo tarno; Joninė—tylėji- 
kaktą lašais riedėti. imu; Kooperatyviška bend-

Galų gale Mockaitis pra-' 10vė—teisingu "porčapo’
dėjo reikalauti, kad jam kas. pardavinėjimu.
prirodvtu, jeigu jis komuni-l Kuopos. Sandaros kuopa 
stas. Tuomet vienas senųjų ._auklėjimu tautiškumo;
unijos veikėjų, ir visai be- j’ Progresisčių”—šokimu pa- 
partyvis žmogus, atsistojo gaj 
ir pasakė, kad jis prirodv- j griežiamą "mazurką"; Sočia 
siąs, jei Bekampis tikrai to.lįstų—rėmimu 
nori. E_’_---- v \
nieko ant to neatsakė. 1 uo; uį Socialistų Partiją _ Ame- 
tarpu žmonės sukilo ir pra- M ttvt n
dėjo skii-stvtis. Ant pagrin
dų paliko tik Lengvino, "ni- 
geris” su savo pakalikais.

Kas del Mcckaičio "komu
nizmo.’’ tai reikia pasakyti, 
jog yra žmonių, kurie gerai 
žino, kad jis nesibijo nei 
"komunistu" būti, nei val
džios. Ką iis nuduoda "revo
liucionierių.” tai tik dėl 
žmonių mulkinimo. Pažan
gus darbininkai kalbėda
miesi su juo turėtų būt at
sargus...

Ant rytojaus, 4 sausio, 
komunistai vėl pakėlė tą pa
ti klausima. Bet žmonės do- 
mos i tai visai nekreipė ir 
komunistai perleido jį pagal

' savo norą. . _ .
Tuo tarpu kriaučių kovai 

su išnaudotojais New Yor- 
ke ir Brooklvne galo da ne
simato. Siuvimą pramones 
magnatai yra būtinai pasi
ryžę išardyti rubsiuvių or
ganizaciją A. C. W. of A. 
Unijos viršininkai ir nariai 
daro didžiausių pastangų, 
kad at rėmus kapitalistų 
atakas ant organizacijos. 
Kas diena laikomi susirinki
mai ir draugiškai, rimtai ri
šamas klausimas, kaip apgy
nus nuo užpuolikų savo or- 
ganizaciią ir teises.

Brooklyno rubsiuyiai lie
tuviai taip pat kas diena lai
ko savo susirinkimus, tik, 
deja, apie kovą su kapitalis
tais iki šiol šituose susirin
kimuose nebuvo kalbama ir 
unijos reikalai nebuvę svar
stomi. Atidarius susirinki
mą, paprastai išrinkdavo 
maršalką, o paskui Mockai
tis išplūsdavo "Keleivį,” iš
niekindavo Joint Board’ą— 
tai ir viskas. Kartais da pa
kviesdavo "kalbėtojų,’’ ku
rie papasakodavo apie Lie-

I

CAMBRIDGE, MASS.
Kas kuomi pasižymėjo per 

1920 metus.
Kadangi visur priimta iš-

. • 1 • i Y. _I J - - •duoti apyskaitas bei rapor-
. _______________________ 4...

"draugų komunistų ’ 

į socialdemo- 
Bekampis nutilo ii’j kratų Lietuvoje ir agitacija

ir nasakė, kad

rikoje; LDLD. —agitacija 
j už naudingą literatūrą ; Vy- 
Į čiu—narsumu pobažnyti- 
niame skiepe, silpnumu vie
šumoje ; Komumstų—palita- 
dimu i pagrindį ir tylėjimu, 
kad "dėdė” neišgirstų ; Elde 
Elde—purvinais lapeliais ir 
nešvariomis prakalbomis; 
Jaunuomenės Kliubas —su
rengimu vienų bet pasek-
•mingų šokių ir užlaikymu
! tinkamų ruimų.

Pavienės ypatos. P. Babi
lius—tėvišku auklėjimu vai
kų draugijėlės; J. Kairaitis 
—bešališkumu; W. V. Anes- 
ta—-diskusijomis su trečio 
internacionalo ’ membe- 
riais;” K. Sidabras—gadini
mu nervų vietiniams kleri
kalams ; J. Kvetkauskas—- 
besimokinimu Jukeliškai 
kalbėt ir darymu "repetici
jų" draugijų susirinkimuo
se; J. Versiackas — kepimu 
geros duonos; J. Valeika— 
pritingimu; L. Paulauskas 
tikrinimu, buk "broliai ko
munistai" dar daug sykių 
keis savo taktiką; W. V. 
Radvila — suorganizavimu 
Jaunuomenės Kliubo ir gas- 
nadoriavimu jame; Pfabaš- 
čius—šalta meile linkui ai- 
rišio; "drraugas” Kajasas 
—pasakojimu kitiems, ko 
pats nežino; P. Bartkevi
čius—tautišku bizniu; Vins- 
lauskas—karšta agitacija 
už Lietuvą; A. Vaisiauskas 
—tikėjimu į du išganymu: 
ant žemės Tautos Fonde, o 
po smert pas Abrahomą.

žinoma, yra ir daugiau 
draugijų, kuopu ir pavienių 
vnatu, veikusiu per 1920 m. 
bet kadangi aš neturėjau 
progos apie jų veikimą pa
tirti, tai ir raporto apie tai 
neišduodu.

Mylįs Tiesą.

I

Kurį tik 
kiekvienas atsi-

atatinka- 
užduolį?” 
nekalliėjo 
šita tema 
o paimta 

diskusuoti klausimas: Del
ko tūli lietuviai ignoruoja 
Lietuvos nepriklausomybe ? 
šitame klausime tai jau kilo 
diskusuoti ir ”elde-elde” na
riai. Bet net gaila buvo žiū
rėti, kuomet tautininkas J. 
Pėža pradėjo tiems "eldie- 
čiams'” perti kaili. O reikia 
pastebėti, kad tie dabarti
niai "eldiečiai" kada tai bu
vo neblogi diskusantai, kuo
met dar nebuvo nukrypę 
nuo socializmo mokslo. Gai
la, kad šiose diskusijose ne
buvo da vieno kairiojo pipi
ro, kurĮ kairieji labai garbi
na. Bet tas gudrus vilkas, jis 
savo kaili vaktuoia. Nors vi
są laiką prieš diskusijas 
cimpinėjo po svetainę, bet 
kaip reikia stot į frontą 
prieš Lietuvos reikalus, tai 
vyrukas pranyko.

Nepoilgam po diskusijų 
atsibuvo prakalbos, ]pareng
tos ”elde-elde” kuopos. Kal
inėjo tūlas vyrukas, kurio 
pravardės nenugirdau. Rei
kia pripažinti, kad šis kal
bėtojas ne Bimbo-Jukeiio 
iųšies. Pasaulio nuotikius, 
ant kiek jam yra žinomi, jis 
gvildeno gana nuosakiai.

Po prakalbų buvo duoda
mi klausimai, kuriuos statė 
daugiausia ką tik atsibuvu
siose diskusijose sukirsti 
kairiasparniai. Kalbėtojas 
juos nuramino, sakydamas: 
"Gerai darote, kad neremia- 
te Lietuvos, nes lietuviai 
kaip ir lenkai yra buržujai 
ir darbininkų priešai.”

Kad pas lietuvius, lyginai 
kaip ir pas lenkus, yra bur
žujų, to niekas nei neužgin
čija. Bet čia eina klausimas 
apie tai, ar mes pritariame 
tam, kad lenku buržuazijos 
nusamdyti plėšikai briautų- 
si i Lietuvą, apiplėšdami ir 
visaip kankindami jos gy
ventojus? Kas tokiems gi-o- 
bikiškiems darbams prita
ria, tas negali būt kitaip pa
vadintas, kaip tik tų grobi- . 
kų draugu.

Liet. Pilietis.

PHILADĖLPIHA, PA.
Pranešimas.

"Keleivio" No. 51 buvau 
pas*ke!bęs apie* nelaimingą 
Vinco Matulevičiaus mirti. 
Kadangi ten buvo paskelb
ta, kad brolis arba giminės 
gali gauti ir kompanijos pi
nigų, tai dabar gaunu dau
gybę laiškų nuo velionio gi
minių ir kaimynų. Visiems 
atsakinėti neturiu laiko, tad 
pranešu viešai per laikrašti.

Perskaitęs "Kel.” mano 
pranešimą, tuojaus pribuvo 
i Philadelphią velionio tik
ras brolis Juozapas Matule
vičius ir užbaigė visą reika
lą su kompanija ir brolio 
turtu. Kitiems velionio gi
minėms nėra apie ką dau
giau rūpintis.

A. A. Garliauskas.

pirmininkas jier- 
ten juokdarį. Na atveskite į So.

atrastas raščiukas, rašy
ta rp 
i* jo 

Tame

LAWRĘNCE, MASS.
Negražus moterų darbai.

Kelios musų moterėlės su
tvėrė kompaniją ir pradėjo 
daryti munšainą. Su tuo 
munšainu prisivilioja i savo 
kambarius visokių vyrų ir 
ten netik girtuokliauja, bet 
ir paleistuvauja. Daugeli 
vyrų jos visiškai nugirdo ir 
apkrausto kišenius.

Jeigu ir toliau jos tą save 
"biznį” varys, tai viešai pa
skelbsiu jų vardus.

Tenai Buvęs, parašyta.

MONTELLO, MASS.
Atsakymas korespondentui 

Buožei.
"Keleivio” Nr. 1 tilpo ko

respondencija iš Montello, 
Mass., po kuria yra pasira
šęs Buožė. Turiu pasakyti, 
jogei toj korespondencijoj 
yra narašyta daug neteisy
bės ir todėl laikau sau už 
pareigą tai atitaisyti.

Jeigu draugijos aukauja 
oinigus, tai jos apsvarsto ir 
žino kam aukauja ir lai Buo
žė apie tai nesirūpina.

12 d. gruodžio atsibuvo 
prakalbos ne "kokio ten 
knygyno,’’ bet Lietuvių Tau
tiško" Namo knygyno, i kuri 
pareina visi lietuvių laikraš
čiai ir kur yra visokio turi
nio knygų: Patarčiau ir 
Buožei ateiti Į tą knygyną 
pasiskaityti.

19 d. gruodžio parengė te
atrą ne komunistai, kaip 
Buožė sako, bet Lietuvių 
Teatrališkas Ratelis Viesu
lą. Buvo sulošta komedija 
"Suviita širdis.” Jeigu L. T. 
Name tik būna kas nors 
rengiama, tai Buožei vis 
rodosi, kad komunistai tai 
daro. Pirmiau reikia patirti 
teisybę, o paskui rašyti Į 
laikrašti.

Kaslink tų lapelių turiu 
pasakyti, kad ten apie lenkų 
užpuolimą nieko nėra kalba
ma. tik aiškiai pasakyta ir 
dalykas nušviesta, kaip vie
na imperialistiška valstybė 
užpuola ant kitos, žulikovs- 
kio naudai ten nėra nieko

T. Bartkus.

CAMBRIDGE, MASS. 
Komunistų prakalbos.

2 d. sausio vietos komuni
stai, prisidengę LDLI). 8 kp. 
/ardu, parengė neva pra
kalbas. Pirmininkas, atida
ręs susirinkimą, užvarė kal
bėti koki ten silpną žmogeli 
iš Montello, Mass.

Tasai žmogiukas, užvary
tas ant pagrindų, persistatė 
kaipo žinovas istorijos ir ki
tų visokių išradimų (mat, 
iis ir istoriją vadina išradi
mu!). Na, ir pradėjo kalbėti 
apie "išradimus." Girdi, li
teratūra taip pat išradimas, 
kaip ir kiti visokį išradimai. 
Kas žino literatūros istori
ją, tas žino ir daugybę viso
kių išradimų. Stebuklingi 
šaltiniai—tai yra išradimas. 
Tikėjimas —irgi išradimas.

Perbėgęs tuos savo "išra
dimus,” minėtas kalbėtojas 
pasakė, kad tik ta literatūra 
yra gera, kuri leidžiama 
slaptai. Pagal jo išvedimą 
išeina, kad visos LDLD iš
leistos knygos yra negeros, 
nes jos išleistos viešai. To- 
liaus jisai ragino žmones 
"rašytis prie tos organizaci
jos, kur dar niekas nėra pri
sirašęs." Norėjo dar toliau 
kalbėti, bet užsikosėjo ir nu
ėjo.
Pirmininkas pasilipęs pra

dėjo aiškinti, kad čionai yra 
dvi LDLD. Viena, kuriai ne
senai kalbėjo Puišiutė, tai 
ta veikia slaptai. Tas jo pa
sakymas publikai davė su
prasti, kad ta kuopa, ką vei
kia slaptai, yra geresnė, nes 
ir kalbėtojas toki išvedimą 
padarė. Toliaus pirmininkas 
pasigyrė, kad jų kuopoj esą 
apie 70 narių. Vienok sve
tainėje su pašaline publika, 
vaikais ir oratoriais buvo 
tik apie 30 ypatų.

Pasibaigus toms meliodi-

ževičium, Tiškevičių 
kevičium, fabriką—pablika 
ir tt. Kalbėdamas jis užsi
minė ir apie socialistus, sa
kydamas: "Vylučiai sociali
stai, jus buvot geli musų 
(Raugai, gabus, dalbštus, tai 
kodėl nesilašot nlie "elde- 
elde.”

Taip, socialistai visuomet 
buvo gabus ir darbštus, 
bet jie pas jumis neis. Pas 
jumis vieta tiktai žiopliams 
iš prigimties ir tinginiams.

Tai šitokį komunistų kal
bėtojai "mokina” musu pub
liką. Jau visiškai nusmuko 
jie nuo koto.

Klausytojas.

SUENANDOAH, PA.
Mamonai pradeda organi

zuotis i IVVW.
W. D. Kapturauskas va

žinėja po Shenandoah apie- 
linkes, sakydamas prakal
bas ir organizuodamas mai- 
nerius i Vieną Didelę Uniją 
(IWW.). Aš nenoriu čia tą 
uniją nei girti, nei peikti, 
lik noriu pažymėti, kad tos 
unijos užvis labiausia bijosi 
komunistai. Rodosi, ši unija 
yra revoliucioniškiausia už 
visas unijas ir kaipo tokia 
musų komunistams turėtų 
patikti, bet kur tau! Jie ne
riasi iš kailio, kad tik jos 
organizavimui užkenkus. 
Anot komunistų, darbinin
kams dabar nereikia jokių 
unijų, nes valdžia tuojaus 
busianti nugriauta. ”() ką 
darysite nugriovę valdžią?” 
—klausia unijos organizato
rius.—"Iškarsime visus ai- 
doblistus ir socialistus!” at
sako komunistas.

Toks komunisto prasita- 
rimas parodo, kokią baisią 
neapykantą jie turi priešais 
socialistus ir unijistus. Ne
veltui jie ir daro visokias 
provokacijas, kad tik unijas 
išardžius.

Unijistas.

SHELTON, CONN.
Aukos Lietuvos našlaičiams

Kadangi čia lietuvių yra 
mažai, tad sulaukę Kalėdų 
susirinkome pas Kazimierą 
Žilinską praleisti šventes. 
Prisiminus apie Lietuvos 
vargingą padėjimą, penkie
se sumetėm po 1 dol 25c., iš
viso 6 dol 25c., kurių pusę 
paskyrėm Lietuvos našlai
čiams ir pusę Raudonajam 
Kryžiui.

J. Adomavičia.

COLUMBUS, OHIO. 
Apie darbus ir lietuvius. 
Darbai pas mus visai su

stojo. Vergai darbininkai 
augulę darbo ofisus prasto
vi kartais nuo tamsos iki 
tamsai. Delei bedarbės pra
sidėjo vagystės ir apiplėši
mai. Nėra tos dienos, kad ką 
nors neapvogtų.

Lietuvių čia randasi apie 
20 šeimynų, bet susikalbėt 
su jais lietuviškai negalima. 
Pradedi kalbėt Į juos lietu
viškai, o jie tuojaus griebia
si angliškai. Savo kalbos gė
dinasi, o svetimos dar neiš
moko.

Patartina šios kolonijos 
lietuviams sutverti bent ko
kią draugiją. Kitų kolonijų 
lietuviai turi visokių savo 
organizacijų, o čionai nei 
vienos. Gėda šitaip apsilei- 
dusiems būti. Svečias.

$

. 3 $ *

Dirbtuvių kaminai pas 
mus menkai rūksta, bet 
munšain išdirbystės kami
nai pusėtinai duliuoja. Už
tat! ir nedyvai pamatyti, 
kaip dideli vyrai ant šaligat
viu "žąsis” varinėja.

❖

šįmet Keistučio draugys
tės valdybos rinkimuose lai
mėjo socialistai. Iš komunis
tų čia žinoma tiktai viena 
porelė, bet ir ta į pašaipi nes 
nepriguli.

$ « ♦

Jeigu kurio vyro pati ne
gera. nedaili ar nemeili, tai 
prirašykite ją prie Katriu- 
kių draugystės. Nei napaju
site, kaip puikiai tavoji nuo 
tavęs bus "išdeportuota.”

« 3 $

Nesenai čia vienas lietu
viukas (ne Juška) galynėjo
si su tulu finuku. Ir nežinia, 
kaip ištikrujų tos veltynės 
hutų nusidavusios, . jeigu 
mūsiškiam nebūtų kur-ten^ 
įvykus "ekspliozija."

# ♦ *
Nors darbai pas mus vi

sai menkai kruta, bet bedar
bių iš lietuviu taip kaip ir 
nėra. Ant prakalbų, teatrų, 
balių ir kitokių pramogų 
lietuviai mažai lankosi. Tas 
reiškia, kad net ir vakarais » 
jie neturi laiko —dirba.

♦ ♦ #

26 d. gruodžio Keistučio 
draugystė buvo parengusi 
prakalbas. Kalbėjo "Kelei
vio" redaktorius, S. Michel- 
sonas apie krikščionybę ir 
mokslą.

❖ - *

Juo labiau musų visoki fa_ 
natikėliai "Keleivio" bijosi, 
tuo labiau čia "Keleivis” 
platinasi. Ar nereikės tiktai 
fanatikams ir iš Nonvoodo 
išnykti ?

Kadetas.

PITTSBURGH, PA.
Lietuvių Kapinių Bendro

vės narių atydai.
L. K. B. metinis seimas li

ko atidėtas ant sausio 23 d., 
1921 m. Tokiu budu LKB. 
seimas Įvyks nedėlioj, 23 d. 
sausio, L. M. D. name, ant 
Orr st., Pittsburgh, Pa. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kiekviena kuopa arba 
draugija, prisidėjusi ar ma
nanti prisidėti prie L.K.B., 
malonėkite atsiųsti savo de
legatus, suteikiant jiems pa
liudijimus.
Taipgi kiekvienas narys ar 

narė yra kviečiami dalyvaut 
šiame seime, kuriame turė
sime aptarimui daug svar
bių reikalų. Taip pat bus 
rinkimai valdybos 1921 m.

Taip pat kviečiame visus 
Pittsburgho ir apielinkės 
lietuvius prisidėti prie šio 
darbo, kad greičiau galėtu
mėm Įsigyti lietuviškas ka
pines.

L. K. B. Vavdyba
J. I. Alelis, sekr.

SKELBIA DEZERTYRŲ 
VARDUS.

Iš Washingtono praneša
ma, kad už kelių mėnesių 
valdžia paskelbsianti var
ius ir pavardes visų vyrų, 
kurie karės metu pabėgo iš 
kariumenės arba laivyno. 
Tokių vardų esą surašyta 
jau 173,000, bet valdininkai 
maną, kad tikrų dezertyrų 
dabar busią tik j 160,000, 
nes daug esą neteisingai už
rašyta dezertyrais.

X
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—Kornan, vaike, šiandien 
iš noriu užvest su tavim 
moksliškas dickucijas.

—Turbut norėjai pasakyt 
“diskusijas?“

—Orait, Maike, tegul bū
na diskusijos.

—Tai apie kokią gi moks
lo sritį nori diskusuot, tėve?

—Aš, vaike, nesuprantu 
tavo klausimo.

—-Tu. tėve, sakai, kad tu 
nori moksliškų diskusijų, ar 
taip?

—Jessa.
—Bet mokslas yra labai 

platus, tėve. Apie viską, ką 
mokslas apima, ant syk kal
bėti negali, nes iš to išeitų 
košė. Galima kalbėti arba 
diskusuoti ant syk tiktai 
apie vieną mokslo sritį. Tai
gi aš ir klausiu, apie kurią 
sritį tu nori diskusijų.

—O kas tai yra, vaike, ta 
mokslo svirtis?

—Ne “svirtis,“ tėve, bet 
Sritis! Daleiskime. tu nori 
kalbėli apie tą mokslo šaką, 
kuri užsiima žmogaus kunu 
—tai bus medicinos sritis. 
0 jeigu tu įdomauji apie 
žvaigždes, tai bus jau astro
nomijos sritis.

—Aš, vaike, noriu šian
dien su tavim apie stebuklus 
padiskusuoti, — tai kokia 
čia bus mokslo sritis?

—Stebuklai, tėve, prie j

.c,

—Žinau: tai yra Erancu- 
zijoj.

—Na. matai, Maike. o tu 
tik ką sakei, kad stebuklų 
nėra!

—Bei aš ir dabar tos nuo- 
nonės laikausi.

—Tai katras čia iš mud- 
iejų dabar durnas, vaike, 
ir tu. ar aš? Tu prisipažįsti, 
kad tu žinai miestą, kur pa
lelė švenčiausia daro ste
buklus, ir tuo pačiu laiku vėl 
>akai. kad stebuklų nėra.

—Aš tą miestelį žinau, tė
ve. nes toks miestelis yra. 
vienok tas da nereiškia, kad 
enai stebuklai darosi. Juk 
'r Čenstakavos miestelis 
vra. o ar tenai darosi stebu- 
jklai?

—Bet palauk, vaike, aš 
tau ]>apasakosiu, ką prope- 
>orius Bučys savo moksliš- 
'tame straipsnyje rašo. 
Liurbos mieste... kaip tu. 
vaike, sakei to miesto var
dą?

—Liurdos. tėve.
—O jes. Liurdos! Liurdos 

mieste, vaike, sykį buvo la
bai biedna ir visų už durną 
’aikoma mergaitė. Motina 
sykį išvarė ją miškan malkų 
muinkti. ir jai tenai prie 
vieno upelio pasirodė labai 
graži mergina—tokia graži, 
tokia graži, kad gražesnės 
iau negali būt.

' Nėra Lenkų beIkvtas vyras, kaip prapeso- Bet jeigu ir visą Lietuvą I 
nūs kurt. Bučys? lenkai užgrobtų, tai ekono-

—Jo mokslas, tėve, labai minės sąlygos nuo to Lietu- 
menkas. Tą jau parodo tas voj nedaug pakitėtų. Kokia; 

vajdžia Lietuvoje nebus, po-i 
piera tenai visuomet bus 
reikalinga. Antra vertus, 
juk lenkai ir patįs popieros 
neturi.

Tą patį galima pasakyti 
ir apie bolševikus. Jeigu 
Lietuvoje įvyktų revoliucija 
ir darbininkai paimtų val
džią į savo rankas, tai tokia 
dirbtuvė tenai taip pat butų 
reikalinga. O jeigu Lietuvos 
darbininkų valdžia susivie
nytų su Tarybų Rusija, tai 
popieros dirbtuvei da dau
giau darbo butų. Reikia ne
užmiršti, kad Rusijoj dabar 
kiekvienas Ivanas mokinasi 
skaityti ir rašyt, ir popieros 
pas juos didžiausis badas. 
Jie net žinias rašo ant sienų, 
nes neturi ant ko laikraščių 
spausdinti, žodžiu, kaip po
litiniai dalykai Lietuvoje 
nevirstų. }x>pieros dirbtuvė 
visados bus reikalinga. Ne 
vienas šimtas Lietuvos dar
bininku galės sau rasti joje 
uždarbio? o laikraščių ir kny
gų spaustuvės galės gauti 
popieros.

Bet ar bolševikai nekon- 
fiskuclų musų dirbtuvės? ’ 
Juk privatinę nuosavybę jie 
naikina. Tuomet įdėti musų ’ 
centai galėtų žūti—abejoja 
kai kurie draugai. ,

Taip, bolševikai konfis
kavo visas Rusijos kapitali-' 
stų fabrikas. Tečiaus kitų , 
valstybių gyventojų turtų **. 
jie nejudina. Amerikiečių 
komuanija. the Internario- 
nal Harvester Co., kuri ga- 

i ūkio padargus, turi 
savo dirbtuvių ii* Rusijoje. 
Jos tenai buvo įkurtos da 
nrie caro valdžios, tečiaus 
bolševikai nieko nekonfis- 
kavo. ir ta kompanija iš Ru
sijos nebėga—matyt, jai ge
rai tenai darbas apsimoka.

Antras pavyzdis yra lie
tuvių “Vilijos’’ Bendrovė, 
kuri prieš karę gamino ūkio 
padargus Lietuvoje. Vokie
čiams užeinant, ji. iškėlė sa
vo fabriką Į Rusiją, bene 

■ Smolenskan, ir jai tenai 
esant užėjo bolševikai. Lie
tuviai tuomet skaitėsi da 
Rusijos pavaldiniais, 
dėlto jų dirbtuvės 1 
kai nekonfiskavo.

ėjęs 
parsikrausto Lietuvon.

Kuomet paimsime domon, 
kaip bolševikai stengiasi I 
užvesti su užsieniu prekybą,! 
kekių jie nusileidimų ir gva*j 
rauti jų duoda užsienio ka-j 
pitalistams. kad tie eitų 
steigti pas juos savo dirbtu
vių. tai jau apie konfiskavi- 

Įmą tokiu dirbtuvių negalės 
būti nei kalbos.

Tai yra, žinoma, tiktai nian pasveikinti jumis var- 
daleidimas. kaip galėtų būti, Man Vilniaus lietuviu" ir tt. 
jeigu I.T.__ C
durtų po lenkų arba bolševi
ku valdžia. Tikrybėje te- 
či-’us nėra jokio pamato ma- 
nvti. kad Lietuvoje galėtų 
įvykti kokia permaina. Lie
tuva pergyvęno jau sun
kiausias dienas. Ji apsigynė 
nuo bermontininkų, sušaukė 
Steigiamąjį Seimą, kuris 
nustatė jos valdžios formą, 
susitaikė su Tarybų Rusiją, 
o dabar eina prie taikos ir 
su lenkais. Ginčų ir susirė-

faktas, kad jis tiki į stebuk
lus. Tu žinai, tėve, kad į ste
buklus tiki tiktai tamsus 
žmonės.

i —Kaip tai tamsus?' Juk 
aš irgi tikiu!

i —O ar tau rodos, tėve, 
kad tu vyčių generolas, tai 
jau tu netamsus? Dėlto tu, 
tėve, ir į stebuklus tiki, kad 
tau trūksta apšvietos.

—Tai tu, vaike, vistiek sa
kai. kad stebuklų nėra?

—Žinoma, kad nėra. Tu 
atsimeni, tėve, kaip buvo 
pagarsėjusi “stebuklais“ 
Čenstakavą! Ji buvo da gar
sesnė, negu Liurdos mies
tas. Tamsuoliai plaukdavo j 
tenai iš visų Lenkijos kraš
tų.

—Aš, vaike, irgi rengiausi 
lenai važiuoti.

—Tokių kaip tu. tėve, 
tūkstančiai tenai susirink
davo. Kam skaudėjo ranka, 
kam koja — visi traukė į 
Čenstakavą, kad panelė 
švenčiausia juos išgydytų. 
Ant jos altoriaus jie dėjo 
paskutinius savo skatikus, 
o turtingi aukavo net dei
mantus ir auksą. Bet kas 
pasirodė? Pasirodė, kad to
ji neva stebuklinga vieta bu
vo didžiausių apgavysčių ir 
piktadarysčių urvas. Ką 
tamsus žmonės suaukauda- 
vo. tą Čenstakavos kliošto- 
riaus galva kunigas Maco- 
chas pavogdavo ir žydams 
pardavęs naktimis girtuok
liaudavo. Ant galo, negalė
damas vogtais daiktais pa
sidalyti. dar 
brolį ir su jo 
Tai ve. tėve.
“stebuklingos“ vietos. Ir luj 
da stebiesi, kad aš į tokius | 
daiktus netikiu. Reikėtų ste
bėtis, tėve, iš tų žmonių, km 
; ie da tam tiki.

i

užmušė savo 
pačia gyveno, mina
kas vra tos s

“Keleivio* Bendrove
auga.

"Keleivio“ Bendrovės šei
myna kas diena auga. Šio
mis dienomis prie jos prisi
dėjo da sekantis draugai: 
VI. Vistejunas. 10 šėrų. 
Pr. Vistejunienė, 10 šėrų. 
J. Laurinaitis, 20. 
L Gaigalas. 10. 
G. Suvąizdis, 10. 
P. Disnis, 10. 
J. Guzevičius, 2. 
Chas Valinskas, 10. 
J. Barčaitis, 1.

Survila. 5. 
A. Matis. 20. 
V. Bankieta, 

Ji turėjo s. Žukauskas 
mokslo visai nepriguli. Mok-1 rankose baltą rąžančių ant A. Tamošaiti 
slas tokių dalykų nepripa-iauksinio lenciugelio suver- į Jurevičius, 1. 
žįsta.

—Kaip tai. vaike, ar mok
slas sako, kad stebuklų nė
ra?

—Nėra. tėve.
—Tai kibą tavo mokslas,

Maike, netikras?
—Tiktai tas mokslas ir 

yra tikras, ką stebuklų ne
pripažįsta.

—Na ką tu čia man šneki. 
Maike. kad aš pats skaičiau 
moksliška straipsni apie ste
buklu ’ ‘ ‘ '
šė ne koks 
ale prapesorius Bučys, 
kyčiausis ir kytriausis 
ras ant svieto.

—Tu, tėve, kalbi apie 
pigą Bučį ?

—Jessa!
—Tai kas tau sakė, 

jis jau toks mokytas?
—Jis, " . ;

pasirašo. juas buvo
—"Profesorium" ir tu, tė- bertas, l»et kaip tik toj duo-'tuvą užimtų lenkai arba bol- . -

l»ėj išsimaudė, tuojaus pa*Jševikai? ‘ .tuvoje pradės žydėti.
Atsakyti į tai galima ve 

nius moksliškai rašo. Jis čiai sukirmiję, bet kaip tik ką: 
taip kaip pirštu tau parodo, to stebuklingo vandens at-[ Visos Lietuvos lenkai nie-

• kaip panelė švenčiausia da- sigėrė, tuojaus pasveiko, kados neužims, nes jie ir no
ro stebuklus Liurbos mieste. Kad apie tai pasakotų koks projektuoja to daryti. Jie 

—Turbut norėjai pasakyt prastas žmogus, tai galėtu- nori pasisavinti tiktai tas 
Liurdos mieste? me da ir netikėti. Bet kaip Lietuvos dalis, kurios yra

—Ar tu, vaike, irgi žinai rali. vaike. ' netikėti dabar, lenkų apgyventos, būtent 
tą vietą? kada apie tai rašo toks mo- Vilnių ir jo apielinkes.

•> •

2_
, 5.

50.

šiaudadušninkas Iškaus
kas prieš pat Kalėdas, per 
čysčiausios “Laisvutės“ lu
pas. išsispaviedojo prieš ko
munistų majestotą. Net 
koktu ir klausytis, kaip ta
sai “nepabažnas“ socialistas 
Hermanas, apkrovęs vargšą 
Iškauską sunkia našta lite
ratūros, stumdė jį ir siundė, 
klupdė ir tupdė, tempė ir 
traukė, vilko ir... pametė. 
Tai baisiau, negu šėtonas 
Kristų...

Well... aš pirmutinis iš ko
munistų uždedu savo dešinę 
ant Iškausko kopūsto ir tei
kiu jam absoliuti griekų iš
rišimą, tik už pakutą duodu 
nukalbėti į Bimbos apVeiz- 
dą vieną “Kuris kentėjai“ ir 
tiek pat kartų “Tikiu į “lais
vini” chamunizmą.“

2“Laisvapalaikės” No. 
tūlas Buivydas plūstasi ant 
"Keleivio,“ kam šis komuni
stus rašo kom., o ne cham. 
Mat sviete visokių gluosna- 
galvių nestokuoja. Juk su
lyg pačių komunistų recep
to. už pavadinimą ypatos 
komunistu reiškia tai ypa* 
tai laimę išvysti Rusijos ro- 
iu. o už pavadinimą chamu- 
nistu —nieko. Bet mūsiš
kiai komunistai bėga nuo 
Rusijos rojaus, kaip ta 
kvaila žąsis nuo avižų.

Kada tik aš paimu į ran- 
Įkas “Laisvutę“ ir pradedu 
skaitvti Dėdelės arba A. B. 
C. editorialus, tai man vi
suomet prisimena Lietuvos 
piktas bulius, kuris riau
moja, kasa ragais kupstą, 
verčia žeme, net viskas rūk
sta. Panašiai ir su tais edi- 
torialais. Beskaitant juos, 
atrodo, kad visas pasaulis 
tiktai rūksta, bilda, dulka, 
dunda, o vis tai nuo spardy- 
mosi saujalės komunistų. 
Panašus raštai lengvatikius 
padaro piktais nenaudėliais, 
nepažįstančiais tikrojo ke
lio.

P. J.

Komunistai skelbia teisy
bę. vienok daugelis žmonių 
tos jų teisybės niekaip nega- 
ii suprasti. Mat, komunistai 
yra pripratę prie slapto vei- 

Ikimo. todėl ir jų skelbiamoji

. o vis 
bolševi- 
Darbas.

Vilijos“ dirbtuvėj ėjo kaipi
’ ir dabar šita dirbtuvė teisybė yra slapta bei pri

Lietuvos.
< Tasa >

—Ale tiktai labai jau pra
šytume pono Ekscelencijos.. 
—Buvo bepradedąs kalbėti 
vienas valstiečių, bet jį pra
dėjo tampyt už skvernų kle
bonas, dvarponis ir adjutan
tas.

—Tai nedemokratičnie — 
tegu sako, —sulaikė juos Jo 
Ekscelencija.

—Sakyk, ko tau reikia?
—Taigi prašytume labai 

pono...
—Sakyk, jasnevvolmožnemu 
načialniku. —vėl jį kumšte
lėjo dvarponis.

—Taigi vvelmožonego pa
na prašytume, kad mums 
tuojaus išduotų po du svaru 
cukraus ir po 10 svarų mil
tų, kuriuos mums pažadėjo 
už rašymąsį prie Lenkijos, 
bet dabar neduoda...

Gi vėl pradėjo jį išvisų pu
sių pešioti klebonas, dvarpo
nis ir adjutantai.

—A ježeli nie, to my na- 
•;ad chcemv do Litwy: movva 
to polska liepsza. ale gospo- 
darka to litevvska... — A po 
nolsku i na Litvvie možno ro- 
zmavviec.

—O nož i soli na Litvvie 
iest... atsiliepė dar vienas.

Jo Ekscelencija žvilgterė
jo į savo adjutantą, tas pa
merkė vadam, ir klebonas su 
dvarininku, linksėdami 
prieš V. Načialniką savo už
pakaliais išstūmė deputaci
ją iš salės.

Išėjus tai deputacijai, įėjo telėjo, 
kita, trečia ir taip toliau... 
Visos jos reiškė noro pri
klausyti Lenkijai ir reikala
vo tai lietuvį vyskupą paša
linti, litvomanus kunigus iš
kelt, tai drausti bažnyčiose 
nagonų kalba sakyt pamok
slai. Kalbėjo tiktai deputaci- 
iu vadai ir Jo Ekscelencija 
nieko daugiau neklausinėjo 
ir per valandą priėmė gal 
puskapį delegacijų...

—O to bvdlo. —kriptelėjo 
<ralva Jo Ekscelencija į išė
jusias deputacijas ir, atlei
dęs adjutantą, užsidarė savo 
kabinete.

—Lietuviai, kurie ir pa
pirkti buvo, ir tie atsisakė ir 
tik keturi išgamos atsirado. 

—Na, o dvarininkai?
—Ir dvarininkai išbėgiojo, 

lietuvių keršto pabūgo.
Jo Ekscelencija pridengė 

rankom veidą ir nusigręžė į 
sieną.

—O mes su Osmalovskiu 
dar tada pasakėm, kad ir iš 
to sukilimo nieko neišeis, — 
atsiduso jenerolas.

—Kada, tada,—pažvelgė 
Jo Ekscelencija.

—Gi tada, kai Nuncijus 
Iiatti važiavo į Kauną ir kai 
Aušros vartų Panelė Šven
čiausia nenorėjo atskleisti 
uždangalo ir parodyti savo 
veidą.

—O gal dabar šarvuotą 
traukinį paleist?—vėl pa
klausė Jo Ekscelencija. 
—O kad Kaunas su Vilnium 
dar nesujungtas gelžkeliu.

—Kodėl ne sujungtas, juk 
aš liepiau sujungti.

—Čia tai jau* ne lietuviai, 
o musų komisija kalta.

-1-Kodel musų komisija 
kalta?

—O todėl, Jūsų Ekscelen
cija: kai mes pasiūlėm, lie
tuviai sutiko ir atsiuntė į 
Vilnių savo komisiją, bet 
musų komisija, vietoj kad 
tuojaus pradėjus su jais tar
tis, iškėlė rautą ir pirmąją 
taurę gėrė už -Jūsų Eksce
lencijos sveikatą. Lietuviai 
dieptelėjo į viens kitą, švp- 

, išgėrę keliškėlį ir 
ėmė kalbėti apie orą!

—O tai idiotai!—sušuko 
Jo Ekscelencija,—jiem rei
kėjo pirmąjį kielišką’ gert už 
Lietuvos prezidentą, o tada 
lietuviai būt pakėlę už mane 
ir būt gražu buvę, ir taktin
ga, ir Kaunas su Vilnium 
būt buvęs sujungtas.

—O gal todėl lietuviai to
’iau nenorėjo tartis, kad mes 
vieną vagoną maisto nuo jų 
pavogėm.

—O gal ir dėlto, kas juos 
žino. Apskritai, tai žmonės 
mažai kalbą, daug darą... o 
nenuvogt negalėjom, nes 
mieste nei vieno svaro drus
kos nebebuvo. 10 svarų ir 
Jūsų Ekscelencijai prisiun- 
tėm...

—Ar žinai, ponas jenero- 
le, susimąstė Jo Ekscelenci
ja. kaip pagalvoji žmogus, 
tai mes chamai, o ne jie. Pas 
mus viskas tik ant liežuvio, 
o jie matai: šyptelėjo, išgė
lė ir apie orą užvedė kalbą. 
Pagaliau, aš pradėjau bijot, 
kad tie chamai 'r ant musų 
neimtu ponavot. Viskas pas 
mus tik išpusta: legionai, le
gionai, o spustelėtų lietu- 

nuramina ir... viai, tai tie musų legionai

$ £ C

Praėjo keli mėnesiai. Len
ku valstybės viršininkas sė
dėjo savo kabinete ir nekan
triai laukė iš Lietuvos pra
nešimų.

Vakar, — galvojo jis, — 
vasario mėn. 22 dieną turėjo 
sukilt įgulos dalys, šiandien 
—nuversta Lietuvos valdžia 
ir Taryba, o sukurta iš suva
žiavusiųjų Kaune dvarinin- 
<ų “krašto obivatelių tary
ba“... 24 —žydų žudynės, o 
draug ir litvomanų žudynės, 
25 —legioninkai įeina į Kau
na ir visus i __  ____  ____ ___
Niech žyje, Polska, polon- vienu metu kur nors už Gar- 

Vi- dino ar Lomžos atsidurtų...
—Neišdrįs lietuviai. Jūsų 

Ekscelencija, neišdrįs!
—Tai ir laimė musų, kad 

jie nedrįsta: žiūrėk Seinuo
se: 25 vyrai su vienu kulka- 
svąidžiu 60 mūsiškių išklojo 
nors mūsiškių keturi šimtai 
buvo ir 5 kulkasvaidžiai... 
Arba kaip jie kovoja viduj 
su musų agentais: nei triuk
šmo, nei šauksmo, nei krau
jo liejimo—capt už apykak
lės ir į kalėjimą, o kalėjime , 
nalaikė, palaikė, iššnipinėjo 
ir eik į visas ketprias šalis...

(Toliau bus)

dengta ir reikia žinoti tam 
tikrą sekretą, kaip ją ati
dengti.

Dėl aiškumo, paimsime 
vieną pavyzdį.

Man teko girdėt net tris 
daktaro Alseikos prakalbas, 
pasakytas įvairiose lietuvių 

I kolonijose. Kiekvieną sykį 
■daktaras, išėjęs prieš publi
ką. pradeda savo prakalbą 

Jšitais žodžiais: “LeiskiteJ. Bulota. 1.
Shas. Labanas. 2. 
Vladas Kelly, 2.
D-ro V. Kudirkos D-ja, 1. 
V. Prutis, 1.
(;
•J .

Y
•J.
F

$,
V

—O kas pripažino, kad jis 
■ buvo auksinis?

—Tai ne mano biznis, vai- 
jke, taip rašo prapesorius 
: Bučys. Medalikelis prie to 
ražančiaus irgi buvo čysto 

:aukso, ir ta mergina buvo 
Taip apšviesta, 
i Tai buvo, 
švenčiausios 

įsidėjimas. •
—Ar ir tą 

pescrius?"
—les. vaike, juodu ant

Lietuvą Kartais atsi-- Aną (]įeną pateko į mano 
rankas komunistų laikraštis 
"Laisvė.“ Joje buvo paduota 
"teisinga“ žinutė iš Rum- 
ford, Me. apie dr. Alseikos 
prakalbas. Tenai pasakyta, 
kad daktaras Alseika, išėjęs 
prieš publiką, pasakė: “Pa
sveikinkite mane!“

Žinodamas komunistų se
kretą suradimui teisybės ir 
girdėjęs d r. Alseikos prakal
bas, tuojaus supratau, kad 
dr. A’seika, kalbėdamas 
Rumforde, turėjo pasakyt 
šiaip: “Sveikinu jumis“ ir tt.

Kadangi lietuvių darbi
ninkų tarpe dar yra sau jale 
žmonių, kurie supranta tei
sybę taip, kaip komunistai 
pasako arba parašo ir pas
kui delei to kįla bereikalin
gų ginčų, tad šiuomi pa
skelbsiu viešai sekretą sura
dimui komunistų teisybės: 

Kiekvieną komunisto sa
kinį bei faktą išversk atbu-( | * *** . X-_ * —— — —A. .

čior.a z Litwą!... Vivat!...
vatl. Vi...*

—Jūsų Ekscelencija, Jūsų 
Ekscelencija!—Įbėgo į kabi
netą adjutantas, — revoliu
cija Kaune!

—Pašauk generolą Šepti- 
ckį.—rimtai ir ramiai tarė 
Jo Eksce’encija ir patrynė 
rankas.

—Ir vėl pralaimėjom, — 
tarė atėjęs generolas Šeptic- 
kis ir visai pavargęs atsisė
do į minkštą kėdę.

—Ką pralaimėjom ?...- Kas 
nralaimėjo?... Mes?.. Juk 
Kaune revoliucija!... Bacz- 
nosc!

—Generolas atsistojo.
—Kaip pralaimėjom, sa

kyk?
—Iširo revoliucija, Jūsų 

Ekscelencija, iširo!
Iš lietuvių kareivių niekas 

neprisidėjo, todėl ir iširo. 
Revkomą sudarė vien šlėk

tos, ruskeliai, ir keletas pa-
(priešingai), o tuomet įpirktų bėdnuolių žydelių, ant sargu ir pradėjo veržtis 

pamatysi teisybę. Jeigu ko- bet ir tie gavę pinigus vei- laukan. Tečiaus tik vienam 
tai ži- kiai išbėgiojo... Išėjo lygiai nasisekė pabėgti.• i t • • • f _ i_ A.*

Raukinaitis, 1. 
.Johnson. 3. 
Pikšilingis. 4. 
Kiinmkevičia. 5. 
Paulauskas. 5. 
Demžlienė. 2.

"Keleivio“ Bendrovė svei- 
. j savo šeimynos 

narius ir tikisi, kad netoli
mo: ateityje bus galima jau 
pradėt vykinti savo planą.

Skaitvtojai jau žino, kad

pasistačiusi savo tikslu kur-^’J Fa 1 <Ja buP’ 
ti Lietuvoje popieros dirb- dziausios an tros jau peig - 
tuvę ir steigti moderniška 'ent0.s lr.'[,aįar P;asl,e,la 
spaustuvę laikraščiams i! k^bos darbas. Kurdami 
knygoms leisti. Todėl kai-1,tnai. uou'eros dirbtuvę, 
kurie draugai klausia, kaip prie to darbo ir mes us m 

visas parkais iš- butu su dirbtuve, jeigu Lie- vadelę. Praeis pora-tre e- 
- - .i. j.._ v s , . t?s metų—ir gerbūvis Lie*

kai p saulė, 
vaike, panelės 
Nekaltas Pra-

Ir La straipsnį para- 
korespondentas, 

mo balto parodo.
vv-
* i

rašo tavo pra- kiną naujus

—Na. o kai:; buvo toliau? 
—To’iau, vaike, tas Ne

kaltas Prasidėjimas pasakė 
lai durnavotai merginai, 
kad ji iškastu duobę hetoli 
to upelio. Ji iškasė, ir tenai 

i pasidarė šaltinis, kurio van- 
vaike, prapesorium duo gydo visokias ligas. Vie

ku-

kad

ve, gali pasirašyti. j
—Ale jis. vaike, ir straips- sveiko. Kitam vėl buvo plau-

PLĖŠIKAI NUSINEŠĖ
SI 0.000.

Pereitą savaite Chicagoje 
buvo užpulta ir apiplėšta 
auksiniu daiktu krautuvė.

KALINIAI UŽDEGĖ KA- 
LĖJIMĄ.

West Virginijos kalėjime, 
pereitą’ savaitę kaliniai už
degė rubu dirbtuvę ir per
kirto elektros vielas, taip 
kad kalėjime užgeso žibu
riai. Potam kaliniai puolė

mų nistas sako taip, 
Banditai nusinešė §10,000 nok, kad netaip. 

, vertės aukso ir deimantų. Ex*komas.
taip pat. kaip ir su streiku, jaus buvo suimti 

—O lietuviai kaip? užmuštas.

Kiti tuo- 
ir vienas
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PRAEITIS ir dabartis pa* 
daro primtakuną ateičiai 
Paaiškinkit mums, jeigu 

mes nepatarnavom bile rei
kale, tad mes apsižiūrėsime 
kad tas daugiau neatsikar
totų.

įrodyti, kad ir Lietuva yra 
jų priešas.

Kam teko sekti latvių 
spaudą ir pažinti latvių vi
suomenės ūpą, tam buvo vi
sai aišku, kad lenkų impe
rialistai kietai įsistiprino 
’^atviuose. Ne tik jų papirk- 
ieji laikraščiai, bet ir bur
žuazinė Rygos spauda be
veik aklai kartojo lenkų 
nintis. Nėr kas bekalbėti 
įpie dabartinę Latvių val
džią : Ulmanai-Mejeravičiai 
sekė ir tebeseka, kietai Įsi
tvėrę Varšuvos meklerių 
skverno.

Tam suderintam Latvijos 
buržuazinių partijų chore 
nedalyvavo tik Latvių so
cialdemokratai. Nežiūrint Į 
ai, kad ir lenkų socialistai 
(P. P. S.), Įsikinkę Pilsuds
kio vežimėliu, uoliai rūpino
si patraukti latvių s-d. savo 
nisėn, kad Lietuvos valdžia 
ana teikdavo medžiagos 
sietuvos kaltinimui, latvių 
]arbininkų atstovai niekam 
įesidavė suklaidinti. Iš visu 
enkų valdžias darbų jie vi- 
i.omet aiškiai matė kyšant 
mperialistinius nagus ir ne- 
iliovė sekę proletarinės po- 
itikos dėsnių. Jie visuomet 
virtino, kad tik liaudies 
riežtas pasiryžimas yra 
amatas krašto laisvei ir ne
priklausomybei apginti. Jie 
dsuomet sakė, kad mažųjų 
autu liaudis kovai su galin- 
resniais užgrobikais turi 
ietai tarn savęs susijungti.
Kai pastaruoju laiku len- 

:ai vėl pradėjo pulti Lietu- 
rą ir paėjo žinių, kad latvių 
aidžia paskelbusi mobiliza- 
iia. Lietuvoje mažai kas 

abejojo, kad latviai prisidės 
•rie Želigovskio avantiūros. 
Tiek Lietuvos -Latvių san- 
ykiai atrodė pikti.
Ir dabar urnai viskas atsi- 

nainė.
Nuvažiavo Rygon Lietu

vos Seimo delegacijos, pada- 
ė eilę pasitarimų su latviais 
r iškarto surado juose žmo- 
les, su kuriais ne tik galėjo 
susiprasti, bet ir užmegsti 

’ .rtimų, draugiškų ryšių. 
Mus nestebina, kad drg. Po
žėla galėjo pilnai susiprasti 
su draugais latviais visais 
labartinio momento klausi
mais. Mus ypatingai pra- 
Įžiugino žinia, kad Rygos 
iarbininkai mitinguose pri
zmė jo prakalbas su ypatin
gu brolišku jautrumu ir pa- 
ižadėjo neapleisti Lietuvos 
larbo žmonių pavojaus va- 
andoje. Bet susivertė ir 
buržuazinė Latvių visuome- 

; lė. kitokia kalba pradėjo 
kalbėti visa jų spauda.

Kame priežastis?
Dėl laimėjimų Latviuose. 

Teprivalo perdaug didžiuo
tis buvusios Rygoj delegaci
jos. Daugiausia padarė lie
tuvių-latvių susipratimui 
oatvs lenkai. Jų grobiamoji 
Tolitika pasirodė tiek jau 
aiški, kad ir Latvių buržua
zijai aišku, jog baltoji Len- 
ja užėmus Lietuvą, iš eilės 
pasistengs užimti ir Latvius. 
Jog Želigovskis puldamas 
Lietuvą, jau pradėjo orga
nizuoti ir "letgalių” pulkus. 
Padėties išaiškinimui labai 

daug padėjo ir latvių social
demokratai. Jie pirmutiniai 
nujautė Želigovskio avan
tiūroj naują bermontijadą, 
ir Latviam. Jie griežtu savo 
nusistatymu suvertė ir bur
žuazinės visuomenės svyruo
jantį ūpą. Jie pagalios pri
vertė Latvių valdžią liautis 
klunčiojus prieš Lenkų im- 
perialistus.

Padaryta' gera pradžia 
pašalinti nesusipratimams 

---- -- ..—h—- ir padėti gerą pamatą drau- 
I lenkų valdžia nepraleido nė giškiems santykiams ateityj.

Tke Edit— Electoic

P. Chardignv, uoliai pasi- v—
darbavęs Kaune ir Vilniuje, — 
pagalios išsinešdino Len-| 
kuosna. P. Chardigny, nors ==i -------------------
labai susierzino stovėdamas’ Dalyko padėtis turi būt 
ties sugriuvusiu tiltu, nors pakankamai aiški ir Lietu
kais kartus rodė noro išva- vos Valdžiai; tat sunku tikė- 
žiuoti iš Kauno, pertraukda- tis bent kokiu rezultatų ke
rnas derybas, vis tik važiuo- lionės Varšuvon, 
ja Varšuvon linksmas.

Teisybė, jo pasiūlymas barnu klausimu 
Lietuvos valdžiai nugink
luoti savają kariumenę liko 
nepriimtas. Jo pastangos 
padėti Želigovskiui pulti 
Lietuvą tuo tarpu nuėjo nie
kais. Bet ginklai sustabdy
ta. Tarp priešų nutiesta ne- 
utralė zona ir, tartum, pa
ruošta plebiscitui pirmieji 
žingsniai.

Ir vis gi niekas netiki ple
biscitu. Netiki Londone, nei 
Paryžiuje, nei Ženevoj. Ne
tiki Kaune, nei Vilniuje, nei 
Varšuvoj, nei pats p. Char
digny. Už tai gi jis Pary
žiaus Įsakytas, naudojosi

I- Musų nusistatymas kal- 
i yra aiškus. 

Demokratinė Lietuva priva
lu rišti ginčų klausimus su 
kaimynais, ar ir Lietuvos ri
bose, tik susipratimo keliu. 
To kelio tenka laikytis ii 
Lietuvos Rytų likimą spren
džiant. Šiokiu ar tokiu budi 
patiems tų kraštų gyvento 
jams turi būt patiekta gali 
mybės liuosai ir kiek galim? 
sąmoningai pasisakyti dei 
savo ateities. Tas jų pasisa 
kymas ir turėtų visą dalyką 
nulemti.

Demokratinė Lietuva ne 
pati neprivalo kelti bent ko
kių avantiūrų, nei dėtis Į to 

kiekriena proga, kad suves- kius ryšius su kaimynais, 
tų lietuvių ir lenkų valdžias kurie galėtų ją į avantiūrą 
tiesiai derėtis dėl rytų Ilki- įtraukti. Lietuva turi visais 
mo, rast ir be plebiscito ke- budais siekti pilno neutralu- 
lią klausimui rišti. Ir tuo at- mo. Tat jeigu šiandien vis 
vėju p. Chardignv taio pat tik tenka galvoti apie apsi 
laimėjo: gruodžio 7 d. iš snmimą, tai reikia jieškot' 
Kauno išvažiavo Varšuvon draugų artimiausių muši 
valdžios delegacija kalbėtis kaimynų liaudyje, Latviuo- 
del taikaus ginčų išsprendi- se, Estuose, Suomiuose, ku 
mo. Sakoma, kad ta delega- riu visa padėtis teikia tvirti 
cija Varšuvoj laukiama ir ir pasitikimų ryšių su musę 
kad jeigu ji nebūtų važiavu- kraštu.
si, tai gelėjusi atvažiuoti 
lenkų delegacija Kaunan.

Iš kur tiek taikumo Len
kuose ir francuzuose?

Nors Rygoj lenkų-rusų 
derybos, kaip laikraščiai 
praneša, pastaromis dieno
mis pagerėjusios, vis tik 
griežtai tvirtinama, kad 
Lenkų rytuose kįla tamsus 
debesys. Sakoma, kad Tary
bų Rusai sutraukę Polocko, 
Vitebsko ir Smolensko sriti
se dideles jėgas ir da vis jas 
didiną. Dr. Joi'fe Rygoj, kad 
ir gražiai kalba, nerodo no
ro nusileisti pamatiniuose 
klausimuose. Pavojus iš Ry
tų be abejo didėja lenkams, 
didėja tiem patiem francu- 
zam ir verčia juos būt su
kalbamais.

Kiek gi vilties, kad lietu
vių-lenkų derybos duotų

(’'Socaldemo kratas.”)

Dėl Latviu-Lietuvig

Lietuvių- Latvių santikia' 
nebuvo ypatingai artimi net 
pačioj tų kraštu susikurime 
pradžioj. Bet kai Lietuvą 
ėmė užsieniuose atstovauti 
p. Voldemaras, o Latvius— 
Mejeravičius, kaimynų san- 
rikiai visai pablogėjo.

Tuodu tik jieškojo galin
gų užtarėjų svetur, tik nešė 
si viens už kitą augštesniu. 
vengdami remtis savąja 
liaudim ir iš jos reikalų išei
nant nustatyti santikius su 
kaimynais.

Kitaip ir būti negalėjo.
. - . . - T , . Voldemaras ir Mejeravičius

laukiamų vaisių. Labai ma- atstovauja stambiem uki- 
za, beveik jokios. J pinkam, o tos grupės pačios

Mes gana gavome patirti visur ir visuomet tik kertasi 
tų ponų apetitus, kurie da- su darbo miniomis namie ir 
bar veda lenkų politiką. Mes tuo priverstos esti jieškoti 
senai žinom, kad Vilnius paramos savo sėbruose kur 
lenkams tiek tereikalingas, kitur.
kiek per jį galėtų paimti sa-j Lietuvių-Latviu santikiai 
vo itakon visą Lietuvą. Bal- negerėjo ir vėliau p. Gir
toji Lenkija lengvai neatsi-, niaus laikais. Liaudininkų- 
sakvs nuo savų siekimų; krikščionių valdžia nedarė 
jeigu ji pasiūlys įmanomas ypatingų pastangų atitaisy- 
sąlygas Vilnijos klausimui 1PU įvykusius blogumus, o 
rišti, tai būtinai jjareika- priešai vėl nesnaudė. Baltoji 
lauš Lietuvos susirišimo su'Lenkija jau senai ir uoliai 
Lenkais vadinamiems apsi- darbuojasi, kad sustiprintų 
gynimo tikslams. savo įtaką Suomuose, Es-

Kaip supranta apsigy- tuose ir ypač Latviuose, kad 
nimo tikslus lenkų imperia-| jiem visiem vadovautų. Tam 
listai, mums taip pat žino-j darbui lenkai nesigailėjo nei 
ma. "Apsigynimo’’ tikslais žmonių, nei pinigu, nei melo 
jie lindo Ukrainon, Gudijon j prieš tuos, kurie jiem stojo 
ir Lietuvon ; v "apsigynimo" j skersai kelio. Senai besi- 
tikslams jie jieškojo sau sėb- ruošdama užgrobti Lietuvą, 
rų Francuzuose. Vengruose, !*enkv valdžia mokėjo papir- 
rusų reakcininkuose, latvių kti latvius, tariamai padė- 
Mejeravičiuose. Tartis sukama iiem atgauti Letga- 
dabartine lenkų valdžia dėl, liūs, teikdama jiem kartais 
apsigynimo, reiškia tikti da- materialės pagalbos ir vy- 
lyvauti visose avantiūrose, i iiodama pažadais, kad ji pa- 
kurias dar gali sugalvoti f dėsianti latvių pripažini- 
franeuzų buržuazija ir vyk- m ui de jure. Iš kitos pusės 
dvti lenkų šlėkta. !

vienos geros progos, kad da Ta pradžia tik rodo, kad 
labiau sukiršintų latvius su Latvių-Lietuvių sutartinas 
lietuviais. Tam tikslui jos sugyvenimas yra nesunkiai 
nuolat buvo prirodinėjama, pasiekiamas daiktas. Bet 
kad Lietuvos valdžia susi- tiem santikiam sutvirtinti 
bičiuliavusi su vokiečiais ir reikia padėti daug sunkaus 
bolševikais, pikčiausiais lat- darbo. Ar pajiegs jį atlikti 
riu priešais, buvo šimtais‘dabartinė Lietuvos valdžia? 
leidžiama gyvai pramanytų' Remiantis praeitim, per
linių, kurios turėjo latviam daug vilties netenka dėti, 
įrodyti, kad ir Lietuva yra Bet Lietuvos darbo žmonės, 

turėdami daugiausia intere
so sudaryti broliškus ryšius 
pirmoj eilėj su latvių, estų 
ir suomių darbininkais, ne
privalo nieku atsidėti. Lie
tuvos organizuoti -darbinin
kai patys turi imtis tų ryšių 
drutinimo. Lietuvos social
demokratai, jau ir seniau 
palaikydami artimus santi
kius su draugais Latviuose, 
pasistengs išnauduoti kiek
vieną progą jų sustiprini
mui.

("Socialdemokratas.")

>•

Visokios žinios.
ŠVEICARIJOS LAIKRO

DININKAI NETURI DAR
BO.

Šveicarijos laikrodžių pra
monėj, kuri yra pagarsėjusi 
visam pasaulyje, dabar pra
sidėjo didelė bedarbė. Be
veik visos dirbtuvės užsida
rė ir 15,000 žmonių paleista 
namo, nes nėra užsakymų.

JAPONIJOJ NESUTELPA 
ŽMONĖS.

Japonijos valdžia labai 
susirupinusi, nes jos gyven
tojai dauginasi labai greitai, 
o plėstis jiems nėra kur. Kas 
metai Japonijoj priauga vis 
750,000 žmonių. Todėl Japo
nija dairosi į visas puses, 
kur reikia jieškoti naujų te
ritorijų.

IŠPLOVĖ 100 LAVONŲ.
Ispanijos pakraštyj jūrės 

išplovė 100 lavonų žuvusių 
su "Santa Isabel’’ laivu žmo
nių. Išviso ant to laivo buvo 
i 86 pasažieriai ir 81 darbi
ninku. o išgelbėta iš viso tik 
53. Taigi žuvo išviso 214 
žmonių.

DARBININKAI NEDIR
BA, POLICIJA NEREN

GIA BALIAUS.
Haverhillio policija nuta

rė šią žiemą savo baliaus 
nerengti, nes daug darbinin
kų tenai nedirba, tai negalė
sią tikietų pirkti. Vadinasi, 
policija savo balius rengia 
tik tam, kad galėjus dolerių 
iš darbininkų pažvejoti.

VOKIEČIAI VAŽIUOJA 
PIETŲ AMERIKON.
Berlino žiniomis, perei

tais metais iš Vokietijos iš
važiavo Į pietų Ameriką 6,- 
010 žmonės. Norinčių va
žiuot Amerikon Vokietijoj 
nriskaitoma i 5,000.000, bet 
jie neturi pinigų kelionei.

Pajieskojimai
Pajieškau Jono Kamarausko, gyve

nusio Lincoln, N. H., o dabar Pennsyl- 
vanijoj. kur ten apie Pittstona. Yra 
laiškas iš Lietuvos. Atsišaukit šiuo 
adresu: (4)

C. A. Masaitis
P. O. Box 123. Lincoln, N. H.

Pajieškau savo dėdės Jurgio šal
nos. Kauno gub.. Raseinių aps., Šim
kaičių volosties. Serbentų kaimo. Pir
miau gyveno Patersone. o dabar neži
nau kur jisai gyvena, jau šešti metai 
kain nesusirašome. Širdingai ineldž.iu 
atsišaukti šiuo adresu: (4)

Anthony Sha'na
962 N. Wamock st, Philadelphia, Pa

Pajieškau brolio Juozapo Gailiaus. 
Kauno gub.. Telšių apskr., Varnių 
miestelio, pusėtinai storas, geltoni 
plaukai, vidutinio ūgio, kalba penkio
mis kalbomis: lietuviškai, vokiškai, 
rusiškai, lenkiškai ir pusėtinai ang- 
,:š’-ei. Tėvas Lietuvoje mirė ir jo mo
teris užvedė Drova reikalaudama di- 
vorso. Yra ir daugiau svarbių reikalų. 

A. G. Jatužienė
1632 S. Front st.. Philadelphia, Pa.

Pajieškau mano moters Paulinos 
Balčiūnienės- Tamošaitienės, kuri ap
leido mane jau pusantrų metų, aš bu
vau jos antru vyru. Kas apie ja žino 
malonėkite pranešti arba pati lai at
sišaukia už ka busiu dėkingas. (4) 

J. Tamošaitis
UI E. Pearl sL, Burlington, N. J.

Pajieškau pusbrolio Juozapo Drilii;- 
sro. iš Subačiaus. Vilkmergės apskr., 
turiu svarbų reikalų.

Henry Pankevič
111 E. Pcarl’sL, Burlirgton, N. J.

Pajieškau pusbrolių Jono, Juozapo 
irJurgio Kumžų, Kauno rėdybos, Ra
seinių apskr. Bruškių kaimo. Girdė
jau. gyvena Illirtois valstijoj. Meldžiu 
atsišaukti ant šio adreso: (3)

Jurgis Kromelys
Box 361. Pierce, W. Va.

Pajieškau švogerio Vinco Barkauc- 
ko, iš Lietuvos Suvalbų gub., Ma- 
riampolės apskr., Liudvinavo vaisė., 
pirmiau gyveno Scranton, Pa. Kas 
apie jį žino malonės pranešti arba 
pats lai atsišaukia, yra svarbus rei
kalas. Alekas Daminik (3)
P. U. Eox 23, Melrose. Conn.

Aš, Marcelė Armanavičiutė, po vy
rui Gerulienė, pajieškau Antano Ar- 
manaviėiaus sūnų ir dukterų Lietu
voje, Krokininkų kaimo. Krokelaukio 
parapijos, Suvalkų rėdybos. 
atsišaukti šiuo adresu;

.Marcelė Gerulienė
718 Lincoln avė., Rockford,

Meldžiu
(3)

III. USA

Pajieškau brolio Juliaus l.ipskio. 
keturi metai atgal jis gyveno Jiont- 
real, Canada. Nuo to laiko aš negau
nu nuo jo jokios žinios.' Jeigu kurie 
iš Montrealo lietuvių apie jį žino, 
malonėkit man pranešti, už ką aš 
busiu jums labai dėkingas. (3>

Jonas Lipskis
1147 Commercial st, Portland, Ore

Pajieškau brolio Antano Jutseviėio 
Kauno gub., btulkių parapijos, But- 
v ilų sodžiaus. Pirmiau jis gyveno 
Chicago, III. Atvažiavęs yra iš Škoti
jos. Norėčiau susirašyt. <3)

Krank Jutseviėia
R 2 Eox 27, Ciinton, Ind.

Pajieškau brolio Martino Zemb- 
'ausko. Vilniaus gub.. Trakų pav., 
A lėk sandro vskos valsč., Patmniy kai
mo. Girdėjau gyvena, apie Pittston, 
Ta. Kas apie ji žino malonėkit prane
šti, yra svari us reikalas. (3>

Anelė Zeniblauskiutė
118 —3rd st.. So. Boston, .Mass.

Aš. Mikolas Baerunas, jieškau tę
vo Mot'ejaus Baeruno. dvidešimts 
melų Amerikoje, šišlieėių kaimo, 
Krekenavos parapijos, Panevėžio ap
skričio, Kauno rėdyl>o.s. Meldžiu at
sišaukti arba kas apie ji žinot prane
šti šiuo adresu: (3)

Mikolas Baerunas
291 VVythe avė., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau brolio Danlzo Vaitkevi
čiaus. Kiliškių sodos. Papilio parapi
jos. Kaur.o gub., pirmiau įgyveno Chi
cagoje. Kas anie ji žino malonėkit 
pranešti, yra svarbi žinia iš Lietuvos.

Veronika Vaitkevičiūtė (3;
160 Eolton st., So. Boston, Mass.

i

Pajieškau Juozapo N&vadausko, 
šiuo laiku gyvenęs Pittsburųe. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: (3)

K. Spelski
421 Wilbur st., Scranton, Pa.

Aš, Kazimieras Jokubauskis, pa
jieškau savo pusbrolio Jono Jokubau- 
'■kio, Kauno gub.. Raseinių pavieto. 
Kaltinėnų miestelio. Keli mėnesiai al
gai girdėjau, kad jisai gyveno Illinios 
valstijoj. Taipgi pajieškau Boleslovo 
Blinstrupo, tos pačios gubernijos, 
pavieto ir parapijos, Kulijų kaimo, 
girdėjau kad gyveno llbnois ar Penn- 
sylvanijos valstijose. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žino praneš
ti šiuo adresu: 13)

Chas Jacubs, Red llouse. Nevada.

Pajieškau Jono Vitkausko. Kauno 
gub., Vilkmergės pavieto, Traškunų 
parapijos, Gailutiškio viensėdžio. Tu
riu svarbų reikalų, meldžiu atsisaukt 

Joseph Vitkauskas i 4)
1055 E. 78 st., Cleveland. Ohio

APSI VEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

mylinčios dorą šeimynišką gyvenimą 
ir laisvos nuo prietarų, nesenesnės 
kai 26 m. Geistina, kad merginos 
atsilieptų laiškais, prisiųsdamos pa 
veikslą. Tiktii tas merginas meldžiu 
atsiliepti, kurios netur vaikinų ir no
rėtų ištikrujų susipažinti dėl apsive- 
dimo reikalo. Jei kur tokia mergina 
randasi, meldžiu atsiliepti ant žemiau 
paduoto adretio. Atsakymą suteiksiu 
kiekvienai. Paveikslą grąžinsiu ant 
pareikalavimo. Vyrus meldžiu nera- 
šinčti. J. M. B. (1)

1639 W. North avė., Chicago, 111.

Pajieškau susipažinimui merginos 
arba našlės, kad tik nebūt persisky
rus su vyru, tarp 22 ir 30 metų. Aš 
esu 30 metų. Katra myli linksma šei
mynišką gyvenimą, meldžiu atsisaukt. 
Turiu gerą darbą ir gerai uždirbu. 
Nesių.-kit paveikslo, kol laiškais ne
susirašysim. Daugiau žinių suteiksiu 
laiškais. Vyrus meldžiu nerašinėti.

J. Stul... 15)
1747 So. Halsted st., Chicago, Iii.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės, 
mylinčios gražų šeimynišką gyvenimų 
r.p<» 20 iki 30 metų. Aš esu 27 metu. 
Meldžiu atsišaukti ir savo paveikslą 
prisiųsti, kurį ant pareikalavimo su
gražinsiu. K. M. W.

Box 111, New Philadelphia, Ohio.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA FAR.MA.

Ši fartna tuojaus turi būt parduota. 
115 akrų žemės, 30 akrų dirbamos, vi
sa kita ganyklos ir miškas, 5 melžia
mos karvės, 1 arklys 170 vištų, veži
mai ir visoki kiti reikalingi padarai, 
puiki 8 ruimų stuba su piazais, gera 
harnė, vistininkai beveik kaip ir nau
ji. ši farma randasi tik 2 mylios nuo 
didelio pramoningo miestelio. Arti 
mokyklos, krautuvės, bažnyčios, ge
ras šaltinio vanduo. Parsiduoda už 
4200 dolerių. Jnešt reikia 2600 dole
rių. Tai yra auksinė proga. Rašykit 
tik angliškai. (3)

Nathau IVeisler’s Farin Agencv
9 School st., Danielson, Conn.

PARSIDUODA FAR.MA.
už labai prieinamą kainą. Jeigu 
draugas bijai bedarbės ir bado ir no
ri palikti turtingu, nepraleiskie šios 
progos. 29 akrai žemės. 4 miško, pir
mos klesos žemė su trioboms, galima 
užvest auginimą paukščių ir kiaulių, 
slapus gauna dykai iš Piiiladelphijos, 
7 mylios nuo Market street fero 
Camdeno. Atsišaukit šiuo adresu:

Peter Bendick (3 >
Almoneson avė & Turkey llill Rd., 

VVestville, N. J.

ŽMONES, TEMYK1TE. .
Užėjus. brangenybei pragyvenimo, 

daugelis jūsų plaukiosite po mares be 
jokios mislies ir tas plaukiojimas 
jums daugiau atsieis. Jeigu jus norite 
gauti, teisingų žinių apie vakarines 
valstijas, kaip tai Wyoming, Colora- 
do, Idaho. L’tah, Washington, Mont- 
a,l!*. įdėkite į laišką 1 dol money 
orderį ir prisiųskite mums, o gausite 
teisingą atsakymą apie visokius pub
likos darbus ir žemes, kiek tik mes 
žinom.

lnformation Bureau of West
S. ZUEY (3)

P. O. Box 156 Sheridan, Wvo.

Pajieškau pusbrolio Kazimiero Me- 
leikio. paeina iš Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, Vabalninką vals., 
Xr’:škiu kaimo. Pirma gyveno St. 
Loms. Jio.. paskui Chicagoje. Malo
nėkit atsišaukti ar kas žino pranešti.

Ant. Melaika (3)
26 Mercer st., So. Boston. Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 18 iki 23 metų amžiaus, mylinčios 
dora šeimynišką gyvenimą. Meldžiu 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųsti 
savo paveikslą. Platesnes žinias su
teiksiu laiškais, atsakymą duosiu 
kiekvienai ir paveikslą ant pareikala
vimo sugrąžinsiu. T. M. K.

726 W. 18th st, Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio vyro, mylinčio gražų gyve
nimą. Aš esu 31 metų, -< metai našlė, 
turiu turto apie porą tūkstančių dole- 

' riu. Kas norit atsišaukti, prisiųskit 
Aš, George Dagis, pajieškau savo la’šką ir paveiksią. Po tėvais aš va- 

nu-brolio' Jone Tamuliuno. >— —»>—
mėnesiai atgal jis gyveno po numeriu 
’07 James st.. VVaterbvry. 
girdėjau buk dabar esąs 
'i:>s.s. Meldžiu atsišnukti 
•įpie ii žinot, pranešti, už 
jums lab'i dėkingas.

Geo. Bagis

Apie 5 lipuos Elzbėta Klemaučiutė. Suvalkų 
rčd., Rudos vai. (4)

Conn. ir j Elzbieta Balauekienė
Gardner,; 40 Stickney st., St. Paul, Minn.

arba ka------------------------------------------------------
ką busiu | Pajieškau apsivedimui merginos 

• 3) j be skirtumo pažvalgų, mylinčios gra
užų ir laimingą šeimynišką gvvenima. 

6600 Grecnivcod avė.. Chicago, Iii. j Taigi, merginos, norinčios Kaliforni- 
--------------------------------------------------i joj tarp rožių ir paimu gyventi, nialo- 

atsakymą duosiu 
kiekvienai merginai arl>a našlei, kad 
ir iš Lietuvos atsišaukusiai. <6» 

C. W. Mažys
į Box 321 St. C., Los Angeles, Cal.

I Pajieškau apsivedimui merginos 
į nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Aš turiu 

Pajieškau švogerio Jurgio Suopio,1 Kerą, nuolatinį darbą. Platesnes ži 
paeina iš Šakių miestelio, pirmiau i suteiksiu laiškais. Meldžiu atsi- 
gyveno Kanadoj, po tam girdėjau į šaukt* ant ęes®-,

išvažiavo j Suvienytas Valstijas. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jj 
ž;no pranešti, už ką busiu labai dė
kingas. ' 43)

A. Barzdaites
1939 S. Sawyer avė.. Chicago. 111.

Aš. M. A. Kirtiklis, norėčiau susi-1 nėkit atsišaukti, 
-ašvti su savo gentimis, draugais ir 
Dažistamais. Busiu dėkingas už laiš- 
’ us nuo giminiu, pažįstamų bei drau-1 
erų. M. A. Miller (5)

U. P. R. R. B &R Foreman
Green River, Wyo.

Joseph J. Sodaitis
142 Past avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Adobaus Untanėno. šven- 
■ionių apskr.. Tverečiaus valsčiaus. 
Sapliu sodžiaus. Jis pats lai atsišau
kia arba kas apie ji žinote praneškite, 
už k» busiu jums labai dėkingas. Jam 
vra labai svarbus laiškas iš Lietuvos 
nuo Baltramiejaus Vaičiūno. (1) 

A. Šniras
4 19 Cardoni ave_ L'ctroil. Mich.

Papieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo tautos ir tikėjimo, varto
jančio.* anglų kalba, nuo 22 iki 27 m. 
Aš esu 27 metų. Rašydamos laišką 
malonėkit prisiųst ir paveikslą.

P. Jakson 
19l9CJements avė., Detroit. Mich.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 40 metu. Aš 
esu našlys 37 metų. Platesnes žinias 
suteiksiu laiškais. 17)

Mr. G. A.
1 15 S'kihnan avė., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau brolio Kazimiero 
•r sesers Barboros Bružaitės, 
•uh.. šauliu apskr., Leporų 
Meldžiu atsišaukti arba kas 
nranešti ši>»o adresu;

Wni. Brazas
% Blazon Coal Co.

Point of Rocks. Wyo.

Brazo 
Kauno 
sodos, 
žinot 
<■«>

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 2<> iki 25 metų. Aš esu 30 metų 
vaikinas, laisvų pažiūrų. Katra mylė
tų apsivesti, meldžiu atsišaukti, pri- 
siunčiant savo paveikslą. Atsakymą 
duosiu kiekvienai ir paveikslą sugrą
žinsiu. (&5)

J. F. Lawct
Box 27, Clcarcreek, Utah.

Pajieškau Vlado Ma’inausko. Vil
kinus rėdybos. Ah taus apskričio. 
Meldžiu jo paties atsišaukti ar kas jj 
žino pranešti, kur jis ’ ra. (3) 

C. Tamulionis
P. O. Box 61 W. Fitchburg, Mass.

Pajieškau drau/Ų Vincento Stanio 
b- Kazimiero Griciaus.'Kauno rėdvbos, 
Kretingos apskr.. Plateliu m. Turiu 
svarb’u žinių iš Lietuvos. Meldžiu at- 
rišaukti arba kas apie juos žino pra
nešti, už ka busiu labai dėkingas.

Juozapas Senkus
624 I.ynch st.. St. Louis, Mo.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 30 m. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku.

John Sabluckis 
Mizpah, Montana.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 28 metų. Aš 
esu 28 metu. Malonėkite atsišaukti ir 
su pirmu laišku prisiųsti savo paveik
slą. Atsakymą duosiu kiekvienai.

A. Rinkevičius
67 Bartlett st, Meriden, Conn.

t

Pajieškau apsivedimui merginos 
tarp 20 ir 27 metų, laisvų pažiūrų: aš 
esu vaikinas 27 metų, turiu gera dar- 

su pirmu laišku

Pajieškau Kastant’no Ainos. kuris 
ryveno Takotna. Wash. Mielas broli, _ 
ieigu esi gvvas. atsiliepkite, nes turiu ba ir malonėliau , 
- varinu žinių iš tėvynės. Žinantieji jj , kad mergina prisiųstų paveikslą. At- 
oraneškit man žemiau paduotu adre-Į sakymą duosiu kiekvienai ir paveiks- 
su, už ką busiu jums lab-ii dėkingas. I lą pareikalavus gražinsiu. Vyrai lai 

Teodorius Domkus nerašinėia. P. N. D. (3)
238 Waldo st., Rumford, Me. Box 102, Short Creek, W. \ a.

NAUJAS KNYGŲ KATALOGAS į 
JAU GATAVAS I

Kataloge telpa i-uvirš tūkstantis knygų; Gamtos Mokslų. Istorijos
Pasakų. Teatro. I.'ainų. Muzikos, Dvasiškos įtalpos ir Maldaknygių.
Prisiųskit 2c. štampų ir gausit jį. H)

Adresuoki t šitaip:

FARMA PARSIDUODA.
6 akeriai žemės, naujas namas 7 

kambarių, netoli čeverykų dirbtuvių ir 
Quincy Ship \ards, čia randasi ir 
daugiau farmų ant pardavimo visokio 
didumo—pigių ir brangių.

Antanas Lukošius
678 Pleasant st., E. U'eyniouth, Mass

"KLEBONAS KALTAS" 
.. .dvėjetos, trejetus sąvaičių jau 
išeis iš spaudos nauja orginaiė iš 
i919 ir 1920 metų iš tikrų lietuviškų 
atsitikimų keturių veiksmu komedija 
"KLEBONAS KALTAS.“ Parašė T. 
Janusas. Artistai, megėjai-lošejai, 
pasiskubinkite šį veikalą užsisakyti. 
Reikia užsisakyti 8 knygutes, nes 
apie tiek yra veikiančių asmenų. Kai- 
’?.a centai. Pirm negu pradėsit
sį veikalą skaityti, stipriomis virvė
mis suriškite savo šorus, kad iš juo
ko ne eksplioduotų! Su užsakymais 
kreipkitės į leidėją M. S. Du,' 130 
Wooster avė., Akron, Ohio. Reikalau
kite visose redakcijose ir knygynuo
se. Kas nori pasiskaityti, gali užsi
sakyti tik vieną knygutę. Šios kome
dijos užtenka visam vakarui lošti. 
\ eikalas yra moksliškas, morališkas, 
naudingas, o juokų be jokio galo_

Pasiskubinkite su užsakymais, nes 
po Naujų Metų beveik visi egzemp
lioriai bus persiųsti Lietuvon.

Leidėjai M. S. J. Du, 130 Wooster 
avė., Akron, Ohio.

P. S. Nesant merginų artisčių, lo
šėjai gali būti vien vyrai, už tai ir 
mažose kolonijose šis veikalas gali 
būti suloštas. (3>

PATARMĖS MERGINOM 
APIE LYTIES DALYKUS

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

F. J. STROPUS
30 Broadway. So. Boston, Mass.
Agentams duodame gerų nuošimti.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

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

M. BUKAITIS (35)
451 Hudson ave„ Rochester, N. Y.

NUO $50 IKI $100 J SANVAITE,
Žednas vienas gali užsidirbti. Paty

rimo nei mokslo nereikia. Kreipkis 
prie mus, o pastosi biznierium. (55) 

STRIUPAS CO.
!»o-l>2 Ferry st. Nev.ark, N. J.

KO2NAM
kuris moka rašyti, vyriškos ar mote
riškos lyties, labai gera proga prie 
trero amato savo namuose. Galima 
padaryti didelius pinigus. Prisiųskite 
savo antrašą ir už 2c. štampą klaus
dami informacijų. (3 į

Wm. S. GARSINSKAS.
P. O. Box 104, Plainsville, Pa.

ALBA N V. N. Y.
LIETUVIŲ ŽINIAI!

Paranki ir graži lietuvių svetainė Jo
no Mirapolskio. randasi prie didelės 
•/atvės, prieina gatviakariai. vieta 
puki. parankumai visokie; vestuvėms 
:šsi randa voja už $5.00, baltinis $10.00 
mitingams $1.00. Reikale esant kreip
kitės, turėsit prielanku patarnavimą.

JONAS MIROPOLSKIS
257-259 No. Boulevard. Albany. N.Y.

PLAUKAI! PLAUKAI! 
Pleiskanos. Niežiejimas, Šipintas. di
limas, Retumas, Slinkimas plaukų 
galvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiu
si savo antrašą ir už 2c. štampą, gau
site žinias. (6)

tVeslerp Chcmicai Co.
P. O. Box 133, Wiikes Barre, Pa.

Kalendorius j Lietuvą.

| A. OLSZEWSKI |
| 3251 S. Halsted St, Chicago, III. |

XI Mes turime dailių lietuviškų sieninių 
žL Kalendorių. Pasiuskit juos savo gimi
ninėms i Lietuvą, o jie džiaugsis. 1) 
, C Šios gadynės lietuviška kariumenė; 2; 
9 L;etuvos vėliava ir trjs kareiviai: 31 
5f Vytautas sumušė kryžiokus. Vienas 
x parsiduoda po 25c„ o 4 už 1 dolerį. 
S* Prisiųskit 1 dol.. o mes pasiųsim jums 
t -J kalendorius. Pasiskubinkite, nes ne- 
Z daug turime. (4)
Jį J. Yerusevičius

Box 68, Lavvrence, Mass.



Pranešimas
kiek darbas vienos ar kitos džiame. Anksčiau gi straips- ivkų, negu tie, kuriuos sura- 
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Delei musu prekylnos ir pra 
*«onės reikalu u 'ganizav i- 

mo.

Kaip kitų valstybių, 
ir Lietuvos Respublikos pi-.kiros 
hečiai sutvėrė 
Lietuviu. Prekybos ir Pra-! 
menės Tarybą iliihuanian' 
American Board oi Com- 
merc-e and Industry). Ji no
ri priveizdėti kad tveriamo
sios Amerikoje lietuvių pre
kybos i ■ p: amonės Įstaigos 
butų vedamos teisingais ir 
sveikais pamatais, kad \ i- 
siems Amerikos lietuviams, 
kurie prie šių Įstaigų dedasi, 
nepasidaiytų kokių nors 
nuostoliu ir kad prekybos

įiendrovės, kuri nori Įsikur- ni patalpinti negalėjome. ‘šiau.” Ir jis sumini visą eilę 
4.: i\ į dalykų, kurių jisai nėra, už

rašęs, Jis neužrašęs savo pa
sikalbėjimų su anglų karei
viais, kurie buvo paimti bol
ševikų nelaisvėn: jis neuž
rašęs to, ką jis matęs Mask
vos kalėjime ’’Buty-rki,*’ kur 
buvo uždaryti bolševikų 
priešai: jis neaprašęs to bai
saus vargo, koki kentėjo 
Rusijos liaudis nuo influen- 
zos ir šiltinės epidemijų dėl 
vaistų ir mokytų daktarų 
stokos; jis neaprašęs daug- 
daug dalykų, kurie butų at
vaizdinę Rusiją visai kito
kioj šviesoj, negu jis dabar 
ją piešia. Jis turi revoliuci
jai simpatijų ir todėl jis ne
nori skaudamųjų jos pusių 
kelti aikštėn. Taigi ir tie pa
tis Įspūdžiai, kuriuos jisai 
užrašė, vaizduoja tiktai vie
ną pusę.

SKAITYK R NISLYK!
j ii Lietuvoje, 
nas ir pagirtinas, ant kiekiu 
stipriai ji yra Įsigalėjusi pa- 

jcioj Amerikoje. Be sutikimo 
i šios Tarybos, neturėtu būti 

taip į leidžiamas kokios nors ats- 
; Amerikos bendrovės 

Amerikos' veikimas Lietuvoje.
ir Fra-: Toliau, lygiu budu yra 

svarbų, kad susitvėrusios 
pačioj Lietuvoje Įvairios 
bendrovės, kurios pasitiki 
išparduoti savo akcijas tarp 
Amerikos lietuviu, galėtų tą 
darbą vesti nekitaip, kaip 
tik su žinia ir pritarimu tos 
pačios Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Ta
rybos. Jau šiandien yra ben
drovių. kurių veikimas ne
abejotinai yra svarbus ir pa
girtinas arba prie kurių net 
i'p.ti Lietuvos valdžia su ko
kia nors kapitalo dalimi yra 
prisidėjusi. Pavyzdžiui. Lie
tuvos Laivyno "Bendrovė." 
’ Nemuno," "Riųguvos" ben
drovė. arba naujai susitvė
rusi "Amerikos ir Lietuvos 
Audimo Bendrovė."

Rods, butų sveikiausia, 
idant visų panašių bendro
vių šėrai butų čion pardavi
nėjami su žinia ir prie tam 
tikros kontrolės tos pačios 
Amerikos Lietuvos Preky
bos ir Pramonės Tarybos. 
Pagalios, ir paisai šių šėrų 
j ardavinėiimas, rods. galė- 
4,i eiti pasekmingiau ir ma
žiau apsieitų, jeigu jis butų 
sukoncentruotas kur nors 
prie vienos Įstaigos. Tuo 
tarpu, šių atskirų bendrovių 
agentai važinėja no Ameri
ką kiekvienas atskirai, agi
tuodamas kiekvienas lik už 
savo bendrovės Šerus.

Nebeto, kad ta pati Tary-

yra palaikyti-, Red.)

NAUJI RAŠTAI.

I 
!

Lietuviu Pre- 
Pramonės Taryba,

perkeltas Liet 
naudingas muši 
siybei. Ameriko 
ma netoli viso 
tuvos išeivių 
anų sąryšius : 
Respublika, kad 
ir pramonės sri 
džiai svarbu.. T 
ant naudos 
tiems, taip 
bei.

Amerikos 
kybos i
kaipo visuomenės organiza
cija, nejieško kokio nors sau 
ypatingo pelno, bet žiuri, 
kad visu atskirų prekybos ir 
pramonės Įstaigų darbas 
neštų pelną kaip atskiriems 
jų nariams, kad taip ir pa
čiai valstybei butų naudin
gas Savo veikime ši Taryba 
vaduojasi valstybiniais inte
resais ir veikdama kontakte 
ir susižinojime su Lietuvos 
Atstovybe Amerikoje, tikisi 
geriausia atlikti savo už
duoti. Ikišioi jau vis taip bu- ba arba jos direktoriatas tu- 
vo, jog atskiri asmens, ats
kiros bendrovės žiurėjo vien 
tik savo naudos, mažai te- 
naisvdamos valstybinių rei
kalų. Viskas yra gerai, jeigu 
tik pačioms bendrovėms yra 
pelno. Musų nauja valstybė 
—tai tik naujas joms Įran
kis. kad su ia užvedus naują 
biz-ni. kad iš jos pasipelnius.

Susikūrus šiai valstybei. 
Lietuvon pradėta lenktinė
mis siųsti 
ten steigti 
agentūros, 
bendrovių 
vyzdžiui.

Rusija 1919 Metais — tai 
anglų laikraščių reporterio 
Artūro Ransome’o parašy
tas veikalas, kuri dabar lie
tuvių vertime išleido Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija, arba, teisingiau 
<akant, ta jos dalis, kuri nu
ėjo su komunistais.

Ši knyga turi suviršum 
200 puslapių skaitymo ir, li
teratūros žvilgsniu, yra ne
blogas veikalėlis. Tečiaus 
mokslinė jos vertė nedidelė. 
Nes'nėra tai Rusijos revo
liucijos 
dugnus 
vien tik 
nudžių, 
būdamas Rusijoje 1919 me
lais tai vienam, tai kitam 
mieste Įgijo. Taigi ir tie Įs
pūdžiai neatvaizdina nei vi
so revoliucijos laikotarpio, 
nei viso Rusijos ploto. Pats 
autorius prisipažįsta, kad 
iis rašęs tą knygą ant grei
tųjų ir kad ji nepilna. Jis sa
ko: "šioji knyga yra niekas 
kita, kaip sąžiningas chro
nologinis surašąs to, ką esu. 
matęs ir girdėjęs. Ji per
daug nepilna, kad galėčiau 
vavadinti ją dienynu... Ra-j 
šydamas ją ant greitųjų, aš 
gal praleidau Įdomesnių da- kotojų” kelias.

istorija, nėra nuo- 
jos tyrinėjimas, o 
pluoštas atskirų is- 
kokių p. Rausome

Laimės J ieškotojai Ketu
rių veiksmu drama —para
šė ir savo lėšomis išleido S. 
E. Vitaitis. Vaizdelis paro
do, kaip žmonės Lietuvoje, 
skaitydami laiškus iš Ame
rikos, trokšta atvažiuoti i 
šitą "rojų.” ir kaip paskui 
atvažiavę čionai patenka i 
saliunų lankytojų kompani
ją, paskui prasideda gir
tuokliavimas, kuris baigiasi 
žmogžudyste ir kalėjimu. 
Taip baigiasi "laimės jieš-

DRAUGAI, platinkite ”Keleiv’į’ tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laik rasti, kaina metams $2.00.

V

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

agentai, pradėta 
pinigų siuntimo 

bankos ir Įvairių 
agentūros. Pa- 

susitvėrė Ameri
koje dvi bendrovi batams 
siūti ir jos lenktynėmis siun
čia ten savo agentus, kad ir 
Lietuvoje užvedus savo Įs
taigas. Atsiranda net agėn- 
ių. kurie norėdami užkirsti 
kelia savo konkurentui, 
kundė ji Ameriko 
kad tik ji 
tiems pirir 
parvažiavus 
Lietuvon
PO
r.es. 
riu,

retų pridaboti, koksai yra 
gaunamas Įvairių agentų 
jielnas ir ar vra ganėtinai 
garantijos, jog surinktieji 
pinigai už serus nenueis kur 
i šaii. Išeina, kad ši Taryba 
privalėtų turėti kontrolės ir 
ant pačiu agentų ir jų su
rinktų pinigų. Pagalios. Lie
tuvos bendrovių Šerai išlei
džiami paprastai auksinų 
valiutoj, o čion jie parduo
dami už dolerius. Taigi 
svarbu nustatyti pastovią 
kainą.už kiek tokie šėrai ga
lima parduoti.

Tokie tat permatomi dar
bai. jeigu tik norima 
nors organizuoti musų 
kybos i 
sąrišvie su Amerikoje gyve
nančiais lietuviais.

įkišioi daug kam 
toksai Lietuve:

hės Amerikoig 
Amer. Liet. Pr. i
T
t

kiek
___  _ __ pre- 

pramonės reikalai

1

Į

Ir tu gali tapti turtingu, tėuiyila- į 
mąs nurodymus, kurie telpa knygelėj; 
po vardu
'TIESUS KELIAS PRIE TURTO". į

Šita knygelė tai yra rakius prie 
tūrio, kuris priguli tau.

’Tieaus kėliau prie turto" išaiškina 
daug biznio ir išdirbyslės paslaĮa’iu, 
kurių lig šio laiko lietuviai nei sap
nuot ne sapnavo.

'Tiesu* kelias prie turto" kaip zer- 
kole nurodo, kaip ir ką daryti.

"Tiesus kelias prie turto" paliusnos 
tave iš alginės vergijos ir padarys 
neprigulmingu.

‘Tiesus kelias prie turto" parodys 
tau, kaip su mažu kapitalu galėsi 
pradėti savo biznį ir tapti turtingu.

'Tiesus kelias prie turto" kaštuoja 
tiktai 1 doleris su prisiuntimu, bet 
verta yra daug daugiau.

Taigi dabar tuoj, nelaukdamas n?i 
minutės, reikalauk nuo manęs pri
siųsti jums tų neapkainuojamos ver
tės knygelę. Pinigus meldžiu 
money orderiu arba popierini 
laiške.

Adresuok šitaip:
W. YURKEVICH

3326 S. Halsted st., Chicago,

siųsti 
dolerį 
(3)

m.

||
* Pasportai į 

Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti 
Į LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš Nevv Yorko.

Geriausis patmavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntinus per telegramą ar
ba per paštą i LIETUVA.

Čekius išduodame i Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savam 
neparanku.

c International Bankers 
| Company
1 103-5 SALĖM ST., 
| BOSTON, MASS.
£ Įseigta 1880 m.

I
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NAUJI LAPAI
Puikus Sieninis Kalendorius 

1921 m. DPKAI! Prisiųsk 2 centu 
štampą apmokėjinjui persiuntimo 
lėšų, prisiusime kalendorių. (3)

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

Cleveland, Ohio.

ČIRKšLĖ $2.45.

I NAUJI r.T."
I
♦
I
I 
t 
I 
i 
« 
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BE sveikatos, mokslo, litera- 
šeimynos mėnraščio: M eilė s- 

metui

NEGAL GYVENT iBEKOZMOGUSF

D. S. MAIL STEAMSHKCOMPANY,
VASARIO-FEB. 19 I). IR BALANDžIO-APRIL S 

Iš NEVV YORKO be persėdimo TIESIOG Į 

BREMENĄ IR DANCIGĄ
LAIVAS ”SUSQUEIIAXNA”

Pasažierių Skyrius: 99 Statė St., Boston, Mass- Tel.: Fort Hill 6745 
Važmos Skyrius: 120 Broad'vay, Nevv York, ar pa.- vietinius agentus.

(«r!>:!■>
d
^GARLAIVIS ’MOUNT CLAY
,!------------------------------------------
& išplauks iŠ I L TARN’KE, VASARIO S. I Nuo 2 vai. po pietų 
į Nevv Yorko j UTARN’KE, KOVO 22. į nuo Rier No. 7 

£

į*i!i

H
/cKiLnrr uncjį

JTOINT SERVICE WITH

ORGAffiBCflN CINE
Tiesiai iš NEW YORKO I HAMBURGĄ

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centralinės Europos 
•»> Pirmiau buvęs 

"Prince Eitel Friedrick”

North River
Putam reguliariai, kas savaitę išplauks garlaivis ”HAN$A (buvęs 
Viduriu-Luise) ir nauji garlaiviai, kurie dabar budavojamL

Garlaivi- "MOl NT CARROI.L” Garlaivis’ .MOliVT CLINTON"
Garlaivis "i RIESI. AX D' Garlaivis "VOGTI. AND"
Ruimai su 2, 1. ir 6 lovom ant šių visti garlaivių. Specialiai valgo
mieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruiniaį ir pasivaikščiojimui 

deniai . visas !as patvarkymas trečios klesos pasažieriams.
Reikale rašykit bile vienam musu autorizuotam agentui arba

39 BROADVVAY NEW YORK CITj^
Kiekvienas aptie- . -.«5O • ,korins p a r a u o <1 a 

Pain-Ezpelleri. Ta- 
č:ąii£, yisviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbažcnkliu.

Jokių kitų nepriim
kite. kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

G

F. AD. RICHTER & CO., 
3rd Ar*. t 35tk St., 
Brooldyn, New York
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BALTIC-AMERICAN LINE
Vietoje RUSIŠKOS -AMEROKONIŠKOS LINIJOS.

TIESIAI EE PERSĖDIMO Iš NEW YORKO 
I HAMBURGĄ kaina 3 klesos $125. Karės taksu ' Į LIEPOJŲ 
’ESTONIA”
POLONIU’

kaina 3 klesos 8145. $5.00.
buvęs "CZAR” išplauks 1 February 

buvęs -’KURSK’’ išplauks 15 February.
Kreipkitės pas musų agentus arba prie:

A. E. JOHNSON & ( O., Generalis Pasažieriu Agentas
42 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y.

AMERICAN LINE
$ Tiesioginis perp laukimas tarp £
j NEW YORKO ir HAMBURGO I

Labai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams. S
1 Didelis moderniškas garlaivis ”MANCHURIA” išplauks g
g 24 D. VASARIO-FEBRUARY, 1921. |
| Trečia klesa iš New Yorko į Libavą................$132.00 1

Trečia klesa iš New Yorko j Eytkunus ........... 130.00 ž
f Trečios klesos pasažieria ns vra duodami valgiai su pa-
Šį tarnavimu dideliams vai omam kambaryje. Motrims £ 
f ir vaikams rezervuojami kambariai su klasetais. • £
| Kreipkitės i Kompanijos otisą 34 Statė st., Nei York arba į vietos Agentas. 1
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turos, dailės, juokų, meilės ir
1 Šeiini/nos ir Sveikatos Sargo. 

Kaina metui S-3.00. 1 num. 25c. BE didžiausios visame sviete 
dailės paveikslų knygos. Kaina Š4.00. BE puikiausios apie meilę knygos: 
Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalų Mingškos Meiliški;. Laiški; 
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
apie paleistuvybę: Baltoji Vergija. Kaina 81.00.

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja savo laimės rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra 
tuojaus v.zsisakyt musu laikrašti ir knygas.

Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar
ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis
truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musu 
adresus: AL. MARGER S PUB. CO.
2023 St. Paul Avė., ( CHICAGO, ILL.

(Mokslas) (Juokai)

Kitą čirkšlę tūkstančiai moterų ra 
pasitenkinimo rekomanduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno. įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirki- 
kia plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisinsk $2.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisų. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH « CO- Dept 914,
CHICAGO, ILL.

nepatin- 
Atstovy- 

drauge su 
Pram. Ta- 

•yba Įsikišimas Į atskirų 
'•endroviu veikimą. Kai ku- 

bendrovės tvirtai pasi- 
idg ioms načioms, ačiū

1S- 
valdžiai, 

sulaikius ir pa
liaus Lietuvon 

Parvažiavę 
‘ agentai lankosi 

visas ministerijų rašti- 
ir net prie visu ministe- 
norėdami Įtikinti, kaip 

tai išganingas ir naudingas 
gali būti ju bendrovių dar- visi darbai pasekmingai dir
bąs. Kai kurie tų agentų yra bti. -Tos vengia by kokios val
iau praradę čion Ameril- 
savo reputaciją ir bando rios. joms rodosi, 
tarp Lietuvos valdininkų, 
kurie jų nepažįsta, surasti 
sau nauju globėjų. Negana 
to, atskirų bendrovių agen
tai

šie
ministe

1OS

iki
-ų geroms pažintims su Lie
tuvos valdininkais ir net mi- 
nisteriais. pasiseks ir toliau

1

t:

yra bti..
koje stybinės kontrolės, be ku

bus dau
giau liuosybės. Kam. girdi, 
dar reikia save kokiomis ten, 
istai,!
tokiu, kurios pasitiki, jog 
valdvmo valdžias Įgaus ju

Al, Alena Kostovska, pasiro
dau visai publikai akyse.

i-
eromis varžyti? Yra ir 1

persistato kokios nors 
politinės srovės šalininkais i plauko žmonės ir tuomet tai 
ir norėdami ten užvesti ko
ki bizni, kviečia prie to dar
bo tam tikrus savo pakrai
pos žmones. Iš paprasto biz
nio—nor kas nors pardavinė
ti savo išdirbtus batus, savo 
pargabentus automobilius, 
—pasidaro partijiniai gin
čai. varžytinės. Įsipykimas.

Tai tokia yra šiandien pa
dėtis.

Vargiai kas pasakys, kad 
tai yra gerai.

Reikia tie dalykai taisyti 
ir susitvėrusi čion Amerikos 
Lietuviu Prekybos ir Pra
monės Taryba galėtų daug 
kuomi padėti.

Šiai organizacijai reikėtų 
pavesti teisę išdavinėti ko
kie nors paliudymai, ant

bent nasipelnysią.
Tečimi reikia mėti, kad 

nevisados galės viešpatauti 
. toksai neorganizuotas san- 
; tikis arba stačiai betvarkė 
tari) Amerikos Li tuviu pre

kybos ir nramonės ištaigų ir 
pačios Lietuvos. Patsai gy- 

p-enimas skirtinai reikalau
ja daugiau t varkos, didesnio 

! f v< si t vark y mo vai st vbi n i u 
! žvilgsniu ir šioj srityje.

(Toliau šiuo straipsniu 
vra kviečiamos visos ameri
kiečių bendrovės nusiusti 
savo atstovus i visuotiną 
Amerikos Lietuviu Preky
bos ir Pramonės Tarvbos 
suvažiavimą: bet kadangi 
tas suvažiavimas iau Įvvko, 
tai tą straipsnio dali išlei-

I

* z j a'j a

..Telefone: Malden 873-W.

DAKTARAS S. C. PAVLO
Sugrįžo iš Rusijos kur jis bt 
bernijos lisonbučio ir Odesos 1 
veneriškir ligų.
CHELSEA. MASS- 112 BROADWAY.
.MALDEN. MASS- 356 FERRY ST.
Priėmimo valandos: nuo 10-11 ryte, nuo 6-8 vakare.

Liepojų 
ir Rygą
10 VASARIO-FEB.

Prašalinkite Slogą su

QUININE
!•» Grippe

CASCARA
FOR

Colds, Cougbs

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus 
dcl pirmo nusičiaudėjiino.

Prašalina šėlt; i 24 valandas— Pegelbsti. 
Gripą i 3 dienas—Geras nuo Galvos skaudėjimo.

Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje—Cascara yra ge
riausias paliuosaviniui Tonikas—Nėra Migdonų Hills’o vaistuose. •

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

vaistus po ranka

Kas mane išgelbėjoKas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skąpsmai, rėžimas, gurgįmas 
vidurių. Diegliai suimdavo po kn&ine, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš negk 
vau pagelbos dėl savo sveikatos. BR 
kada aš pradėjau reikalauti Salutaras 
Bitteris ir Salutaras Regulatria dėl 
moterų, pradėjau gerai jausties, gerai 
valgyti ir dirbti, pasidarė smagu vis
kas. Per 6 mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga 
naudodama Salutaras Bitteria. Kaina 
$1.50. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalimu gaut, kreipkis pas:

SALUTARAS DRUG CHE.M. CO. 
1707 Halsted St- CHICAGO. ILL

Užlaikėm žoles nuo-visokių ligų, 
tit* apgarsinimą turėtų perskaityt 

kiekvienas, iškirpt ir pasilikt.

I—

ŠVEDIJOS AMERIKOS UNIJA
24 STATĖ STREET NEW YORK, N. Y.

Greitas keleiviams patarnavi
mas iš New Yorko per Goten- 
bergi, Švediją, i

Laivas DROTTNINGIIOLM išplauks
Trečia klesa Į LIEPOJŲ ir RYGĄ $115. Karės taksų 85. 
Trečios klesos pasažieriai gauna puikius kambarius po 
2. 4, 6 i kambarį. Dėl tikietu ir informacijų
apie pa’sportus. kreipkitės prie, vietinių Agentų.

—.... L.A-L
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ATfDAF.* • . MBTUVIŲ* * *’ ATVIJAI

•e ‘DYKAI 0
• Suįeikidlne* paaišMnimus kaip geriau važiuot tėvynėn, 
ir išdirbame pasportus trumpiausiam laike.

Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažystamus.
LAIVAKORTES VAŽIUOTI KRAJl'N IR Iš KRAJAUS; 

SIUSIMAS IR MAINYMAS PINIGŲ; PRIIMAMA PI
NIGUS, ANT PAčEDIJIMO IR MOKAMA NUOŠIMTIS.

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



MARKSIZMAS IR 
DARVINIZMAS.

s j. Pagal A. Pannekoek’ą parašė Margeris.

(Tąsa.)
ĮRANKIAI, KALBA IR 

PROTAS.
Jei paimsime domon žmo

gų, tuojaus matyt, kad jis 
turi turėti tų sugabumų, ku
rių neturi kiti gyvūnai; mat 
žmogus, vartodamas įran
kius, būtinai turi vartoti ir 
protą, kad tuos įrankius pri
taikius prie kiekvieno reika
lavimo. Pavyzdžiui, jei se
novės žmogus norėjo užmu
šti zuikį, jis turėjo vartoti 
lanką ir vilsną: jeigu jam 
reikėjo kovoti su meška, ji
sai, be abejo, vartojo kirvį; 
o jeigu jam reikėjo sumušti 
riešutą ar kitą kokį vaisių, 
jisai turėjo pasigaminti tam 
tikrą plaktuką ar jam pana
šų įnagį. K-------* "—S”’
gręsė pavojus, jis visuomet 
turėjo apsvarstyti ir nu
spręsti, ar jam geriau bėgti 
ir slėptis, ar kovoti ginklu 
rankoje. Taigi, vartojimas 
Įrankių būtinai verčia ir vi
suomet vertė žmogų vartoti 
savo protą.

Toks ankštas sąrišvs tar
pe proto, kalbos ir Įrankių, 
kurių vienas be kitų nėra 
galimas, parodo, kad jie. t. 
y. protas, kalba ir įrankiai, 
turėjo vystytis pas žmogų 
visi kartu. Kaip, tas vysty- 

. masis prasidėjo ir kaip jis

- išsivysčiusius. Su išradimu 
visokių prietaisų (įrankių) 
žmogus įgijo tokius galios, 
kati užvaldė visą žemę. Ir 
dabar ramus ir ikišiol ne
kliudomas organio pasaulio 
besivystymas, imant pagal 

i Darvino teorijos, sustoja.
įrankiai ir mokslas, ir ku- žmogus, jau atlieka gyvulių 
rios delei šie dalykai nepa- vaisintojo ir auklėtojo *dar- 
liaujamai vystosi. Per dar- hą; jis taipgi atlieka žemės 
bą, primityvis žmogus iškilo apdirbėju darbą. Žmogus, o 
iki tikrojo žmogaus. 0 var- ne kokia kita jiega, perinai- 
lojimas įrankių pažymi vis no ir aplinkybes, sutverda- 
geresnį uitą tarp žmogaus mas naujas augmenų ar gy- 
ir gyvulio. įvulių formas, patenkinan-

IX. GYVULIŲ ORGANAI Su 
IR ŽMONIŲ ĮRANKIAI.
Gyvulių organuose, o žmo- nias turėjo sustoti. Žmogaus 

nių įrankiuose mes suranda-'organai pasiliko tokiais 
me didžiausį skirtumą tarp Į kaip buvę, išimant smege- 
žmonių ir gyvulių. Gyvulys j uis. Smegenys turėjo vysty- 
gauna maistą ir apsisaugo-!tis kartu su įrankiais; ir 
ja ar apsigina nuo savo prie-pnes matome, kad skirtumas 
ŠU SU pagalba SaVO kUnO Or- ir anmfAcnm
ganų; žmogus gi padaro tą- 
pat su pagalba įrankių. Or
ganas (organon) yra grai- 

Kuomet “žmogui žodis’ kuris taipgi reiškia 
įrankį. Organai yra natūra
liais. prigimtais prie kūno 
įrankiais. Įrankiai yra dirb
tiniai žmogaus organai, 
žmogaus rankos ir įrankiai 
atlieka darbą, kurį gyvulys 
turi atlikti savo organais. 
Delei rankų tokio jau subu- 
davojimo, kad galėjus laiky
ti visokius įrankius, jos pa
sidaro visatinu įrankiu, pri
taikytu prie visų darbo ru- patyrimų sritis yra kur kas 
šių; jos pasidaro, todėl, or- ’ 
ganu, galinčiu atlikti Įvairų!
darbą.

Su padalijimu šitų funk-

į

iki tikrojo žmogaus. 0 var- ne kokia kita jiega, perinai- 
lojimas įrankių pažymi vis no ir aplinkybes, sutverda- 
geresnį tiltą tarp žmogaus mas naujas augmenų ar gy- 
ir gyvulio. i--*--------

jčias jo tikslą ir valią (norą). 
~ i Įrankių atsiradimu, 

žmogaus kūno besimainv-

tarp žemesnių ir aukštesnių 
žmonių veislių veik išimti
nai paeina nuo smegenų. Te
čiaus ir šito organo (smege
nų) besi vystymas apsistoja 
prie tam tikro laipsnio. Kaip 
tik prasidėjo civilizacija, 
nuo to laiko ne viena smege
nų pareiga išpildoma jau 
dirbtinom Įmonėm; mokslas 
yra sukrautas knygose. Mu
sų dabartinė protavimo jė
ga nedaug ką didesnė už tą, 
kokia buvo pas senovės 
graikus, romėnus ir teuto
nus, nors musų žinojimu ir

jau platesnė, nes musų pro
tas tapo naliuosuotas kny
gomis nuo sunkios naštos. 
Knygos, reikia žinoti, teikia 
stambiausią žmogaus protui 
pagalbą.

(Toliaus E'is.)

ėjo toliau, mes galime tikrai vijų,. atsiveria žmogui labai; 
spėti. Nėra abejonės, kad. P^ti besivystymo dirva, kas j 
tai buvo gvvenimo aplinky- 
bių permaina, kuri atskyrė 
žmogų nuo pirmutinio musų 
protėvio — beždžionžmogio. 
Išėjęs iš miško į laukus, pir
mutinis žmogus turėjo pa
keisti visą savo gyvenimą. 
Čia jau turėjo išsivystyti 
skirtumas tarpe rankų ir 
koių. Draugingumas ir bež
džioniška ranka, gerai pri
taikyta prie ėmimo, žymiai budavotas 
prisidėjo prie tos permai-. toms . lygumoms), .kuomet, 
no{. J į beždžionė yra pritaikyta
“ Gyvuliui visi daiktai atro- miško gyvenimui. Tečiaus 
do vienodi; apie jų smulk- žmogus tinka šen ir ten, jis 
menas jis neturi supratimo, ivartųja icrvį miške, o špatą 
Jis nemoka suprasti jų skir-, (lopetą) lygumose, žmogus, 
tumo. Primityvis žmogus, su savo įrankiais, gali pasi- 
<uprantama. turėjo būti irgi daryti sau kelią į visą pa-,

- ’ - . - sauų? j;s gaK jr apsistoti by
kur. Tuo tarpu gyvuliai gali 
gyventi tiktai tam tikrose 
vietose, tokiose, kur iie galiį________ ___  ..
užganėdinti savo reikalą vi-. Gumos (robo) ...

kad žmogus gali vartoti 
Įvairius Įnagius, jis gali su
jungti funkcijas visų galimų 
organų, 
gyvuliai.

I lys yra pritaikytas prie tam 
tikrų aplinkybių. Žmogus, 
imant jf su jo Įrankiais, irgi 
yra pritaikytas prie visokių 

i aplinkybių/ Arklys yra su- 
laukams (žolė-

2,325,000 BEDARBIŲ, 
kuriuos kad turi į Nors darbai Amerikoje
Kiekvienas gyvu- prasideda jau gerėti, bet bė- 

vigĮjgk ^ar daug. 
|Washingtono žiniomis, da
bartiniu laiku Suvienytose’ 

! Valstijose iš viso yra apie 
į 2,325,000 žmonių be darbo, 
jžemiaus paduota statistika 
.parodo, kiek kurioj pramo- 
inėj yra bedarbių: 
j Statybos pramonėj 300,000 
, Automobilių ......... 250.000
; Audimų  ............... 225,000
Rūbų siuvimo .... 150,000 
Geležies ir plieno .. 
Geležinkelių .........
Jūreivi jos ...............
Pasilinksminimų .. 
Metalo kasyklų ... 

i Laivų statymo ....

mus. Žmogus, kaip matome, ■ Odų ir avalinės ... 
užvaldė visą pasaulį. Kiek- ’ Spaustuvių ...........
vienas gyvulys, zoologai sa-;Visokių kitų .......
ko, turi savo jiegų, kurių pa- ——---------- ——
galba palaiko save kovoje 
už būvį, ir taipgi turi savo 
silpnybių, kurių delei jis pa
tampa kitų auka, ar kitaip 
žūsta, ir negali daugintis. O 
žmogus šituo atžvilgiu turi 
tiktai jieerų, ne silpnybių.!
Ačiū įrankiams, žmogus ga-į draugruS j ^avo priešus.

. 150,000 
200,000

. . 25,000 
100,000

. . 50,000 
.50,000

.'. 50,000 

. . 50,000
. 50.000 
. 50.000

panašios nuovokos. Bet iš 
daugybės esančių apie ji 
daiktų, nekurie pateko jo 
rankosna. o jis ir pavartojo 
juos, kaipo įrankius,^ pade
dančius jam kovoje už būvi. 
Šitie Įrankiai veikiai buvo 
pažymėti nekuriais ženklais 
sakysime, buvo pažymėti 
garsu, kuris tuo pačiu lamu 
užvardino tam tikrą veiks
mą. Delei šitokio garso, ar
ba nužymėjimo. Įrankis ir 
tam tikros rūšies veikimas 
išsiskiria iš esančių aplinky
bių. žmogus pradeda ana-i- 
zuoti pasauli, supratimus ir 
garsus. Sužinumas apsireiš
kia, dirbtiniai daiktai tyčia 
surandami ir paverčiami Į 
sužiniai naudingus.

Šitas procesas parodo 
pradžią žmogaus besivysty- 
mo. Kaip veikiai žmonės su 
apsvarstymu pritaiko savo 
reikalams įvairius Įrankius, 
taip veikiai mes galime sa- visos žemės, 
kyti, kad šitie Įrankiai jau C--------  -
yra vystomi, ------ -- .-- ------- ---omainu vivmą. x urna
Nuo šito laipsnio iki to lai- besivystymas ir besitobuli-jComcepcion Rivera parašė 
Trolirpi", kuriame jau gami- nimas. šitas besivystymas |iriUms EI Paso, Tex., 
narna Įrankiai, yra tiktai betgi yra sąryšyje su gyvu-i Gruodžio 29, kad Trinerio 
vienas žingsnis. Pirmutiniai nų kūno permainymu, todėl Kartusis Vynas paliuosuoja 
neapdirbti Įrankiai skiriasi jis eina labai palengvą, sek- ja nuo nesmagumo, nuo ku- 

vartojimo; iš aštraus, damas bioliogimus dėsnius, j rio ji kentėjo per 30 metų. 
B gaunama peilis, vii- Organinio pasaulio besivys- j Ištikro, tai yra puiki gyduo- 
rąžtas ir tt. Su toli- tyme tūkstančiai metų ne-j jg nuo vidurių nemalimo, 
i įrankių skirtumu,! reiškia beveik nieko. Žmo-| nerviškumo, galvos skaudė
jus tarnauja ir darbo' gus tečiaus, perdavęs savo 
Erų i, išsivysto kalba įrankių besivystymą dirbti- 
Ms. Mintis veda žino- niams daiktams, pasiliuo- 
pie dar tinkamesnio savo nuo biolioginiu dėsnių. 
| pavartojimo, prie Įrankius galima veikiai per
imo senų ir išradimo mainyti, o technika daro 
»ujų įrankių. į taip didelius žingsnius pir-

budu vienas daiktas myn. kad tiesiog stebėtis 
kitą. Draugingumo reikia. Delei šių priežasčių

SKtė ir jos pritaikymas žmogus bėgyje kelių tuks- 
yra šaltiniu, iš kurio tančių metų pralenkė visus 

technika, mintis, gyvūnus, net ir aukščiausiai

KODĖL MES TURIME 
TIK DRAUGUS.

i Benjamin Franklin pasa
ukė: "Prižadai pritrauks prie 
tavęs draugu, bet neišpildy- 

Jnas prižadų pavers tuos 
i , . . .

<i nasilygmti su visais gyv u-j jner;0 Kartusis Vynas 
liais, imant juos visus kartu. tur j tiktai draugus, todėl 
Bet kad šitie Įrankiai nęsto-jjs visuomet prižadus 
vi ant vietos, o laipsniškai išpildo. Kostumeriai iš visų 
tobulinasi, žmogus Pfalen_ Į Suvienytų Valstijų ir Ka- 
kia visus gyvulius ir, su nados vartoja ji kiekvieną 
prantama, yra viršesnių uz^įgną Ponas Salvatore 

. juos. Žmogaus įrankiai pa-1 p^mjc0 parašė
, daro ii viešpačiu, karaliumi ;rpum3; gruocĮžio 22 dieną iš 

. .Detroit. Mich.: "Trinerio 
kyti, kad šitie įrankiai jau Gyvūnų pasaulyje taipgi Kartusis Vynas paliuosavo 

i. tobulinami, eina nepaliaujamos organų jr smarkų efektą.” Ponia

jimo ir kitokių pilvo ne
smagumų. Jūsų aptiekorius 
arba vaistų pardavėjas •

■1

■■

ir

Į

sis
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Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS BEIS Iš SPAUDOS

1.1

_— ------ ,  ------------ .,— ,1!
jums pasakys taip pat, kaip j į 
tai yra gerai turėt Trinerio ; ! 
Sedativą nuo kosulio turint ; 
šaltį. Dabar yra labai leng- ; į 
va pagaut šaltį, bet Trine- ; 
rio gyduolės prašalins visą;! 
pavojų. Joseph Triner Com- ; | 
pany, 1333-45 So. Ashland 
Avė., Chicago, III. (fe

Pinigai į Lietuvą
kapitalas

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

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

• jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalj iš po
caro jungo.

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

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

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

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

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

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

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

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

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

BLANK A UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

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

ii

Stebėtinai pasekmingas nu
siuntimas pinigu per American 
Express Kompaniją į Lietuvą 
prieš karę, dabar vėl atnaujintas 

Sugražinti kvitai parodo kad 
nusiųsti i Lietuvą pinigai, būna 
priimti bėgyje trijų savaičių. 
Mes Lietuvoje išmokame Markė- 
kėmis, kurie dabar tenai kursuo
ja. Musų prekės žemos, patar
navimas geriausias.

American Express Kompanija 
yra uždėta 1841 metuose, turi 
Įmokėtą kapitalą S18.000.000.00 
ir siunčia dauginus pinigų Į Eu
ropą negu bent kokia kita kom
panija. Kompanija tur savo ioc- 
ną 21 lubų milžinišką namą ant 
Broadwav. New Yorke, kur j čio
nai matote, ir jame talpinasi vy
riausieji musų ofisai

Naudokite musų "Dolerinius 
Money Orderius" išmokėjimams 
pinigų ir persiuntimų Amerikoj 
ir Kanadoj. Parduodame viso-

Žmopue kasosi gaivą, 
kad palengvint niežėjimą. 
Kasjmasi pasidaro papro 
čiti. ir tuomet žmogus ka
sosi nejuėionis. Bet jis 
žino, kad jam niežti, ir 
visi kiti tą žino. •

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

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

RUFFI.E8
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. 
Paskui tik retkarčiais stivilgymas galvos apsaugos ją nuo pleiska
nų atsinaujinimo.

RUFFI.ES yra maistinga maudynė" galvos odai ir plaukams. 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES. jei turite pleiskanų.

-5 Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. 4 Mes taipgi 
galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo justi 75 centus pačto 
markėmis ar money order. kuriuos siųskite šiuo adresu: F
——«F. AD. RICHTER d CO., 326-330 Bro*dwsy. New York ——

tyrinsiu
AmrttM Eiyrm Ctapiy

SS BreaSny, *•> Tirt

kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, . 
tad siųskite per American Espress Kompaniją ir visa
dos reikalaukite kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turė- 
mėt prirodymą. Kreipkitės į blie musų ofisą arba rašy
kite Lietuviškai į musų vyriausyjį ofisą:

AMERICAN EXPRESS CO.
FOREIGN MONEY ORDER DĖPARTMENT

65 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite triringų vaistą temoms kainoms, tai visada eikite 

ant 100 Salent str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi
sokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užšisenijurio 
matiamo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo valimui, nuo uždegimo plau
čiu, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slaptingų li
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyrų ir mo
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau
sime kuogeriaustei, pašaukiame geriausius daKtaras per telefonų už- 
dykų. Todėl jeigu norite gaut gerus vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ! 
ateikite į APT1EKĄ po numeriu* (1)

100 SALĖM ST., BOSTON, MASS.

Į

ADAM SABULIS

233 Bro*dw«y, 
SO. BOSTON, MASS.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠDIRBIUS

Adams -------  IR -------  
Straight Adams
RANKŲ DARBO UNUOS 

CIGARAI.

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

I HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
progą grajinti ant ROJA
LIŲ F. M1LLERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metų 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
kai, jie ir pastatė tą firmą ant augščiausio laipsnio, o 
pati skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

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

Parduodami musų ROJALIŲ daugeli, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller & 8on» Piano Co.

395 BOYbSTON STREET, BOSTON, MASS.

RUFFI.ES
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LIETUVIŲ SVETAINĖJ

gu jie nesulaikys "profitee- 
ring.” tai hoteliai ant daržo-!

I

ATSIIMKITE LAIŠKUS.

Strei-

i

mėnesi a.

i

Draugai.

I

1
t

I

I 
š

C

A.
395

1 Dr. A. J. Karalius

X -----------------------------
vių ir kitų menkų dalykų 
numušė po kelis centus, sa
ko tarnautojai: bet paskui

Gydytojas ir Chirurgas. 
366 BROAPVZAY, 

SO. BOSTON, MASS.

Miesto spaustuvninkai 
streikuoja.

Pereitą panedėlį sustreika
vo Bostono miesto valdžios 

'spaustuvės darbininkai. Jie
Išvažiuoja Lietuvon.

Juozapas Mitrikevičia. 
pasidarbavęs tarp Amerikos lie
tuvių pažangiuose reikaluose.

A. L. Machine Co.

ENTRA! EXTR\

visokius čevcaykus
š s

Tel. So. Boston 2341 
I, MAŠINŲ BENDROVE. 
Broaduay. So. Boston. Mass. 

Ant pardavimo automobiliai trak 

visokios maši- 
isas dalis svie- 

... .... .....,mu-<«.-* kainas. Norintieji liu kaimo. Žarėnų nuo Amilijos kreipkitės į musu ofisą, o mes užtik-
, .. ... * riname. kad busite užganėdinti.Gedvilaitės.

5. Juozapui Baltfimui. iš ža- 
lėnu miestelio nuo Dominiko

.........T1-J DĖL VISŲ!6. Jackui Mačerniui, iš leisiu
nuo Amiliios Mačemytės. 1 , .. .

moterų u valkų, l'adar.tu :s senų be ___ 7- Vincentui Dirvanauskui. 2 veik naujus. Gali vaikščioti kaip ka i 
laiškai iš Panevėžio. i p’S‘Užeiki

Vincentui Urpšai nuo Vin-ifl

i*
i
I “ 
ir 

Dausr { • 
. C 
R!

i! 
t!

iį
‘i 
d 
d 
d

iįi 
' d 
d.

Gydytojas 
ir Chirurgas

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

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST.
CHICAGO, ILL

| TEL.- BULEVARD 2160. _ ..

I; 
I;

ŽIŪRĖKITE J ŠIAS—
ru danonan nakėl5 nefiTU Dil*- -žvarbus laiškai atėjo ls kietu gražioje ir parankioje vietoj. Fo- Gd daugiau paKeU, I s į B.Htjc States Finance Cor. rest Hills; viskas gerai aptaisyta, di-

to, dabai _ Broadway, s®. Bos- de,i totai’

ton. Mass. Arbaruav Gamge, TeL Jamaica 57
1. Ignacui Kazlauskui, iš Tel- a-“ntų.

šių nuo Simano Kazlausko-
2. Stanislovui Daugėlai, iš

|3. Juozapui Vitkevičiai arba(
Jurgiui, iš Teisių nuo Onos Ab- ^erej arklių pajiegos, pfugai
ZUtienėS į automobiliai trokai ir

T». . . nerijos. Pristatome į v4. Pranui Gedvilai, is L žuuou- žemiausias kai'i

budu 'j°ras jau Įrašęs į miesto są- 
’iTatą. tečiaus.darbininkai jų 
negavę.

i

Taisau
moterų ir vaikų. Padar
) ’ ____ __ _ _

j su naujais. Padaraur stipriai ir gerai 
ii pigiai. Užeikit de! persitikrinimo. 
Visiems patogi užeiga, arti Lietuvių 

j Svetainės. (3)
A. ABAZO1UI S

3<>1 E St.. So. Boston.- Mass.

vyru, 
ų bv-

Grąsina išduotą kotelių 
"sekretą.”

Bostono hoteliai paskelbė,Virtini 7ininę > __
kad jie numuša savo tarnau
tojams $3.00 algos i sąvaitę. 
Tarnautojų unijos viršinin 
kai atsakė, I 
bus numušta, tai jie nueisią 
pas apskrities prokurorą ir 
išduosiu ""sekretą”, jog da
bar hoteliai daugiau grobia, 
nei per prokuroro tardymą. 
Kuomet keli mėnesiai atgal 
apskričio prokuroras pagra
sino hoteliams bausme, jei-

Kriaunai nutarė apskelbt 
generali streiką.

Pereitą sąvaitę Bostono 
kriauėiai turėjo Grand Ope
ra House teatre masini su
sirinkimą ir nutarė "atsa
kyt į fabrikantu lokautą ge
ne raliu streiku.”

Lokautą darbininkams 
buvo paskelbus Talboto 
kompanija. Tai buvo da pe
reitą rudeni. Darbams kiek 
sumažėjus, šita kompanija 
uždarė dvi savo dirbtuves ir 
atleido darbininkus. Kriau- 
čiai iš to suprato, kad kom
panija nori pakrikdyti jų 
uniją. Todėl jie pasiuntė pas 
Talboto kompaniją keliata 
savo delegatų ir unijos var
du pareikalavo, kad kompa
nija duotų darbo visoms sa
vo dirbtuvėms lygiai, o ne- ! 
taip, kad viena 
dirbtų pilną laiką.

PU1KIAUSIS BALIUS!!!
z [

RENGIA LIETU VIU STUDENTŲ KL1L BAs,

Sausio- January
PRADŽIA NUO 7:3# VAKARE

LONGINAS BLTN1S

|

Kampas E ir Silver Sts., So. Bostone
i
Grk/.š pagarsėjusi Campbell'iu Orkestrą. Pertraukoje gabi dainininke padai- • 
nuos kėlės dainas. Jauna lietuvaitė šoks parodos (exhibition> šokius. Bus | 
daug jaunuomenės iš kitų miestų. Visi atsilankykite. (

t 
i t 

i 
t 
i 
t 
i 
Ima. Ir nežiūrint

jie nori algas darbininkams Banką 
numušti.

Į

Taipgi duoda lekcijas ant dau
gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
.Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOI. ST.

( AMBKIDGE
Tel. Cambrijge

—J&ĮĮNA.N<1E.'L CORPOR.iT

Sudegė tėvas ir sūnūs.
Pereitos nedėlios nakti , ...

dirbtuvė boivhesteryje po Nr. Si Ce:ilel81ų Onos *>»»■»««*»• 
___ _ _____ o kitos dar st. kilo gaisras. Žmonės'. 
butų uždarytos. Kompanija buvo jau sumigę, todėl kada ''

_— 1” 1 -T _ J — 1 1 _ - — ■ b x 1 x w . vx-x v v « Ji * 4

■ ninkas W. Morton buvo jau 
visai sudegęs, o jo sūnūs, 20 
amžiaus vaikinas, nugaben
tas ligonbutin numirė. Ma
noma. kad ugnis kilo iš pyp
kės. kurią senis Mortonas 
tuiėdavo paprotį lovoj rū
kyti. -.

Per Amžius

atsakė, kad tai jos dalykas, pribuvo ^ ugniagesiai, šeimi- 
ką ji su savo dirbtuvėmis 
daranti.

Tuomet unija nutarė iš
vesti darbininkus ir iš tų 
Talboto kompanijos dirbtu
vių, kurios ca diribo. Tuo bu- 
du prasidėjo • tos kompani
jos kriaučių streikas, kuris 
tęsėsi iki šiol, iš viso apie 1 
mėnesius.

Kitose dirbtuvėse kriau-j
eiai tuo tarpu dirbo.
kuojantiems Talboto darbi
ninkams unija mokėjo po S-S 
pašalpos savaitei 
niams ir po $15 vėčiusiems.

Tečiaus pasirodė, kad vie- ' 
niems dirbant, o kitiems 
streikuojant, streikui galo! 
nebus. Todėl greitą savaitę į 
buvo sušauktas masinis į 
kriaučių unijos mitingas,! 
kur unijos viršininkai paai-i ,
škino dalykų stovi, ir kada Iskalauja M daugiau algos 
pirmininkas paklausė, ar 1 aiję. Tą alga jiems bu 
1............... • • • vo prižadėta jau pereitą ba-

jlandžio mėnesį ir sakoma, 
(kad pinigus tokiai algai ma- rėmė visais budais Lietuvos ne- 

. prigulmybę aukomis. LL. bonais 
ir darbais. Taipgi jis buvo visų

■ gerbiamas kaipo atsižymėjęs 
dailėje, dainininkas ir teatrų 

i vaidintojas, šiomis dienomis jis 
gavo ”pasą” ir 12 d. vasario iš- 

‘ važiuoja i Lietuvą kaipo Baltie 
(Statės Finance Corp. kurjeras. 
j Lankysis po visus Lietuvoje ap- 

i x • • t ."ličius. Geros kelionės linkimenovan. kuris jau tns savai-iiQm humuic,

tės buvo atleistas nuo dar
bo. todėl apie jo mirties

Protestuoja prieš Rusijos Ipriežastį spėjama visaip: jis 
blokadą. (galėjo nupulti nuo platfor-

Grand Opera House teat- mos per nelaimę, arba tyčia 
re pereitą nedėlciienį buvo puolė po traukiniu ratais, 
viešas bedarbių mitingas, kad papildžius saužudystę. i 
kame tarp kitko buvo priimi- ---------------
ta protesto rezoliucija prieš 
Rusijos blokadą ir Marten- ( 
so de|>ortavimą. 
salio: "Mes, Bostono darbi
ninkai, susirinkę viešam mi
tinge. protestuojame prieš 
žiaurią ir nežmonišką Rusi
jos blokadą ir Rusijos val
džios atstovo Martenso de
portavimą. Mes reikalauja
me, kad šios šalies bedar
biams butų duota darbo ir! 
Įvykinti nevaržomi preky-Į

Rado moteries kūną.
City Point’e policija rado 

prigėrusią nežinomą mote
lį. -Ii buvo apie 45 metų am-! 

- . i žiaus. tamsių plaukų ir turė- 
Pavie_ ho ant piršto žiedą su rai-

Idėmis ”B. H.” . |

ar 
susirinkusieji pritaria vi- 
suotinaip streikui, ar ne. tai 
kriaučiai sustojo kaip vie
nas. išreikšdami tuo L...... 
pritarimą visuotinam strei
kui.

Nutarus pradėti generali 
streiką, mokėtoii iki šiol 
Talboto streikieriams pašal
pa likos sulaikvta. Dabar 
unija mokės pašalpą tiktai 
tiems streikieriams. ku
riems būtinai pagalba rei
kalinga.

8. Domininkui Vindašiui, iš 
Telšių nuo Petro Rozgos.

9. J. Tamošaitis, ir Eržvilko.
10. Kostantui Norkui, iš Ka- 

riumenės. Žiežmarių nuo Jurgio 
Janulevičiaus.

11- Pelmond Daniels. iš Šiau-; 
lių nuo Edvardo Dantelio.

12. 1
cento Frano sunaus Urpšos.

13. Leonui žiliui nuo Juozapa-Į § 
vo Mokytojos Stasės Žiliūtės.

Or. J. G. Landžius Seynotir į
I.IETUVYS X

y

£

Nelaimė ar saužudystė.
Tunelyje po Essex gatve 

pereitą subatą traukinis už
mušė žmogų. Vėliaus paaiš
kėjo. kad tai buvo tūlas Do-j ^^į 

i iam. 
I
'■

Norėjo apiplėšt banką.
.. .. . Į Tremont Trust Cd. ban- 

i. Rezoliucija j j<a pereito j pėtnyčioj atėjo 
idnnzt rltarni- . *- nežinomas žmogus ir pasa

kė. kad jis noris matyti ban
ko prezidentą. Prezidentas 
Įsivedė ji i privatini ruimą, 
bet kartu nuėjo ir vienas 
banko tarnautojų. Nepažįs
tamas tuojaus išsitraukė re
volveri ir pakišęs ji prezi
dentui po nosia pareikalavo 

Bet tarnautojas 
------- užran- 

taip Kaa kos ir revolveri išsuko, tuo- 
Kusijos darbininkai galėtų met banko prezidentas par- 

/ , i mušė plėšiką ant žemės ir 
sušaukus! pajukta policija areštavo 

.. pojjcjjos nuOvadoj plėši
kas teisinosi, kad jis nesąs 
joks banditas: jis norėjęs 
tik "pasiskolinti” $30,00).

i
£ . v_____  __  _____ x . 5t;>p (H >0
bos santikiai tarp Amerikos Į p-ejtaj sučiupo įam 
ir sovietų Rusijos, t " -

VAŽIUOJU I LIETUVAI i
Apvažiuosiu sekančias vietas: 

Kauną. Panevėžį. Ukmergę. Ra-' 
mygalą. Raseinius, Jurbarką.? 
Užventę. Pavandenį. Kuršėnus.' 
Šiaulius, Vaiguvą. Karklienus ir 
Kražius. Todėl jeigu kas turite! 
kokį nors reikalą arba kas link 
giminių Lietuvoje, tai tuojaus’ 
kreipkitės pas mane laišku arba 
ypatiškai. Kas norite daryti pui
kų biznį ir mokate angliškai, lie-i 
tuviškai ir lenkiškai, ta'm par-1 
duosiu savo krautuvę (Dry 
Good Store) ir galės daryt gerą 
gyvenimą, nes biznis išdirbtas Į 
per 12 metų. Mano storo adresas' ] 
yra: (4)p

Petras Bartkevičia !
877 Cambridge St., į j

E. Cambridge. Mass. Į į

PIRMIAUSIAL 
APSAUGA!

Pasidėk savo pinigus taupimui Į

HIBERN1A 
SAVINOS
BANKA

16 Court St., Bostone, 
(netoli Youngs Hotelioi 
Nuošimčiai prasideda kiekvien. 

mėnesį.
Pūna atvira padėjimui pinigu
Su balos vakarais nuo 6 iki Š.
' patinga atydaatkreipiama Lie
tuviams.
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LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
fKASPARA VICII’S)

123 Broadtvay. priešais pasta.
SO. BOSTON 1 cl. So. Boston 823
VMMO valandos:

Nuo 9:30 iki 12 
” 1 ” I
” 6:30 ” 9

ELIHU D. STONE
Kepresentantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

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

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

t »

i

i!

II

patenkinti savo reikalus.’’
Mitinga buvo s 

taip vadinama Darbininkų 
Gynimo Konferencija.

Ugniagesiai sugavo plėšiką.
Pereitą subatvakari Chel- 

sea"j ėjo pro ugniagesių sto
ti mergina. Ją užpuolė plė
šikas ir atėmęs krepšį su pi
nigais. leidosi bėgti. Mergi-

Ekspresas suvažinėjo 3 
žmones.

Ant Dorchester avenue 
ekspreso automobilius suva- 

na pradėjo šauktis pagalbos, minėjo tris žmones. Vienas 
Iššoko ugniagesiai ir prade- buvo ant vietos užmuštas, o 
io plėšiką vytis. įvarytas i du sužeisti, 
aklą gatvę, plėšikas buvo' -----------------
suimtas ir atiduotas polici- tsS 60 kuopos susirinkimas • • • “ jai.

Nute’stas iki gyvos galvos.
Italas Giuseppe Bonanno. 

kuris andai užmušė Camb- 
ridge'Lje savošvogeri. likos 
nuteistas kalėjiman iki gy- 
yos gal »s.

! Įvyks pėtnyčios vak., 7:30 
vai., 21 sausio, "Keleivio” 
redakcijoj. Visi nariai malo
nėkit ateiti, nes yra daug 
svarbių reikalų, taipgi rin
kimas valdybos ateinan-j 
tiems metams. 1

60 kp. sekr.

KRAUTUVE ANT PAR
DAVIMO.

2 gražus kambariai bath, for- 
nišiai, viskas cash 812,000. My
linčiam bizni auksine proga. Pa
sinaudokite. Laiko jaunas vaiki
nas. Galima užeit vakarais, 
šventadieniais; gal kaina bus da 
nuleidžiama. Vieta graži, randa
si ant 68 Curtis st-. Roxburyje. 
Mass.
NAUDOKITėsFpROGA. Parai-jį

H ■ 
i 
i 

<sl
---------------------------------------------------------------- -------------1“

Parsiduoda Restoranas. • f0“ G«r tarlets ’

duoda 2 Namai su Krautuve, vi-j 
sai pigiai, labai geroj vietoj.! 
Platesnių žinių kreipkitės laišku 
ar ypatiškai po num .306 4 -th St 
kamp. D, So Boston. Mass.

Geroje vietoje ant Broadway. gerai ži
nomas gyventojams, i'_ '.Z-.-----------
parsiduoda pigiai. Taipgi galima pirk 
’<i ir su namu. Kreipkitės pas agentų.

Juozapas Zapustas
227 D st.. ant 3 lubų.

SO. BOSTON, MASS.

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.

Į

■
S«*«rw naiu*> Kalen4«rfa« 1921 mato 

yra iMuotao. Gankita viena mvo a»tia- » 
koi. Yra duodamaa dykai. Jeigu nefau- - 
tumita apiakei, rėdykite ynu mus ir 
įdekite 2c pektoa lanki,.

Apsaugokite Vaikus H 
nno tuo vargingo žiemos kosulį, per ožiai* ĮĮĮ 
kymo narnose visada

SEVERA’S ;
Cough Balsam Z

(pirmiau žinomo kaipo Severos Balsam*! Į8 
Plaučiams). .lis atneS greita paealpa. pa- 
daris lengvu ir naf uraiifcka kvepavim* ir ■ 
apserges nno plėtimo li«u. Dvie miera>« 25 ir 50 centai.
----------------------------------- M 
Paprastas šaltis---------------------H
suteikti tvarbes ligų, bet ant

SEVERA’S •

(S-v-ms Plyskelei nuo Šalčio ir G-ipos) • 
Į ■ Celima pasitikėti Jog palengvins kaKi» 1 M |3 trumpo laiko ir per ui apmigo* nno st.r- 1 fll Lz.. I*—--- • •• - ~ - - - —

KRIAUCIUS
Pasiuva •žiužiai ir pigiai Dra
bužius VARAM ir MOTERIM 
pagal šios dienos mados. Taip
gi pataisau ir išprosir.u.

M \R l iN \V ALI LIS
Broadway, 

t ambridgc. Mass.
Camh.

!<■!. S. I>osto:i 1 l<»-‘-VV

Dr.AChristian
SPECIALISTAS

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

PETNYCIOM1S
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTi EROJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON,

. ......................
i Tel. So. Boston 506-W
I DAKTARAS

:A.L. KAPOČIUS
♦♦

•
I
I•
« i I
’ v...., ncici'iu name
I 251 Broadway. tarpe C ir D Sta. 
; 80. BOSTON,

LIETU VYS DENTISTAS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dien*.

Nuo • iki • vok.

NRDRUOllia 
Ml t. r yiotą.

Seredomis iki 12 dien*.
Ofisas '"Keleivio name

< 
J

SU Pn-

neikslats

. Pirmu
Kortu

Lietučių
Kalboje

biznis išdirbtai m Kun?P° **iko ir per tai apaugos nno w ; ir j ’ ■ biu PraJalinMt Gnp» arba Inflaeo H
P.-Ti iTHiima pirtc- j- Pardavinėti lcožnoi aptiekoi. Kftipot
tės pas agentų. ® 30 centu.line / A \ 1 ------(4)

1 W. F. SEVFRA CO 

CEDAR RAPiDS. IOVVA

Dabar ką tik išėjo iš po Rpaudca

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
• SATYROJE

m ir ra Biblijos 
poslapius ir 379 ________
įdomi ir naudinga kiekvienai 
Žmogus skaitydama* 
mydamas į paveikslėlius, 
stato kas buvo pirm _____
ir iki užgimimui Kristaus>. 
aus savo vargus' ir džiaugsis įogiai to
kią kniga įgijo.
mos vakarai.

KAISA
Norinti gaut _______ _

•iųskit Expreso ar Parto Moncy Orde
riu, arba registruot a o? <* laiške adreso:

5%x8 coliu*, turi 382 
pa v cik kirlius. Labai 

v pa lai. 
šią Biblija ir tė- 

( kurie per
su tvėrime svieto 

_ __ užmirš va

jam bus trumpi žir-

TIK SI.OO

i

"KELEIVIS”
255 Broadtrvy, 
Boston, Maaa.

PINIGUS | LIETUVĄ galite siusti drąsiai, musą Banka 
pristato adresatui Į 5—1 savaites. Dabar kursas že
mas, c pinigai ten labai reikalingi. Ateina kalėdos, 
siųskite nieko nelaukdami. Musų Lanka turi atstovą 
Kaune ir užtikrinam kad pinigai pasieks adresatą il
giausiai į 3—4 savaites.

LAIVAKORTES i LIETUVĄ ir iš Lietuvos geriausiai 
pirkt per musų įlanką, 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.

PAšPORTI'S važiuojant Į Lietuvą ir atvažiuot iš Lietu
vos parūpinant visiems. Du advokatai ir tris notarai 
yra musų Banko direktoriai, jie prigelbsti sutvarkyt 
visus dokumentus tuose reikaluose.

LIETUVOJE ATSTOVYBĖ. Mes turime savo biurą IJe- 
tuvoje, kurio vedėju yra Amerikiečiams žinomas K. N. 
NORKUS. Biuro adresas sekantis:

LIETUVOS EMIGRACTOS BIURAS
LAISVĖS ALĖJA 60. KAUNAS, LIETUVA.

KAUNE, musų atstovybė prižiūri visus pinigų išmokėji
mus Lietuvoje, aprūpina visus iš Amerikos atvažiuo
jančius, pagelbi su Lietuvos paspoi*tais 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 BENDROVĖ Įkorporuota Mass. Val-
- - pas Komisijonierių

---- —- ■ ■ yurį vįs^ bloką namų
sti.jo.ie ant §100,000.00. P 
yra sudėta $25,000.00 pinigais.
ir gerai Įrengtą įlankos namą. Tai yra tvirta, saugi 
vien tik lietuvių Įstaiga. Rankos Direktoriai susideda 
iš pasižymėjusių visoje Amerikoje lietuvių veikėjų.

PASIDĖKIT PINKJl S Į musų Banką. Mes mokame už 
padėtus pinigus 5 procentus su 1 diena kiekvieno mė
nesio. Iš tolymų miestų ir valstijų galite pasldėjimui 

. prisiųsti čekiais arba Money Orderiais. Išmokame ant 
pareikalavimo.

PIRKITE ŠĖRI'S 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:

BALTIC STATĖS FiNANCE GORPOR.
357—361 BROADUAY. SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boston 1061.

|Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado. j ;

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

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

iki H vai. vakare, i
Kalbu Ruskai ir • Lenkiškai. (2) j 1 

69 CHAMBER ST, BOSTON; j !
Telephone: Haymarket 3390 ]

J [ Tel.: Richmond 2957-M.

! Dr. David W. Rosen
į Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

į 1 Rusiškai.
į Į GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- 

[ PTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
< I Nuo 2 iki 3 dieną.

Nuo 7 iki 8 vakaro.
H 121 HANOVER 8T.

BOSTON. MASS.

Tel. H ay marke t 4154
Gyvenimo Tol.: Cambridgo 8098.

DR. AL F1DERKIEWICZ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki T:T1 
•ventadieniais nuo 10 iki i.

SI CANAL ST, BOSTON. 
Kootn 216 ir SIS.

s !
i

ž 
ž t 
į

i.

TeL Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN į
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIG V.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

Ant SI 
akmens

Gelžkelio laikro
dis sriubelių už
sukamas, vyriš
ko didumo, ant 
20 metų auksuo
tas su išrašytais 
dubeitavais vir- 
šais. Labai tei
singas, ypatingai

Igelžkeliu' važiuojantiems žmonėms, 
kuriems reikia visuomet tikras lai- 
šas žinoti. Gvarantuotas ant 20 me
tų Ypatingas pasiulijimas. Mes iš- 

I siusime šį laikrodėlį ant kiekvieno ad- 
■ reso už.59.75 C. O. D. ir persiuntimo 
į saštus, su teise jums viską peržiūrėt.
Jei busi neužganėdintas, nemokėk nė 
cento. Atsiminkite, jus užmokėtu- 
met už tokį pat laikrodėlį ašie $25.00 

I jei pirktumėt kitur. Puikus auksuo- 
! as lenciūgėlis ir kabutis dykai su 
1 <iekvicnu laikrodėliu.

EXCELSIOR WATCH CO. 
906 Athenaenm Bdg. CHICAGO, 1U*

I

-VIDURIŲ « ŽKIETEJI.M \S"
Yra didelė bėda kiekvienoje sunkioje ligoje, gimdantis dvasiškų slogi- 
nim.n, susierzinimą, nervišku m ą. akiu silpnumą, atminties niKtniiwi«* 
ir

iivasiSKą siogi- 
ą, nerviškumą, akių silpnumą, atminties nustojimą

VARDAN SAVO; VIDURIŲ
PABANDYK "LIEI’ILKOS”

GARSAUS VIDURIU SPECIALISTO
• Gyduolių nuo

KRONIŠKO VIDURIŲ UŽKIETĖJIMO
nuo to paeinančių ligų, kaip tai: Nuo liguisto galvos skaudėjimo, 
» ---- - --“t:;;—.C.

nio plėve, nuo atsiduodančio blogo kvapo, nuo vidurių nemaiimo ir 
nuo aitrumo. Stebėtinos vidurių valytojos, kurios veikia be skausmo. 
Tos gyduolės veria savyje puikiausius vaistus, kokius tik pinigai ir 
gabumas gali pagaminti. Siunčiama by kur nulaikius vienų dolerį. 
Pinigai gražinami, jei neužganėdintas. Antrašas: (6)

LITHUANIAN PHARMACAL CO, 
Box 1206, Walerbury. Conn.

1 . • . .... ----------------- — „«». sitauoejmao,
nuo Visokių šleikštumų, nuo apetito nustojimo. nuo liežuvio apdengi- nm rklTkvrzi n »r.» 1^1 .. - -- • • •
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