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Krikščionys demokratai
Lietuvos pardavikai.

NUTARĖ PRIIMT HY
MANSO PROJEKTĄ.

Socialdemokratai šaukia 
Lietuvos darbininkus pro- 

testuot prieš tai.
Pereitame "Keleivio” nu

meryje mes pasakėm šioje

t

UŽMUŠĖ SAVO PAČIĄ.
Dutch Hollow kaimelyje, 

netoli Minersvillės, Pa., tū
las H. Lisovskis parsivedė 
namo svečių ir pareikalavo, 
kad pati duotų jam raktus 
nuo skiepo. Pati atsisakė jo 
įeikalavimą išpildyt, ir jis 
pradėjo ją mušti Kada pa
sidarė namuose lermas, sve
čiai išėjo ir pranešė apie tai 

• valdžiai. Tuojaus nuvyko 3 
policmanai ir susitiko Lr 
sovskį jau apleidžiant savo 
namus. Jie ji sugrąžino ir 
inėjo Į vidų pažiūrėt. Pasi
rodė, kad jo moteris jau pri
mušta guli kraujuose. Poli
cija jį areštavo, o moterį nu
gabeno ligonbutin, kur ji 
neužilgo mirė. Apie tai pra
neša Minersvillės anglų lai
kraštis ”Free Press.”

BOLŠEVIKAI NUSTE
BINTI AMERIKONŲ 

DARBŠTUMU.
Maskva. — Bolševikai čia 

negali atsistebėti, kaip i ke
lias dienas amerikonai pada
ro, ko visa bolševikija neįs
tengia nuveikti Į metus. ”A- 
merikos Šelpimo Komiteto 
veiklumas ir greitumas par
ėjo visas musų viltis.” pasa
kė bolševikų komisaras Ka- 
menevas. Visu Volgos ir Ka
rnos ruožu jau steigiamos 
maitinimo stotis ir badau
jantiems teikiama greita 
pašalpa. Rusijos kaimiečiai 
garbina amerikiečius kaip 
savo išganytojus.

Gimė nauja valstybe.
tris valdžios susidė

jo KRŪVON.

Kruvinos riaušės Londone.

duosianti lenkų pastangom 
ir Tautų Sąjungos spirimui. 
Bet mes nebe šiandien žino
me, kad musų valdžia labai 
drąsi Kaune, o užsieniuose, 
prieš galiūnus įpratusi yra 
klupčioti. Mes netikim val- 

........................ ........ džios pažadam, kad ji ap- 
vietoje, kad Vilnius tenka saugos Lietuvos ateitį nuo 
Lietuvai, o Lietuva —L.. 
kams. Ir mes pridurėm, kad! 
prie to privedė krikščionių retų apsaugoti. Musų 
demokratų politika.

Šią sąvaitę gavome iš 
Kauno vėliausi "Socialdemo
krato” numerį, ir pasirodo, 
kad musų draugai Lietuvoje 
sako lygiai tą patį. Jie tie
sios- kaltina klerikališką 
valdžią, kad ji neria Lietu
vos liaudžiai kilpą ir trau
kia ją į katalikiškąjį lenkų 
ponijos jungą.

Pasiklausykit, ką rašo
"Socialdemokratas:”

Politinis tų derybų mak
leris p. Hymans vėl pasiūlė 
padėti pamatan savajį pro
jektą. O tas projektas nori 
taip surišti Lietuvą su Len
kais, kad Lenkam butų duo
ta galimybės šeimininkauti 
Lietuvoje, kaip namie pas 
save. Lietuvos užsienio poli
tiką tuomet tartu Lenkijos 
valdžia ir jai palanki Tautų 
Sąjunga. Lenkų grobus im
perialistai spręstų tuomet, 
su kuo Lietuva turi geruoju 
gyventi ir su kuo muštis.

Toliaus ‘ p. Hvmanso pro
jektas siūlo Lietuvai suda
lyti tokią su lenkais milita- 
rę konv^pciją, kad lenkų 
valdžia galėtų spręsti, kiek 
Lietuvai reikia laikyti ka
riuomenės, kaip ją mokinti, 
kaip apginkluoti. O kai peš
tukam lenkam teks įsivelti 
karan bet su kuriuo savo 
kaimynu, tai vėl lenkų val
džia, Tautų Sąjungos pade
dama, vers ir Lietuvą dėtis 
karan, galės paimti Lietu
vos kariuomenę ir mesti ją 
į tuos karo frontus, kur jai 
bus naudinga ir reikalinga.

Pagalios p. Hymanso pro
jektas siūlo atidaryti duris 
Lietuvos vidujinin gyveni
mam Ūkio, prekybos ir pra
monės reikaluose p. Hymans 
siūlo panaikinti sieną tarp 
abiejų kraštų. Siūlo įvesti 
vienodus pinigus ir visą ūkį 
tvarkyti bendrai. Kaip gali 
bendrai tvarkytis ūkis di
džiulės bet suirusios Lenki
jos ir mažutės Lietuvos, tai 
savaime aišku.

Savaime aišku, ką duoda 
Lietuvos liaudžiai toks susi
rišimas su dabartine Lenki
ja. Jis neša mums kruvinų 
karų pavojų, didžiausias 
sunkenybes nuolatinei ka
riuomenei užlaikyti, neša 
mums didžiausią ’ ’
ūkio suirdinimą ir da pik- ei ja' 
tesnį Įsigalėjimą reakcijos „.............,
Lietuvoje, kaip šiandien tu- jaus buvę pranešta Į Maskvą Serbijos žandarmerijoj, 
rime. Ant žemės reformos,' amerikiečių šelpimo admini-* 
visam kultūros darbui tektų' straciios perdėtiniui pu!/ 
pastatyti kryžius. Irtai bu-į Haskeliui. Komunistų vai
tų tik artimiausios susidėji- džia yra pasirašiusi su ame- 
mo pasekmės. Irikiečiais sutartį, kad vi-

Musų valdžia jau sutiko siems : 
priimti p. Hymanso projek-' gvarantuota asmens nelie
tą. Teisybė, ji sakosi nepasi- čiamvbė.

len- neriamos jai kilpos.
Mes netikim, kad ji ir no- 

‘ ” J val
džia vra savo pamatuose — 
"krikščioniškoji” valdžia. O 
tie musų krikščionys demo
kratai kaip tik dabar ima 
rodyti tikrąjį savo veidą. 
Jų laikraštis "Laisvė” jau 
Kelintam numery rašo, kad, 
girdi, Lietuvai vėl gresia 
l>olševikų puolimas, kad rei
kia apsisaugoti, kad dėlto 
reikia derėtis ir susiderėt su 
I >enkais.

Musu ”krikščionys” taip

PLEKUOJA DARBININ
KŲ PASKOLĄ RUSIJAI.
Bolševikų žinių agentūra 

Rosta praneša, kad "Raudo
nojo Unijų Internacionalo” 
pirmininkas Lozuvski pas
kelbęs "Pravdoj” pieną 
tarptautinei darbininkų pa
skolai Rusijos reikalams. 
Sulyg to pieno, kiekvienos 
pramonės šakos unija užsie- • 
nyje, kaip antai angliakasių,1 

toli dėl jų nubridę žemės re- j geležies darbininkų ir tt., •' 
formos reikalu ir pasikėsinę turėtų paimti tam, tikrą 
ant dvarų, dabar nori grįžti I skaičių Rusijos valstybės 
atgal. Jie nepasitiki patys ! ^2?^’ kuriuos sovieto . vai_ 
vieni su savo žvalgyba su-; džia turėtų gyarantuoti. sa- 
valdysią darbininkų judėji-I vo dirbtuvėmis. .Uz su Tink
iną ir demokratijos sieki- i tus tuo,budu pinigus Rusija 
mus Lietuvoje ir todėl jieš-: Pyktųsi sau malst° ir masi- 
ko atsiremti poniškos Len- n’4- 
kijos peties, 
derėtis.

Lietuvos 
mažažemiai 
"Krikščionys 
tis ne dėl Lietuvos ir Lenkų 
santikių, bet dėl jūsų kailio. 
Jie bandys dabar duobėn su
griauti ir kryžių pastatyti 
ant tų pamatinių Lietuvos 
liaudies siekimų, dėl kurių 
mes dešimčius metų kovojo
me, dėl kurių buvo liejamas 
kraujas karo laukuose.

Dabar mums reikia pa
kelti griežčiausis protestas 
ir kiečiausis pasipriešinimas 
tom klerikalų machinaci
jom, kurios tapo paruoštos 
"krikščionių” vadų vilioj pa
slapty ir dabar keliamos 

' aikštėn.
Bukite budrus ir pasiruo

šė, Lietuvos darbo žmonės! 
Prisiartino sunki ir pavo
jingiausia musų ateičiai va
landa.

Į
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Ir todėl siūlo

darbininkai ir 
/vąlst iečiai! 

t” ruošias derė-

Hondūras, Guatemala ir 
Salvador sudarė vieną 

Respubliką.
Šiomis dienomis viduri

nėj Amerikoj nustojo gyva
vusios tris mažos valstybė
lės — Hondūras, Guatema* 
ia ir Salvadoras — o jų vie
ton Įsikūrė viena respubli
ka, kuri vadinsis Vidurinės 
.Amerikos Federacija. Tik
roji šitos valstybės valdžia 
pradės veikti nuo 10 vasario 
1922 metų, o tuo tarpu rei
kalus ves Laikinoji Taryba.

Naujoji valstybė turės; 
100,000 keturkampių mylių 
plotą žemės ir 4,000,000 gy
ventojų. Šita šalis guli tar- 
pe Meksikos ir Nikaraguosl 
respublikų. Jos sostinė bus, 
Tagucigalpos miestas, kur 
neprieina da nei vienas ge
ležinkelis.

Prie šitos Federacijos no-į 
rimą pritraukti da Nicara- 
guą ir Costa Ricą. Jei tas 
pasisektų, tai prie jos prisi- 

,dėtų da 1,000,000 gyventojų! 
ir jos rubežiai pasiektų Pa-j 
narnos Respublikos.

I

i

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MAINE’O VALSTIJOJ.
Eastporto apielinkėj Mai- 

r.e’o valstijoj, ši panedėli 
apie 8 valandą ryto buvo 
jaučiamas žemės drebėji
mas. Keliuose miesteliuose 
drebėjo namai ir indai barš

kėjo ant. lentynų. Tas pats 
buvo ir už Kanados rube- 

Ižiaus.

BEDARBIAI REIKALAU
JA DUONOS.

ku vadas Ben Tillett sako, 
kad Anglijai gręsiąs bank- 
rutas ir valdžia dabar no
rinti darbininkų nagais 
grobti sau bulves iš žarijų.

Raita policija skaldo alka
niems žmonėms galvas.
Pereitoj seredoj Londone 

; Įvyko tokia triukšminga be- 
' darbių demonstracija, ko

kios Anglijos sostinė da ne
buvo mačius. Keliosdešimts 
tūkstančių alkanų darbinin
kų, tų tarpe daug moterų su 
mažais kūdikiais, susirinko 
ant Thames upės kranto ir 
susitvarkę i eiles pradėjo 
maršuot ant Trafalgaro 
skvero. Bet raita policija 
tenai užtvėrė demonstraci
jai kelią, ir darbininkai pa
suko Į Hyde Parką, kur atsi
buvo prakalbos. Kalbėtojai 
reikalavo bedarbiams dar
bo arba užlaikymo. Harry 
Gossling, vienas žymiausių 
bedarbių vadų, kalbėdamas 
ties Londono Apskričio Ta
ryba, pasakė: "Darbininkų 
vadai tuojaus jau neteks 
kontrolės ant alkanų minių. 
Jei nedarbo klausimas ne
bus tuojaus išrištas, tai pra
sidės sumišimai netik Lon
done, bet po visą Angliją.”

Prakalboms pasibaigus, 
dalis demonstrantų pasis
kirstė nedideliais būreliais 
ir susirinko ant Trafalgaro 
skvero, kur susirinkimai 
yra uždrausti, kad Įtaisius 
tenai demonstraciją/

Policija buvo jau pasiren
gus prie to ir tuojaus puolė 
arkliais ant alkanų žmonių 
ir pradėjo mušti juos lazdo
mis per galvas. 'Beginkliai 
žmonės gynėsi kas kuo ga
lėjo : akmeniais, bonkomis ir 
kitokiais daiktais. Keliatas 
policmanų buvo sužeista.

Alkana minia puolėsi ant 
Grand Hotelio, kur dyka
duoniai lėbauja, bet policija 
atmušė ją, tik dideli hotelio 
langai likos išdaužyti.

Tuomet bedarbiai susirin
ko ties Victoria Hoteliu,
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VOKIETIJOJ SMARKIAI 
KĮLA KAINOS.

Nupuolus markės vertei 
Vokietijoj ėmė smarkiai 
kilti reikmenų kainos. Val
gomieji daiktai pastaruoju 
laiku pabrango 69 nuošim
čius, drapanos ir avalinės 71 
nuošimti, o geležies daiktai 
40 nuošimčių.

UŽPUOLIMAS ANT 
PAŠTO.

Pereitos pėtnyčios vakarą 
Detroite plėšikai užpuolė 
pašto vežimą ir pagrobę ke- 
liatą maišų su pinigais pa
bėgo. Kiek jie nusinešė, tik
rai da nežinia, bet apskaito
ma, kad nemažiau kaip 
§100,000. Pinigai buvo at
siųsti iš Kanados Į Detroito 
bankus.

KVAINAUSKŲ SŪNŪS 
UŽMUŠTAS.

Clinton, Ind. — Rugsėjo 
27 d. čia tapo automobiliaus 
užmuštas Mateušo ir Mari
jonos Kvainauskų sūnūs 
Juozas. Jis ėjo iš mokyklos 
skersai gatvės, kaip jį paga
vo nelabasis automobilius ir 
parmušęs sutrinė galvą. 
Nugabentas ligoninėn Juo
zas, už valandos mirė. Vaiki
nas buvo vos tik 10 metų 
amžiaus. Tėvai labai nubu
dę.

$10,000 NETTŽTF.NKA 
PRAGYVENIMUI.

Princetono universiteto 
profesorius Lane Eno parei
kalavo daugiau algos, nes už 
810,000 metams jis negalįs 
'Tinkamai” su žmona ir 
vaikais pragyventi. Klausi
mas, kaip tuomet gali pra
gyventi darbo žmogus, kuris 
daugiau neuždirba kaip $20 
savaitei, arba $1,000 me
tams, ir turi 5-6 vaikus?

KETINA ŠLUOT P ALIO-! 
KŲ PANSTVĄ.

Naujas Lenkijos finansų 
ministeris Michalskis rei
kalauja didelių reformų. Jis 
nori iššluoti iš valdžios visą 
panstvą, nes kitaip ji suė-! 
sianti visą Lenkiją. Jis nu
rodo, kad Paliokija yra ket
virtadaliu mažesnė už Ang
liją, o valdininkų turi 100,- 
000 daugiau negu Anglija. 
Negana kad tie valdininkai 
ima dideles algas, bet savo 
pasivažinėjimams užlaiko 
valstybės lėšomis automobi
lius, šoferius ir kitokius tar
nus. o dirbti beveik nieko 
nedirba ir taip valstybė eina 
prie suirutės.

Michalskis todėl reikalau
ja, kad visi nereikalingi val
dininkai butų tuojaus pa
leisti, o likusiems įvesta 10 
valandų darbo diena. Visi 
automobiliai ir kitokie pa
togumai, užlaikomi dabar 
valstybės lėšomis, turi būt 
panaikinti Prošepanai gali 
važiuoti prastesniuose veži
muose kartu su žmonėmis, 

mis. remtų naują valdžią, dytos ^ pinigį spausdinimo 
1””” nz mašinos, sako Michalskis.

.Tik tokias reformas Įvedus 
Lenkija galinti būt išgelbė
ta nuo bankruto. Dabar.gi 
Lenkijos išlaidos esančios 
10 kartų didesnės, negu pa- 

. Per 8 mėnesius šį-

RUMUNIJA PASIREN
GUS KARĖN.

i Buvęs Amerikos ambasa- 
j uorius Argentinai, Ch. H. 
Sherill, kuris dabar lankėsi 
Rumunijoj, sako: "Aš nu- 

, stebau pamatęs, kaip Rumu
nija ruošiasi karėn.” Visur 
esą pilna kareivių, ir dviejo
se provincijoje, Transilvani
joj, ir Besarabijoj, esąs Įves
tas jau karės stovis. Dabar
tiniu laiku Rumunija turin
ti po ginklu 600,000 karei
vių.

APIPLĖŠĖ ŠELPIMO 
DARBUOTOJĄ.

Rygon atvyko iš Petro
grado apiplėštas Amerikos 
Šelpimo Komiteto pasiunti
nys. Jis sako, kad komunis
tu valdininkai sulaikę jį 
Jamburge, ant estų sienos, 
ir iškrėtę pavogė jam daug 
daiktų. Norėję atimti ir pa-

VAKARŲ VENGRIJOJ 
APSKELBTA MONAR

CHIJA.
Iš Paryžiaus pranešama 

ir iš Vienos patvirtinama, 
kad vakarų Vengrijoj tapo 
apskelbta nepriklausoma 

monarchija. Buvęs Vengri
jos premjeras Friedrich iš
leidęs proklamaciją, kad 
valdininkai pasiliktų savo ___ _____
vietose ir kartu su žmonė-;fr”/uojaus turi būt sustab-

kuri stojanti "už Dievą, už 
karalių ir už tėvynę.”

VRANGELIO ARMIJA 
SERBIJOJ.

Charles H. Sherill, buvęs 
Amerikos ambasadorius Ar- jamos.

ketą su laiškais, kuriuos jis gęntinoj, kuris dabar važi- ^ valdžia turėjusi jau 
nešė iš Pcti'o^rado Ryjjon, nejosi po Balkanus, sako, i03,000,000,000 markiu. ne-
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NORI UŽDRAUST DRA
PANŲ ĮVEŽIMĄ.

Drapanų fabrikantai New 
Yorke susirinko ir nusiuntė 
nedarbo konferencijon Wa- 
shingtone patarimą, kad 
reikia uždraust įvežimą A- 
merikon drapanų iš užsie
nio. tuomet čia busią dau
giau darbo.

I

GELŽKELIŲ STREIKO 
NEBUSIĄ.

Geležinkeliečių Brolijos 
pirmininkas Lee sako, kad 
visuotino geležinkelių strei
ko dabar nebusią, nes, jo 
nuomone, visi žmonės nesą 
tokie bepročiai, kad dabarti
niu laiku eitų Į streiką.

Streiko klausimas tarp 
geležinkeliečių buvo pakel
tas dėl algų numušimo, ku
ris Įnėjo galėn nuo 1 liepos.

Darbo ar butų ar ne, bet!kur taip pat pinigU0čiai 
pietauja, ir pradėjo reika
lauti sau valgyt. Tuojaus at- 
pyškėjo policija ir čia įvyko 
kruviniausią kova. Tečiaus 
policijos buvo taio daug, 
kad bedarbiai buvo skau
džiai sumušti ir išvaikyti.

Po šitos batalijos, 14 be
darbių buvo nuvežta suskal
dytomis galvomis į ligonbu- 
čius. Vienam buvo sulaužy
ta koja.

Nors valdžia ir skaldo be
darbiams galvas, tečiaus ši
tais atsitikimais ji labai su
trupinus, nes bijosi, kad ne
kiltų revoliucija; todėl mi- 

! nisterių kabinetas nutarė 
sušaukti nedarbo konferen
ciją ir pakviesti jon fabri
kantų ir darbininkų atsto
vus, kad bendrai išdirbus 
pieną nedarbui sumažinti ir 
paskui paduot tą pieną par- 
liamentui užgirti. "Pakol 
musų valstybės aruode bus 
nors trupinių duonos, nei 
vienas žmogus pas mus ne
privalo numirti badu,” pa
sakė Lloyd George ministe-

kainą ant drapanų fabri
kantai tuomet tikrai pakel
tų dvigubai. DEGA NEW HAMPSHIRE 

MIŠKAI.
Pereitą pėtnyčią New 

Hampshire valstijos giriose 
kilo gaisras apie Mt. Madi- 
son kempę. Tuo tarpu pasi
taikė didelis vėjas ir ugnis 
iikos taip išpusta, kad Į vie
ną dieną liepsnos apėmė ke- 
lioliką mylių miško. Kadan
gi jau nuo mėnesio laiko te
nai nebuvo lietaus ir miškai 
labai išdžiuvo, kad žmonės 
bijosi, kad gaisras nenu
šluotu visų tos valstijos miš
kų.

NEDAVĖ PAGALBOS 
ANT JŪRIŲ.

United Statės Linijos val
dyba New Yorke suspenda
vo "Hudson” laivo kapitoną 
užtai, kad nedavė trims skę- 
stantiems žmonėms pagal
bos ant jūrių. Jie buvo nu
plaukę nedideliu laiveliu ke
liolika mylių nuo krašto, 
tuo tarpu užėjo audra ir vil
nis pradėjo ristis per viršų. 
Jų laivelis prisisėmę van
dens, sustojo motoras ir per 
26 valandas audra blaškė 
juos į visas puses. Pro juos 
praplaukė didelis garlaivis 
"Hudson” ir jie šaukėsi jo 
pagalbos, bet kapitonas 
Randeli nenorėjo sustoti. 
Paskui praplaukė da tris 
laivai, ir tie atsisakė duoti 
pagalbą. Tik penktas laivas

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
TA BROCKTONO 

FĖRUOSE.
Brocktono fėruose perei

tą sąvaitę atsitiko nelaimė: 
sugriuvo orlaivių platforma 
ir sužeidė apie 30 žmonių.

1 bet po didelės kovos jisai da- yad Serbijoj dabar esą 40,- datekliaus.
i ves amerikoniškai vienam- rusų, kūne tarnavo _ TT7
i kitam komisarui į akį ir pa-| Vrangelio_arnujoj|j jų tarpe X OKIE™^Įe^SIKOUE

Berlino žiniomis, Vokieti
joj pasirodė chorera, ne dėl
to kad vokiečiai butų apsi- , 
leidę sveikatos žvilgsniu, tuos žmones išgelbėjo, 
bet dėlto, kad jie negana "Hudsono” kapitonas tei-

.mani nuiui?d. ui i dių 11 po.-. -----------_----------------------- -------------------------r-
k rašto bėgęs su visa koresponden- apie 450 Vrangeiio gene-

fesnį Įsigalėjimą reakcijos
~ Irolų ir kitokių karininkų.

Apie šitą atsitikimą tuo-‘ Didžiuma jų tarnaujanti

FOCH ATVAŽIUOJA.
Ateinantį mėnesį Ameri- gerai saugojo savo rubežių sinosi, kad jisai vežęs paštą 

kon ketina atvažiuoti buvęs nuo rusų. Rusijoj šita liga ir todėl nenorėjęs sugaišti, j riu pasikalbėjime.
□ vi- frąncuzų karvedis Foch, ku- dabar labai plačiai siaučia Bet kompanijos menedžeris j Vienok darbininkai ne-
amerikiečiams bus ris sumušė kaizerį. Jam čia ir iš tenai ji tapo atnešta tokio pasiteisinimo nepriė- daug iš tos konferencijos ti-

• rengiama iškilmingas prie- Vokietijon. Karaliaučiuj ke-mė ir poną kapitoną suspen- kiši ir savo atstovų nenori
mimas. liatas žmonių jau mirė. davo. jon siųsti. TT ~' _mimas.

APIPLĖŠĖ MIESTELIO 
KRAUTUVĘ.

ŠĮ panedėli trįs ginkluoti 
banditai užpuolė East Doug- 
las miestelio krautuvę ir 
pagrobę $125 pinigų pabėgo. 
East Douglas miestelis yra 

jon siųsti. Uostų darbinin- netoli Bostono.

i
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TJ] APŽVALGA 0
P Skaitytoją Pastabos.

Lietuvoj nėra proletarų.
Lietuvos Laisvės Pasko

los agitatoriai, kurie didžiu-
PILĖNO REVELIACIJOS.

"Keleivio" 
kad Kazys 

nesenai da

Užpereitam 
numery rašėm, 
Pilėnas, kuris 
organizavo Lietuvoje "žval
gybą," dabar nuvažiavęs 
Paryžiun išduoda tos žval
gybos paslaptis, niekina lie-1 
tuvių valdžią ir išsijuosęs i 
agituoja už lenkus. Jo strai
psnis tilpo Paryžiaus'diep- 
raštyje "L’Eclair” ir čia mes: 
jį paduosime ištisai. Kad jo 
straipsnis butų skaitytojui 
suprantamesnis, tai reikia 
da pasakyti, jog pirm to Pi
lėnas tarnavo šnipu Angli
jos diplomatijai ir keliatą 
metų buvo Suvienytose Val
stijose. Karės metu jisai 
persikėlė i Washingtoną ir 
tenai dirbo, kiek spėjama, 
slaptoj policijoj, kartu bū
damas artimuose santikiuo-į 
se su buvusia tuomet "Lie
tuvių Taryba."

Kiek spėjama, šita Tary
ba rekomendavo ji klerika-j 
liškajai Kauno valdžiai, ir 
1920 metais Kauno valdžia 
pakvietė ji Lietuvon organi
zuoti šnipų departamentą, 
arba taip vadinamąją "žval
gybą." Pilėnas priėmė pa-į 
kvietimą ir išvažiavo Kau
nan.

Tai tokia maž-daug trum
pa Pilėdo praeities istorija. 
Dabar prašom pasiklausyti, j 
ką jis pats rašo minėtam 
francuzų laikrašty apie sa
vo darbuotę Lietuvoje.

Girdi:
"Atvykęs Kaunan, turėjau 

sueit i santikius su apsaugos 
(šnipu) tarnybos vedėju M. 
Lipčium, jaunu Maskvos uni
versiteto studentu. Taigi tuo
jaus galėjau persitikrinti, jog 
tai nėra tikras apsaugos sky
riaus viršininkas. Visą tarny
bą (šnipu) vedė pulkininkas 
Sizysz, buvęs žandarmerijos 
komendantas Lenkijoj caro 
laikais. Visi (žvalgybos) biuru 
viršininkai, išskyrus tik kelis, 
buvo vis senosios rusu valdžios 
činovninkai, ir visa Lietuvos 
apsaugos tarnyba buvo veda
ma ne lietuvių, bet rusų kalboj. 
Jei kurie viršininkai buvo ne 
rusai, tai jie buvo arba vokie
čiai, arba latviai, arba žydai— 
vis svetimtaučiai. Kadangi ai- ] 
gos šitų veikėjų buvo nedide
lės, tai jie dapildydavo jas 
teikdami informacijų apie Lie
tuvos valdžios paslaptis užsie
nio valstybėms ir gaudami už 
tai kyšių. Turiu pabrėžti, jog 
vokiečiai, tarnaudami Kauno 
žvalgyboje, ypatingai teikdavo 
nuolatos žinių tūlam Albertui 
Hess’ui, slaptam vokiečių šni
pui Kaune.

"Krašto apsaugos skyriaus 
viršininku buvo vokiečių žydas 
vardu Weingard, kuris tuo pa
čiu laiku buvo ir Vokietijos 
slaptoj tarnyboj. Jis veikė ran
ka rankon su Hess'u. Pats gi 
apsaugos šefas Lipčius užsi
imdavo šmugeliu Į Vokietiją ir 
vesdavo jį ant plačiausios ska
lės.”

Toliaus Pilėnas sako, kad 
Lietuvos žvalgyba, vedama 
beveik vienų rusų, žydų ir 
vokiečių, nieko daugiau ne
veikdavo. tik persekiodavo
lenkiškai kalbančius žmones į 
ir grobdavo jų turtą. Čia Pi-’ 
lėnas karštai gina Lietuvos j 
dvarponius ir sako:

"Nežiūrint kad lenkai Lietu
voje taip persekiojami, lenkų 
kalba yra vienatinė kalba, ku
rią šalia rusų kalbos tegalima 
girdėti valdiškose Lietuvos įs
taigose. Lietuvos sostinės gat
vėse taipgi labai retai išgirsi j 
lietuvių kalbą, žmonės kalba! 
daugiausia lenkiškai ir rusiš- ! 
kai.”r 
Apie Lietuvos užsienio, 

ministerį PurickĮ Pilėnas 
sako, kad tai "jaunas kuni-1silsėti. Pats ponas Hardin-, 
gas, gerai žinomas šmugelio gas išvažiavo ant vakacijų., 
darbais." Šmugeli arba kon- 10 spalių šitie ponai su šil-

trabandą kun. Purickis va
ręs Į Vokietiją.

Apie Vilnių jis sako taip: 
”Kas dol Vilniaus, tai ma

nau, jog lenku civilizacija do
minuoja kaip mieste, taip ir 
kaime. Galėjau apie tai Įsiti
kinti iš to, kad kuomet liepos 
mėnesi pereitu nietu atvykau i 
Vilnių su Lietuvos vyriausybe, 
kuri bolševikams pasitraukus 
tikėjosi paimti miestą i savo 
lankas, tai gyventojai pasiro
dė mums priešingi. Vilniaus 
gatvėse girdėjosi tiktai lenku, 
rusų ir žydų kalbos, o lietuviš
kai nei žodžio. Mokyklų jauni
mas nešiojo prisisegę prie ke
purių Lenkijos arą. norėdamas 
tuo mums parodyt, jog skaito 

save Lenkijos pavaldiniais. Gy
ventojai aiškiai davė mums su
prasti, jog laukia lenkų armi
jos sugrįžtant.”

Taip pasakoja buvęs Lie
tuvos "žvalgybos" organi
zatorius. Argi tas da nepa
rodo, iš kokių padaužų ta 
"žvalgyba" susideda?

kinėmis pančiakaitėmis vėl 
ketina susirinkti. Iki šiol jie 
nieko daugiau nenuveikė, 
kaip tik patarė miestų ma-į 
jonams rūpintis bedarbiais, 
o krautuvninkams reko- , - ..
mendavo nupiginti valgomų moje susideda iš klerikalų,

jo. Aš ji vempinau! Jis ma-i 
ne taip skvyzino, o boy!" ir ' 
taip toliau.

Ir tokių plepalų, kurie 
tiktų tiktai ant rinkos ar 
gatvės, man teko girdėti 
Lietuvos Atstovybėje ne

Suvažiavimas reikalingas.

nirnučtvu uupųsiuu vaigvmų ;--------;------- — - . . j ,

daiktų kainas. Bet jie nepa-: važinėdami po lietuvių kolo- vieną kartą. Turbut Atsto- 
žmonėms pasakoja, iVybė moka tom

ROMOS POPO AUKA 
RUSIJAI.

Romos popas davė tarp
tautinei Raudonojo Kry
žiaus komisijai 1,000,000 li
rų. kad sunaudotų jas ba
daujantiems Rusijos vai
kams. Klerikalų "Draugas" 
tuo labai didžiuojasi. Tai, 
girdi, gausi "švento tėvo" 
auką!

Klerikalams, ypač lietu
vių klerikalams, girtis šita 
‘gausia“ auka visai neišpuo

la.
Visų pirma, šita auka nė

ra tokia jau "gausi," kaip 
"Draugas" nori pasakyti. 
Milionas lirų dabartiniu 
kursu bus vos apie $30,000.

Paskui, teikimas Rusijai 
pašalpos nesutinka su kleri
kalų nusistatymu, nes kleri
kalai, kaipo didžiausi reak
cijos šalininkai, norėtų, kad 
Rusija visai pragaištų. Tai
gi kuomet jie didžiuojasi ši
ta auka, tai jie veidmainiau
ja.

Romos popas šelpia Rusi
jos vaikus ne dėlto, kad jis 
mylėtų Rusiją, bet dėlto, kad 
pasirodžius dideliu labdariu 
ir patraukus katalikų baž
nyčiai naujų šalininkų. Jis 
svajoja visą Rusiją atversti 
prie katalikų tikėjimo, kuo- 

! met bolševikai ją taip skau
džiai apvylė, dėlto jis skiria 
jai pašalpos ir giriasi apie 
tai visam pasauliui. Tai tik- 
la veidmainvbė. Kas šelpia 

' iš širdies, tas nesigiria taip, 
jkaip daro Romos trusto gal
va.

Lietuvoj taip pat yra 
daug vargo ir skurdo. Tenai 
yra daug našlių su mažais 
vaikais, kurių tėvai žuvo ka
rėj: yra daugybė našlaičių, 
kurie neturi jokių globėjų. 

[Tie nelaimingi kenčia ne- 
į mažesni vargą, kaip Rusijos 
žmonės, o tečiaus tas miela- 

i širdingas "šventas tėvas" 
į nėra paaukavęs jiems nei 
surūdijusio skatiko! O juk 

• jie turėtų būt jam daug ar
timesni; juk jie jo bažny
čios vaikai!

Bet Lietuvos nelaimin
gais "šventasis tėvas” nesi
rūpina. Nesirūpina, nes jie 
ristiek jau katalikai. Jis šel
pia tik rusus, kad juos pada
rius savo garbintojais.

Tai yra ne pašalpa, bet 
demagogiška politika!

sakė, kad maisto trustas nu
pigintų 1 
kainas.

Republikonų senatorius vaštiJ negaliF vadintis pro- 
Nelson iš Minnesotos paša- j ,-aįs 
kė. kad dėl bedarbės yra Čia klerikalai sako tikrą
kalti patįs darbininkai, kam tiesą. Mano supratimu Lie-
;ie organizuojasi į unijas ir aivoj nėra nei vieno žmo-
streikuoja. Jeigu ne unijos, gaus, kuris neturėtų kokios
jeigu ne augs tos darbininkų nors savasties. Ponu ir kuni- 
aigos, tai sitos bedarbės vi- oų savastis — žemė ir pini- 
>ai nebūtų, pasakė sitas ka- o darbininku savastis— 
pitalistų gynėjas. , utė|ės ir blusos. Visi ką-nors
"Keleivis" neapsiriko šaky- turi. Btikro, Lietuva joalai- 

damas, kad ponas Hardin- r.iinta šalis! .
gas šaukia šitą konferenciją Darbininkas,
netiek darbininkams pagel-Į -------------. . .
bet. kiek juos apkaltint ir ] Kraštutinybės susisiekia, 
padrąsint kapitalistus ko- Buvęs karštas komums- 
voti su unijomis ir da dau- tas L Matijošaitis rašė Dai
giau mušti darbininkams sve* ’ iš Rusijos keletą laiš- 

■ algas. lkU apie bolševikišką rojų,
Įrodydamas Rusijos blogą 

i padėti ir "tovariščių” pras- 
| tą elgimąsi su darbininkais.
Tuos Matijošaičio Įrodymus 
"Laisvė" laiko užgniaužus 
saujoj ir nei gu-gu apie tai 
nepasako. Mat, komunistiš
kas sekretas.

krautuvninkaTnshRa(i Lietuvoj proletarų taip 
kaip ir nesą. Anot jų, visi 
tie, ką turi šiokias-tokias sa-

Veidmainybės 
gadynė.

Mes gyvename gadynėj, 
kur vienaip kalbama, o ki
taip daroma. Pavyzdžiui, 
mūsiškiai patriotai entuzia
stiškai plepa apie laisvą Lie
tuvą, o tuo tarpu toj Lietu
voj žmonės areštuojami ir 
šaudomi dėl politinių savo 
Įsitikinimų. Kalbėti, kad ša- 

i lis yra laisva, kuomet jos 
kalėjimuose palitiniems ka
liniams laužomi 
juk didžiausia 
bė.

kaulai, tai
veiclmainv-

Pažangiajai musų visuo- Mes, kaipo lietuviai, gyve- 
imenės daliai apsileidus, klebiname šiandien svarbiausi 
irikalai 
ir sustiprėjo, kad netik Lie
tuvoje pagrobė valdžią Į sa- 

is mergoms vo rankas, bet ir Amerikoje 
j algas, kad jos palaikytų gy-Į pasiglemžė visą autoritetą, 
vumą ir kad atsilankiu- Tenai Seimas Jų kontrolėje, 
siems tenai žmonėms nebu-ičia Atstovybė jų rankose, 
tų taip nuobodu, bet klausi
mas, kam tuomet Lietuvos 
Atstovybėj taip biauriai 
darkyti lietuviu kalbą.

Tiesą pasakius, tai Mas- 
tauska^ su Šliku, kiek man 
teko girdėti, kalbasi dau
giausia angliškai. Ar gi ne
gražiau butų oficialėj Lie
tuvos Įstaigoj kalbėti lietu
viškai ?

Dr. Perkūnas.

Aštuonių valandų darbo 
įstatymas.

Darbo valandų Įstatymas, 
tai vienas svarbiausių klau
simų darbo žmonėms.

Suv. Valstijų aštuonių va
landų Įstatymas pasilieka 
po senovei» beveik visose iš- 
dirbystėse. Tik liejyklose ir 
plieno fabrikuose darbinin
kai dirba dviem permainom.

larba taip vadinamais "shif- 
Karštas tautininkas J. V.' tais," po 12 valandų i parą. 

Liutkauskas rašo laiškus | Tas pasiliks pakol Įves tris 
‘Vienybei" iš Lietuvos "tė- permainas arba "shifts," bet 
vynės musų,” Įrodydamas, į t0 galima tikėtis tik pagerė- 
kad Lietuvoje nėra tos pat-, plieno pramonei, kuri 
riotiškos sielos, kuri ji gla-Į dabartiniu laiku yra labai

šiandien svarbiausi 
tiek susiorganizavo savo istorijos momentą. St. 

Seimas neužilgo pradės 
svarstyti Lietuvos konstitu
cijos projektą. Bus rišamas 
klausimas, ar atskirt bažny

čią nuo valstybės, ar ne; ar 
pripažinti darbininkams tei- 

; sę organizuotis ir streikuoti, 
ar ne. Klerikalai, žinoma, 
darys spaudimą, kad konsti
tucija išeitų jų naudai. Iš 
Amerikos jie kalbės visos 
musą išeivijos vardu.

Jei šitokiu momentu pa
žangioji musų visuomenė 
Amerikoj nepasakys Lietu
vai savo nusistatymo, jei ji 
įiepareikalaus atskirti vals
tybę nuo bažnyčios ir bažny
čią nuo mokyklos; jei ji ne
pareikalaus, kad Lietuvos 
konstitucijoj darbo žmo
nėms butų gvarantuota kuo 
plačiausia laisvė organizuo
tis ir kovoti su savo išnau
dotojais, tai ji prasižengs 

; prieš Lietuvos ateiti ir pro
gresą. ’ .►(

Bet pareikšti savo nusis
tatymą pažangioji musų vi
suomenė gali tiktai per or- 

Iganą, kuris butų Įgaliotas 
kalbėti visų progresyvių or
ganizacijų vardu. O tokio 
organo mes neturime. Ji 
gali Įkurti tiktai suvažiavi
mas. Todėl suvažiavimas tu
ri būt šaukiamas kuo grei
čiausia.

Suvažiavimui rietą water- 
buriečiai rekomenduoja Bo- 

: stone. Bostono apielinkės 
j draugijų konferencija su 
jtuo sutiko. Priešingų pasiu- 
i lymų iki šiol nesigirdėjo, 
i Taigi išrodo, kad bostonie- 
i čiams reikės ji šaukti, ir to- 
: dėl aš paduodu šitokią suge
stiją :

Tegul susirenka So. Bos
tono socialistų ir sandarie- 
čių atstovai ir nustato suva
žiavimui dienotvarki, kad 
suvažiavus nereikėtų eikvo
ti laikas ginčams, kokius 
klausimus svarstyti, o ko
kių neliesti, šitaip nustaty
tą dviejų srovių dienotvarki 
paskui duoti apsvarstyt Bo
stono apielinkės draugijų 
konferencijai, kuri man ro
dos, bus da sykį prieš suva
žiavimą sušaukta, ir tuo ši
tas klausimas bus ų^baiftas. 
Tada liks tik paskelbti suva
žiavimo laiką ir pakviesti 
visos Amerikos pažangias 
musų draugijas, kliubus. 
kuopas ir kitokias organiza
cijas, kad prisiųstų savo at
stovus.

Pažangiomis organizaci
jomis aš skaitau šitokias or
ganizacijas, kurios stoja:

1. Už nepriklausomą ir 
pilnai demokratinę Lietuvos 
Respubliką;

2. Už atskirimą valstybės 
nuo bažnyčios ir bažnyčios 
nuo mokyklos;

3. Už konfiskavimą visų 
dvarų ir bažnytinių žemių;

4. Už panaikinimą visų ti
tulų ir privilegijų;

5. Už panaikinimą mirties 
bausmės;

6. Už panaikinimą karės 
stovio, kuomet valstybei ne- 
gręsia pavojus iš lauko;

7. Už pilną spaudos, žo
džio, susirinkimų ir streikų 
laisvę.

šitaip Įsigalėję, klerikalai 
pasijuto padėties viešpačiais 
ir visu savo žiaurumu ėmė 
smaugti pažangesnių parti
jų žipones. Kaip Dargvainis 
"Sandaroje" teisingai pas
tebi, Lietuvoje dabar žmo
nių išrinkti į valsčių ir aps
kričių savivaldybes net Val
stiečių Sąjungos ir liaudi
ninkų nariai yra klerikali
nės valdžios areštuojami, 
mušami ir kemšami Į kalėji
mus, kuomet Amerikoje kle
rikalų kalbėtojai "skelbia ir 
organizuoja kapitalus, kad 
kiekvienam grįžtančiam i 
Lietuvą laisvamaniui, libe
ralui ir socialistui butų kul
ka kakton ant rubežiaus!..."

Šitas pasakymas visai nė
ra perdėtas. Klerikalų Įsiga
lėjimas daro didelio pavo
jaus pirmeiviams ir su juo 
būtinai reikia kovoti.

Bet kovoti su klerikaliz
mu galima tiktai organizuo' 
tomis pažangiosios visuo
menės spėkomis, nes ir kle
rikalai tik dėlto taip Įsivy
ravo, kad jie gerai susiorga
nizavo. Juk penki-šeši metai 
atgal jie buvo bejiegiai. Na- 
bašninkas kun. Kaupas, o 
paskui Kemėšis tuomet nuo
latos statydavo pirmeivius 
savo srovei pavyzdžiu, ką 
reiškia organizacija. Pir
meiviai tuomet buvo geriau 
organizuoti ir jie vadovavo 
visai musų išeivijai Ameri
koje. šiandien geriau susi
organizavo klerikalai, ir va
dovavimo vairas perėjo i jų 
rankas.

Taigi, kad atrėmus šitos 
juodosios armijos atakas, 
pažangioji musų visuome
nės dalis irgi privalo savo 
spėkas jungti Į krūvą. O kad 
Jas spėkas suorganizavus, 
būtinai reikia sušaukti pa
žangiųjų organizacijų suva
žiavimą.

Keistas tečiaus apsireiš
kimas, kad sandariečiai, ku
rie turi tokių didelių preten- 
sijų būti pirmeiviais, šito su
važiavimo lyg ir bijosi — bi
josi, kad jų partija gali ne
gauti viršaus suvažiavime. 
Kuomet socialistai ruošiasi 
suvažiaviman, kad prisidė
jus prie pažangiųjų organi
zacijų ir kartu su jomis su
darius bendrą frontą prieš 
juodąsias klerikalizmo or
das, tai musų kaimynai iš 
"vidurinės srovės" rūpinasi 
apie "viršų" suvažiavime. 
Jei iškalno kas to "viršaus" 
jiems negvarantuos, jei jų 
partijos "dėsnių suvažiavi
mo darbu pamatau nepa
dės,” tai jie pasiliksią namie 
ir tvirtinsią savo partiją, sa
ko p. Dargvainis 39ėtam 
"Sandaros” numery. Jie tu
ri sustiprinti savo partiją ir 
vieni patys kovoti su kleri
kalais.

Iš to išeina, kad sandarię- 
čiams rupi ne progresyvių 
spėkų vienyjimas, ne bendra 
kova su klerikaline reakcija, 
bet savo partijos kėlimas.

Rūpintis savo partija, ži
noma, niekas negali ir neno
ri jiems uždrausti. Tik, mel
džiamieji, ne visuomenės su
važiavime tam vieta, jo
kiems reikalams reikia su
šaukti savo partijos suva
žiavimą.

Į visuomenės seimą nega
li būt kišami jokios partijos 
"dėsniai.” Tenai visos orga
nizacijos turi būt lygios. Ir 
jei sandariečiai nutars su- . ...
važiavime nedalyvauti, tai i mynes, o paskui aukauja 
jie niekam tiek nepakenks, pinigus glėbiais bažnyčioms, 
kiek savo partijai. Pasilikę kad mulkintų ir baugintų 
namie, jie liks visai izoliuo- darbininkus pekla ir vėl- 

1 niais.

i

riotiškos sielos,
! monetų, kaip jis 1
• Įsisvajojęs. Sako, Lietuvoj 
i vargo daugiau kaip visko ir 
užtad jis grįžšiąs Į

■ stijas. Betgi "Vienybė" apie 
.tai tyli, kai papenėta, nes 
tai patriotiškas sekretas.

Kaip vieni, taip ir kiti 
i karštakošiai bijo parodui 
darbininkams tikrą teisybę, 

! kad nepakenkus savam kro- 
. mėliui.

i

kad buvo nupuolus.
Paskalai, buk Anglija at

šaukė aštuonių valandų 
i Suv. Vai- -darbo įstatymą, yra netei-

mingi. Bet Anglijoj prasidė
jo baisus algų kritimas. An
glijos valdomam Egypte nė
ra jokių Įstatymų apie dar
bo dieną." Kuomet darbinin
kas apsiima dirbti koki dar
bą, tai jis susidera valandas 
sutarti darydamas; papras
tai dirba devynias valandas. 
Egypte dabar ir algos nu
mušta apie 15 nuoš.

Vokietija visuomet prisi
laiko aštuonių valandų Įsta
tymo. Darbdaviai stengiasi 
Įvesti dešimts valandų Įsta
tymą, bet neįstengia.

Austirijoj ir Vengrijoj 
visos pramonės prisilaiko 
aštuonių valandų Įstatymo. 
Algos tenai vis kyla, nes gy
venimo lėšos darosi vis di
desnės ir didesnės. Tas pats 
ir su Lenkija. *

Rumunijoj tik Transyl- 
vanijos krašte darbininkai 
dirba aštuonias valandas; 
kitose gi Rumunijos vietose 
darbininkai dirba po de
šimts valandų.

Danijoj darbininkai suti
ko priimti truputi numažin
tas algas, prisilaikydami aš
tuonių valandų, bet ne visur.

Dideliuose Francijos mie
stuose darbininkai dirba aš
tuonias valandas, bet visur 
kitur daug daugiau. Nėra 
jokių Įstatymų ūkių darbi
ninkams, ir budavojimo ir 
kelių statymo darbininkai 
dirba po dešimts valandų. 
Algos irgi sumažėjo apie 20 
nuošimčių.

$ c

Tautų Lyga 
taiką ir ramybę, 
pu tos Lygos nariai pešasi 
tarp savęs, kad net kudlos 
dulka. Turkai kaujasi su 
graikais, serbai’ su albanais, 
austrai su vengrais, lietu
viai s u lenkais, len
kai su vokiečiais, ir visi jie 
sako, kad jie nori taikos ir 
tuojaus padėtų ginklą, jei 
tik kiti ant jų nepultų. Gal 
sakysit, kad čia ne veidmai- 
nybė ?

$ # *

Amerika šaukia nusigin
klavimo konferenciją. Tuo- 
tarpu milionai dolerių ski
riama naujiems karo lai
vams ir anuotoms.

Anglija ir Airija kalba 
apie taiką, bet šaudymas vis 
nesiliauja.

Jei didžiosios valstybės iš- 
tikrujų norėtų taikos, tai 
kares jos galėtų sustabdyti 
labai lengvai. Į mėnesį laiko 
jos galėtų susitarti ir nugin
kluoti visas mažesnes peštu
kes. Bet bėda tame, kad jos 
visos turi paslėptų imperia
listinių tikslų. Viešai jos 
kalba apie visuotiną taiką ir 
nusiginklavimą, o slapta 
ruošiasi prie naujų karių ir 
užgrobimų. Ar galima Įsi
vaizdinti didesnę veidmai- 
nybę ?

* sj:

Amerikoj dabar yra apie 
6,0(10,000 bedarbių. Ponas 
prezidentas sušaukė Wash- 
ingtone konferenciją, kuri 

I kalbasi, kaip suradus bedar
biams užsiėmimo. Visi po
nai nuduoda esą tuo susirū
pinę, visi nori surasti bedar- 

. biams darbo, bet sakosi ne- 
Į žiną kaip tai padaryti.

Tuo tarpu negali būt nie- 
i ko lengvesnio, kaip duoti 
darbininkams darbo. Dar
bai yra reikalingi ir darbi
ninkai nori dirbti. Reikia 
tik atidaryti dirbtuves ir 
leisti žmonėms dirbti.

Bet tie ponai, kurie kalba
si apie suradimą bedarbiams 
darbo, tyčia neduoda darbi
ninkams dirbti, kad sunai
kinus jų organizacijas ir nu- 
mušus algas.

Veidmainvbė bjauriausios 
rūšies!•- _ ...

j

i

NEDARBO KONFEREN-1 
GIJA IŠSISKIRSTĖ.

Nedarbo konferencija, ku-i 
rią ponas Hardingas buvo] 
sušaukęs Į Washingtoną,: 
paposėdžiavus kelias dienas] 
"pavargo" ir išsiskirstė pa-]

kalba apie
o tuo tar-

Kazys.

A. Petriką, kuris dėl bol
ševizmo suskaldė LDLD ir 
kuris savo oponentus su pa
nieka vadindavo "biznie- 

] riais,” dabar pats tapo biz* 
I nierium. Vadinasi, geria tą 
(vandenį, Į kurį- pirmiau 
i spraudė.

Petrikos Keidė kol-kas da 
važinėjasi su Jukeliu ir skel- 

i biA komunizmo evangeliją. 
3et tapus jos vyrui biznie
rium, manoma, kad ir ji sa- 

|vo "frontą” mainys.
_______

i

•

Negeistinas.

Kada komunistai išduos 
pilnas atskaitas iš Apsigyni
mo Fondo?

Tada, kai klerikalai iš
duos atskaitas iš Tautos 
Fondo.

Lauksim. K.

Pastaba iš šalies.
Ne kartą teko užkliūti 

Lietuvos Atstovybėje Wa- 
shingtone su Įvairiais reika
lais. Karta dar šaligatviu 
eidamas girdžiu, kad Atsto
vybės raštinėje merginos 
ginčijasi: "Tu man skolinga 
septiniolika centų." Kita vėl 
teisinasi, buk ji pirkusi ci
bulių ir kitokių mažmožių, 
taip, kad ji dar savo septy
nis centus pridėjusi. Ginči
jamasi angliškai, ir taip bal
siai, kad už poros blokų ga
lima butų girdėti.

Man Įėjus vidun, už kelių 
minutų tas ginčas užsibai
gė. Prasidėjo naujos kalbos 
apie kokius ten meilės buč
kius ir kitokius dalykus. 
Viena ketina pirktis kepu
rę tokią ir tokią, o kita gi
riasi pirksianti gražius če- 
batėlius. Kalbasi apie anda- 
rokus ir net kelinaites, ir 
taip vis be pertrūkio, nesi- 
drovėdamos nei vyrų, nei 
svetimo žmogaus. Kalbasi 
daugiausia angliškai, bet 
kartais ir lietuviškai, bet jų 
lietuvių kalba! — vai Jėzau 
Marijėle! Pavyzdžiui: ”Tas 
fellow Į mane labai pažiurė-

I

F. L. I. S

DAINA.
(Iš "Trimito.”) 

žalios pievos, tamsios girios 
Ir dirvonai kieti, 

Lietuvos drąsių didvyrių 
Prakaitu aplieti. 

Klausant tylią kalbą jūsų 
Apie tą gadynę, 

Kada kovės bočiai musų,— 
Sudreba krūtinė.

Ir pagiežos jausmas gema 
Prieš visus, kas drįsta 

Sekdami idėją žemą, 
Griauti musų lizdą.

Mes nenorim ponais būti 
Ir nenorim ponų.

Ir neduosim laisvei žūti 
Ant žalių dirvonų.

Da tėvynės jausmai meilus 
Dega mums širdyje, 

Protėvių kardai da smailus 
Ir nesurudiję.

Bijūnas.• • ti.

Bostonietis.

MAINERIAI PRIEŠ ROK- 
FELERJ.

Mainerių suvažiavimas 
Indianapoly nutarė visomis 
jėgomis kovoti prieš Rokfe- 
lerį, kuris yra pasiryžęs nu
mušti algas savo angliaka
siams Colorados valstijoj. 
Tas dievuotas milionierius 
plėšia darbininkus koja pri
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LAWRENCE, MASS.
Darbininkai atsisako remti 
klerikališką Lietuvos val

džią.
29 d. rugsėjo čia buvo su

rengtos prakalbos airių šv. 
Marijos skiepe. Kalbėtojais 
buvo pakviesti P. J. šaliu- 
nas, finansinės misijos na
rys iš New Yorko ir vietinis 
"nedakepęs" sandarietis T. 
S. Buvo tikėtasi išparduoti 
daug Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonų.

Apie vietinį kalbėtoją nie
ko nerašysiu, nes gaila už
imti laikraštyje vietą. Tik 
noriu paminėti apie P. J. 
šaliuną, laisvės paskolos se
kretorių. Tas žmogus atro
do tamsus klerikalas. Jis sa
vo kalboje nieko gero nepa
sakė, tik piešė Rusiją bjau
riausiomis spalvomis, mato
mai, norėdamas tuomi pri-i 
dengti klerikališkos Lietu
vos valdžios kruvinus dar
bus ir kad klausytojai už
mirštų visus savo prižadus 
linkui Lietuvos darbininkų. 
Toliaus tasai ponas stengėsi 
įrodinėti, kad Lietuvoj yra 
tik 9 nuošimčiai darbininkų, 
o 91 nuošimtis visų gyvento
jų nesirokuoja darbininkais, 
nes jie visi turi savastis. Tai 
tikras pasityčiojimas iš Lie
tuvos skurdžių!

Pabaigęs prakalbą nulipo 
nuo pagrindų, pasidėjo ant 
stalo pluoštą kvitų ir pa
klausė publikos, kas pirmas 
ateis užsirašyti boną. Publi
ka anei krust, visi tyli. Po
nelis susigriebęs perskaitė 
kokio tai žmogaus vardą ir 
sušuko: "Štai vienas jau 
yra!" Tuo tarpu visa publi
ka sukilo ir demonstratv- 
viškai išmaršavo laukan. : 
Svetainėje pasiliko tik tuš- : 
čios kėdės ir rengėjai.

Čia tai pas lietuvius dar- : 
bininkus pasirodė tikra vie- Į 
nvbė. Jeigu dabartinė Lietu
vos valdžia atsuko užpakalį 
Lietuvos darbininkams ir 
nepaiso Amerikos lietuvių 
darbininkų protestų, nei 
reikalavimų, tai kodėl gi A- 
merikos lietuviai negali už
raukti savo krepšius ir at
sukti užpakalį Lietuvos val
džiai ?

Spalių 2 d. Lavvrence’o 
draugijos rengėsi išnešei 
protesto rezoliuciją prieš 
Lietuvos valdžią.

Malūnų Gizelis.

f syki kas nors turės pradėti, 
i čia randasi Camb Liet.
Koop. Bendrovė, kurios ir 
tikslas yra pastatyti svetai
nę. Bendrovė turi puikią 
valgomų daiktų krautuvę ir 
didelius dvejus namus nu- 

ipirkusi; žodžiu, jai sekasi 
; puikiai.

Bet visgi laukti, kol ji iš 
savo apyvartos pralobtų 
tiek, kad galėtų pastatyti 
svetaine, kuri gal prekiuos 
apie 50,000 dolerių, ir kuri 

į jau dabar reikalinga, butų 
nenuosaku.

Manau, kad Kooiieracija 
yra gana stipri tą darbą 
pradėti ir jai gal geriausia 
tiktų pakelti tas klausimas 
viešai ir kviesti visas Camb
ridge’aus lietuvių organi
zacijas prie darbo, o kadan
gi tūlos jų yra gana turtin
gos, tai darbas galėtų būti 
greitas ir pasekmingas.

Kooperatyvai, pamąsty
kite ! Esdekas.

LAWRENCE, MASS.
Klerikalai norėjo išardyt 
draugijų susirinkimą.
Kelios savaitės tam atgal 

Lawrenęe’o progresyvės dr* 
jes pradėjo organizuotis, 
kad išnešus bendrą pareiški
mą Lietuvos valdžiai. Susi
rašė apie dešimts draugijų. 
Draugijų delegatai turėjo 
keletą susirinkimų ir para
šė rezoliuciją, kuri buvo 
draugijų delegatų vienbal
siai priimta.

Ant 2 dienos spalių buvo 
šaukiamas visų Lawrence’o 
progresyvių draugijų viešas 
susirinkimas ant Lietuvių 
Ukėsų Kliubo svetainės, kad 
minėtą rezoliuciją priimt ar 
atmest. Sužinojęs apie tai I 
Romos agentas pradėjo or-j 
ganizuoti vyčius su davat-{ 
kom, kad kaip nors tą susi
rinkimą suardyt. Bėgiojo ji
sai su skundu ir pas miesto 
valdžią, buk tai esąs šaukia
mas bolševikų susirinkimas, 
kad valdžia uždarytų sve
tainę. Bet miesto valdžia 
Į pasiteiravo apie tai pas Lie
tuvių Ukėsų Kliubo komite- 

' tą ir dažinojus, kokios drau
gijos tą susirinkimą šaukia, 

j suprato, kad Romos agentas 
meluoja.

Kadangi Romos agentui 
| su skundais prie valdžios 
nepavyko susirinkimą išar- 

i dyt, tai jis suorganizavo vi- 
i sas tamsybės jėgas ir pa- 
i siuntė minėtan susirinki* 
i man triukšmą keltt Ant pa- 
l skirto laiko atėjo pulkas vy- 
ičių, prisitraukusių "munšai- 
į no" ir apsiginklavusių. Kaip 
;tik pirmininkas atidarė su
sirinkimą, tuojaus vyčiai su 
davatkomis sujudo visuose 
kampuose. Dar nežinodami 
nei kokia bus ta rezoliucija, 
jie jau pradėjo triukšmą 
kelti. Mat jiems taip buvo 
įsakyta. Kaip tik pirminin
kas perstatė kalbėtoją, tuo
jaus vyčiai puolė ant jo ir 
norėjo nutraukti nuo pa
grindų. Publika, netekusi 
kantrybės, pradėjo sufana
tizuotus vyčius malšinti. Ir 
vos tik neištiko kraujo pra
liejimas. Vyčiai apsidairę, 
kad jų mažuma, nusiramino. 
Kalbėtojas, gavęs progą, 
kiek pakalbėjo, o po tam bu
vo skaitoma rezoliucija ir 
balsuojama. Visi, išskiriant 

i "narsuolius" vyčius, balsavo 
rezoliuciją. Rezoliucija 

I nutarta pasiųst Lietuvos 
valdžiai ir visiems laikraš- 

svetainę? Tiesa, apie tai jau c*ams Lietuvoj ir Amerikoj, 
nesykį kalbėta, bet tai tik j šiame susirinkime žmo- 
kalbos, o darbas nepraside- nės pamatė, kaip klerikalai 
da. supranta spaudos, žodžio ir

k 

net šioj šaly bando užgniau- 
ir išardyt

CAMBRIDGE, MASS.
Statykime savo svetainę.
Žinomoji 7 Burleigh st. 

svetainė jau nuversta. Ji 
tarnavo apie penkiolika me
tų Cambridge’aus lietuvių 
progresyviškai visuomenei. 
Tūla anglų draugija, kuri ją 
globojo, išnuomuodavo la
bai pigia kaina, o kartais 
mažesniems susirinkimams 
ir visai veltui.

Kadangi, svetainė stovėjo 
lietuvių apgyventoje vieto
je, tai buvo paranku ja nau
dotis. Gal nėra nei vieno lie
tuvių žymesnių kalbėtojų, 
kuris joje nebūtų pasakęs 
kelių prakalbų. Prakalbų 
pasakyta ir kitokių vakarų 
čia įvyko šimtai; buvo tai 
tikras darbininkų "univer
sitetas,” bet dabar jau jo ne
liko ir Cambridge’aus pro-; 
gresyviškoji visuomenė ne- j 
turi parankios svetainės sa
vo reikalams.

Kuomet taip dalykai sto-;”^ 
vi, tai ar nebūtų laikas pra
dėti rūpintis įsigyti savo

Apie reikalingumą svetai- susirinkimų laisvę. Jeigu jie 
nes jau nėra kas sakyti 
visi tai pripažįsta, tik vis ko žti žodžio laisvę ir išardyt 
tai laukiama. Turbut nei susirinkimus, tai ko galima 
vienai draugijai nėra gana tikėtis Lietuvoj, kur jie sa- 
drąsos, kad paėmus tą dar- vo rankose turi valdžią ir 
bą ir varius pirmyn. Bet juk miliciją ? Ten Buvęs.

I

ALBANY, N. Y. 
šis-tas apie lietuvius.

Lietuvių čia yra apie 78 
šeimynos. Beveik visi paei
na, iš Kauno gubernijos ir 
smarkus katalikai. Nors 
vietos kunigėlis ir nelabai 
gražiai juos "trytina," bet 
jie lenda į bažnyčią ir gana. 
Vienas mažas žmogelis net 
ausies bažnyčioje neteko. 
Parapijonai norėtų nea’> 
kenčiamą savo kunigėlį iš
vyti iš parapijos, bet neturi 
tiek galės, nes už kunigą už
sistoja vyskupas. Parapijo
nai atsisakė duoti pinigų 
bažnyčios stogo pataisymui, 
tai kunigas kclektuoja pini
gus pas svetimtaučius.

Reikia pažymėt, kad pas 
mus yra smarkių lietuvių 
moterų, kurių bile kas nega
li įveikti. Taip, 26 rugsėjo 
du blaivybės agentai atsi
lankė pas tūlą M. jieškoti 
"munšaino." Vyro tuo tar
pu nebuvo namie, buvo tik 
moteris. Kadangi buvo už
raugta nemažai brogęs, tai 
moteris atsisakė agentams 
leisti jos namuose kratą da
ryti be "vvarranto." Nespė
jus agentams parodyti ”wa- savo žemę, 
rrantą," moteris nučiupo ~ • *
prosą ir pradėjo agentus 
prosyt. Išsyk agentai-puo
lėsi iš jos prosą atimti, bet 
tuojaus buvo parblokšti ant 
grindų ir atsikėlę keikdami 
išnėrė per duris. Tuo tarpu 
moteris išpylė brogą į toile- 
tą. Už kiek laiko agentai at- , 
sivedė sau į pagalbą net 6; 
miesto policistus. Šiuo tar-

Į Kas girdėti Lietuvoj.
Senovės iškasenos.

Pakeliui iš Kretingos į 
Palangą Prišmončių laukų 

; kalnelyj yra senovės kapai. 
Archijologijos (senovės pa
žinimo) komisija dabar 
tuos kapus kasinėja, žiūrė
dama kaip pas mus senovėj 
iaidota, kokių daiktų turėta, 
kokių papročių butą ir tt. 
Tyrinėjimas parodė, kad tie 
kapai dar iš tų laikų, kada 
oas mus nebuvo krikščiony
bės. Laidota tada tokiu bu
du: numirėlį sudegindavo, 
jo pelenus užkasdavo vienoj 
vietoj, jo-brangenybes, kai 
kuriuos daiktus vėl kitoj. 
Rasta labai gražių žalvario 
daiktų: apyrankių, antkak
lių, sagų, sagčių ir tt. Mote
rų kapai visai skyrium nuo 
vyrų kapų. Vyrų kapuose 
beveik vieni ginklai. Iešmai 
sudėti vis po du greta ir visi 
nukreipti savo smailumais 
kaip tik į pietus, tu? būt, 
prieš kryžuočius, tartum 
parodant, kad ir po mirties 
lietuviai privalo grasinti sa
vo plėšikams, ginti nuo jų

klebonas tiek įniršo, kad to. 
sąrašo kandidatams įsakė: 
tiesiog nesirodyti žmonėse j

Daigai, Rietavo v., Telšių įr paskelbė bedieviais, bol- 
1 nnslcr ėh hn. ševikais ;f cieilikais. Klebo

nas .tuoj užsakė iš sakyklos, 
j rajone esą du 

| sąrašai: N r. 1 tai krikščio
niu. už kurį reikią balsuot ir 
Nr. 2 tai bedievių, bolševikų 
ir reikia saugotis nepaduot 

'balso už tą sąrašą. Ir įbaugi
no žmones visomis Rusijos 
baisybėmis. Atėjus rinki
mams musų sąrašo atstovo 
nekvietė, bet stengėmės, kad 
ir nepakviesti, žiūrėti tvar- 

|kos. Balsavimo vaisiai buvo 
■ netikėtai geri — išrinkome 
; i žmones, nes buvo paduota 
! 172 balsai, o už kunigo sąra- 
;šą paduota 132 balsai.

Rupu Pėdas. 
("L. Uk?’)

apskr. čia prie vokiečių bu
vo susidariusi vagių kompa
nija, kurią vokiečiai išardė,' kad Čedasų 
vagilius apmušė gerai ir bu
vo ramu. Pastaruoju laiku 
vėl pradėjo atgyti ta kom
panija ir jau bandė vienose 
vestuvėse išnešti degtinę ir 
kitus daiktus. Pasisekė iš
nešt, bet nabagus pastebėjo, 
suėmė, sumušti prisipažino 
vogę ir atidavė viską. Tokių 
žmonių neverta paleisti, bet 
atiduot tuoj milicijai, kad 
jie atsakytų iš įstatymų.

Kavos Uzbonėlis.

Šiaulėnai, Šiaulių ap. Aną 
sekmadienį musų klebonas 
A. Č. įlipęs liūdnomis aki
mis sakyklon, liudnu balsu 
paskaitęs evangeliją ir nu
siminusiai pradėjęs pamok
slą pasakė, jog bedieviai 
viešpatauja Šiaulėnuose ir 
neesą nė vieno organizuoto 
žmogaus doro. Mat, kunigas 
įsikarščiavęs nė nepasijuto 
pasmerkęs net save patį, nes

ištvir-

prieš augštus ponus bijosi 
ranką pakelti, o daugiau nė
ra kam malšinti įšėlusius 
valdininkus.

LIETUVOS GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS KAUNE 

Wasiiingtonas.
pranešimu, 
Kaune 
gydytojų suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 160 gydyto
jų. Lietuvos ministeris pir
mininkas, Dr. Kazys Gri
nius, tapo išrinktas 
žiavimo pirmininku. Suva
žiavimas svarstė gydytojų 
profesijos reikalus, Lietu
vos padėties aptarimus, 
priemonių nustatymą su 
limpančiomis ligomis ir me
dicinos mokslo reikalus. Su
važiavime buvo skaityta 43 
referatai įvairiais medici
nos klausimais.

L. I. B.

Eltos 
rugsėjo 29 d. 

atsibuvo Lietuvos

šuva’

Rasti gi daiktai bus nuga
benti Kaunan i karo muzė- 
jų, kur kiekvienas juos ga
lės matyti.

P. Ruseckas.

Kretinga. Birželio 24 d. 
apie 2 v. rytą piktadariai 
Įlindo pro langą į butą Mari
jonos Baksienės, nušovė ją 

... . ... ir mažą dukrele. Ja nušovė,
pu moteris jiems nesipnesi- esa todėl, kad ji nabašninko 
no, nes žinojo, kad nieko ne-, vvro turtą atėmusi teismo 

. . i keliu. Liepos 10 d. Barbora
. Darbai pas mumis trupu-1 žilienė nuėjus j Į.apus gr 

tj pagerėjo, bet iš kitur pn- ■ Tiškevičiaus ir išgirdusi 
buv usiems darbas sunku ■ kalbant du vvru, kuriuodu 
gauti. I - - ’

Skaitytojas.

ras.

skaitė šovinius. Juodu kak 
; bėjo, kad permaža šovinių 
■ teturima puolimui. Moteris 
'puolė atgal ir pastebėta 
!žmogžudžių buvo šauta, bet 
išspruko iš kapų nepažeista

PALIKO $30,000,000.
Iš Londono pranešama, 

kad nesenai tenai miręs si-šūvio. Apie 6-tą vai. rytą 
ras Ernest Cassel palikęs moteris pranešė nuovadom 
830,000,000 turto. Tuo tarpu o apie 12 v. diena milicija ir 
Anglijos darbininkai, kurie kareiviai leidęsi jieškoti' 
jam tuos turtus sukrovė, žmogžudžiu, 
miršta badu. * “ ‘ Vargdienis.

Lietuvos valdininkų 
kimas.

"Liet. Ūkininkas” rašo:
"Laisvės" Nr. 193 yra ap

rašyta atsitikimas viename 
apskrities mieste, kurį Ne* 

~______  __ _  rnunas dalina į dvi dali ir
ir jis priklauso organizuo- * uris yra pakeliui iš V arė
tiems. Jis nekenčia visko, n°s į Kauną. V ietos. augstie- 
kam jis nėra dvasiniu vado-M valdininkai, kurių vienas 
vu: jam šauliai negeri, L. V. :save , vadino gubernato- 
Sąjunga negera, jam vietos; ^um, kitas "sudebnu slie- 

I švietimo kuopa bloga, ir vis- i dovateliu, trecias kariškis, 
įkas jam bloga, bloga ir blo- užimąs augštą vietą ir dar 
ga, išėmus, ir tai tik tarpais ^'iti karčiamoje per nakV 

! tas kuonas, kur priklauso jis i girtuokliavo, bjauriausiais 
ir jo gaspadinė. .žodžiais keikdami ir savo

Valstietis I. bjauriais darbais girdamie
si. Paskui vienas iš tų gir- 

’ tuoklių raitas arkliu įjojo į
Penemunės v. Kauno aps. karčiamą. Prie to aprašymo 

šio valsčiaus rinkimai buvo redakcija prideda prierašą, 
padalyti į 4 rajonus: Pene- reikalaudama, kad valdžia 

jmunės, Kvietkų, Suvainiš- tuos valdininkus neatidėlio- 
Į kės ir Čedasų, kurių kiek- jant prašalintu iš vietų. Bet 
; vienas statė savo kandida-i tegul "Laisvės” redaktorius, 
tų sąrašus. Čedasuose gegu- kada jį nemiga ištinka ar 

I žės 5 d. klebono tarnai kvie- 
. tė žmones į kleboniją tartis 
i' dėl kandidatų. Už kelių die- 
■ nų po to išstatė sąrašą su 7 
i kandidatais, pavadindami 
žemvaldžių sąrašu. Nepri
klausą klebono sušaukė mo
kykloje mitingą ir išstatė 
mažažemių ir bežemių sąra-| 
ša su 8 kandidatais. Tik bu-■ 
vo vargo kol įteikėme savo; 
sąrašą. Paskelbus sąrašus!

kada feljetonui temos pri
trūksta. sėda apie vidurnak
tį įvežimą ir pervažiuoja 
pati Kauną, tai pamatys, 
kad ir Kaune "linksmuose 
kampeliuose” ir bevardžiuo
se restoranuose nuo Lietu

-vos įvairaus rango ir laips
nio valdininkų dainų skam
ba langai, o kai įsismagina, 
tai net ir laigai su durimis 
išlekia. musų milicija

NAUJA LINIJA LIE
TUVON.

Scandinavian - Ameriean 
Line praneša, kad ji įvedan
ti naują liniją į Lietuvą.

Scandinavian - Ameriean 
l ine laivai plaukia nuolatos 
iš New Yorko į Kopenhagą, 
Danijoj, o tenai pasažieriai 
perkeliami toj pačioj prie
plaukoj be jokio vargo ant 
kito jos laivo ir siunčiami 
tiesiog į Lietuvą per Piliavą 
(Karaliaučiaus uostą), šita 
kelionė tęsiasi tik 18-20 va
landų.

Scandinavian - Ameriean 
Line skiriasi nuo kitų linijų 
tuo, kad jos laivai tapo iš 
naujo perbudavoti ir žymiai 
pagerinti. Kitos kompanijos 
trečios klesos pasažierius 
sugrūda į tarpdenius kaip 
silkes, o šitos kompanijos 
laivuose trečios klesos kelei
viams yra įtaisyti 2 ir 4 
žmonėms kambariai. Be to 
da trečios klesos keleiviams 
yra įtaisyti rūkymo salionai 
ir moterims tam tikri sky
riai. Pagalios įtaisyti atski
ri valgomieji ruimai, kur 
valgius paduoda unifor
muoti patarnautojai.

Taigi kas keliauja Lietu
von, patartina keliaut Scan
dinavian- Ameriean Linija.

Linksmesnė Šypsą!

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiysk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jusy kalboje.

Vardas ..
Adresas

Jūsų kūdikis privalo turėti 
geriausį maistą

Lietuvė motina iš Philadelphia rašo:
”Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir nei 

kiek nepasunkėjo per kelias savaites. Po išbandy
mo daugelio visokiu maistų, jai gydytojas užrašė 
ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirs pusantro .-varo 
pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai pirmu sykiu, iš vi
so suvirš mėnesio laiko gyvenimo.”

EAGLE B R AND
CCONDENSED M ILK)

The Borden Company
Borden Building

&UCtOuS

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ 
ŽINIAI.

Šiuomi pranešama Škoti
jos lietuviams, kad M. Stan
kevičius yra "Keleivio," 
"Naujienų" ir kitų laikraš
čių agentas ir parduoda vi
sokias knygas, kokių tik ga
lima gauti "Keleivio" kny
gyne. Jo adresas yra toks: 
M. Stankevičius, 176 Dood 
3, Dymecks Land, Wishow, 
Craigneuk, Scotland. (43)

REDAKCIJOS ATSAKAI.
J. Tamkevičiui. Jeigu šioj 

šaly turit gerą darbą, tai į 
Lietuvą tuo tarpu važiuot 
nepatartina.

Korespondentui. Apie Ju
kelio "žalčiukus" neapsimo
ka užimt laikraštyje vietos. 
Jis visur tą patį pliurpia.

VVorcesteriečiui Negali
ma visus kom-istus tame 
įtarti. Jų tarpe yra ir dorų 
žmonių.

FARMOS’
Rudens oras labai puikus.
Sumanus miestu lietuviai 

parašo laiškus į "Amerikos 
Ūkininko" redakciją klaus
dami informacijų apie far
mas, o gavę teisingus atsa
kymus atvažiuoja ir perkasi 
farmas, kur per žiemą pi
giai pragyvens, o pavasario 
sulaukę darbuosis ant savo 
žemės, nepaisydami nei 
brangenybių, nei bedarbių. 
Taigi rašykite, o gausit tei
singiausi atsakymą ir far- 
mų lista.

M. Walenčius
119 Washington St., 

Hart, Mich.
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Jukšelijada.
New Yorko mieste nuo 

enai gyvena žmogelis var
du Jukšelis. Jis yra žinomas 
netik New Yorko apielinkėj, 
bet ir visose kitose Ameri
kos lietuvių kolonijose. Tur
būt nėra lietuviško kampe
lio, kur Jukšelis su savo 
"šventa evangelija” nebūtų 
buvęs. Jo pamokslus, susi
dedančius iš "trejų-devyne- 
rių”, yra girdėję tūkstan
čiai žmonių.

Visiems yra žinoma, kad 
pastaraisiais keliais metais 
Jukšelis važinėjo (ir dabar 
tebevažinėja) po plačią A- 
meriką su anarcho-komuni- 
stiškais pamokslais. Ta vi
sa Jukšelijados procedūra 
buvo atliekama po brookly- 
niškės "Laisvės” dictum. 
"Laisvė" pastaraisiais me
tais atspausdino daugiausia 
anarchistiškai - komunistiš
kos literatūros ir išgarsino 
ją per savo lapeli, kiek tik 
galėjo. Jukšelis ir kiti bim
balai, prisiskaitę tos litera
tūros, važinėja po lietuvių 
kolonijas ir skelbia "dikta
tūrą ant proletariato." Tie 
pamokslai visuomet yra tai
komi Į darbininkų ausis, kad 
gavus pritarimą.

Kur ir kuomet Jukšelis 
nekalbėdavo, jis niekuomet 
nepraleisdavo šeimyniško 
gyvenimo klausimo neap- 
kalbėjęs. Ypač jis myli kal
bėti apie santikius moterų 
su vyrais ir apie šešiolikinių 
trumpus sijonėlius ir gra
žius veidukus. Mat, tame 
klausime jis esąs specialis
tas, kaip kartą man pasigy
rė. Iš tokio pasakojimo pub
lika paprastai juokiasi. Prą- 
juokinęs publiką Jukšelis 
Šitaip ją perspėja: "Nesi
juokite, broliai ir sesutės, 
‘ai yra baisus apsireiškimas 
kiekvienoje šeimynoje. Se
novėj, vergti gadynėj, ponas 
avėdavo tiek pačių, kiek tik 
orėdavo." Ir panašias pra- 
lbas jis riesdavo per va- 
rų-vakarus.
Pastaruoju laiku netikė

si atsidarė slaptoji Jukšelio 
gyvenimo knyga ir visa 
Jukšelijada pasirodė aikš
tėn. Patirta, kad Jukšelis, 
didysis anarcho-komunistų 
pamokslininkas, yra kaip 
tikras Turkijos sultonas, tu
ris daūg pačių. Jis turi po 
vieną pačią apgyvendinęs 
beveik kiekvienoje Įžymes
nėje lietuvių kolonijoje, 
kaip tai: Scrantone, Chica- 
goje, New Yorke. Bostone ir 
kitur. Jis nuolat negyve
na nei su viena, bet po tru
puti svetimoteriauja tai su 
viena, tai su kita ir tt. Ir 
taip per pastaruosius kelis 
metus Jukšelis trankosi nuo 
kolonijos į koloniją, nuo vie
nos savo pačios prie kitos.

Tai neteisybė’ Negalimas 
daiktas, kad toks Įžymus 
darbininkų vadas (atsipra
šau, mulkintojas), toks 
skurdžių užtarėjas galėtų 
šventvagiškai su pustuziniu 
pačių gyventi — gal pasa
kys ne vienas komunistams 
prijaučiantis darbininkas.

Užpereitą vasarą Jukšelis 
praleido kelis mėnesius Mis- 
sissippi upės pakrantėse su 
viena savo meilužių. Vieną 
kartą man pastebėjus, kad 
tokiais svarbiais laikais im
ti vakacijoms net keletą mė- j 
nešiu tai nedarbininkiška — 
jis davė gerą atsakymą, bu-; 
tent kad ir jis esąs žmogus,' 
ir jam reikią pasilsėti, atlik
ti savieji reikalai, susitikti 
su reikalingomis ypatomis 
ir tt.

Kuomet jis nusibęldžia 
Chicagon, ten irgi turi ge- ■ 
rus laikus, nes ir ten yra vie- ko komunistų fondo, kurin 
na Jukšelienė. Pas ją jis pra- pinigai nežinia iš kur plau- 
buna kelis mėnesius, išvažia- kia. Jukšeliui mokama 
vęs nuo kitos su "darbinin- po 20 dol. sąvaitei ir visos 
ku reikalais." kitokios išlaidos būnant jam

Nekitaip vra su Jukšelie- kelionėj. Pavyzdžiui, jeigu 
nė ir New Yorke. Kas iš Jukšelį karališkas fondas

* j

•*

! siųsdavo Į Bostoną ar Bing-' 
liamtoną, tai gelžkelio tikie- 
tas kainuodavo 60 dolerių. 
Jukšelis tiek imdavo ir vis- 

New Yorko ir apielinkės lie- kas. Už toki nesvietišką pie
tų vių nepažinojo M. Jukše- 
lienės, kurios tikra pravar
dė yra Jurg—nienė. Jukše
lis gyveno su ja per daugel 
metų, kuomet jis būdavo - - ,
New Yorke. Ta moteris bu- komunistų rateliuose. Sako- 
vo net pagarsėjusi tarpe ma, kad net "Laisvės 
l>rogresisčių. Bet išėjo piššš. 
Jukšc-liui jos dabar nereikia, 
nes jis turi jų daugiau. Šitai 
moteriškei Jukšelis primes
davo po kelis dolerius užlai
kymui kambarių, kada bū
davo Ne\v Yorke, o kai kada 
atsakydavo, kad esąs "bro
ke," tik ant kelionės turis ir 
viskas. Išsipirkęs tikietą va
žiuodavo pas kitą pačiutę.

Šiandien visa šita jukšeli
jada išėjo aikštėn. Vieną 
Jukšelienė spirgina Jukšeli 
New Yorke, kita verkia jo 
Bostone, trečia laukia Chi
cagoj.

Pastaromis dienomis man 
netikėtai pasitaikė susitikti 
su viena Jukšelio meiluže. 
Pasisveikinome ir žodis po 
žodžio bekalbant pamačiau 
pas madam Jukšelienę nu
liūdimą.

—Kame dalykas? Gal ser* 
gat? —užklausiau jos be ce
remonijų.

—Jaučiuos blogiau nei 
kad serganti — pratarė ji ir 
ašaros pradėjo riedėti per 
jos veidus.

Valandėlę aš nežinojau 
nei ką sakyt, nei ko klausti. 
Kiek laiko patylėjęs vėl už
klausiau :

—Kas atsitiko?
—Atsiskyriau nuo Jukše

lio. Jis užmiršo mane, pame
tė.

—Kaip? Jukšelis pame
tė? Netikiu!— pratariau aš 
abejojančiai.

—Negalėjau ilgiau gyven
ti su juo. Jis išjuokė mane 
prieš visus žmones. Kur tik 
nuvažiavo, visokius pletkus 
pasakojo ant manęs.

—Tamsta juk senai turė
jai suprasti, kad jis nėra 
niekas daugiau, kaip tik 
plepalų maišas. Kelintas 
metas trankosi po Ameriką, 
išdyko, dirbti tingi. Prisiko- 
lektuoja pinigų ir gyvena 
puskapitalįstiškai. Tai tau 
ir darbininkų vadas...

—E, ką čia ir kalbėt! — 
pratarė ji pertraukdama 
mane. —Bene jam darbinin
kų reikalai rupi.

—Tai kaipgi dabar tams
ta manai gyventi? 
—pasiteiravau aš.’

—Su juo gyventi 
galiu. Ruimų, nei 
užlaikyti neturiu iš ko, o jis 
neduoda n.ei dolerio. Gyve
nimas... et!

—Ne tamstą vieną toks 
likimas patiko. Juk daugelis 
komunistiškų šeimynų pa
našiai gyvena.

—Tas tiesa — patvirtino 
ji. —Koks mokytojas, toki 
ir jo mokiniai.

Tai tiek apie Jukšelio šei
myniškus reikalus. Dabar 
keli žodžiai apie jo ypatą ir 
draugus.

Jukšelis kartais užsiaugi
na barzdą, panašią Į Vokie
tijos prezidento Eberto, o 
kartais barzdą nuskuta ii’ 
palieka tik špunkelę; tuo
met atrodo kai "prošepa- 
nas" Paderevvskis. Kartais 
gi nuskuta plikai pryšaki ir 
pakaušį, o plaukų nekerpa 
bent metus laiko. Šitokioj 
"povstacijoj” Jukšelis važi
nėja iš kolonijos į koloniją, 
mokindamas žmones kelti 
"revoliuciją."

Kitas gal paklaus: iš kur 
Jukšelis ima pinigų balado- 
jimuisi po Ameriką?

Jis yra remiamas karališ-

Viena ?

jau ne- 
forničiu

i

Dar viena komu 
nizmo auka.

Šimą kiti komunistai, ypač 
Brooklyne, pradėjo juomi 
neužsiganėdinti. Pastarai
siais laikais net didelių vai- J- 
du pradėjo kilti slaptuose 1

I. Matijošaitis privestas 
prie bankruto.

I. Matijošaitis, kuris Bro- 
loklyno lietuviams buvo la
bai gerai pažįstamas per

" Pauk- tu ’blofą” likosi privestas 
štukas nusiplovęs rankas 
dėl tų vaidų. Vis tai pinigai, 
kurių komunistai taip "ne
apkenčia.”

Dar vienas dalykas, kurio 
negalima praleisti nepami
nėjus prie progos. Brookly- 
no komunistų pastogėj da
bar verda tikra revoliucija 
šeimyniško gyvenimo klau
sime. Nekurios progresistės 
moteris taip toli "nuprogre- 
savo.” kad pameta savo vy
rus, pasivadina "panelėmis" 
ir sportauja su senberniais. 
O tų senbernių nestoka. Ko
munistai iš "Laisvės” nedrį
sta apie tai nei pastebėti. 
Daugelio komunistų šeimy
niško gyvenimo klausimą 
riša "trečiųjų teismai” ko
munistiškuose skiepuose. ■ eidinėja 
Komunistų organas apie tai' dideliu 
tyli. Hush ’ Tylėkite visi,! ’ 
nes musų komunistai laukia 
didesnės ekspliozijos, kuri 
gali kartais pavirsti i "tik
rą revoliuciją.” Jie galanda 
dantis vieni prieš kitus.

prie bankruto.
i Dalykas dėjosi taip. I Ma
tijošaitis buvo gana teisin
gas ir nuosakus žmogus. Per 
13 betų jis prigulėjo prie 
LSS. 19 kuopos, energingai 
ir ištikimai atlikinėdamas 
darbininkų klesos uždavi
nius. Visa jo nelaimė buvo 
tame, kad papūtus "kairia
jam” vėjui, jis prieš ji neat
silaikė ir kartu su kitais bu
vusiais LSS. nariais nudar
dėjo prie komunistų. I Mati
jošaitis pas komunistus tu
rėjo užėmęs labai svarbias 
ir ištikimas vietas Įvairiuo
se komitetuose. Per tūlą lai
ką jis buvo Apsigynimo 
Fondo iždininku. Gyvenda
mas tame pat name, kur iš- 

"Laisvė,” jis liko 
"Laisvės” fanatiku 

ir daugiau nieko neskaitė ir 
niekam netikėjo, kaip tik 
"L.” Likęs taip sufanatizuo
tas, jis negalėjo patirti tik
rosios padėties Rusijoj, bet 
su atsidavimu tikėjo "Lais- 

Rand Mokyklos Studentas, vės” komunistiškiems me-

i
Į

ŽVAIGŽDUTEI.
Nakties tamsumoje ant kelio slidaus 
J.aike dvasios karo baisaus
Tu man suspindėjai, kaip šviesi žvaigždelė. 
Ir nušvietei kelią.

Ir aš nepaslydau ir nenukritau,
Kai lieptais jaunystės ėjau
Per sriaunų ir gilų gošlumo upeli,—
Nes tu švietei kelią.

O kuomet ant križkelio aš apsistojau,
Kur eiti toliau nežinojau,—
Tu man suspindėjai, žvaigždutė, skaisčiau— 
Ir aš nuėjau.
Žvaigždelė, nušvietusi mano jaunystę, 
Neleisk ir toliau man paklysti;
Kol neatsistosiu ant paskirtos vietos —
N eliauki man švietus !

("Tr.”) Bijūnas.

SVAJONĖS.
Svajonės prakilnios, svajonės auksinės 
Bedalio manęs neapleiskit, 
Lig mano kelionės dienos paskutinės 
Prakilnų pasaulį man skleiskit.

Kiek kart besiskųsdams ant savo likimo 
Likimui aš siulyjau keiksmą.
Tiek kart nuo laimužės teisingo plakimo 
’l eisingą sulaukdavau skausmą.

Kad nuskaustas, verkiąs, visų aš apleistas 
Svajonių pasaulin skubėjau,
Visad to pasaulio raminimas švęstas 
Man vargti — dejuoti padėjo.

Svajonės prakilnios, svajonės auksinės 
Bedalio manęs neapleiskit,
Lig mano kelionės dienos paskutinės 
Liūdėti su jumis man leiskit.

("Trimitas.”) A. Kiliukas.

AUŠRA.
Dlandėja ir rausta žvaigždė aušrinė 

Po Įdubusiu skliautu, 
Į augštį iškeltu—

Ir jau lengviau atsidusta krūtinė. 
Rasa rytmetinė, 
Da saulė auksinė,

Akies žvilgsnį užgavus: 
Sielą suramins, 
Skausmus sumažins, 

šiltą spindulį davus;
Rukai nusiblaivys 
Laikai atsimainys 

Giedrai dienai užšvitus.
Išauš rytai, 
Atbus vaikai..

Blandėja ir rausta žvaigždė aušrinė 
Po Įdubusiu skliautu 
Į augštį iškeltu

Ir jau lengviau atsidusta krūtinė. .
šileikių Mikas.

lams. Galų-gale nutarė ir 
pats su riša savo šeimyna 
(motere ir dviem dukrelėm) 
vykti Į Rusiją.

Balandžio mėnesyje, 1921 
m. jis su savo šeimyna ir su 
kokia ten komunistų suor
ganizuota kriaučių koope
racija išbangavo i "rojaus” 
šalį. Nuvykęs bolševikiškon 
Rusijon Matijošaitis tuo
jaus pamatė, kad likosi 
skaudžiai apgautas. Viską, 
ką su savim buvo nusivežęs, 
Rusijos "tovariščiai” atėmė, 
palikdami ji su šeimyna be 
nieko. Darbo ir pinigų nėra, 
o čia išbadėjusi jo šeimyna 
prašo valgyt.

Apie šitą savo nelaimę I. 
Matijošaitis rašė savo drau- 
gučiams laisviečiams, pra
šydamas, kad jie per laik
raštį perspėtų lietuvius dar
bininkus nuo tos nelaimės, i 
kurią jis pakliuvo. Bet kur 
čia tau "Laisvė” skelbs to
kią tiesą, kuri butų smugiu 
jų melams ir bizniui. Juk 
tuomet visi jos redaktorė- 
iiai negalėtų lengvatikius 
darbininkus mulkinti ir pri
versti butų eiti kur nors 
bulvių kasti.

Taip apgautas ir sunai
kintas I. Matijošaitis var
gais negalais paspruko iš 
komunistiško rojaus ir dasi- 
gavo i Lietuvą. Bet žmogui 
be pinigų ir Lietuvoj sunku 
gyventi. Užtad dabar Mati
jošaitis rašo laišką iš Lietu
vos savo senam draugui (ne 
komunistui) ir prašo, kad 
jam ir jo šeimynai pagelbė
tų atvykti Į Suv. Valstijas. 
Savo laiške jis rašo: "Drau
gai! Gyvendamas sykiu su 
jumis Suv. Valstijose nepa
dariau jums nieko blogo, 
kad dabar man būnant to
kioje nelaimėje at^isakytu- 
met mane sušelpti.”

Ištiesų, man, pažįstan
čiam Matijošaitį per dauge
li metų, gaila jo, kad jis taip 
skaudžiai per savo "drau
gus” tapo suviltas. Bet ži
nant, kad jis buvo tarpe tų. 
kurie padarė Amerikos lie
tuviams darbininkams di
džiausią skriaudą, suskaldy- 
dami LSS. ir LDLD., lai už 
tai "atpakutavoja," padir
bėdamas kartu su socialde
mokratais Lietuvos darbi
ninkų labui.

K. J. L.

Lietuvos konstitucija.
Svarbiausia Steigiamojo kabineto teisių ir pareigų. 

Seimo užduotis yra paruoš- Ministerių taryba (susideda 
ti kraštui konstituciją. Tam iš visų ministerių) vykdo 
tikslui Seimas yra paskyręs gvveniman respublikos kon- 
komisiją, kuri nuo Seimo stituciją ir Įstatymus, veda 
susirinkimo dirbo iki šio užsienių ir vidaus politiką, 
laiko ir sakoma, kad suma- saugoja valstybės neliečia- 
nvmą kontsitucijai yra jau mvbę ir vidaus tvarką, ruo- 
padariusi. Apie šitą suma- šia ir pristato Seimui Įstaty- 
nvmą Natkevičius rašo'mų sumanymus, paruošia 
"Lietuvos Ūkininke” taip: ’------- x ----- ------- a-

Einant minimu sumany
mu, Lietuvos valstybė va
dintųsi: 'Demokratinė dar-

Į , paruošia 
kasmet valstybės pajamų ir 
išlaidų sąmatą ir tt.

Tolimesniame konstituci
jos sumanymo skyriuj pati-

bo žmonių respublika.” Ma- krinama valsčių, apskričių
; ir miestų bendruomenėms 

savivaldybės teisė.
Mokykloj daugumos ko

misijos narių liko nužiūrė
tas privalomas tikybos mo- 

. kymas ligi 16 metų amžiaus 
: (jeigu tėvai nepareikš savo 
. nesutikimo). Švietimo sky- 
. riuj ten, kur kalbama apie 
. augštaja mokyklą, prikerg

tas teologijos skyrius (te- 
. ologija — mokslas apie die* 

vą, noris taikinį tikėjimą su 
protu), nors kiti skyriai, 
kaiu gamtos, teisių nesura
šyti kaipo nekonstituciniai.

Respublikos gynimo rei
kalu pasakyta, kad visi pilie
čiai dalyvauja respublikos 
gynime. Ginkluotų pajėgų 
organizacija (sutvarkymas) 
nustatomas Įstatymo keliu. 
Čionai valstiečių sąjungos ir 
s. liaudininkų buvo norėta, 
kad ginkluotų pajėgų orga
nizavimo pamatan butų de
damas visuotinis karinis 
mokymas (milicijos siste
ma), kurio Įvedimo laiką 
nustato Įstatymas, tečiau 
dauguma tai atmetė.

Šie tat dalykai bus palies
ti Lietuvos valstybės pa
grindiniame Įstatyme, jos 
konstitucijoj.

Reikia tikėtis, kad Stei
giamasis Seimas konstituci- 
jon Įdės ir referendumo bei 
tautos iniciatyvos valią kon
stitucijai pakeisti.

Visi Lietuvos piliečiai tu
rėtų susidomėti valstybės 
konstitucija, kuri paliečia 
kiekvieno piliečio asmenį. 
Visa augščiausia Lietuvos 
piliečių valia (suverenu
mas) yra juose pačiuose ir 
tik tinkamai sutvarkę savo 
didžiulę organizaciją— val
stybę, pažinę savo teises ir 
pareigas jausis laisvais ir 
nepriklausomais. Stropiai 
pasekę demokratiją — daly
vavimą visų piliečių krašto 
valdyme, renkant demokra
tine rinkimų sistema atsto
vus i Seimą, turint adminis
tracijos (valdininkų, prade
dant ministeriais) atsako
mybe prieš Seimą ar teismą, 
bendruomenėms turėdami 
savivaldybių laisvę, piliečiai 
tikrai gali sakyti, kad Lietu
vos tvarkymas jų pačių ran
gose. Visa negerovė ta, kad 
daugelis piliečių menkai 
Įvertina šiuos Lietuvos de
mokratijos laimėjimus ir ne 
kartą patys save išsiplaka, 
pritardami Įvairaus plauko 
demokratijos priešininkams.

Natkevičius.

no išmanymu, priedelis 
’darbo žmonių" netinka, 

nes toli gražu respublika ne
bus "darbo žmonių” tol, ko 
Lietuvoj bus kapitalizmo su
tvarkymas. Nustatoma val
stybės kalba — lietuvių; 
augščiausios valstybės val
džios būstinė —Vilnius; val
stybės spalvos ir ženklas pa
silieka dabar esantieji.

Piliečiu teisės konstituci
joj plačiai surašytos. Yra 
išplėsta tai, ka# gludi laiki
nojoje konstitucijoje viena
me sakinyje. Konstitucija 
patikrina visišką piliečių ti
kėsimo, sąžinės, draugijų ir 
sąjungų laisvę, neliečiamy
bę asmens ir jo buto. Vals
tybinės tikybos nebus. Visi 
piliečiai lygus Įstatymams, 
vis viena kurios butų tautos 
ir tikybos.
’ Teismas taria ir spren
džia Lietuvos Respublikos 
vardu. Augščiausias Lietu
vos teismas — Vyriausias 
Tribunolas, kurio narius 
renka Seimas.

Seimo skyriuj pasakyta, 
kad rinkti ir buiti renkamais 
i Seimą turi teisės visi Lie
tuvos piliečiai, vyrai ir mo
ters, kurie yra ne jaunesni 
kaip 20 metų. Seimas renka
mas trejiems metams. Nė 
vieno komisijos narių nebu
vo užsiminta dėl reikalo Lie
tuvoj turėti antruosius rū
mus (senatą).

Didelė atmaina nuolati
nės konstitucijos sumany- 
man, kad panaikinamas Lie
tuvos valstybėj prezidentas, 
o valstybės galva yra numa
tytas Seimo pirmininkas. 
Prezidentūros klausimas iš
kėlė komisijoj daugiausia 
vaidų. Dėl vykdomosios val
džios sutvarkymo buvo pa
tiekti visi trys sumanymai.

Vienas, kad prezidentą 
renka visa tauta 4 metams. 
Įstatymai, Seimo priimti, 
turi būti per 14 dienų pas
kelbti. bet prezidentas gali 
atsisakyti, paskelbti ir grą
žinti Seimui, tečiau jeigu 
Seimas vėl priimtų, tada re
spublikos prezidentas per 14 
dienų nuo Įstatymo priėmi
mo gali pateikti Įstatymą 
tautai spręsti. Kitas, kur 
prezidentas yra kartu ir mi- 
nisteris pirmininkas, renka
mas Seimo iš jo narių tarpo 
vieniems metams (panašiai 
yra šveicaruose ir Estuose). 
Ir trečias, kur respublikos1 
prezidentą renka Seimas, o'< 
prezidentas kartu yra ir j 
Seimo pirmininkas. Kadan- i 
gi krikščionių frakcijos ne; 
visi nariai uoliai komisijos! 
posėdžius lankė ir kadangi 
kai kurie iš krikščionių de-' 
mokratų dvejojo, tai praėjo , - . - .. . . , - -valstiečiu sąjungos si Kati- , n?zu,r,1?t blaivybes 
dminkais socialistais ir so- 
cialdemokratų pasiūlymas, 
kad Lietuvos respublikai jo
kio prezidento nereikia, o 
valstybės vyriausybę suda
ro Seimo pirmininkas ir mi
nisterių taryba. Seimo pir
mininkas bus valstybės gal
va.

Sunku iš anksto pasakyti, 
kaip bus galutinai priimta 
pačiame Steigiamajame Sei
me. nes komisijoj tasai nu-

Apie gyvenimą Lietiv j.
Jurgis Steponavičius sa

vo laiške, rašytame broliui 
Stanislovui Steponavičiui i 
No. Grafton. Mass., tarp 
kitko aprašo ir apie gyveni
mą Lietuvoj. Jisai sako:

Darbininkas uždirba nuo
20 iki 30 rublių Į dieną. Ru
gių pūdas (40 rusiškų sva
rų) nuo 20 iki 25 rublių. 
Duonos svaras 60 kapeikų. 
Garnitorius drabužių nuo 
350 iki 400 rublių. Aplamai, 
gyvenimas maž-daug toks 
pat, kaip ir prieš karą. Ūki
ninkai, kurie nenukentėjo 
nuo karo, gyvena geriau ne
gu prieš karą. Suprantama, 
tie ką nūkentėjo, gyvena 
urasčiau. Pasibastęs po 
žmones išgirsti visokių kal
bų : vieni sako, kad prie ca
ro buvo geriau, o kiti—kad 
dabar geriau. Apie žada
mas žemės reformas nera
šysiu. nes jus apie tai jau ži
not iš Amerikos lietuvių lai
kraščių. Perkant žemę pri- 
vatiškai, reikia mokėti nuo 
600 iki 1,000 rublių už de
šimtinę, kas Amerikos dole
riais butų nuo 15 iki 25 dol. 
Arklį galima nupirkti visai 
tinkamą žemei dirbti už 
i,500 arba 2,000 rublių, tai 
yra amerikoniškais už 30 
arba 50 dolerių. Karvių kai
na nuo 200 iki 600 rublių.

Grįžę iš Amerikos lietu
viai gyvena neblogai. Vieni 
jų turi miestuose namus, tarimas priimtas atsitikti 
krautuves, magazinus, au-'nai. 
tomobilius. Kiti gi' perka! 
ukius ir gaspadorauja. į

Jurgis Steponavičius, nuo dabartinių ministerių kredito.

BRISTOLY UŽDARĖ 
SALIUNUS.

Bristolyje, Conn., pereitą 
savaite užsidarė 18 saliunų,• * • ‘ ............
iki šiol vis varė biznį po se
novės. Dabar tečiaus proku
roras visus juos liepė užda
ryti, kitaip grasino visus jų 
savininkus areštuoti.

NORI, KAI) RUSIJA PRI
PAŽINTU SENĄSIAS 

CARO SKOLAS.
Tarptautinė komisija Ru

sijai šelpti savo susirinkime 
Briuselyje priėmė rezoliuci
ją, pareikšdama, kad Rusija 
turi pripažinti senąsias caro 
skolas, nes tik tuo budu ji 

Ministerių tarybos teisės galėsianti atgauti kitų vals- 
ir pareigos nieku nesiskirs lybiu pasitikėjimą ir gauti
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“KELEIVIS”
MB1AU8IS DARBO ŽMONIŲ 

L.11KRAŠITLS
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams ........................ (2.00
Pusei metų .....................  |1.25..

Kanadoj ir Užrubežiuou: 
Metams .......................... $3.00
Pusei metų .....................  $1.50
Su visokiais reikalais atsikrei

piant j Redakciją, rašykit šitokį 
adresą:

"KELEIVIS”
255 Broadway, So. Boston, Mass.
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aklai tiki, kad Maskvos glo
boj butų geriau ir laisviau 
gyventi. Yra ir tokių, kurie 
papratę gyventi palėpėse, 
be jokio darbo, išskiriant 
paagitavimą. Be abejojimo,

K E LE1 V 18 5

-.i

1 Karalius apie komunistus.
(Tąsa nuo 6 pusi.)

Čia yra didelė ūkininkų dau
guma, kurie siunčia savo at
stovus St. Seiman ir kurie 
bijo komunizmo iš tolo. Da
ryti revoliuciją, kad iš jų at
imti žemes ir daryti komu
nas, tai paversti šalį j vargo 
ir skurdo bedugnę. Ar butų 
ne kvailas toks sumanymas 
—teikti daugumai tai, ko ji 
negali priimti. Yra tokių, 
kurie mano per revoliuciją 
atleisią žmones nuo pride
rančių mokesčių; tik per sa
vo tamsumą jie gali padaryt 
klaidą, kaip kad padare ru
sai. Šiandien net fabrikų 
darbininkai, kurių naudai 
buvo daroma revoliucija, 
gailis klaidą padarę. Lietu
voj yra paprastų ūkio dva
rų ir miestų darbininkų luo
mas. Bet tas luomas nesuda
ro revoliucinio proletariato. 
Jame nėra jokios kolektiviz- 
mo dvasios, tad jame negali 
uut nė komunizmo idėjų. Ii 
ypač šiuo metu, kada valdžia 
ketina išdalinti jiems dvarų 
žemes, kas labiau patraukia 
darbininkus, negu "bendras 
katilas." Tik tinginiai nori 
komunos, nes jie nujaučia, 
kad galės tinginiauti, jie ne
paiso, kad prisieis ir badau
ti. Argi Lietuvos amatninko 
—kalvio, dailydės ir kitų 
gyvenimą galima lyginti su 
rusų amatninkų gvvėnimu, 
kurie išalkę ir basi, dar ne
turi laisvės ten dirbti, kur 
galima gauti daugiau duo
nos (Kurie netiki, tai tegu 
važiuoja i Rusus, nes ten rei
kalaujama daug darbinin
kų). Sugrįžęs iš Sovietų Ru
sų sužinojau, kad buvo su
šaudyti kai kurie politiniai 
nusikaltėliai. Į tai maža te
kreipiau domės, nes kada 
grįžau iš „raudonojo ro
jaus,” sušaudymas visai ma
nęs negązdino. Buvau dide
lis tokių sprendimų priešas, 
bolševikai mane išmokino 
priprasti prie šaudymo. Kar 
tą mano kaimynus, tarp ku
rių buvo dauguma visai ne
kaltų, net buvo ir idėjos ko
munistų, vežė sušaudyti; 
vienas buvo 22 metų vaiki
nas, iš amato kalvis, kuris 
nieko nekaltas, be to, kad 
pasakė komisarui, jog jų 
valdžia esanti labai purvina 
ir už tai buvo sušaudytas. 
Rusuos sušaudymas yra pa
prastas daiktas. Smolenske 
kiekvieną naktį yra žmonės 
sušaudomi. Baisiau, kad tai 
yra daroma prisidengiant 
„viso pasaulio proletariate, 
jungkis” obalsiu. Mes turim 
kovoti su valdžios neteisin
gumais, mes turim teisės; o 
labiau, kad parodytum pa
sauliui, jog mes suprantam 
bolševiku klastas ir jie Lie
tuvoj neturi ir negali turėti 
pasisekimo.

Vienok yra žmonių, kurie 
mano išganyti Lietuvą per 
revoliuciją. Tai žmonės, ne
žiną bolševikų darbų Rusuo
se pasekmių. Vos sugrįžęs iš 
Rusų Į Lietuvą sutikau 
draugą, kuris pasigyrė besi
rengiąs važiuoti Į Sovietų 
Rusus, nors buvo stambaus 
ūkininko sūnūs ir jam pri
klausė tėvo gyvenimas. Ka
da papasakojau bolševikų 
revoliucijos pasekmes ir 
sunkią padėtį Rusų, jis Į 
mane žiurėjo, rodos aš jam 
buvau ne tas. Vienok pati
kėjo man. Jis pasakė, kad 
taip pat teisybę norėjęs pa
tirti. Yra daug tokių, kurie

kad jiems moka algas Mask
vos komenternas. Kam, o 
Maskvai, tai labai reikalin
ga Lietuvoj revoliucija, ypa
tingai, kad dabar Rusuos 
badas.

Tokiems revoliucininkams 
kaip Kapsukas, nieko neru
pi, kad tik "kelti revoliuci
ją” ir tapti kokiu vyriausiu 
Lietuvos komisaru. Jam ne
svarbu, kad tam reikės žengt 
l>er negyvų lavonų krūvas, 
kad suirs visuomenės tvar- 

1 ka. — su ja pragaiš šalies 
i kultūra, o žmonės grims gi
liau į kančių bedugnę.

PAJIEŠKAU DARBO BUČERNEJ. plikinimo 
Esu gerai pripratęs dirbti bučernės 
darbą. Sukalbu lietuviškai, lenkiškai 
rusiškai ir angliškai. Atsišaukit šiuo 
adresu: (41)

B. Korris
15 Lark st., So. Boston, Mass.

ir su kupra, o Gustaitis į 
turi ant nosies anglies sumuštą mė
lynę ir užpakaly dešinės ausies gu
zą. Kas patėmytų tokią porelę, mel
džiu greitu laiku man pranešti, už 
ką busiu dėkingas. (12)

> Antanas Beleviėia
Box 16, Elizabeth. Pa.

REIKALINGI IN TEL1G E N TAI
Norintieji padidint savo atginę spė

ką. Klausk pas: (Pd43)
J. B. Yuknelis

Vienybė I’ub. Co., Ine.
193 Grand st., (Box 143) 

Brooklyn, N. Y.

p" • ' » • •Lietuvis^ katalogu dykai
Jei manote atidaryti krautuvę, pirmiaus 
atsišaukit į inustj Bendrovę, gausite in
formacijas.

VVaterbury Mail Corporation
502 Wilson St NVaterbury, Conn.
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Kur seniausia. 
Ten geriančia.

randasi 
prašau
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BOSTON NATIONAL BANK >

HANOVER IR BLACK STONE STREETS
BOSTON, MASS.
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Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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Pinigus siunčia i Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

raš- 
žinias iš 

visur ir turi

SIUNČIA IR MAINO PINIGUS,
Markių kursas pigus, užsakymai ' išpildomi greitai ir teisingai. 

Šitas bankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva per Direktion der 
Diskonto Geselschaft Kaune ir per Litauische Bank fur Ilaadel und 
Ind^strie, taip pat Kav ne.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

TAUPYMO SKYRIUS
Aitas bankas randasi po F. R. B. ir tvirtas kaip Gibraltaro uola. 

Randasi šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus papratę vaikščiot. 
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 r.uoš. Mes Kviečiame jus ateit 
pasižiūrėt.

Paaaryk šaltą kambarį smagiu
Perfection Oil Heater išvarys 
• udens šalti laukan iš vėsių kam 
barių. Jis yra labai parankus — 
lengvas nešti, lengva pripilti ir 
lengva apvalyti.
Jis tinka bile kur. Ir išdegina per 
astuonias valandas tik vieną ga
lioną gero, tyro Socony kerosino 
Tnsigyk Perfection Heater šian
dien, o džiaugsies juomi per šj 
rudeni, ateinančią žiemą ir se
kanti pavasari.
Pasekmėm vartok Socony Kerosiną.
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Pajieškau savo draugią Jono ir Ža
no Eartušų, paeina iš Kauno rėd., ir 
aps.,Seredžiaus parap., Motiškių so
džiaus. Taipgi draugo Antano Kišono. 
Meldžiu atsišaukti ant šio antrašo: 

Kazimieras Vasiliauckas
13 Ford st., Gardner, Mass.

Aš, Ona Dagienė, po tėvais Grei- 
č ūkė, pajieškau savo brolių Vinco ir 
Dcmiijinko Greičiukų, paeinu iš Kau
no rėdybos, Skirsnemunės parapijos, 
Puišių kaimo. Vienas gyveno kelis 
metus Bostone, o dabar nežinau kur 
randasi. Turiu ptie jų svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juos žinot praneškite šiuo adresu: 

Mrs Ona Dagis
5433 Carnegie st., Pittsburgh, Pa.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivediniui merginos 

arba našlės, kuri sutiktų imti laisvą 
sliubą. Norinti apsivesti lai atsišau
kia prisiunėiant paveiksią. (42) 

G. A. Girdis
3250 Hubbard avė., Detroit, Mich.

PARSIDUODA ATLIEKAMI 
RAKANDAI.

Du dideli valgomieji stalai ir 2 pe
čiai, vienas verdamas virtuvei, o ant
ras šildomas garinis. Galima nupirkti 
pigiai ir po vieną daiktą.

J. Lomsargis
1122 S. 2nd st, Philadeipiiia, Pa.

Aš, Marijona Vasiliauskiutė, po 
vyrui Junevičienė, pajieškau savo 
pusbrolių Kazimiero ir Jono Vasiliau
skų. Jie paeina iš Suvalkų rėdybos, 
Penkinių dvaro. Aš paeinu iš Suvalkų 
rėdybos, Vilkaviškio apskričio, para- 

XT •. . i • P’jos ir kaimo Pajavonio. Jei esateNejžiUgl, Kapsuke, nerupi gyvi, meldžiu atsišaukti. Apie juos 
tau tai, kad rusai atėję j Lie- ; ž^nčius širdingai meldžiu man pra-; 
tuvą išgabentu paskutinę jos i neb 1 b‘Marijona Junevičienė 
duoną ir paskutini gvvuii ir Buttomvood Heights 72-B Everhart I 

, r o • į.t., R. F. D. Xo. 1, HKes Barre, Pa.padarytų badą Lietuvoje? j 
Gal tu manai tapti pasaulio! 
revoliucijos diktatorium ir j ru^sėj.Ą, 
paversti Lietuvą į atsilseji- ' 
mo vietą sunkioj kelionėj į 
tą sostą?... Nemanyk, kad 
jus seni tamsios Rusijos re- f 
voHucininkai pamokvsit kul- 
turingų šalių proletariatą jį 
daryti revoliuciją, nes jus jį 
neįstengiat suvalgyti tą ko
šę, kurios privirėt Rusuos.

Tain pat kai kurie karei
viai tiki bolševikams, kad 
lietuvių ''raudonojoj armi
joj” butų, girdi, geriau tar- d 
liauti, negu dabartinėj. Yra d 
tokiu, kurie mano, kad visai J? 
nereiks tarnauti. Tą patį ža- 
dėjo bolševikai rusams. Ka- !> 
riauti bolševikams taip daug 
prisiėjo, kad jie suorganiza
vo tokią disciplina, kad už 
mažiausią nepaklausymą 
baudžia kalėjimu, o už pa
bėgima iš armijos sušaudo. 
Apie Polocką ir Minską jus 
galit rasti kapines; kur guli 
tūkstančiai sušaudytų pabė
gėlių kareivių. Negana to, 
šiandien raudonarmietis iš
badėjęs ir basas.

Kapsuke, ar tu ištikrujų C 
to nežinai, ir žadi laisvę Lie
tuvos kareiviams?

Matant bolševikų revoliu
cijos vaisius sunku pa
matyti, kas butų Lietuvoje, 
kada išlįstų iš palėpių "pro
letariato diktatoriai,” žmo
nės, kurių gyvenimo aplin
kybės visai sunaikino protą. 
.Maskva tuojau nuskirtų re
voliucini komitetą (revko- 
mą) vyriausia galva visai 
Lietuvai. Revkomas skirtų 
valdininkus ir nustatytų pi
liečiams už kokius kandida
tus turi balsuoti. O kas pa
sipriešintų — butų kaltina
mas kontrevoliucija, bausmė 
—sušaudymas. Butų panai
kinti visi laikraščiai ir už
darytos mokyklos, nes nebū
tų kam mokyti. Pinigai nu
stotų vertės. Krautuvių pre
kės butų konfiskuotos. Visi 
mestų darbą. Ūkininkai slė
ptų maistą ir gyvulius nuo 
rusų išalkusiu raudonarmie
čių, kurie gabentų maistą į 
Rusus. Tamsus gaivalai plė
štų visa iš dvarų ir miestu. 
Iš keršto degintų triobas. 
Bolševikai, kad nepražūtų, 
proletariato diktatūros var
du, išleistu įstatymus, ver
čiančius visus dirbti. Rastųs 
daugybė nusikaltėliu, prie 
jų nauji kalėjimai. Algų ne
būtų. Tada po Lietuvą privi- 
stų maišuočių. Nieks nedirb
tų, tik galvotų, kaip pripil
dyti maišą.

A. Karalius.
("Lietuva.”)

Aš, Antanas Beleviėia, pajieškau 
savo moters. Ji mane apleido 11 d. 

>, 1921 m. Išvažiavo su Juozu 
istaičiu, pasiimdami 4 mėnesių 

dukrelę ir visą mano turtą. Ji turi 
ant kairės rankos du ženklu nuo nu-
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Pajieškojimai
Aš, Elzbčta Gelažienė, pajieškau 

savo vyro Antano Gelažio. iš Lietuvos 
paeina Suvalkų rėdybos. Kalvai :jos 
parapijos. Menkupių kaimo. Atvažia
vo į Ameriką 1913 -netais ir paskuti
niu laiku gyveno Nanticoke, Pi. 
Meldžiu atsišaukti arba r<as aoie jį 
žinote malonėkite pranešti, už ką bu
siu labai dėkinga. As esu atvažiavus 
į Amerika 7 liepos, 1921 m. ir gyve
nu New Britain, Conn. (43)

Elzbieta Gelažienė
36 Star st-, New Britai n, Gonti.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 25 iki 35 m. 
senumo, be skirtumo tikėjimo, laisva 
ar katalikėj aš turiu farmą. Katra 
myli gyvent'ant farmų. lai atsišaukia 
prisiunėiant ir savo paveiksią, kurį 

į ant pareikalavimo sugražinsiu ir at
sakymą duosiu kiekvienai. Vaikinų 
meldžiu nerašinėti. (42)

R. S. N—Ii
R. F. D. 1, VVooastock, Vt.

Pajieškau apsivedimui merginos 
i nuo 18 iki 25 metų, kuri vartoja len
kų, rusių ir anglų kalbas ir gali gerai 
lasyti anglų kalboje. As esu vaiki
nas 26 metų, buvęs kariuomenėj ka
rės laiku, esu prie turte, turiu savo 
namą. Meldžiu atsišaukti ir prisiųsti 
savo paveikslėlį W. D. K.

157 W. Cantor. st., Boston. Mass.

PARSIDUODA K A N ARKOS
Gražiai gieda dieną ir naktį. Ateik 
išgirsk giedant. (42) ,

Wm. \Vidginis
1444 N. Orkney st.. Philadelphia, Pa 

K AS NOKI FiRK I f AK PARDUOTI' 
savo Namus ar Farmą tegul atsišau
kia pas mane. Pirkėjai farrnų atva
žiuoja pas mane iš visų šalių Ameri
kos ir Kanados.
Conn., valstijose 
tai, kad 
G romą tas 
lenkiškai.

Pajieškau apsivediniui inteligen
tės merginos aiba našlės be vaikų, 
nejaunesnės 24 m. ir nesenesnės 34. 
Aš esu vaikinas 35 metų. Turit! savo 
namą užsiėmimą, esu kriaučius. My
linčios šį metą apsivesti .atsišaukit 
prisiųsdamos paveikslą.

F. J. Victor
Elizabeth, Pa.
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Pirmasis ir Vienintelis Tik tai Lietuvių Bankas 
Rytinėse Valstijose

BALTIC STATĖS BANK
KAS MANO KELIAUT LIETUVON, ir nori turėti gerą 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant 
laivo ir Lietuvoje, LAI KREIPIASI Į BALTIC. STATĖS 
BANKA.

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui, pirkimui 
ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pini
gai butu teisingai, be nuostolių ir greitai pristatyti. BŪTI
NAI LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BANK, kurs 
persiunčia Lietuvon pinigus greitai ir teisingai.

KAS NORI PASIDĖT PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gau
ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas 
mėnuo, LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS 
BANKĄ per paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ, MES GREI
TAI IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS 
BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AVĖ NEW YORK, N. Y

4 Perfection Oi! Heater

$5,000.00
Klausk pardavėjo apie 

Kontestą

PERFECTION
Oi] Heaters

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

! PLUNKSNOS
Ką tik išėjo musų nauja 
"tiesiog is dirbtuvės” 
Nupiginimo Knyga ant 
naujų ir švarių patali
nių. Padurkus ir plunks- 
nos parduodamos sva

rais bile kokioj daugumoj. Jei
gu norit gaut už pigią kainą 
geriausių plunksnų, pasiųsk 
mums atvirutę u/kluusdamas 
musų kainų ir reikalaudamas 
knygos tr sampaių — viską 
gausit dykai. Rašykit šiandien 
—tuo jaus. <41)
American Feather & Pillou ('o.

F — 1« Nashviiie, Tenn.

i

Farmos Mass., ir 
yra geriausios už 
daugybė fabrikų, 

rašyti lietuviškai ar 
(42) 

J. F. RICHARD
33 Ganai st., So. Hadley Falls, Mass

AR UŽDIRBI S45 AR S7o I 
SAVAITE?

Jeį ne, tai rašyk mums laišką tuo- 
j-.us, o mes pasiųsime informacijų. 
Musų perstatyto jai uždirba nuo $45 
iki $70 i sąvaite komišinu ir dar mo
lam algą gabiems vyrams. Jdčk mar
kes atsakymui. (42)

MASHKEN and Co.
4509 So. Ashland avė, Chicago, III.

SCENOS J1EGEJU DOMAI!
Idant tinkamai perstačius teatro 

veikalus, reikia įsigyt tinkamos see- 
terijos. Reikalaujantiems patarnau
simi sąžiningai. (42)

JONAS STOČKUS
Diman Vocitional Schcol

Fall River, Mass.

Pamėginkite naujo

Rįiffl e s
Su užregistruotu vaisbaženkliuSuv. Valst. 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra rasai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

APTIEKA
BALTI.MOREJ.

Atidarai: naują aptieką, 
rioj užlaikau visokias žoles, 
šaknis, kvepiančius muilus, 
perfurnus ir tt.
Receptus sutaisau

per

labai atsar- 
Praktikuoj-j

(
i r teisingai.

20 metų.

PETRAS SINUSAS
721 W. Raiiimore St., 

BALTIMORE. MG.
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patiks kad 
ir gaėniau- 
aiai vpatai.

♦
Aptiekose 
parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pažtą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

s> 
Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žinrekite, 
kad butu 
INKARO 
rais- 
baženklis.

NARYS FEDERALES
REZERVO SYSTEMOS

F Boston National Bank
KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS 

PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

Lietuviai, temykit!
Jus žinot, kaip paskutiniais laikais sunkiai nukentėjo tuksian

čiai žmonių, netekdami daugelio metu sutaupytų pinigų, kuriuos jie 
buvo sudėję į neatsakomingas rankas. Kiek iš to būna nubudimo, 
valgo ir šeimynų nelaimių. Mes manom, jog šita sunki pamoka vel
tui nepraėjo, jog jus įsitikinot, kad savo pinigus reikia dėti į tokias 
įstaigas, kurios visuomet randasi po valdžios priežiūra. Tokia įstai
ga yra 'Boston National Bank.”

ardueda laivakor
tes ant visu pa
rankiausiu Lini

jų i Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją, Karaliaučių ir ki
tus portus Į Eidkū- 
nus ir Į pati Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

as s as a 
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai. « 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

s a s '
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE

Spausdina geriausius 
tvs, vėliausias 
Lietuvos ir 

juokų skyrių 

”TARKA”
AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE .............. 4.50

g ■
Pirkite ”Vienybės” Ben
drovės serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
dis pelnas.

Vienas Šeras $10.
g a g •

Užlaiko, didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

LITHURNIAN 
VIENYBE PUBL. 60.
193 Grand St. w 
Brooklyn, N. Y.
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IŠRADĖJAI! |
...... . . «£♦Prisiųskite man savo braiži- J 

nius išradimo išegzaminavimui.XS  ̂
Reikalaukite išradimų knygų- 
tės "Patarimai Išradėjams, 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vokatui.

MARTIN LABINER 
Reg. I’atent Atty.

*:* ad-<» 

f • Y♦♦♦ 15 PARK ROW. NEW YORK<»
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NUSIPIRK REVOLVERI 

TIK Už $3.00.

Reta proga gaut 22 kalibro puikiai 
nikeliuotą Revolverį. Musų Revolve
ris yra geriausio darbo ir tuii agentai 
parduoda ji po $<S.O0. Jis SAUJA 
Nr. 325 B-k patronais. Jei negalėtum 
gauti patronų savo mieste, gali par
traukti iš mus. Paprasta kaina yra 
S6, bet jei pirksi šį mėnesį, galėsi 
raut musų Revolverį tik už $3. Už 
tiek jo niekur negausi. Kožnas revol
veris musų gvarantuotas. Iškirpk šitą 
apgarsinimą ir prisiusk su savo ad- 
e-u ir 30 stampom ar sidabru. Kaip 

eausi Revolverį damokėsi neštą. Už
sakymai už S. V. turi būt apmokėti 
ii kalno. Nelauk. Parašyk šiandien, 
jei nenori šios progos praleisti. (52) 

tVESTERN SALES CO.
1330 N. tVestern avė.. I>ept. 30. 

CHICAGO, ILL.



A. Karalius apie 
komunistus.

Kada, gyvendamas užsie
ny, labiausia Rusuos, skai
tai lietuvių komunistų laik
raščius, tai išrodo, kad Lie
tuvoje nėra jokios politinės 
laisvės. Nors ir žinai, kad 
IJetuvoje yra St. Seimas, 
kuris yra susidaręs iš ūki
ninkų atstovų daugumos, 
liet bolševikų propaganda 
taip moka Įtikinti, jog leng
va įtikėti, kad Lietuvoj vieš
patauja didelė priespauda ir 
baisus žmonių išnaudojimas. 
Darbininkas, prisiskaitęs 
tokios propagandos, sugrį
žęs iš Amerikos, Jau ne iš 
Rusų, i Lietuvą nors ir butų 
ūkininkaitis, parvažiavęs su 
gera pinigų suma, nusistato 
prieš esamą Lietuvoj tvar
ką, kol prisieina jam pažin
ti Lietuvos revoliucininkus, 
ir pažinus gerai juos — ša
lintis, Taip pat parvažiavu
siam iš Amerikos, kur nėra 
pasų sistemos, važiuok kur 
nori, gyvenk kur nori, be jo
kio registravimos i Lietuvą, 
kur reikalaujama pasas, iš
rodo labai nesmagu. Bet jei
gu atkreipsi domę i taj, ku
ri yra Lietuvos 
pamatysite, kad 
sų aplinkybė yra 
giama. 
leidimo 
negali nė 
Ten 
yra tiek baisus, kad jis stu
mia visą šąli i pražūti, 
rios aplinkybės reikalavo to 
suvai*ž\-mo ?

Kai bolševikai sunaikino 
privatinę nuosavybę, buvo 
priversti imtis diktatūros, 
proletariato ir komunizmo 
vardu, kad neleistų kilti 
tiems, iš kurių tapo atimti 
turtai, kad priverstu inteli
gentiją eiti prie bendro'ka
tilo, pagaliau, kad priverstų 
minias dirbti, kuriose nebu
vo jokio pritraukimo tam 
darbui. Tuo budu tos aplin
kybės pagimdė toki despo
tizmą, kad kur išvažiuoti, 
gauti duonos kąsni, sutaisy
ti batus, sulopyti kelnes ir 
dėl mažiausio reikalo reikia 
vaikščioti po kelias Įstaigas, 
ligi gauni leidimą. Net iš Pe
trogrado nueiti i artimą kai
mą reikia paso. Jie turi sau
goti. kad darbininkas, išėjęs 
iš fabriko, nepasiliktų kai
me, kur daugiau duonos, kad 
ūkininkai su paslėptu mais
tu nedarytų spekuliacijos. 
Lietuvoje to suvaržymo da
lelė tėra. 0 tai neišvengtina 
aplinkybė. Labiau, kada bol
ševikų propagandos suklai
dinti kai kurie Lietuvos 
žmonės, nežinodami, kas da
rosi Rusuos, mėgina daryti 
Tokia ir Lietuvą, kokią bol
ševikai su savo komunizmo 
eksperimentu pavertė Rusi
ją. Antra, dar Lietuvos gy
ventojų dauguma nemoka 
laisviau tvarkytis. Laisvė 
pareina nuo žmonių kultū
ros laipsnio.

Amerikai ir kitoms jai ly
gioms kultūros šalims nėra 
tokio pavojo nuo bolševikų 
propagandos, kaip Lietuvai. 
Nepaisant, kiek daug Rusų 
išeiviai mėgina išmokyti a- 
merikiečius, amerikiečiai 
būdami augštesnės kultūros, 
nelabai ko mokos iš žemes
nės kultūros žmonių. O Lie
tuvoj, kur dar yra tamsių 
net ūkininkų, kurie mano, 
kad valdžia dar jiems turi 
duoti, bolševikų propagan
da randa sau dirvos. 
0 kurie vargšai tiki 
bolševikams, nes mano, kad 
po revoliuci jos ir jiems pra
dės kepti karveliai kristi iš 
dangaus, tad Lietuvos liau
dis lengvai gali padaryti 
klaidą, kaip kad padarė Ru
sai. Griaudintus jie paskui, 
kaip gailis dabar Rusų dar
bininkai. Bet rusai pervėlai 
susiprato.

Lietuvoj nėra tokio pama
to revoliucijai. Tai gali ma-

padėtie, 
ta pa- 

neišven- 
Sovietų Rusuose be 
ir be registracijos 

žingsnio žengt, 
žmonių suvaržymas

Ku-

ežerų, su budinkais, tarpe lietu
vių. labai gera larma. parsiduo
ta su 2 gerais arkliais. 6 karvės 
melžiamos, daug jaunų galvijų, 
daug kiaulių, vištų, daug viso
kių mašinų ir gezolinu varomas 

0 dėl valdžios inžinas; pilnas svirnas grudų ir 
klaidų butų juokinga daryti tvartas 
revoliuciją, kada galima bal
savimu pagerinti valdžią. 
Tai ne Sovietų Rusuos, kur 
žmonės neturėjo laisvės ir 
galimybės pataisyti valdžios 
neteisingas klaidas. Tik Le
ninas gali kalbėti apie klai
das. nuo kurių šimtai tūks
tančių žmonių žuvo ir žūsta.

(Pabaiga ant 5 pusi.)

’tyti kiekvienas blaivo proto 
žmogus. Čia nėra caro, nėra 
reikalo griauti jo sostą. Nė
ra ir fabrikų darbininkų 
daugumos, kurie manytų 
apie fabrikų paėmimą Į "sa
vo rankas.”

FARMOS!
U KĖS IR VALGOMI PRO

DUKTAI.

... $10.00

... $10.00

toj

... $6.0020

New York.
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Lrggotts

$4.im»
$7.50
$s.oo

svarų 
sv. vi
sv. po

24.
Muši 

sykiu ; 
liucijų.

147 Fdurth Aveaue.

... $6.60
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g ausia Firma Biznyje fcates!
Generaliai Agentai dei CE NTRALINES ir RYTV EUROPOS 

NORTH - GERMAN LLOYD BREMEN.

r'
Sveikata ir džiaugsmas kiekvienam Bakse

Siunčiame i
LIEPOJŲ. HELSi.NGFORSA. 
RYGA. REVELj. MEMELI 

z Sekamus valgomus daiktus:
GOLD MEDAL MILTUS 

liO svar:, dubeltavuose maišeliuose ..................................
CUKRV 

5<. sv. Domino Cane Grun. po 2 sv. pakeliuose ..............
CONDENSED HEN A 

Highest Standard, baksą 48 blekiitėse ..............................
EVAPORATED PIENĄ

Premier, baksą 48 bl<4i::ėse ...............................
TYRUS TAUKUS 

vienoj uždarytoj bleiiinėj, Rohe Bros Spėriai 
zdarytoj blėkinėj .......................... ...............
blėkinėse ................................................................

LAŠINIUS
sv. puikią riebių lašinių vienam bakse .......................

KUMPIUS
25 sv. rūkyti, specialiai Rohe Bros . ............................................ $12.50

į kaina padengtu visus iransportaeijcs kaštus iki vietai ir 
upsaagojan nuo karės, pavogimo, sumišimų, streikų revo-

Piištatymas iki vietai šalies viduje 10 nuoš. daugiau ant uždarą 
pakelių.

Persiuntimas greitas ir ratos žemos.
-AMERICAN MERUHANTS SHIPPLNG & FO!!\VARDING CO.

Vyriausias ofisas:

I 
pilnas Šieno. Kaina 

. $6,000; pusę tuoj reikia imokėt.
3. Farma 80 akerių. Gera že-

• mė, prie pat mokyklos, tarpe lie-
• tuvių, nauji labai puikus budin

kai. parsiduoda su visais gerais
■gyvuliais, visos ūkio mašinos, su 
visais javais. Kaina $5.500, 
Duosime ant išmokėjimo leng
vom išlygom.

4. Farma 40 akerių. vidutinė
■ žemė, visa aptverta, su mažais 
i prastais budinkais. palei žuvin-
■ gą upę, tarpe lietuviu, kaina
Į $1.200. Duosime ant suvis leng-j 
Į vų išmokėjimu.

5. Farma 40 akerių. Labai | 
puiki farmukė, gražiausioje: 
vietoje, su budinkais, žemė juod ! 
žemis su moliu, pro Ludinkus:

Tarpe lietu- i 
s. Parsiduoda 

su gyvuliais, su javais už $6.000.
6. Farma 120 akerių. labai ge

ra žemė, su moliu, su gerais, 
beveik naujais budinkais. su so
du. tarpe lietuviu, palei gerą ke
lią. parduodame su gyvuliais, su1 
mašinomis, su javais uz S7.000, 
ant išmokėjimo. Turime ir dau
giau 
kitę 
su:

.. . $10.00

Agentai dei CE NTRALINES ir RYTV EUROPOS 
NORTH - GERMAN LI.OYD BREMEN.

Parsitraukite per mus tiesiai 
ūkių valgomų produktų. Gau- j 

šviežiu produktų..
’ ' : bulves' bėga gražus upelis,

to 81 bušelį (maišais freitka-* “bĮ arti Scottvikei

iš
site pigiau ir
Siunčiame ant erderių:
x-

• riais) ; obuolius po $1.50 ir $2.50
■ bušelis (siunčiame bušeliais ir 

bačkomis!: geras sviestas po
■ 40c. ir po 50c. svaras (siunčiame 

baksais ir viedrais po 10. 40. 50. 
ir 60 svarų, liuosą ir susvertą 
svarais): geras suleistas medus 
po 30c. svaras (siunčiame po 6 
ir po 12 svarų blėkinėse), Siun
čiame ruginius miltus stambiai 
maltus, ir kitokius visokius pro
duktus ant ūkių pagamintus ir 
užaugintus. Tiesiai iš "Naujos 
Lietuvės,"’ ir didžiausios Lietu
vių ūkininkų kolonijos Ameriko-: 
ie, kurioje mes jau apsigvvendi-i 
nome 500 lietuvių ūkininkų, i 
kur šįmet tik vieną vasarą parė
jo 38 nauji lietuviai ūkininkai 
gyventi. Kuomet pirkosi čia 
ukes, visi pirkosi ant skolos; tos 
ūkės pačios per savo produktus 
užaugintus ant jų jiems išsimo
kėjo. šiandien puikiai ir turtin
gai gyvena, turi įsitaisę gražių 
automobiliu, ariamų dirvoms 
mašinų ir daugybes turi gyvu
lių ir visko pilni, nebijo bedar
bių; musų kolonijos lietuviai 
ūkininkai sau linksmai gyvena. 
Turi savo ūkiškų draugijų. lais
vų ir katalikiškų, bažnyčių; turi 
savo pasilinksminimų sales ir tt.

Brangus viengenti, kam tau 
vargti mieste ir būti ant baimės 
kaip paukščiui, kad rytmetį at
sikėlęs į darbą nepavei imtumei 
nueiti, kad bosas iš darbo neiš
varytų, kad bedarbė neužeitų? 
Nusipirk ūkę, nereiks bijoti bo
so. nereiks bijoti bedarbės. Eusi 
ant savęs bosas, turėsi savo loc- 
ną maistą ir savo darbą, kaip 
norėsi, taip darysi.

Atvažiuoki pas mus, Į musų 
tą Naują Lietuvą. Į Scottville, 
Mich., kurios apylinkėje yra 
derlingiausia žemė visokiams 
javams auginti. Oras sveikas, 
vanduo geras, laukai lygus, ke
liai žviravoti, daug gelžkeiių ar
ti miestai ir miesteliai, kur jau 
visa apylinkė »miesto Scottville, 
Mich. yra beveik vien lietuviais 
ūkininkais apgyventa. Iš šios 
kolonijos angiai farmeriai iš lie
tuvių tarpo bėga laukan, paveda 
mums savo ukes. kad parduotu- 
me lietuviams. Iš tų anglų far- 
merių mes turime paėmę dar 
150 visokio didumo ir gerumo 
ūkių, turime su budinkais su 
sodnais, turime ir su gyvuliais, 
mašinomis ir su visais javais ii' 
su visu maistu, čia žemiaus pa
duodame kėlės ukes, kurios yra 
geros ir pigiai parsiduoda, bo 
šį rudenį jos turi būti parduo
tos, kurių vieną išsirinkęs ir nu
sipirkęs galėtumei tuoj šį rude
nį pareiti ant jų gyventi, kur 
turėtumei sau ir savo gyvuliams 
maisto ir per žiemą nereiktų 
dirbti.

1. Farma 40 akerių, didesnė 
pusė ariamos, gera žemė, lygi, 
su moliu maišyta, prie pat mies
to, su mažomis triobomis, tarpe 
lietuvių. Parsiduoda su viskuo: 
2 arkliai. 2 karvės, 3 kiaulės, 
daug vištų, visos mašinos, Įran
kiai. visi pašarai ir visos daržo
vės ir javai maistui už $2.400. 
Duosime ant išmokėjimo.

2. Farma 80 akerių, labai ge
ros žemės, su moliu maišyta, su 
2 didokais sodnais, per lauką 
bėga šaltinis, prie pat puikių

110

farmu parduot. Atvažiuo- 
tuoj. Arba rašykite adre-

(41)
A. KIEDJS & CO.

E. Statė St.,
Scottville, Mich.

FARMOS! FARMOS!
RYTINES CONNF.CTICUT I ARMOS 

100 akrų farma, 30 akrų dirbamos 
ir gerai prirengtos visokiems ja
vams; puiki ganykla; užtektinai mal
tų namu reikalams; geriausi vaisiai; 
galima laikyti 25 galvos galviju; 9 
uimų stuba ir kita 4 ruimų stuba; 

bėgantis vanduo ant kiemo; 2 baimės 
ir viskas gerinusiame stovyje. Gera 
vieta partneriams, randasi apie ketu- 
: ias mailes nuo didelio pramoningo 
miestelio ir gelžkelio stoties. Yra 
puiki farma. kuria sunku gaut už 
-12,000.

200 akrų farma, 75 akrai dirbamos, 
be akmenų, likusioji ganykla ir miš- 
,«s. Yra visokių vaisinių medžių. 13 

;is ir 
40x81 

5 ark- 
šieno: 

ga art 
geriau- 

rsiduoda 13 
. Kiaules. 1 

farmos

• uimų stuba su geležiniais oorčia 
teturiu ruimų skiepas. Earr.č
u užtvaromis dei 27 karvių ir 
;ų. taipgi vieta dėl 75 tonų 

. iscininkai. itdaune. vanduo b< 
ciemo. Visos triobos randasi j 
•:ame stovyje. Sykiu pa 
.aivą galviją, 4 arkliai, 
•.uilys, apie 59 vištų, daugyb 
•ar.kių i- mašinerijų, kaip tai pakin- 
.ų, vežimų, karietą, žodžiu sakant 
•ra viskas, kas tik ant farmos reika- 
ir.ga. Daug javų taipgi parsiduoda 
artu su farma. Randasi vienos mai- 
ės atstume nuo gelžkelio stoties ir 
ivieju mailių atstume r.uo trijų pra
moningų miestelių. Iš priežastie.- sa-
• ininko senatvės ši vieta parsiduoda 
ubai pigiai, tik už $7,809.

200 akrų farma. puikiai padalinta 
dirbamą žemę, ganyklą ir mišką. 

Apskaitoma, kad iš miško galima 
.rikirsė apie 500 kordų malkų. Puiki 
stuba, barne, 2 arkliai. 2 karvės, 3 
veršiai, pora jaučių, 5 kiaulės, vištos, 
iaugybė šieno žiemai, puikus javai, 
4 ir puse mailių nuo gelžkelio. Viskas 
oarsiduos tik už $3,500. Pusę tos se
nos į nešt.

i

175 akrai žemės, puikiai padalinta 
dirbama, ganyklas it mišką, randa

mi anie 2 mailės nuo gelžkelio, didelis 
žeras apie už 300 jardų nuo stubos;. 
0 obelių, taipgi pyčių. vuogų ir kite
lių vaisių. Labai puiki stuba ant 
Iviejų ir pusės gyvenimų, 10 ruimų, 
rimentir.is skiepas, maudynės, štymi- 
įč šiluma, telefonas, bėgantis van- 
iuo. puiki apielinkė; barr.ės didumas 
10x72, užtvaros 25 galvijams, vieta 
Jei 75 tonų šieno, vištininkai, Iedau- 
ė, pieninyčia. Visos triobos randasi 

p.bai geram stovyje. Sykiu parsiduo- 
la 1 veršiukas, 5 telyčaites, 20 kar
vių, tarp kurių yra 3 pirktos pora 
nenešiu atgal už $1,500, 2 buliai, 1
kumeliukas, 4 arkliai, apie 150 vištų, 
visoki ūkės padargai ir mašinerija, 
vežimai ir visokios rūšies pakinkai, 
puikus javai, kurių užteks per visą 
žiemą. Pieno parsiduoda už $300 per 
mėnesį. — 
pinigų, 
išlygos.

Delei 
šių farmų rašyk mums arba telefo- 
nuok reikalaudamas farmų ir miestą 
namų buletino, kuriame bus nurody
ta geriausi pirkiniai visoj Naujojoj 
Anglijoj. Buletiną duodam dykai. 
Šioj apielinkėj farmos pigios ir neša 
gerą naudą. .Jus sučėdysit daug pini
gų ir laiko, jeigu nuvažiuosit su ma
nim tų farmų pasižiūrėt. Aš supažin
dinsiu jumis su daugeliu lietuvių šei
mynų, kurioms aš farmas parda
viau. (?)

RAGINE FARM AGENCY 
DANTELSON, CONN.

Tai yra puiki vieta 
Kaina tik S53,OOO.

kitokių informacijų

is NEtV YORKO TIESIUI
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laiva; plaukia tiesiai į LIEPOJį per Dancigą. Tiesus persimainy* 
mas nuo laivo ant laivo.
H t DSON Spalių 15, Gruodžio 3
PRlNf’ESS MVltOivA Spalių 22. Gruodžio 10 
POTO.MAC Lapkričio 12, Gruodžio 31

Iš NE\\ YORKO | CHERBOL FGĄ IR BREMENĄ TIESIAI 
dideliais ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos portų.

AM EKIU N Lapkričiu ). Lapių iėio 29 ir Sausio 3 
GEORGE U ASH1NGTON Lapkričio 8. G-uodžio b ir Sausio 17 
Kreipkitės prie agentų

UNITED STATĖS LINES
S9 Statė Street, Eost.on, Mass.

Ant visų šitų guria?, lų trečios Liesos keliauninkai yra sutalpinanti 
atskira-, kajutas po 2, 4 arba 6 ypatas. Užtektinai geras maistas 

yra suteikiamas permainant kiekviena dieną. Kreipkitės prie agentų
liiited American Lines, Ine... 
lloosevelt Sieamship Co., Ine. 
Uoore & McCorniack Co.. Ine.

ir Operuotoji! dėl U. S. Shipping Board.

I AAA-12

PARSIDUODA KARMAI
PARSIDUODA 53o AKRU FARMA.

53 akrai ariamos žemės, visa prie 
juodžemio ir labai derlinga, auga vi
sokie javai; avižos i' šienas jau dar
žinėj; 17 karvių, 2 arkliai. 2 veršiai, 4 

visi fanuos įran- 
pakintais, masineri- 
sodas, geras & kam- 
stiprios vištinyčios. 
už 2 ir pusę mylių 
miesto ir fabrikų;

kiaulės, 150 vištų, 
kiai, vežimai su 
ja, didelis vaisių 
barių namas ir 
Karma randasi 
nuo geležinkelio, 
mokyklos ir high school netoli: pro
duktai parsiduoda geromis rinkos 
kainomis. Visą šita farma. gyvulius 
ir gludus galima nupirkti uz $4.900; 
inešt reikia $2,000. Laiškus rašykit 
angliškai. _ <Pd41)

Mrs. florer.ee Weisler. 
vVauregan, Conn.

PA RS1 DUODA FARMA!
30 akt-ų žemės, su padarais ir gy

vuliais, 3 akrai miško, 2 stubos, upe
lis bėga pro stuba. sodas jaunų me
džių, gružių ir obelrų, gera žemė, ge
ros triobos, mokykla ir krautuvės pa
lei stabą. Gružus gy venimas. Dsiei 
platesnių žinių rašykit lietuviškai: 

Jurgis Zaikauskas
Sund Bruok, Flemington, N. J.

PARSIDUODA FARMA!
18 akru lygios, švąrios žemas, my

lia r.uo miestuko, šaltinio vanduo, vai
siniai medžiai, sieno jai. 6 ruimų ak
meninė stuba, didelė' barnč. važiniu 
pašiurę, vištininkai. kiaulininkai, 2 
karvės, 75 vištos, vežimai, 
mašinerija, javai —! už 
$2.690. Jnešt 51,600. •

GEORGE FuEPIS 
Pennsburg, Montgomery County. Pa.

pasinkai, 
viską tik 

(42)

Scandinavian-American Line

■

i 
I

I

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farįnų ant pardavi

mo. di-ielių ir mažu. Tos farmos ran
dasi New Jersey valstijoj, netoli Ne- , 
■.vark. N. -J., prie apių ir šaltinių. 
Parsiduoda*su mažais įmokėsimais ir 
lengvais išmokėjimais. Platesnių ži
nių klauskit laišku. ( ?)

M. CHURIN’SKAS
Box 46. Sand Brook, N. J.
P. S. Norėdami farmas matyt, va

žiuokit j Flemington, N. J. Mane ra- ‘ 
>:t ant stoties kasdien.

Į LIETUVĄ
Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran- 
kumai, didelė vieta anė doko, 
šoki moderniški įrengimai, koki 
gali būt ant laivo.

VRedStarLine
Laivai išplaukia kas sąvaitę nuo 

Piero 58-62 North River, New York

}
Iš New Yorko |
į Hamburgą į Spalių 15

Tik 3-čia klesa >

) Iš I( New N ork j
i |

Antwerpą 1

1 PILIAVA
Laivas "OSCAR U”

SPALIŲ 26
Laivas UN’iTED STATĖS"

LAPKRIČIO 1 ,
Visa trečia klesa susideda iš ka- 

jut”, dėl 2 ar 4 žmonių. Dėl infor- . 
maeijų kreipkitės prie vietinio • 
agento arba prie vieno iš Kompa- j 
iii jos ofisu:

Scandinariat:-American Line
27 Whiteha!l St.. New Yors. N. Y.
ii 7 N. Dea’-born Si., Chicago, III. > 

2 123 S. 3rd Si., Mineapolis, Mina. J
248 Washingion St., Boston, Mass. . 

t

Spalių
Spalių 
Spaliu
Lapkr. 5

Zeeland 
Kronland 
Lapland (
Finlaid

American Line
Manchuria I New York j Spalių 6; 
Mongolia į . Spalių 2 d
.llinnekahda Hamburgą ; Lapkr. 3

Tikėtai tiesiog i Pilevą. I
INTERNATIONAL MER- 
CANTILE MARINE CO., 

120 laivų — 1,300,000 tonų.
Boston office: S4 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURC
AMERICAN
LINE==

trumpiausias susi
siekimas SU CENT- 

R MINE EUROPA.

I

Motini CFnton < nauja.'I Spalių 13 
M.nunt’ Clay Spaliu 27

Ruimai su 2. 3, 4 ir 6 lovom šių 
visų garlaivių. Specialiai val
gomieji ruimai, rūkymui rui
mai, sėdėjimui ruimai ir pasi
vaikščiojimui deniai, visas tas 
patvarkymas trečios klesos pa
sažieriams.

Specialiai 
Cuxhaven su 
tojum.

27o svarūs 
kai ik, 
g: įjos
Agentas

Julius Rottenberg. Ine.
260 Hanover St., Boston, Mass.

traukiniai laukia 
lietuvių perkal b5-

bagažo veža dy- 
rabežiui. Naujosios Ar.- 
Generaiis PasaOerinis

j

Iš HAMBURGO i
DANCIGĄ ir VARŠAVĄ

Naujais laivais
Spalių 22 

Lapkričio 12 
Lapkričio 26 

moterims

New York- 
Hamburg Direct

ORDUNA
ORBI f A 
OROPESA
Uždaryti kambariai i 
ir šeimvnd^t
THE ROYAt. MAIL 

STEAM PAGRET CO.
26 Eroad'.vay. Nevv York.

117 W. tVashington st.. Chicago 
arba pas vietos agentus.

SUSIEKI SKAITYK ir naudokis TTTft IJITTCI 
□Uūlvfl! PROGA ŠIO PASIŪLYMO. lUvJAUd:

Nesiųsk pinigų iškaino. Tik iškirpk šį paveikslėlį ir pasiųsk jį mums su sa
vo vaidu ir adresu, o mes išsiųsime jums Keturi naudingus ir dideles ver
tės daiktus kaipo sampalą ant 10 dienų išbandymui. Buk pirmas ir naudo
kis šiuo geriausiu metiniu pasiuiymu. Jeigu negali jsivaizdint vertės šią 

užsisakyk juos tuojaus. tuomet busi musų reprezentantu.

darymui
Lene: vos

kaslink

I
I

1 ir

■

Ui
1 Gegutes Laikrodis. Ka tik gautas iš .Europos. Tai yra didelio saizo laik- 
r >ūis, 8x12 i: padarytas is brangaus medžio, puikiai išdabintas. Darbas 
yra geriausias ir sutaisytas taip, kad laika rodytų teisingai. Reguliuoja jį 
dvį voges. Gegutė išbėga kas valanda iš už mažyčių duriukių kukuoja va
landas ir pusvalandžius. Po kiekvieno kukavimo skambina skambutis, taip 

, kad ant syk girdėti keturias meliodijas.
2. Didelės Vertės Gelžkelio Mados Laikrodėlis. Labai gerai eina, padarytas 

1 is geriausio materiolo ir iš tikru akmenėlių. Sutaisytas taip, kad laiką rodo 
labai teisingai Įdėtas’Į pasidarbruotus nikelinius viršelius, puikiai išrai
žyti.s. šis laikrodėlis gvarantuojamas ant daugelio metu.

LABAI PIGIAI. ' i:'. A ut omą t iškas Pištaletas. Labai naudingas daiktas apsisaugojimui savęs.
40 akerių žemės, 35 akeriai dirba- 4. Barometras ir Termometras sykiu. Parodo koks bus oras viena diena iš

mos ir 5 akeriai miško. Parsiduoda su 
viskuom: yra 1 geras arklys, 3 kar
vės, 7 vištos, pienui sukti mašina ir 
visi farmos įrankiai ir pakinkai, kas 
tik reikalinga prie farmos. Budinkai 
visi geri: nauja stuba, cementu lieta 
barne ir kiti budinkai. Geras šulinys, 
apie 50 obelių. Žemė juoda su smėliu, 
perą žieminiams ir vasariniams ja
vams. Viskas parsiduoda už ?2.OO0. 
Platesnių žinių klauskit iPd43)

JOĖ GERI B A
Scottville, Mich.

PARSIDUODA FARMA!

kalne. Instrumentas pridėtas prie gražiai išpiaustyto medžio. Termometras, 
kuris p .rodo temperatūrą yra viršuj barometro. Tai yra labai naudingas 
daiktas ir nei vienas be jo negali apsieiti.
ATMINK. KAD NE l Ž VIENA. BET UŽ KETURIS ŠIUOS DAIKTUS 
TIK 89.00. Nelauk! Rašyk šiandien! įdėk i laišką 50c. vertes štampą, kad 
padengus nors puse persiuntino išlaidų, o mes prisiusime jums šį puikų di
deles vertes setą. Kuomet daiktus aplaikysi, užmokėsi pastoriui $9.00. Pa- 
i dyk ši apskelbimų savo draugams irkainivnams. Tegul jie sprendžia apie 
vertę šių daiktų. Jeigu jums atrodys, kad tie daiktai nėra du syk tiek ver
ti, kiek užmokėsit, tai mes sugrąžinsim jums pinigus. Užsisakyk tuojaus! 
Dabar! (43)

UNION SALES COMPANY
• 673 W. Madison Street. Dept. 278. Chicago. III.

PINIGUS PERSIUNČIAME Į VISAS DALIS LIETUVOS IR 
LENKIJOS su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų. 

SVARBU ŽINOTI
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą begiu kelių sąvaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST BOSTON, MASS.

Švedijos 
Amerikos 
Linija

Greitas Pasažterinis Susisiekimas

TARP NEVV YORKO IR LIEPOJA US
Per Gothenbnrgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami į 

Liepojų

S. S. DROTTNINGHOLM Spaliu 15,
S. S. STOCKHOLM Lapkričio 12

NUMUŠTOS trečios klesos kainos x ?
J HAMBURGĄ $10(i | PILIAVA. KARALIAUČIŲ «
J LIEPOJŲ $120 IR DANCIGĄ . . $11&^

ir $5 karės taksų.
Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza J 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentu.

TIESI KELIONE I LIETUVA PER PILIAVA 
(Karaliaučio prieplauka) 

Arba per LIBAV A-HAMB L’RGA-Ei DKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pnsidaroavom idant 
musų pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, pelėtų keliauti 
STAČIAI J PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti į Piliavr, aplenkia ’er.Kų koridorj ir pri. 
valo turėti tiktai lietuviškų pasportą; jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas su Pihava tai
mo
pas

yra šaka nfusų regoliariško sosineši- 
su Hamburgu, Dar.zigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trum- 
ir parankus kelias namon dasigauti.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:— 
POLONI A Spalių 19 S. S. LATVIA Lapkričio 9
LITUANTA Lapkričio 2 S. S. EST0NIA Lapkričio 23 

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe LLEPOJAUS-DANC1GO IR 

HALIFAK, CANADA

S. s. 
s. s.

florer.ee


: $8.00 už 1919 metus.

: $10.00 už 1920 metus.

Liepos 1921.... ... .$5.00) : $5.00 už pusę 1921 metu.to

1920
1921

1919
1919
1920

Liepos
Sausio

$4.00)
$6.00)

$107.50 vertė $J00 po 21 5 metų 
Įdėjimo i banką.

$2.00)
$2.00)
$2.00)
$2.00)

(2) Iš antro atžvilgio $100 Įvestytų Į Lietuvių Prekybos Bendrovę per tą laiką atrodo 
sekančiai:

Lietuviu Prekybos Bendrovėje:
$100.00 Įvestytų Į L. P. B-vę.

8.00 divič
10.00

5.00

L

$163.00 vertė $100 po 21 5 metų Įdėjimo Į 
L. P. B-vę.

Banke:
$100.00 sutaupytų pinigų banke 

3.00 procentu už 1919 metus 
3.00
1.50

lendu už 19>9 metus
" 1920 "

” pusę 1921 metų
ISTORIJA.

Lietuvių Prekybos Bendrovė Įsteigta Sausio 9-tą dieną 1919 m. ir inkorporuota
” 1920 metus
” pusę 1921 metų

123.00 suma ir dividendai per 2’ •_> metus 
pas L. P. B-vę.

40.00 pakilimas vertės (20) akcijų Į tą laiką

LITHUANIAN SALES CORPORATION
ĮKORPORUOTA ANT $2,000,000.00

AKCIJOS (P A R V A L U E $5.06) PARSIDUODA PO $7.00 VIEN A. 
DIVIDENDAI MOKAMA PRADŽIOJ SAUSIO IR LIEPOS MENESIO.

Si
Gegužės 9-tą dieną 1919 m. Nuo pat šutvė l imo Lietuvių Prekybos Bendrovė augo pa- 

$ sėkmingai ir savo nepaprastu augimu pralenkė visas kitas lietuviškas Įstaigas, šian 
> dien Lietuvių Prekybos Bendrovė yra plačiai žinoma kaipo tvirčiausia ir veikliausia 
g Bendrovė netik čia Amerikoje, bet tuo labiaus Lietuvoje. Lietuvių Prekybos Bendro- 
| vės obalsis: Iškovoti Lietuvai ekonominę laisvę; duoti Lietuvos piliečiams darbo; ir vi- č!

siems Lietuviams, kurie prisideda prie Lietuvių Prekybos Bendrovės suteikti gražaus ji 
§ pelno.

i s
I I
i

£

K

I?

TIKSLAS.
Lietuvių Prekybos Bendrovės tikslas yra sutverti tvirtą Lietuvių finansinę Įs

taigą, kuri galėtų paimti tam tikrą dali Lietuvos prekybos savo rankosna, ir ją vesti 
taip, kad išeitų ant naudos Lietuvai, jos gyventojams ir tiems, kurie lieka akcionie- 
riais-dalininkais šios Bendrovės. Lietuvių Prekybos Bendrovė yra pasirengusi Tams
toms patarnauti kiekviename reikale. Čia, Amerike, Lietuvių Prekybos Bendrovė 
siunčia pinigus Į Lietuvą, parduoda laivakortes, pai davinėja perlaidas perkėlimui pi
nigų i Lietuvos Tarptautini Banką Kaune, ir atlieka reikalus kaslink atitraukimo gi
minių iš Lietuvos. Lietuvoje, Lietuvių Prekybos Bendrovė užsiima su bankiniu bizniu, 
krautuvių steigimu, susinėsimu tarpe miestų, žemės išdirbiniu, dirbtuvių steigimu ir 
Įvairios pramonės ir prekybos vedimu. Trumpai sakant, Lietuvių Prekybos Bendro
vė yra exportų ir importų Įstaiga, kuri nugabens reikalingų prekių i Lietuvą ir išga
bens parduodamas prekes iš Lietuvos; ji perkels kapitalą iš Amerikos i Lietuvą steigi
mui fabrikų, kurių jau Prekybos Bendrovė pradėjo steigti ir clel kurių ji turi prak
tiškų pienų. Pavyzdžiui jau pienai padaryti sulyg ekonomisto Prof. Dr. Jono Šim
kaus raportų, Įsteigimui cukraus fabriko, prie kurio 1,000 darbininkų gaus darbą. 
Taipgi Lietuvių Prekybos Bendrovė turi už tikslą suvartoti bile kokias kitas biznio 
progas Lietuvoje dėl Lietuvos ir akcionierių naudos.

A
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I
KĄ IKI ŠIOL LIET. PREKYBOS BEN-VE NUVEIKĖ? f

Po dviejų metų ir pusės egzistavimo, Lietuvių Prekybos Bendrovė gali parodv- i!
ti šiuos rezultatus: y

Lietuvos Tarptautinis Bankas, kurio turtas yra suvirs 16,000,000 auksinų Kau- | 
S ne; Devynios krautuvės Lietuvoje; Aštuoniolika omnibusų susisiekimui tarpe didės- į! 

> nių miestų — pavyzdžiui. KAUNAS-MARIJAMPOLĖ, KAUNAS — KALVARIJA, | 

į

į
i

I
l
į T ELŠIAIIdI

4
5i1
iis
k mą, darymą Įgaliojimų arba daviernasčių, ir tt.
"k*

džiui, KAUN AS-M ARI JAMPOLĖ, 
MARIAMPOLĖ — VILKAVIŠKIS, 
RĖNAI, ŠIAULIAI — KELMĖ, 
KAUNAS

UŽDARBIS AKCIONIERIAMS. >
i Lietuvių Prekybos Bendrovę jau vra k

ii!
i 
i?? 
jį

IK
'k 
į.

I

i sE
f
K fi 
i
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i i i

(1) Dividendai už šimtą ($100) dolerių Įdėtų 
išmokėti sekančiai:

Balandžio 1, 1919
Liepos
Spalių
Sausio

b
L
1,

L 
L

Tad žmogus Įvestinęs $100 i Lietuvių Prekybos Bendrovę per tuos 2'5 metų už 
butų gavęs banke.« -8 dirbo $63.00 arba $55.50 daugiau negu jis

it
t
iiIII
I

į

TVARKOS VEDIMAS.
Pasisekimas Lietuvių Prekybos Bendrovės yra tvirtinamas pagal keletą kartų 

padidinimo biznio per pereitus du metus ir pusę. Gyvenimas Prekybos Bendrovės pri- 
rodo, kad jos augimas kasdien eina augštyn sulyg praktiško ir apsaugoto biznio vedi
mo.

Lietuvių Prekybos Bendrovės valdyba susideda iš keletos vyrų, tarpe kurių yra 
keli iš mokyčiausių Lietuvių Amerikoje. Taipgi jų patyrimas yra gautas prie pir
mos klesos Amerikos biznio Įstaigų.

Visi teisių arba legališki dalykai yra rankose vieno iš garsiausi ir smarkiau
sių Bostono advokatų, būtent, Joseph P. Walsh, Esąuire.

Rokundų vedimas ir rokundų perži urėjimas yra po priežiūra Massachusetts 
Valstijos Bank Commissioner ir Cooley and Marvin Co., Certified PublicAccountants.

Prekybos Bendrovės visi darbininkai ir agentai yra po kaucijomis su "Surety 
Bonds.”

| KAIP LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE PASITARNAUJA SAVO AKCIONIERIAMS? įj 
a 1. Dividendus gauna augštus '.10 nuos.) išmoka du kartu ant metu. ž
f; 2. Reikalui esant, duoda akcionieriams paskolą iki $4.00 ant kiekvienos akcijos. |
ji 3. Atmoka pinigus savo akcionieriams sulyg aplikacijos apsvarstymo ir akcio- i-
j- nierių nusprendimo. ;įj
; 4. Kadangi Lietuvių Prekybos Bend rovė veda biznį Amerikoje ir Lietuvoje, tad j’j

5 mes visados stengsimės patenkin ti'savo akcionic
Į su jais turime reikalų taip čia ka ip ir Lietuvoje.

?rius ir kostumerius, nes mes I

I 
. $ 41,309.37 
... 61,662.34 | 
. . .34,231.58 
.. 216,062.94 | 
... 97,022.79 
.... 7.366.60 į 
... 59,404.29 

. . $51Ū059.91 į

I .. $84,981.39 į» 
.. 405,210.6i « 
... 26.867.91 į

, KAUNAS
UKMERGĖ, KAUNAS — EŽE

I 
c 

"Palanga — Ž

KAUNAS
ŠIAULIAI—TAURAGĖ. ŠIAULIAI — JONIŠKĖ, Jį 

PALANGA — KRETINGA, VILKAVIŠKIS — VIRBALIS, Ji
— MAŽEIKIAI, ir greitu laiku manoma gauti leidimą

Klaipėda.’’ Dvylika lengvųjų automobilių persamdymui; šešis trekus prekėms vežti; 
Ekspedicijos departamentą prižiūrėjimui tavoro ir pasitikimu i atkeliaujančių Ameri
kiečių Danijoje, Vokietijoje. Latvijoje, Estonijoje ir Lietuvoje; Medžio pramonės 
kėlimas Lietuvoje (finansavo "Eglyno" Bendrovę ir "Ventos” Bendrovę Šiauliuose); 
Orlaiviai krasos ir keliauninkų vežiojimui; Sandėlis (\vholesale) Kaune; "Fordson" 
traktorių ir Ford, "Cadillac”; ir "G. M. C.” karų pristatymą i Lietuvą; Tabako fab
rikas Kaune ir saldainių fabrikas Skuode; Viską beveik turime gatava Įsteigimui cuk
raus fabriko Lietuvoje: Nuosavus namus ir žemę Skuode. Šiauliuose ir Kaune — ne
sakant nieko apie Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisus Bostone, Chicagoj, New 
Yorke ir Wilkes Barre, kurie atlieka pinigų siuntimą Į Lietuvą, laivakorčių pardavi-

UTENA,

M

♦

i!

P1NIGISKA ATSKAITA.
(Balansas)

Liepos 31. 1921.
Turtas (Assets)

KODĖL SUKELTI KAPITALĄ?
Kuodaugiausia kapitalo reikia sukelti delei šių priežasčių:

(1) Idant didinti ir danginti musų krautuves Lietuvoje;
(2) Įgyti daugiaus automobilių Lietuvoje dėl susinėsimo tarpe miestų ir per

samdymui ; z v
(3) Tartokus steigti Lietuvoje;
(4) Įsteigti Lietuvoje Įvairių dirbtuvių, kurių lie pinigų negalima nei pradėti ir 

kurios suteiktų darbą delei dau gelio’musų darbininkų;
(5) Pastatyti elektros stoti Šiaulių mieste sunaudojant durpynus, kurie yra ar

ti Šiaulių;
Pastatyti nuosavus namus Kaune ir Įsteigti "department store" ir viešbu
ti;
Finansuoti valdžios intendantūros užsakymus, kurių daug gauname. Minė
ti užsakymai dažnai siekia iki desėtkų milionų auksinų i mėnesį.
Idant suvartoti praktiškai pienus ir ištirinėjimus,' padarytus Prof. Bubi- 
neckio, garsaus arkitektoriaus ir dekoratoriaus, ir Prof. Narutavičiaus, 
žymaus elektrotekniko.
Ir kad vesti visą bizni ant didesnio papėdžio, ant kurio galėtume atlikti 
svarbesni ir žymesni darbą Lietuvoje ir uždirbti didesni pelną savo akcio

nieriams.

ie; >v

i

» Pinigų ant rankos ir Rankose.............................................
| Mums skolingi ant mortgages, vekselių ir tt.......................
(1 Įvestmentai New York, Chicago, vVilkes Barre .............

| Bonai- ir W. S. S............................................................ .
2 Prekės .....................................................................................
i Bostono ofiso namas, žemė ir Įtaisymai.............................

c Viso turtas ..

> Atsakomas Turtas (Liabilities)

J Mes skolingi už mortgages, vekselių Ir tt...........................
J Už serus sumokėta.................................................................
Ž Pelnas......................................................................................

»

(6)

(7)

(8)

(9)

<! 
U 
i!
-! 
i! 
<!
H

$517,059.91

Šios informacijos ir šitie duotinai yra suimti iš išdėstymų ir oficiališkų rapor- $ 
tų, kurie yra išduoti Lietuvių Prekybos Bendrovės ir kurie aš tikiu yra teisingi. j»

Su tikra pagarba |
(Pasirašyta) ANTANAS O. ŠALNA, A. B. ir L. L. B. ? 

Vice-Prezidentas, Lietuvių Prekybos Bendrovės.
CENTRAUNIS OFISAS: |

| 
U

■x

i LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, So. Boston, Mass

I
MTTCTT CITVD1AI 3313 ^°- Halsted St., 300 Savoy Theatre Bldg.. 25 Broadwav,
MuSV MUKIAI. Chicago, III. Milkes Barre, Pa. New York, N. Y

P. S. Delei platesnių informacijų arba žinių kaslink Lietuvių Prekybos Bendro- -j 
vės arba pastojimo akcionierium rašykite Į bile katrą iš virš minėtų ofisu.

L. P. B-vė. jį



8 KELEIVIS
v 'da tiktai po pusę. Kita pusė, 

kur svarbesnės žinios apie 
Lietuvą, vis nuplėšta. Nega
li piktumu trivoti! Žmogus; 

į užmokėjai pinigus už laik-' 
rasti, o čia koks nemokša 

i jį tau ir 
pasauliu Petras sudrasko. Ir tokia valdžia 

gerai žinomas paskui da nesigėdi šauktis į 
Bostono lietuviams vei- amerikiečius, kad mes puk- 

tume jos 'laisvės’ bonus. 
Pirma pirkau da ir aš, bet -- - -- p,

Vietines Žinios
Petras Latvinskas mirė.
Pereitą savaitę persisky-' valdininkėlis ima 

rė su šiuo 
Latvinskas, 
So. 
kėjas. Kokiu laiku jisai mi
rė, niekas nežino, nes gyve
no vienas pats, ir subatos nuo šio laiko — gana! 
vakarą kai parėjo iš darbo 
daugiau jau niekas jo nema
tė. Kuomet panedėlį po pietą 
namų šeimininkė nuėjo su- j 
tvarkys jo kambarį, duris 
buvo uždarytos ir raktas j 
įkištas iš vidaus. Ji suprato, 
kad čia turi būt jau kas nors 
nepaprasta, ji davė žinią po - 
licijai. Pribuvusi policija du
ris išlaužė ir rado Latvinską 
lovoje nebegyvą. Lavonas 
buvo nuvežtas ligonbutin ir. 
išegzaminavus pasirodė, kad 
jis mirė nuo širdies ligos.

Savo laiku velionis buvo 
labai darbštus žmogus. Jisai 
sutvėrė Vytauto Draugiją 
ir daugiausia prisidėjo prie 
įkūrimo So. Bostono Ukėsų 
Kliubo. Tečiaus pastaruoju 
laiku iš visų draugijų buvo 
pasitraukęs, buvo tik ap- 
draudes savo gyvastį ant 
£1.0<X) insurance kompani-. 
joj. Jo palaidojimu rūpinosi 
jo brolio sūnūs. *“A 
"Latvinskas, kuris 
už S450 grabą ir 
gražias

Antanas 
nupirko 
suruošė 

šermenis. Į kapus 
velioni palydėjo 5 automobi
liai su draugais.

Velionis paėjo iš Suvalkų 
rėdybos, Vilkaviškio apskri
čio ir parapijos, Sardokų 
kaimo. Amerikon atvažiavo 
21 metų amžiaus, kaip iš
traukė kariuomenės "liosą,’’ 
ir išgyveno čia apie 34 me
tus; dalyvavo ispanų karėj 
ir buvo su Amerikos kariuo
mene ant Filipinų salų. Mi
rė* susilaukęs jau 55 metų 
amžiaus; buvo laisvų pažiū
rų žmogus ir visą laiką skai
tydavo "Keleivi.”
* Jei kas iš giminių ar pa

žįstamų norėtų platesnių ži
nių, teiksis kreiptis šiuo ad
resu: A. Latvinskas, 73 Old 
Harbor st., So. Boston, 
Mass.

Cambridge’aus Vaikų Drau
gijėlės pamokos prasidėjo.

8 d. spaliu prasidėjo Cam* 
bridge’aus Lietuvių Vaikų 
Draugijėlės pamokos Neigh- 
oorhood svetainėj, ant Moo- 
re st. Į pirmos dienos pamo
kas atėjo apie 40 vaikučių. 
Tikimasi, kad ateinančią! 
žiemą pamokas lankys ne- • 
mažiau kaip 100 vaikučių. 
Mokinama lietuvių kalbos, 
rašybos ir dainų. Mokyto- 

Ijauia J. Neviackas ir p-lė 
šarkaitė. •

Šią Vaikų Draugijėlę su-1 
orgar.izavo ir palaiko Camb- 
ridge’aus lietuvių progresy- 
vės draugijos, už ką yra ver
tos didelio pagirimo. Lan
kantieji lietuvių mokyklą 
vaikučiai išmoks netik lietu- 
iviii kalbos, rašto ir dainų, 
bet bus išauklėti padorioj 
darbininkiškoj dvasioj ir su 
laiku bus naudingi darbo 
žmonių klesai.

Patartina visiems Cam’o- 
iidge’aus lietuviams leisti 
savo vaikučius Į šią mokyk
lą. Pamokos atsibuna su ba
lomis nuo 2 iki 5 vai. po pie
tų.

Pritarėjas.

Didelis gaisras Cambrid- 
ge’uje.

Pereitą pėtnyčią East 
Cambridge’uie užsidegė me
džio sandelis ant Albany st. 

gaisras, 
buvo manyta, kad 

miestas užsidegs, 
nt žuvo ug-

ir kilo toks baisus
jog 
visas
Ugnį bogesinar
d i? gosiu kapitonas McCobe. 
kuii užgriuvo stirtas lentų, 
ir sudegė 9 arkliai. Buvęs 
netoli garažas pilnas auto
mobilių taipgi supleškėjo.

Mitrikevičius sugrįžo iš 
Lietuvos.

Pereitoj subatoj sugrĮžo 
iš Lietuvos Juozas Mitrike
vičius, senas "Keleivio” i 
skaitytojas, ir tuojaus buvo 
atėjęs ^Keleivio” redakciją 
aplankyt. Apie Lietuvą jis 
nupasakojo taip: ant kaimo 
jokių permainų nesimato ir 
gyvenimas butų ne'ologiau- 
sis, tik valdžia niekam ne
verta. Veik kiekvienas vai-j 
dininkas jieško kyšių ir .-stendus 
vaikščioja pasipūtęs, nors įssmese. 

čebato aulas.1 
Mariampolės 
nemoka net 

"Sykį buvom 
” sako Mi-

Įsilaužė Greviškio bolinėn.
Pereitų savaitę vagis bu

vo Įsilaužę Greviškio boli- 
rėn ant Broadvvay. Kokiu 
laiku banditai buvo Įlindę, 
tikrai nežinia, nes subatos 
'•a karą uždaręs, savininkas 
iki nanedėlio nebuvo atėjęs. 
Kada panedėlio rytą prieša
kines duris atidarė, pasiro
dė, kad butą plėšikų. Lan- 
< ;as virš užpakalinių durų iš
keltas ir per ji butą ilista. 
Pavogti nieko neradę, ban
ditai sudaužė nors pynacų 

ir susirinkę centus

kvailas kai 
Pavyzdžiui, 
komendantas 
aritmetikos, 
surengė vakarėlį, 
trikevičius, ”ir už surinktus 
prie durų pinigus reikėjo 
mokėt valdžiai taksas. Ka
da nunešėm komendantui 
atlikusius tikėtus, tai jis 
skaitė-skaitė, ir jokiu budu 
negalėjo suskaityt, kiek pa* 
įeina taksų. O kada eina 
uniformoj per miestelį su 
merga, tai iš tolo prieš jį 
lenkis.”

Mitrikevičius buvęs L . . . . .
Kaune. Miestas esąs labai P™ęais.
prastas, nešvarus, bet keis
čiausia esą tai, kad Lietuvos, _______
sostinėje^ retai kur girdėt Areštavo 8 žmones dėl Exp* 

reso apvogimo.
Pereitos pėtnvčios naktį 

policija su detektivais įsi
veržė į ”k>džingauzę” ]x> Nr. 
! 70 W. Springfield st. ir su

sų kalba. Kur tik susirenka tenai 8 žmones, kuriuos 
karininkų būrys -—’ > • 
'prasideda rusų kalba.

Bet už viską labiausia 
hiusų amerikietis piktinasi 
reakciniais valdžios darbais. 
Girdi. ”išvažiuodamas į Lie
tuvą ULSirašiau ’KeleivĮ.’ Iš 
pradžios gavau kelis nume
rius čielus; o paskui atiduo-

Prokuroras Tufts numestas j 
nuo vietos.

Vyriausis Massachusetts 
valstijos teismas nutrenkė 
nuo sosto apskričio proku-i 

. norą Tuftsą už veržimą pi- Į 
nign visokiais gąsdinimais! 
ir už daugeli kitokiu šuny-' 
bi”. Be to da jam atimta ad- i 
vokato teisės ir norima I 
traukti kriminalėn atsako
mybėn. kur jam gresia kalė
jimas. Su iuo turbut eis ant I 
kriminalistų suolo ir daug 
žymių advokatų, kurie kar- 

p. tu su juo darė tas šunybes ir 
’ . Ant pro

kuroro Pelletiero galvos 
taipgi vejamas botagas.

lietuvių kalba. Kai kuriose 
krautuvėse lietuviškai visai 
esą negalima susikalbėt. 
Ant gatvių ir Įstaigose dau
giausia girdėti lenkų ir ru-

—tuojaus patina apvogimu Expreso 
vežimų. Ten pat atrasta ir 
vogtų daiktų.

Forničiuoti Ruimai.
Lietuvių namuose su šilu

ma ir kitais parankumais.
565 E. Sixth st., So. Bosto

ne. (Pdll)

GERI PIRKIMAI. 
South Bostone.

3 šeimynų medinis namas, 10 
kambarių, rendų atneša $28.00 
į mėnesi. Kaina labai pigi. Įnešt 
reikia tik $300.00.

3 šeimynų namas, 3-4-4 kam
bariai. Rendų atneša $396 į me
tus. Kaina pigi ir įnešimas visai 
lengvas.

Itoxbūryje
I)u mūriniai namai ir du di

deli storai. 6 kambariai kiekvie
nai šeimynai. Visi naujos ma
dos Įtaisymai. Rendų atneša su
virs $2,000 i metus. Lengvos iš
lygos. Dėl platesnių žinių atsi
šaukite pas:

A. J. KUPSTIS
332 Broadvvay, So. Bestom Mass 

Taipgi turime dėl pardavimo 
vsokių biznių, bučernių, grocer-

' nių. pekarnių ir tt.
PIRKITE ANGLIS PER MUSŲ 
AGENTŪRA, PAKOL PIGIOS!

A. -J. Kupstis
Tel. So. Boston 2305. (41)

SOUTII BOSTONE!
3 šeimynų medinis namas, 

11 kambarių, parsiduoda la
bai pigiai ir ant lengvų išly
gų. Kreipkitės pas: *" (41) 

A. J. Kupstis.
332 Broadway, So. Boston.

Į
i
i
I t

PETRAS VALEIKOMIS
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

Fer 12 metų So. Bostone par- 
luodu ir taisau visokios rūšies 
aikrod liūs, žiedus, lenciūgas ir 

šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus priimu pei paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai.

P. VALI KOMS
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADIVAY

SIUSKITE PINIGUS I LIETUVĄ

I

PINIGŲ KURSAS ATPIGO

$10 už 1000 auksinų

tk
♦į

REIKALINGI STICHERTA1
Prie rainkotų. (Pall)

American Eagle Garmeat Corp.
339 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIS DENT1STAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

priešais paštą 
So. Boston 823

I
I 
4 
I 
1 
I

12 
I
i i 4
I

AKIU SPECIALISTAS 
Vienintelis lietuvis Optometri. 

s tas Naujoj Anglijoj.
Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius, žvairas ir ambtyopiš- 
kas akis (aklas akis, kurias 
dar yra galima) atitaisau. Su 
reikalais kreipkitės šiuo adre
su:

Ofisas ir gyvenimas 
377a BROADWAY

SO. BOSTON. MASS.

S
Tel. s. B. 2488. S ’

Ž Of. d.C. Landžius Seyour |l| 
•2 LIETUVYS
,» Gydytojas ir Chirurgam Cit*

P 506 Broad\vav & G st. v ‘y
jj SO. BOSTON,*MASS. =

Pasinaudokite žemu kursu ii- sušelpkite gimi
nes. Pinigus pristatome į artimiausį Lietuvoje 
Paštą.

Kurie norite, kad greitai gautų, kreipkitės ypa- 
tiškai, ar per laiškus i

BALTIC STATĖS FINANCE CO
357 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

v.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI, 
j Mes, Atlaso Rūbų Bendrovės 
■ v’aldvba. matvdami ir turėdami 
į aktus, kad musu vice-pirminin- 
i :as ir direktorius, D. Klinga, 

edirba jam paskirtą darbą, bet 
negina ardyti šią Bendrovę, or
ganizuodamas jai panašiu vardu 
eitą, kurioj jis vienas viešpa
tauti galėtu, ir tuom pačiu kar- 
u vartoja musu vardą, šiuomi 
-ranešame visuomenei, kad nuo 
?-5-tos Rugsėjo-September, jis 
’ampa prašalintas iš valdybos ir 
era musų atstovas nuo tos die

tos.
Toliau persergstim visuome

nę, kati jis vadina tą bendrovę 
’Atias Corporation,” o musu 
bendrovė vadinasi Atlas Clotb.-j 
Ing Corporation; taigi jei kas! 
pardavinėja jums šėres po 100 
ioleriu ir jei tie rašosi tik Atlas 
Corparatior., o ne Atlas Cioth- 
’ng Corporation. kurios serai 
oarsiduoda porom, po G5 dole
rius pora, tai mes nebusime jo
kioj atsakomybėje už juos, jei 
kas juos pirks nuo D. Klingos, 
ar jo draugu.

Taipgi Atlaso Rūbų Bendro
vė nebus atsakomybėje, jei kas 
duos orderius arba pinigus mi
nėtam D. Klingai. Taigi gerbia
ma visuomenė, sergėkitės, kad 
neapsigautumet, ir remkite ori
ginališką Atlaso Rūbų Bendro
vę. kuri turi savo namą Forest 
City, Pa., ir neužilgo atidaro 
skyrių VVilkes Barre, Pa., ir tu
ri atstovą Lietuvoje, kuris vyk- 
dina tenai dirbtuvę.

Atlaso Rūbų B-vės Valdyba. 
Authorized bv Atlas Clothing 

Corporation Board of Directors 
September 25, 1921. (42)

F. J. Zuris. Sec.

425 B:oadway. 
SO. BOSTON Tel.

Ofiso valandos:
Nuo 9:39 

Nuo 1 iki 5 Nuo
!K>

Subatomis nuo 9:30 
nuo 1 iki 5 vakare.

r

i ei.: Kichmond U. A
Dr. David W. Rosen I

Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 
Rusiškai.

GYDO CHRONIŠKAS 
SLAPTAS LIGAS.

VALANDOS:
Nuo
Nuo
Nuo
321

BOSTON. MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL. FIDERKO1CZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3. nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo lo iki 1.

81 CANAL ST.. BOSTON. 
Room 215 ir 216.

IR

8 ik: 19 ryto.
2 iki 3 dieną.
7 iki 8 vakare.
HANOVER ST.,

• I
|

iIi £

DAINOS
Išėjo naujos muzikos apie 60 
įvairių daina, taipgi pianui ir 
smuikai: jų tarpe ir lietuviški 
šokiai: Suktinis. Klumpakojis, 
Noriu miego, Kr’putis ir kiti. 
Tas leidir.vs tai "Penkių Metų 
Kanklės. Kaina pažeminta lig 
Nauju Metų. Kaina knygos, 
minkštais apdarais — 4 dol.; 
kaina knygos kietais, rūbo, ap
darais — 5 dol. Pasiųsk drau
gams Lietuvon. .Adresas:

BOSTON

M. PETRAUSK
769 Broadvay,

rfejFVCUtOSj
Sunaikintos 
Moteres

kentančics nuo skausmo nugarai, 
strėnose, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermęs, 
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo

y

s
Regulator

(Severo Regulaioriu). Kuris yra 
rekomenduotas ačl gydymo tu ypa
tingų nusilpnėjimu, n "tvarkų ir ne
regu iariškumų. karėmis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Aptie- 
konaus šianden.

Prekė $ 1.25.

, W.F..S£VERA CO. 
CEDAR RAPIDS. IOWA
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MASS. AVĖ 6ARAEE, Ine.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
GARAŽIUS 

Parsamdbme arrtomobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Pardu-odame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. AVĖ,
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telephone: Camb. 2593.

ELIIIU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOLTS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda prcvas civyiiškas ir 
krimi itališkas.
66—67 Journal Buildtng

262 VVASH1NGTON STREET,
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IS 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST„ BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

I 
l
t
• 
t 
i 
l 
l 
f 
» 
t 
i 
i 
» 
I
« 
♦ 
t 
» 
l 
»

t 
♦ 
I 
i
I

I
i
I

t 
♦ 
t

I 
♦
i 
į
» 
I
t
• 
I
I 
•

I

RUSAS DAKTARAS

N. GLEB0W
ĖJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE 
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ

IR KRAUJO LIGŲ.
884 MAIN STREET

CAMBRIDGE, MASS.
Priėmimo valandos: nuo 1

2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėldieniais ir šventadieniais 

tik nuo 1 iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:

428 CENTRE STREET 
JAMAICA PLALN. MASS.

Priėmimo valandos: nuo 9 iki
10 vai. ryte.

Telefonai:
Jamaica 3150
Cambridge 8175-J

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ £

APTIEKA |
<T IB ■ W ■ J

Visokie Receptai, nežiūrint ar jie yra Amerikos 
ar Europos daktarų, išpildomi teisingai. !;

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome- v 
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip K 
jie turi būt pritaikyti musų žmonėms. S

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie- X 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo J* 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. 
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką 
Lietuviška Trejanka, pakelis ..........
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų . 
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo .... 
Perfumai ...........................................
Muilai................................................
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

........................  $1.50. 
......................... 50c.
......................... $1.25.
..........................  50c. i
$5., $4., $3., $2., $l.j

50c., 25c., 15c.. 10c. .

iki

VARINIAI VIRINIMO 
PUODAI.

Visokio didumo ir formos. Taipgi 
varines ir blėkinės triubelčs visokio 
didumo, sujungimai, speneliai, hydro- 
metrai ir apsaus-os puodai. Užsaky
mai laiškais tuojaus išpildomi. (43) 

SKLAR & I.EHRMAN CO.
36 Portland St.. Boston. Mass.

* -K * -k *

Nufia-Tone
Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,!

i !

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS/ 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. W

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture- , 
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmozuZ Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligu'^ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai iry. 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu- 1 
matizmo. skausmai galvos, neuralyMa. stoka* energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, ski^> vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuza-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir į jį 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tcr.e priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, / 
jog je tuštiname regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 2S 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomuiavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus __
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA? Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gelėte pirkti seses bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa- 
sekmi’J’, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

FRISIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 21, 1018 So. Wabash avė., Chicago, III.
Gerbiamieji; įdedu čionai. $........................ ir meldžiu prisiųsti mac..............................bonkut

Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždvką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Naujas Išradimas!

Miestus

Laikrodis paliko Garsus pasaulyje delei puikios muzikos.
Jus busite nustebinti 
ir užžavėti, kai išgir
site skambėsi puikios 
muzikos naujai išras
tam laikrody. Jeigu 

.jus norite turėti šią 
puikiai skambančią 
muziką jūsų namuo
se, jums nsreik pra
leist sunkiai uždirbtų 
pinigų įsigijimui au
kštos kiesos instru
mentų, kaip tai pia
nų, fonografų, rolių 
ir rekordų. Šis laik
rodis padarytas taip, 
kad jis pavaduoja bi
le vieną augštos kie
sos instrumentų. .

Jis grajina pui
kiausias meiiodijas 
garsiausių artistų ir 
jus galite turėti sma
gumą išgirsti jas už
sukdami sprenžiną ir 
paspausdami guziką. 
Tas laikrodis pagra- 
jis jums taip puikiai, 
kad jus ir jūsų drau
gai negalėsit atsigė
rėt. Jis grajina pa
rinkimus arti 20 mi- 
nutų ir norint galima
sustabdyt. Šis laikrodis padarytas iš bronzo ir subudavotas gana stipriai. 
Storai paauksuotas su artistiskais padailinimais. Išrodo kaipo brangus ir 
gražus stubos papuošaias. Jis yra padarytas Vokietijoj ir todėl jo ėjimas 
yra geresnis, negu bile kokio kito laikrodžio. Muzika įtaisyta apatinėj laik
rodžio daly, taip kad nieko bendro neturi su laikrodžio ėjimu ir išduoda 
puikius skambančius tonus. Šis laikrodis yra didelės vertės kiekvienam. Jis 
netik laikrodis, bet ir puikus muzikalia instrumentas, gvarantuotas ant 25 
metų. Jis yra vertas daugiau kai $18.00, vienok laike 30 dienų nuo šio pa
skelbimo parduosime tik už $6.50. Neužmirškite, kad šis pasiūlymas yra 
tik ar.t trumpo ląiko, vėliaus laikrodis bus parduodamas po $18.00. Ncsiųs- 
kit pinigų iš kalno, tik parašykit aiškiai savo vardą, pravardę ir adresą ir 
pasiuskit mums kartu su 50c. stampomis dėl persiuntimo lėšų, o už laikro
di užmokėsite, kai aplaikysite jį savo namuose. ŠĮ laikrodį mes duosim 10 
dienų išbandymui jūsų namuose ir jeigu nebūsit juomi užganėdinti, tai su- 
grąžinkit mums, o mes atiduosime jūsų pinigus. Rašykit šiandien! (43)

UN’ION SALES CO.,
673 W. MADISON ST, Dept 100, CHICAGO, ILLINOIS.


