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Keleivio” leidėją.
J. GEGUŽIS AREŠTUO

TAS IR PINIGAI ATIMTI.
tų Lygos kontrolės komisi
jos taipgi pranešė Amerikos 
konsului, kaip chuliganiški 
lenkai apiplėšia lietuvius, 
net Amerikos piliečius.

Pereitą birželio mėnesį 
man grįžtant iš Vilniaus 
lenkai mano net batus nua
rę jieškojo "radinių,” bet 
surado tik 6,000 lenkiškų 
markių (apie 1 ir pusę dol.), 
kurias prie mano akių tarp 
savęs pasidalino. St. šilingą 

i jie pasodino į kalėjimą Vil-

Už areštuotąjį užsistojo 
Amerikos konsulis.

Skubinu pranešti, kad Že
ligovskio lenkai suėmė ir 
apiplėšė "Keleivio” leidėją 
pil. Jurgį Gegužį. Dalykas 
atsitiko taip:

Pil. Gegužis atvažiavo iš 
Bostono Kaunan kaipo Ba'1- 
tic Statės Finance Corpora
tion kurjeras. Atidavęs at- • . . ■ r - -c c r' iniuie ir jau trecias menesis vežtus dokumentus B.S.F.C. 
atstovybei Lietuvoje, tyri
nėjo dirvą B.S.F.C. darbo 
plėtimui ir steigimui "Kelei
vio” bendrovės popieros 
fabriko Lietuvoje. Gavęs lei
dimą iš Lietuvos Generalio 
štabo, nuvyko tais reikalais 
11 rugsėjo į Želigovskio oku
puotą Vilnių Tautų Lygos 
kontrolės komisijos trauki
niu. Apsireikalavęs Vilniuje, 
16 rugsėjo sėdo į tą. patį 
traukinį ir išvažiavo atgal i 
Kauną. Važiuojant į Kauną 
lenkai užpuolė Jateliunuose 
ir atėmė nuo pil. Gegužio 
sus pinigus, liepė jam va
žiuoti Lietuvon. Bet Gegu
žis, kaipo Amerikos pilietis, 
pakėlė protestą. Lenkai pini
gų negrąžino, bet su kariška 
sargyba grąžino Gegužį Vil
niun, kur išlaikę iki 19 rug
sėjo paleido ir davė leidimą 
keliauti Lietuvon. Vienok 
Gegužis kelia protestą prieš 
lenkus ir reikalauja, kad jie 
grąžintų pinigus.

Šiandien per Tautų Lygos 
kontrolės komisija aš gavau Į 
nuo Gegužio laišką, aiški
nantį jo padėtį. Aš tuoj krei
piausi prie Amerikos konsu- 

valdžia bus lenkų, kį- 
į toj vokiečių; bet ekonomi
niai abiejų kraštų reikalai 

1 turės būt vedami iš vieno 
per 15 metų, ir jų prižiūrės 

! tarptautinė komisija. 
I šitokio jovalo da niekas 
pasaulyje nebuvo matęs. Tai 
tikra tautų liga, tikra c-ho-

Vilnių Gegužį jam prane-, jr neduoda tautoms
siau, kad Henkų valdininkai susitvarkyti kaip jos nori, 
ant rubežių ir okupuotose jOs intrigų šiandien
svetimose teritorijose apva- kenčia visag pasauns> 
gia svetimų salių pavaldi-, _______
nius, dėl to”jam patariau ki- pALIUOŠAVO AREŠTUO

TUS VALDININKUS.
Londono teismas liepė pa- 

1 mosuoti 29 Poplar Borough
; na

rius. Šitie valdininkai buvo .

neišleidžia. A.belnai, jaus
dami galą savo šeimininka
vimui Vilniuje, jie daro viso
kių šunybių netik Lietuvos 
valstybei, bet ir atskiriems 
Lietuvos piliečiams. Apie 

.tai. tikiu, parašys pats Ge
gužis ir kiti lenkų naguose 

i pabuvę žmonės.
Kastantas Norkus

Kaunas, Rūgs. 27,1921.

SULAUŽĖ PLEBISCITĄ.
Tautų Lyga buvo pavedus 

Silezijos klausimą plebisci- 
Jųii išrišti. Plebiscitas reiš
kia pačių g\-ventojų apsis
prendimą. Jis įvyko pereitą 
pavasarį ir gyventojų di
džiuma nubalsavo dėtis prie 
Vokietijos. Tečiaus Lygos 

Įmekleriai žmonių noro neiš
pildė ir vilko Silezijos klau
simą iki šiol neužbaigtu. 
Tuo tarpu žmonės tapo su
erzinti ir prasidėjo kruvi
nos riaušės. Dabar gi Tautų 
Lyga paminė po kojomis vi- 

' są plebiscito nutarimą ir Si- 
llezijos reikalus taip sumai- 
,šė. kad reikia tikėtis tenai 
didžiausios suirutės ir anar- 

■ chijos. Pramonės distriktą 
ji padalijo pusiau, ir vienoj

faktus, kaip lenkai užpuldi
nėja net Amerikos piliečius,1 
tuoj pat telegrafavo Ameri
kos konsului Varšuvon, kad 
pastarasis pavartotų savo 
galę užtarime lenkais užpul
to ir apiplėšto Amerikos pi
liečio teisių.
^.Aš žinojau ir išleidžiant i

tokių pinigų Vilniun nesi- į 
vežti, kaip ‘ tik Amerikos! 
bankų "Travelers čekius." įnuosuou ropiar Dur 
ką Gegužis ir padare: apart (priemiesčio) Tarybos 
mažos sumos auksinų, kitus'r,-us 
visus,pinigus^urėjo amen Įareštuoti užtai, kad jie atsi-

~~ I
I
i

'ibių. ♦
APKALTINO 600 

ANGLIAKASIŲ.
West Virginijos Logano 

mi mainyti tuos čekius be . paviete tapo apkaltinta su- 
savininko parašo, arba ban-, viršum 600 mainerių dėl bū
dydami padirbti jo parašą, įvusių tenai sumišimų perči- 
įkliutų bėdon. |ta mėnesį. Jie kaltinami

Labai gerai, 1 , - ...
kos konsulas dabar yra ginklų vartojime. Bet kom- 
Kaune: bus daug lengviau panijų užlaikomi galvažu- 
hent nekurtuos chuliganiš- džiai, kurie pirmutiniai ant 
kus lenkų žygius sustabdyti angliakasių užpuolė ir daug 
ir tiesą surasti. į jų iššaudė, visai nekaltina-

Lietuvos nariai prie Tau- mi.

koniškuose "Travelers če
kiuose,” ir dėlto apsivogė- 
liai lenkai negalės jais pasi
naudoti, bet tik gaus per no
sį nuo Amerikos konsulo ir; 
turės čekius grąžinti. Gi jei į 
lenkai valdininkai norėtų' 
jais pasinaudoti, tat norėda-}

sakė rinkti mokesčius iš to 
priemiesčio gyventojų, ku
rių tarpe yra daug bedar-

į

VOKIEČIŲ MARKĖ VIS 
KRINTA.

Vokiečių pinigu kursas 
kaip pradėjo kristi, taip ir 
negali sustoti. Pereitą suba-' 
ta markė nupuolė jau iki 
.67 cento, kas reiškia $6,70 
už 1,000 markių. Ir labai ga
li būt, kad markė kris da že
miau. Ųai kurie bankieriai 
sako, kad nuo dabar ji turės 
kilti Bet tarptautinių finan
sų žinovai tvirtina, kad jos 
kilimui nėra da jokio pama
to, o kritimui yra labai svar
bių priežasčių : visų pirma, 
ant Vokietijos užkrauta 
baisiai dideli karės mokes
čiai, kurių ji negalės išmo
kėti per daug metų, o pas
kui, Vokietija prispausdino 
labai daug popierinių pini
gų. Rugsėjo pabaigoje Vo
kietijoj buvę išleista jau 80 
balionų popierinių markių, o 
aukso valdžios ižde buvę vos 
tik 1 bilionas markių. Taigi, 
kad priėjus prie proporcio- 
nalės aukso vertės, popieri
nė markė turėtų nupulti 80 
kartų žemiau savo normalės 
vertės. Dabar ji yra nupuo
lus tik apie 38 kartus že
nklaus normalės savo vertės. 
Taigi ji gali kristi da kita 
tiek.

5,000,000 rusų mirs 
badu, sako Leninas.

PRAŠO GREITOS 
PAGALBOS.

GELEŽINKELIŲ STREI
KAS APSKELBTAS.

Pereitos subatos vakarą 
iš Chicagos tapo apskelbtas 
visuotinas geležinkelių strei
kas Suvienytose Valstijose.

2,500,000 gelžkelių darbi
ninkų pradės mesti savo dar
bą 30 spalių, jei predidentas 
Hardingas su savo geležin
kelių magnatais neįstengs 
kokiu nors budu patenkinti

Bolševikai įvedė 
baudžiavą.

Prižada užmokėt ir caro 
skolas, tik nori, kad bolševi

kai butų pripažinti.
Šiomis dienomis Belgijos 

sostinėj Briuselyje buvo darbininkų reikalavimų 
tarptautinė kapitalistų kon- Bostone streikas ketina 
ferencija, kuri svarstė klau- prasidėti 3 lapkričio, 
simus, kaip sušelpti Rusiją. šitas streikas, jei jis lie
ji nutarė siųsti bolševikijon bus kokiu nors budu sulaiky
tam tikrą komisiją, kad pir- tas, suparaližiuos visą šalies 
ma ji ištirtų tenai dalykų gyvenimą. Tai bus didžiau- 
stovį, ir pasiteirautų, kokiu 
budu geriau teikti pašalpą.

Kalbėdamas apie tos kon
ferencijos nutarimus, Leni
nas pasakė, kad tai esąs be
gėdiškas pasityčiojimas iš 
badaujančių žmonių. Girdi, 
visi tyrinėtojai, net Hoove- 
ris ir Nansenas, pripažino, 
kad Rusijoj dabar yra di- 
džiausis badas, o tarptauti
nė konferencija tariasi da 
siųsti tyrinėjimo komisiją. 
Pakol šita komisija perva
žiuos per bado srytį, tai 5,- 
000.000 žmonių bus jau išmi- 
rę badu, sako Leninas.

™- Briuselio konferencijoj 
tarp kitko buvo da pasaky- 

L ta, kad Rusija turi prižadėt

sis susirėmimas organizuo
tų darbininkų su besočiais 
kapitalistais, koks tik yra 
kada Amerikos istorijoj bu
vęs.

Reikia pasakyti, kad jo
kios pramonės darbininkai 
nebuvo tiek mulkinami, kaip 
geležinkelių darbininkai. 
Karės metu buvo nutarta 
pakelti jiems algas, ir ant 
tos intencijos buvo pakelta 
kaina ant geležinkelių. Vi
suomenė iki šiol moka bai
siai augštas kainas už važi
nėjimą ir preVų siuntinėji
mą, dėlto kad darbininkams 
alga nutarta pakelti, bet 

vtvl-t- unvrvpcvnn ------ v darbininkams tos algos ne-
įjNiNKV j-a kad Rusija turi prižadėt moka. Negana kad ponas

Anglijos darbininkai šau- užmokėt ir senas savo sko- Wilsonas juos mulkino, 
kia Londone tarptautinę Jas, jeigu ji nori gaut iš kitų 
darbininkų konferenciją, valstybių pašalpos, 
kuri ketina atsidaryti 11; Ant šito Leninas atsako: 

i lapkričio, tai yra tapačią' "Rusija užmokės visas 
dieną, kaip Washingtone at- teisingas savo skolas, užmo- 

| sidarys militaristų "nusi- kės net ir tas, kurios buvo 
: ginklavimo” kongresas, padarytos jos pačios žmonių 
Transporto darbininkų uni-• pavergimui. Rusija yra fur

ijos sekretorius Robert Will- 
iam sako, kad konferencija 

i atsišauks į Amerikos ir Eu
ropos žmones, kviesdama 
juos apskelbti kapitalizmui 
karę "tinkamu budu.”

"Kuomet politikieriai ir 
valdininkai parvažiavę iš 
W ashingtono nusiginklavi
mo konferencijos namo bal
suos už naujus kreditus gin
klams ir kreditams,” jis sa
ko, "tai jie turės susidurti 
su klausimu, ar sutiks dar
bininkai tuos ginklus kalti 
ir transportuoti."

Jis teisingai pastebi, kad 
kares gali sustabdyti tiktai 
susipratę darbininkai, o ne 
plėšrus kapitalistai.

d 
j tą mėnesį. Jie kaltinami 

kad) Ameri- daugiausia užmušėjystėje ir, 1 « (♦'II *f > 2. 1

■ r z
kongresas, nadarvtos jos pačios žmonių

■ ’ ’ __ L:__

tinga šalis. Francuzijos rei
kalaujamos skolos yra tik 

, mažmožis, palyginus jas su 
musu aukso atsarga.

”Bet skolų klausimas ne
gali būt išrištas tuojaus. Tas 
turi būt apkalbėta tarptau-

REIKALAI JA ALGŲ 
VALGOMAIS DAIKTAIS.

Iš Varšuvos pranešama, 
kad darbininkai Lenkijoj 
pradėjo reikalauti sau algų 
valgomais daiktais, nes už 
popierines markes jie jau 
legali nieko gauti. Iš tos 
priežasties per pereitą mė
nesį valgomieji daiktai Len
kijoj pabrango ant 45 nuo
šimčių.

tinėj konferencijoj, kurt gal 
tęsis keliata mėnesių. Irvi- 

■ sos skolos, kurios bus pripa- 
i žintos teisingos, o ne prama
nytos, bus apmokėtos. Te- 

jčiaus mes nemokėsime sko
piu, pakol skolininkai nebus 
i formaliai pripažinę sovietų;
• valdžia."

SUBANKRUTIJO AME
RIKOS KO OPERATYVŲ į 

DRAUGIJA.
Plačiai žinoma Co-opera- 

jtive Society of America ap
skelbė bankrutą ir dabar 
jau randasi receiverio ran

giose. Jos skolos siekia $15,- 
000,000, o turto ji neturi 
daugiau kaip 850,000. Sakv- 
ma, kad buvo daug sukty-

• bių.

FASCISTAI UŽPUOLĖ 
KATALIKUS.

Italijos patriotai, kurie

24 ŽMONĖS SUŽEISTA 
EGIPTE.

Kairo mieste, Egipte, pe- 
reitoj pėtnyčioj buvo didelės 
riaušės, kuriose 24 žmonės 
buvo sužeisti. Žmonės kįla 
prieš Anglijos valdžią.

vra žinomi fascistu vardu ir _______ __
kurie iki šiol užpuldinėjo tik MORMONAI TURI ^L1 ž- 
socialistų susirinkimus, da- T * °
bar pradėjo atakuoti jau ir 
katalikus. Pereitą nedėldie- 
nį Palermo mieste jie apsi- Minnesotos 
ginklavę kuolais ir kitokiais sprendė, kad visi mormonai 
įrankiais užpuolė didelę ka- turi užlaikyti visas savo pa- 
talikų procesiją ir išvaikė 
ją, šaukdami: "šalin popie- 
Ižius! Lai gyvuoja karalius!”

LAIKYTI VISAS SAVO 
PAČIAS.

Federalis teisėjas Morris 
valstijoj nu-

NEDARBO KONFEREN
CIJA PASIBAIGĖ.

Pono Hardingo komedija, 
kurią jis pavadino "Nedar
bo Konferencija,” pasibai
gė antru atidengimu.

Susirinkę ton konferenci- 
jon fabrikantai ir kitokie 
žmonių kailio lupikai, ėmė 
svarstyti, kaip pagerinti be
darbių padėtį. Besvarstyda
mi darbininkų vargus, jie darbo mokesčiai” 
atrado, kad darbininkai 
gauna da perdaug algos. To
dėl jie rekomenduoja numa
žinti algas.

Toliaus tie dykaduoniai 
atrado, kad darbininkai per
mažai dirba, todėl jie reko
menduoja panaikinti 8 va
landų darbo dieną.

Pagalios jie užgyrė savo 
boso pono Hardingo suma- neteko jokios vertės, tai ko- 
nymą, kad iš valdžios iždo munistai apsižiūrėjo, kad iš 
butų duota geležinkelių mi- tokių mokesčių nėra jokios 

naudos. Jie tuomet uždėjo 
ant valstiečių mokesčius 
maistu. Kiekvienas valstie
tis turėjo pristatyti komisa-

KOŽNAS TURĖS ATI
DIRBTI VALDŽIAI 

100 DIENŲ-

wulonas juua muiniiiu, ne
gana kad nepakėlė jiems pa- 

; žadėtos mokesties, bet ir se
nąją algą jiems dabar nu
mušė.

Užtaigi darbininkai vien
balsiai nutarė mesti darbą 
ir apskelbti streiką.

Streiko fonde geležinke
liečiai turi 82,000,000. Nors 
tai nedidelė suma, kuomet 
atsiminsime, kad streikan 
išeina pustrečio miliono 
žmonių, tečiaus nėra abejo
nės, kad jie kovą laimės, nes 
geležinkelių streikas ilgai 
tęstis negali.

” Kapitalistų spauda iškal- 
no jau pradeda gąsdinti j 
darbininkus, kad viskas, esą j 
jau gatava streikui pasitik
ti : ir kariuomenė pasiren
gus. ir kulkasvaidžiai išalie- 
juoti, ir maisto miestuose 
esą į valias, ir kiekviena val
stija turinti tūkstančius 
trokų, kuriais galima trau
kinius pakeisti: vienu žo
džiu — plutokratai streiko 
visai nesibijo.

Bet birža, tas kapitalo gy
vybės pulsas, parodo visai 
ka kita. Paskelbus geležin
kelių darbininkams streiką, 
ant biržos tuojaus pradėjo 
kristi kainos — ypač smar
kiai pradėjo kristi geležin
kelių akcijos. Kai kurių ge
ležinkelių Šerai su pirma 
diena nupuolė po 85.00. Tas 
parodo, kad streiko kapita
listai net ir labai bijosi.

ORLAIVIS NUKRITO.
Šalia Lynno, netoli Bosto

no, pereitą savaitę nukrito i 
pelkes orlaivis su dviem la
kūnais. Abudu užsimušė.

ISPANŲ REGIMENTAS
♦ SUNAIKINTAS.

Ispanų regimentas, kuris 
buvo išėjęs iš Melilos miesto 
Afrikoj maurų mušti, dabar 
sugrįžo atgal visai sunaikin-čias. Minnesotoj dą yra užsi

likusiu mormonų, kurie turi tas. Iš 800 kareivių liko tik- 
po kelias pačias. tai 140.

Apie tai praneša komunistų 
organas "Krasnaja Gazeta."

Helsingforso žiniomis, Pe
trogrado bolševikų organas 
"Krasnaja Gazeta” paskel
bęs pranešimą, kad nuo 1 
spalių Rusijoj įvedama 

kas reiš
kia, jog kiekvienas Rusijos 
darbininkas, kiekvieną^' gy
ventojas (išskirus tik komi
sarus) turės atidirbti val
džiai po 100 dienų į metus.

Pirma komunistų valdžia 
buvo apdėjus Rusijos ūki
ninkus ir darbininkus pini
giniais mokesčiais, bet ka
dangi komunistiški pinigai

lionieriams $500,000,000.
Bedarbiai badauja, o 

lionieriai pašalpą gaus!
Ar tai ne komedija ?
Tuo konferencija ir pasi- rams nuo" kiekvienos vištos 

baigė. Pasibaigė darbinin- tiek ir tiek kiaušiniu i sąvai- 
kams nei už centą geru ne- tę,~nno' kiekvienas" "karvės 
padarius.

SUSPENDAVO 12,000 
MAINERIŲ.

Kapitalistų pakalikas Le
vis, United Mine Workers 
of America prezidentas, su
spendavo visą Kansas vals
tijos angliakasių distriktą, 
išviso 12,000 mainerių, užtai 
kad jie apskelbė streiką 
kuomet kapitalistai uždarė 
kalėjiman jų vadus Hoįvat- 
ta ir Dorchy. Jei tarp ang
liakasių butų solidarumas, 
jie turėtų tokį prezidentą 
tuojaus išspirti laukan. Vie
toj užsistoti už areštuotus, į 
vietoj duoti streikuojan
tiems paramos, jis juos 
spenduoja. Kam gi tada jis 
tarnauja: angliakasiams,
ar kasyklų baronams, dar
bininkų galvažudžiams?

mi-

liek ir tiek kiaušinių į sąvai-

tiek ir tiek sviesto, ir tt. Bet 
ūkininkai atsisakė tokius 
mokesčius mokėti, aiškinda
miesi, kad vištos nededa, 
karvės užtruko ir tt. Komi
sarai tada pradėjo konfis
kuoti pačius gyvulius. ”Jei 
višta nededa kiaušinių, tai 
neužsimoka ją laikyti,” sa
kydavo komisarai, ir pasiė
mę ją išsikepdavo. Taip bu- 

I davo ir su kitais gyvuliais.
Pasekmės šitos "proleta

riato diktatūros" buvo to
kios, kad ūkininkai pasiliko 
be gyvulių, neturėjo kuo iš
dirbti laukų, ir Rusijoj pra
sidėjo badas.

Pamatę, kad šitokia mo
kesčių sistema irgi netikusi, 
bolševikai sugalvojo kitokį 
būdą: imti mokesčius darbo 

I dienomis. Laiką tam darbui 
• skirs kiekvieno apskričio 
komisarai. Ir kiekvienas 
valstietis dabar turės atlikti 
100 dienų baudžiavos. Kas 
to neatliks, tas bus baudžia
mas.

I

MAINERIAI SVEIKINA 
HOWATTĄ.

Mt. Olive, III. — Penki 
tūkstančiai angliakasių su
brinko čia paminėti savo 
draugus, kurie 23 metai at
arai krito Virdene kovoj su 
kapitalistų nusamdytais gal 
važųdžiais. Prie šitos pro
gos maineriai atsiminė, kad 
Kansas valstijoj dabar sėdi 
kalėjime mainerių vadas 
Hoįvatt su Dorchy, ir nu
siuntė jam pasveikinimo te
legramą.

STREIKUOJA ALIEJAUS 
DARBININKAI.

Californijos valstijoj alie- 
iaus laukuose streikuoja 
darbininkai. Kompanijos bu
vo prigabenusios streiklau
žių, bet streikieriams pasi
sekė atkalbinti juos nuo 
darbo.

I

4 METAI KALĖJIMO 
POLICMANUI.

Policmanas vardu Char- 
es Tighe New Yorke nutei
gtas 4 metams kalėjiman už
tai, kad mušė moterį areš- 
.uodamas ją.

LENKŲ-BOLŠEVIKŲ DE
RYBOS.

Varšuvoj dabar eina de- 
rvbos tarp lenku ir bolševi
kų. Lenkai pareikalavo, kad 
bolševikai užmokėtų jiems 
tuos 25,000,000 aukso rublių, 
kuriuos Rygos sutartyje pa
žadėjo. Taigi bolševikai at
siuntė savo atstovus, kad su
sitarus, kaip tas skolas ge
riau užmokėti Pasirodo, 
kad aukso bolševikai jau ne- 
tu?i, tai jie siūlo deimantų 
ant tos sumos. Lenkai atsi
sako imti deimantus kaipo 
užmokestį, bet sutinka pri
imti juos kaipo užstatą ir 
nusiuntė Maskvon kelis eks
pertus, kad apžiūrėtų, kiek 
ienai bolševikai tu deimantų 
turi. Lenkai sakosi nenori 
priimti tų deimantu vietoj 
mokesties dėlto, kad jie esą 
įgyti plėšimo keliu ir savi
ninkai gali jų pareikalauti 
atgal.



s
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PONAS ČARNECKIS 
KLIOšTORIUJE.

Kunigų organas "Drau
gas” nebeišmano kaip 
džiaugtis, kad Lietuvos ats
tovas p. Čarneckis būdamas

’ kyklas galėtų būti pateisinama 
bent tuo, jei jose butų skiepi
jama lietuviškumas. Bet. ant 
nelaimės, mes matome, kad ir 
tos mokyklos kasdien slysta į 
amerikoniškų katalikiškų pa
rapijų priedą, ir 1’ 
kalba iš tenai išvaroma, 
kam dar ši kova prieš viešas 
mokyklas?”

Su "Vienybės” pastabo
mis galima sutikti, tik gaila, 
kad ji pati savo žodžiams 

i nelabai tiki, žodžiais ji su 
klerikalais kovoja, o darbais 
juos remia.

’ I

|nuo Wall Streeto baisiai bi-’ 
•josi.
i Žinoma, vykinti tokias j 
reformas reikia nemažą pi
nigų. Kad sukėlus savo rei-f 
Lalams pinigų, valdžios pa
prastai išleidžia tam tikrų 
>onų ir per bankus išpar- 
•uoda juos žmonėms.

Taigi ir North Dakota iš
leido tokių bonų* kad paden- ' 
rus savo išlaidas. Ir ar jus ' 
Žinot, kad visi -------------  .
lankai, tartum susitarę, at
isakė tuos bonus pardavi- ; 

dėti. Negana kad-atsisakė ‘ 
juos pardavinėti, bet Wall 
Streeto magnatai pradėjo ; 
varyti didžiausią agitaciją 
irieš tuos bonus. Tie latrai 
iarė viską, ką tik jie galėjo, 
tad North Dakotos refor
uos nenusisektu. . , ». . , , .slo. Ši nuomone yra labai

Bet North Dakotos vai- klaidinga ir darbininkam 
Ižia kreipėsi į savo žmones, nepriimtina, 
turie ją išrinko, ir pasiūlė Paskutiniųjų revoliucijų 
lems savo bonus be jokių priežastys gludi nepaken- 
>ankų tarpminkystes Ii £įamaj sunkiose darbininkų 
štai pereitą sąvaitę atėjo gyvenimo sąlygose. Kaip 
nmų, kad visi bonai jau is ]įUSų įajp Vokietijos darbi- 
jarduoti. įlinkai sukilo dėl to, kad ne-

Tai yra skaudus antausis turėjo ko valgyti, kad jų pa- 
legališkiems plėšikams, ku- dėtis vertė kitos išeities jieš- 
•ie sėdėdami ant Wall Stree- koti. Bet tas reiškia, kad ka- 

pitahstai, savo imperialisti- ro non-valdm vis, kraštą. ,;,iu k„,:u riuvargin0
į darbininkus, kad jie turėjo 
mesti viską, eit j gatvę ir 

jzut-but kovoti už geresnes 
■gyvenimo sąlygas. Tai buvo 
kova darbininkų su kapita
listais, kurie, savo imperia
listiniu karu sugriovė pra
monę, žemės ūkį, prekybą ir 
ištisus miestus. Tai buvo ko
va su visuomenės ūkio grio- i 
vėjais — pramonininkais, 
bankininkais ir pirkliais. Gi 

j šiandien jų vietą užėmė ko
munistai. Dabar komunistai 

įsako, kad turime siekti ga- 
j lutino ūkio suirimo, nes 
; anot jų, kitu keliu revoliuci
jos nepasieksime. Neginčy- 

' sim, kad jie dalinai teisingai 
sako. Ištikro, juo didesnė 
suirutė, vadinasi, juo sun
kesnė darbininkų padėtis, 
tuo greičiau darbininkai su
kyla prieš savo išnaudoto
jus. Bet komunistai siūlo 
patiem darbininkam ardyti 
krašto ūkį ir tuo budu ap
sunkinti savo padėtį, kad 
paskui... reiktų sukilti prieš 
valdžią. Norint likti geru 
revoliucininku, tenka save 
išplakti — taip reikia supra
sti komunistų taktiką. Jeigu 
darbininkai paklausytų ko
munistų ir nesidėtų kūry
bos darban, tiesioginiai 
griautų krašto ūkį, tai gal 
būt, kad labai greit revoliu
cijos susilauktumem, ūkio 
suirutė pasiektų augščiau- 
sio laipsnio ir darbininkai 
atsirastų taip sunkioj eko
nominėj padėty, kad sukili
mas prieš gyvuojančią vi
suomenės tvarką butų veik 
neišvengiamas. Bet kas iš to 
išeitų? Tarybų Rusų prakti
ka dar sykį parodė, kad ant 
griuvėsių negalima pastaty
ti naujos visuomenės tvar
kos — socializmo. Norint 
socializmo tvarką pasiekti, 
reikalinga pergyventi stam
baus kapitalizmo gadynę, 
kuri turi paruošti naujai 
kvarkai krašto ūki ir pačią 
darbininkų klasę. Todėl iri 
darbininkai, siekdami sočia-j 
lizmo, privalo sąmoningai 
dalyvauti krašto ūkio atsta
tymo ir kūrybos darbe.

Tiesa, darbininkai ir šian- j 
dien dalyvauja krašto ūkio 
atstatymo darbe. Visas ka
pitalistinis pasaulis yra pa-L

mis. Karo metu tas kapiteli- mą. Lietuvių delegacijai su
ktinis pasaulis griovė pra-'grįžus Kaunan, Lietuvos 

l1 jLlr šeimas pradėjo svarstyti 
i Vilniaus klausimo padėtį. 

L. I. B.

Griauti ar statyti?
Komunistų ūpo pagauta, geriau įvertina jo gyvavimu 

darbininkų ctaiis į ūkio ats- už kitas visuomenės grupes, 
tatymo darbą žiuri kaipo į Dar iki šiam laikui darbi- 
rėmimą gyvuojančios vi- ' ’ 
suomeninės tvarkos — ka
pitalizmo. Tie komunistų 
suklaidinti darbininkai so
cializmo tvarkos laukia iš

Amerikos sun‘utes, iš ekonominių ka-

1    ———  —— 
liepvė nei vienas kunigas.

Ledoux papasakojo, kaip 
jis anądien New Yorke bu
vo nuėjęs su bedarbiais pas 
katalikų vyskupą, bet tas 
„Dievo tarnas” atsakęs, kad 

‘s laiko su bedar
biais kalbėtis.

Bažnyčios "tėvai” tik tuo
met turi laiko, kaip jiems' 
kas doleri atneša.

I

Chicagoje skaitė reikalingu Į1.3 
aplankyti švento Kazimiero 
"seserų” klioštorių ir pa-i 
sveikinti davatkas.

"Draugas” <Nr 231) įdėjo 
tų davatkų „akademijos” 
paveikslą ir sako:

"Antrą valandą po pietų 
svečiai atvyko Akademijom | 
Su Seserims pasisveikinę, ap- 
žiurėjo visą vienuolyną, auk- merikos 
lėtnami ir mokyklas. Aplan
kius vienuolyną. Seserys pa
kvietė svečius į puikų artistiš
kai parengtą valgomąjį kam
barį.”

Tais svečiais buvo pats 
Lietuvos valstybės atstovas 
p. Čarneckis ir jo palydovai: 
Mastauskas, Cinikas ir kiti.

Pavalgęs su davatkoms 
pietų, p. Čarneckis pasakė 
joms prakalba, augštai ap- 
vertindamas jų davatkystės 
"stoną.”

Tai ve. kur p. Čarneckis 
praleidžia savo laika. Lietu- 
vos valdžia turėtų paaiškin
ti, ar ji atsiuntė savo atsto
vą valstybės darbui dirbti, 
ar davatkų klioštorius lan
kyti?

■> .

$295,815.16
112.926.37
45.377.29
■25.282.71

8295.815.16 KLERIKALU 
POLITIKAI.

Klerikalų laikraščiai pa
skelbė savo „tautos fondo” 
atskaitą. Pasirodo, kad į tą 
fondą kunigai yra surinkę 
išviso su viršum S504.270.00, 
bet pašalpos reikalams išlei
dę iš to vos tik Si 12,926; li
kusieji pinigai išleista poli
tikai ir kitiems klerikalų 
reikalams.

Štai svarbesnės jų fondo 
išlaidos:

Politikai 
Pašalpai 
"Kultūrai”
T. fondo reikal.
Taigi arti 300 tūkstančių 

politikai, o vos tik 100 tūks
tančių šelpimui. O rinkdami 
aukas klerikalai melavo 
žmonėms, kad visos aukos 
eisiančios pašalpai. Kokia 
apgavystė !

Ir prie to da daug kas Ši
toj atskaitoj paslėpta. Pa
vyzdžiui. visi žino, kad iš au
kų vienam klerikalų „diplo
matui” Londone buvo nu
pirktas frakas ir kelinės, 
kada jam reikėjo ant ba
liaus eiti, bet ar tos lėšos1 
priskaityta prie šelpimo, ar 
prie "kultūros” reikalų, ats
kaitoj visai neparodyta.

O juk panašių išlaidų bu
vo begalės. Pavyzdžiui, kuo
met Lietuvos kūdikiai mirė 
badu, kun. Bartuška, Česnu-į 
liukas ir kiti klerikalų, atsi
prašant, "diplomatai” pra- i 
valgė Šveicarijos koteliuose 
keliolika tūkstančių dolerių 
iš aukų. Atskaitoje šitos iš
laidos irgi neparodytos.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS FABRIKACIJA.

Tūlas laikas atgal Lietu- 
atstovybė paskelbė A- 

lietuvių laikraš- 
įčiuose pranešimą, buk Fi
nansų .Misija tapusi Lietu
vos valdžios atšaukta.

Šitas pranešimas buvo pa
skelbtas kaip tik tuo laiku, 
kuomet Amerikos lietuviai 
pradėjo kelti protestus prieš 
Lietuvos valdžią dėl pasky
rimo į tą misiją Mastausko 
ir Bielskio, kuriuos ameri
kiečiai labai gerai pažįsta.

Paskelbus Atstovybei, 
kad Lietuvos valdžia tuodu 
vyru iau atšaukė, amerikie
čiai liovėsi protestavę ir. 
pradėjo laukti, kada atvyks 
nauja misija. Bet iki šiol ji 
da neatvyko, ir dabar pra
deda eiti paskalų, kad Lie
tuvos valdžia niekad nebu
vo dabartinę misiją atšau
kus, ir kad tas pranešimas 
buvo tyčia Atstovybės su
fabrikuotas, idant nurami
nus visuomenę. Apie tai ra
šo "Sandara” 40-tam nume
ryje. Ji sako:

”Iš Chicago. po atsilanky-Į 
rco ten gerb. Čarneckio, ateina 
šlykštus gandai, buk gerb. 
Čarneckis tyčia yra sufabrika
vęs ir paleidęs falšyvą žinią 
apie misijos atšaukimą, vien 
tik kad apdumus akis ameri
kiečiams, kurie nepasitiki p. 
Bielskiui, ir ypač p. Mostows- 
kiui. Apie tai. kad Lietuvos 
valdžia jokių misijos atšauki
mų nėra davusi, išsireiškė vie
nas iš atstovybės žmonių, Chi- 
cagoje. girdint penkiems asme
nims, privatiniame pasikalbė
jime.”

Todėl „Sandara” reika
lauja. kad Atstovybė tikrą 
tiesą pasakytų, ar Lietuvos 
valdžia yra atšaukus Finan
sų Misiją, ar ne?

Jei ištikrujų pasirodytų, 
kad Misija nebuvo atšaukta, 
tai iš Lietuvos Atstovybės 
pusės butų labai nedoras vi
suomenės apgaudinėjimas.

j North Dakotos valstija 
lietuviška ve<ja sunkją kOVą su stam- 

Tai;biuoju kapitalu. Istorija tot 
L kovos labai įdomi. Farme-

1 riai tenai susivienijo sų dar- 
ibininkais, kad nuvertus iš- 
įnaudotojų klesą, kuri pei 
savo bankus ir tarpininkus 

J visuomet suimdavo farme 
1 rių k darbininkų triūso vai
sius.

Taigi North Dakotos far- 
meriai ir darbininkai susi
organizavo į taip vadinamą 
Non-Partisan League (Ne
partinė Sąjunga), ir po ke
lių rinkimų paėmė valstijos 
valdžią i savo rankas. De
mokratai ir republikonai. 
kurie atstovauja išnaudoto- 
ų-dykaduonių klesą, tapo 

; sumušti ir iššluoti laukan iš 
i visų urėdų.

Paėmę valdžią i savo ran- 
Pastaruoju laiku pradėjo, kas, farmeriai» su darbinin- 

smarkiai važiuoti Lietuvon kais tuojaus pradėjo reor- 
iš Amerikos bedieviai ir čia' ganizuoti pramonę. Jie tuo- 
apsigyventi. Kunigai tatai >‘aus Įsteigė North Dakotos 
pastebėję pradėjo ne savais!Valstijos Banką, kur far- 
balsais _ šaukti ir davatkas i ceriai ir pramonininkai ga- 
gąsdinti, kadjau artinasi lėtų pasiskolinti pinigų 
"sudna diena,” nes Lietuvo- lengvomis išlygomis, kas Va
je smarkiai bedievybė ėmė | bai nepatiko * Wall Streeto 
plėtotis. : vilkams. Toliaus, North La

jau nas V aidvla. kotą pradėjo steigti elevato-
------------ įrius, kur farmeriai galėtų 

Nemažai aveliu apkirpo, i susipilti savo atliekamus 
A.__,------------------------------- ! javus ir laikvti kol kainos

, j • i - - i ant rinkos pasitaiso, vietoj kad Newarke numirė kata-; P už pusdvki
nkų kumgas Sonvetko (tur- . -
būt lenkas). Policija jo kam-i ,
baryje atrado net 25 banki- j Šitos ir daug kitų refor- 
nes* knygutes ir 1,700 dol. mų, Įvestų darbo žnionių la- 
pinigais.

Nemažai tasai piemuo 
avelių apkirpo, kad už par-! 
duetas vilnas pinigėlius rei
kėjo sukrauti net i 25 ban
kus.

Skaitytoji Pastabos. |
Viešai Lietuvos kunigai 

šaukia, kad lenkai mus puo
la. o slaptąi su lenkais šmu
gelį varu ir tuo budu palai- 
ko juos.

Jaunas Vaidyla.

Strakčiotojai.
Anupras Karalius kol gy

rė bolševizmą, tai gyrė ji be 
saiko. Nuvažiavęs Rusijon 
paragavo bolševizmo tvar
kos ir atkando dantį. Pabė
gęs iš Rusijos dabar jis bol
ševizmą smerkia ir smerk
damas taip pat neprisilaiko 
jokio saiko. Jo straipsniai 
randa vietą net Lietuvos 
buožių valdžios organe.

Tas yra ne vien tik su Ka
ralium, bet su visais karšta
galviais komunistais strak- 
čiotojais. Nuo vienos kraš- 
tutinybės jie šoka prie kitos. 
Tokiais gaivalais darbinin
kai negali pasitikėti.

Socialistas.

I

t

liui, sukėlė baisią plutokra- 
tų apmaudą prieš North 

i Lakotą. Pelnagrobiai ir jų 
spauda pradėjo šaukti visa 
gerkle, kad North Lakotoj 
pradėta jau praktikuoti so
cializmas, aidoblizmas, 

anarchizmas, bolševizmas ir 
kitokie „izmai,” kurių vagįs.

-------- -y —------- ---- ----- į- -------

tastrofų ir apskritai iš irdr 
mo kapitalistinio ūkio. 
Skaitydamiesi su tuo faktu, 
kad revoliucijos dažniausia 
iškyla labiausia suirusiose 
valstybėse, ypatingai po ka-' 
ro, jie mano, kad juo grei-i 
čiau prieisime prie galuti-' 
nos krašto ūkio suirutės, tuo | 

(greičiau pasieksim savo tik
slo. Ši nuomonė 

vai- klaidinga

OLANDIJA PRIPAŽINO 
LIETUVĄ.

Washingtonas. — Olandi
ja pripažino Lietuva de jure.

L. U B .

Užsie-

SUGRĮŽO Iš ŽENEVOS 
KAUNAN P. KLIMAS.
Washingtonas.

nių reikalų vice-ministeris
ir Lietuvos delegacijos Tau
rų Sąjungoje narys p. Kli
mas spalio 6 d. sugrįžo iš Že
nevos Lietuvon. Kiti delega- 
ci jos nariai laukiami šiomis 
dienomis sugrįžtant.

L. I. B.

Komunizmas ir pasaulio 
darbininkai.

į

BAŽNYČIA MIRUS.
Kalbėdamas laikraštinin

kų susirinkime Washingto- 
ne. kur buvo daug kunigų, 
Urbain Ledoux, pasižymėjęs 
bedarbiu vadas, pasakė: 
„Bažnyčia jau mirus.” Ir ro
dydamas pirštu į sėdinčius 
prabasčius pridūrė:

”Pasidairykit aplinkui ir pa
rodykit man. ką šiandien jūsų 
bažnyčia daro palengvinimui 
bedarbių būvio? Kokios nau
dos ji neša tiems žmonėms, 
kuriems pagalba šiandien taip 
reikalinga? Parodykit jus man. 
kur ji maitina alkanus, kur ji 
šildo sušalusius, kur ji duoda 
prieglaudos benamiams? Aš 
klausiu jūsų, kur šiandien yra 
jūsų bažnyčia, kada vargšams 
taip reikalinga pagalba?”
I šituos klausimus neatsi-

_______
"VIENYBĖ LIETUVNIN
KŲ” BARA KLERIKALUS

Pastebėjus, kad klerika
lai nutarė kelti 850,000 kapi
talo katalikų universitetui 
Lietuvoje ir kovoti prieš vi
suomenės mokyklas Ameri
koje, „Vienybė Lietuvnin- 
Įku” sako:

”Kaip matote, abi tos rezo-' 
liucijos šaukia lietuvius kata
likus dėti savo pinigus, auklėti 
kapitalus kovai prieš dvi vai- žinomą ir visų gerbiamą Me
džias ant syk: Lietuvos ir A- į tuvių darbuotojų Vilniuje, 
merikos. Kitaip negalima išai-; Mykolą Biržišką ir jo Šei- 
škinti. Kalbant apie universi- Į myną lenkai pajiega išmetė 
tetus, pasaulis dar negirdėjo. į jg buto gatvėn.
kad kurioje nors šalyje butu i _ T . . , , , _
reikalingi universitetai kataliT Buyes Lietuvos valstybes 
ku, liuteriu. baptistu ar sala-: tarybos pirmininkas ir Lie- 

veišiu armijoms. Mokslas vra vi j™s atP™ m« z-v™“? dar- 
sa-pasaulinė įstaiga ir nei vie- ■ ^UOtojas Stasys Šilingas, 
nas universitetas negali jo pa- Į 
keisti. Tokis universitetas da
bar ir Lietuvos valstybėje yra 
organizuojamas, ir jam kiek
vienas lietuviškas centas yra 
istoriškai reikalingas. Bet mu
sų kunigėliai nežada rinkti 
centus tokiam Lietuvos uni
versitetui, tik savo sektos uni
versitetui. Tą mes skaitome 
tautos ir valstybės pražanga.

”Gi kova prieš Amerikos 
valdžią ir prieš visuomeniškas 
mokyklas taip pat yra kova 
prieš valstybine tvarką. Iš da
lies ši kova už parapines mo

Lenkų teroras Vilniuje.
Washingtonas. — Lietu

viai Vilniuje persekiojami 
visu frontu. Lietuvių gim
nazija ir didžioji vaikų prie
glauda Vilniuje lenkų užda
rytos. Taip pat šiomis die
nomis lenkai uždarė Lietu- 

jvos Prekybos ir Pramonės 
. banko Vilniaus skyrių.

Gimnazijos direktorių ir

Šitokiu antgalviu New carui Mikalojui, kuris rem- 
Yorko dienraštyje "The! davosi dieviškąją karalių 
Globė and Commercial Ad-! teise.
vertiser” tilpo gana Įdomus! Komunizmo priešas šian- 
straipsnis. Jo autorius, Dr. Į riien yra ne vien tik kapita- 
F. Crane, rašo: i ustų klesa; jiems priešingi

Socialistai nėra žiopliai. <iso pasauli® darbininkai, 
Kitų darbininkų organiza- \ kūne turi pakankamai svei- 
cijų nariai taip pat ne kvai-;

Jie žino labai gerai, kad i - • 
mažuma būtinai turi turėt 
teisės organizuotis ir agi- 
tuoti, nes kitaip ir jų orga- į' ‘ 
idzacijos negalėtų gyvuot.

Jie žino labai gerai, kad 
be tokios teisės jie negalėtų 
egzistuoti jokioj valstybėj, 
kur valdžia ne jų rankose: 
didžiuma privalo valdyti, 
bet mažuma turi būt išklau
syta.

Tironija visuomet bus ti
ronija ; nežiūrint kokiais 
motyvais ji bus Įsteigta, ne
žiūrint kaip gražiais žo
džiais ji bus teisinama ir ne
žiūrint kokių žmonių ji bus

I

vis dar tebelaikomas lenkų 
kalėjime.

Lietuvos vyriausybė, nors 
į ir galėdama tokias pat prie- 
i mones pavartoti lenkams 
! šiapus demarkacijos linijos, 
į vienok jų nevartoja, nes 
į skaito tai nesuderinama® su 
žmoniškumu ir civilizuotos 

Į valstybės supratimu. Dėl 
‘ negirdėto lenkų teroro Vil- 
į nit-je Lietuvos vyriausybė 
kreipėsi su energinga nota 
prie Tautų Sąjungos, pra
šydama suvaldyti lenkus.

L. I. B.

J

Pastarasis tarptautinis 
- į socialistinių partijų suva- 

. į siuvimas Frankfurte, Vo- 
?;kietijoj, priėmė tokią rezo

liuciją : 
j „Kaipo revoliuciniai so- 
i cialistai, mes konstatuoja- 
I me liūdną faktą, kad pras- 
i linko jau keturi metai kaip 
i Sovietų Respublika Įsteigta, 
o nėra da nei mažiausios vil
ties, kad proletariatui tenai 
butų sugrąžinta spaudos ir 
žodžio laisvė; ir mes turim 
su pasipiktinimu pastebėti, 
jog smaugimui laisvos kriti
kos bolševikų valdžia varto
ja terorą.

„Mes atrandam, kad ypa- 
tingai socialdemokratų ir 

vedama, ji visuomet bus socialrevoliucionierių (kai- 
viešpatavimas žiaurios spė- riujų) partijos, kurios pri- 
kos. z klauso prie musų organiza-

Komunistų viešpatavimas yijos, yra persekiojamos to- 
Rusijoj taip pat yra tironi- kiu pat budu kaip buvo prie 
ja. Tai nėra joks šmeižimas caro valdžios: jos negali ve- 
nei kaltinimas iš piktumo, sti propagandos per spaudą, 
Jie prisipažįsta prie to pa- negali laikyti susirinkimų, 
tis, atvirai ir net su pasidi- nuolatos būna areštuojami 
džiavimu. Jie atvirai skel-Jr niekad neturi ramybės.” 
bia, kad prie komunizmo ga- Taigi mes matom, kad ko- 
lima esą prieiti tiktai per munistų tironija ne kapita- 
proletariato sauvalę. O pro- listus ir buržuaziją spau- 
letariatas, jų supratimu, tai džia, bet visų pirma papras- 
tik Leninas, Trockis ir kom- tus darbininkus mindžioja, 
panija. C * j

Padėję į šalį visus parti- juk nėra, ar ji mindžiojo ca-1 
nius jausmus, mes matome ras, ar bolševikas — skaudu 
šaltą faktą, jog Rusija šian- vistiek.
dien yra lygiai tokia pat mo- Caras nors maitino savo 
narchija po Trockio valdžia, pavaldinius, ar bent leido 
kuris savinasi dievišką savo jiems patiems maitintis, o

t

I

ninkas skaitosi tiktai per
kamąja darbo jėga. Tečiaus 
šiandien dalykai kitaip sto
vi ir darbininkai turi sąmo
ningai reaguoti į kiekvieną 
visuomenės klausimą.

Karo sugriautas Lietuvos 
ūkis turi būti kaip galima 
greičiau atstatytas. • Tame 

Į darbe turi dalyvauti ir Lie- 
i tuvos darbininkų klasė, nes 
į kaip jau sykį sakiau, be 
! stambiosios pramonės ir 
kultūringo žemės ūkio so- 

[ cializmo neįvykdinsime. 
Buržuazinės respublikos 
tvarka neleidžia mums taip 
ūki tvarkyti, kaip jis turėtų 
būti tvarkomas šiuo metu, 
bet taikantis prie minėtų są
lygų, galima daug pastūmė
ti krašto ūkio gamybos vys

tymąsi socialinio surėdymo 
i pusėn. Pirmoji toje srityje 
i užduotis — atstatyti su
griautą musų krašto pramo
nę. Valdžia tuo klausimu 
mažai tesirūpina. Atbulai, ji 
remia „šmugelį” su užsie
niu. Veža užsienin miškus, 
linus, javus, gyvulius ir 
Šiaip jau žalias medžiagas, 
o iš užsienio perkasi visus 
reikalingus jai daiktus. Įve
žamųjų prekių skaičiuje 
mes randame: įvairius odos 
išdirbinius, audimus, rubus 
ir Įvairius maisto produk
tus. Visi tie daiktai gali bū
ti gaminami čia pat Lietu- 
tuvoje iŠ tos medžiagos, ku
ri pas mus randasi ir kuri 
užsienin gabenama. Tuo bu
du neduoda išplėsti išdirbi
nio žalios medžiagos Lietu
voje.

Mažai tesirūpina valdžia 
ir žemės ūkio kulturinimu. 
Bet pramonė ir žemės ūkis 
turi rūpėti darbininkam. 
Koperacijos pamatais pro
fesinės sąjungos galėtų 
steigti sulyg savo specialu- 
mo dirbtuves, fabrikus, pre
kybos Įmones. Gi šiandien 
tenka susidurti su faktu, 
kada darbininkai, užuot 
kurti koperacinę savo dirb
tuvę, dalyvauja kurioj nors 
akcinėj bendrovėj. Kopera- 
cines dirbtuves galėtų steig
ti kad ir šie darbininkai: 
spaudos darbininkai, staliai, 
kurpiai, siuvėjai ir tt. Gi že
mės ūkio darbininkai kope
racijos pamatais gali stam
besnius ukius kurti. Todėl 
geistina, kad ir profesinės 
sąjungos ir šiaip jau darbi
ninkų organizacijos dau
giau kreiptų domės Į kuria
mąjį darbą ir tuo budu ruoš
tų Lietuvos krašto ūki so
cializmo tvarkai. Ne ant 
griuvėsių, o tik šaly su žy
dinčia pramone ir žemės 
ukiu mes socializmą pasiek
sime. P. N.

(„Soc.-dem.”)

I

I

TAUTŲ SĄJUNGA GALU
TINAI PASIŪLĖ ANTRĄ 

! HYMANSO PROJEKTĄ, 
i

Washingtonas. — Tautų 
Sąjunga galutinai pasiūlė 
Lietuvai ir Lenkijai antrą 
Hymanso projektą Vilniaus 

; ginče. Abi lietuvių ir lenkų 
! pusės turės duoti šiam Są- 

statytas darbininkų ranko- jungos pasiūlymui atsaky- 

stinis pasaulis griovė pra-1 grižus Kaunan,
v.

ištisus miestus, taip pat dar- į 
O mindžiojamam skirtumo bininkų rankomis. Pagalios 

| darbininkai ir atstatys su
griautąjį ūkį. Viskas stato
ma, griaunama ir išnaujo 
atstatoma darbininkų ran
komis. Bet tiktai rankomis, 

į Sąmoningi darbininkai ir 
partijos teisę viešpatauti, prie bolševikų žmonės pra- negalėjo griauti ūkį. nes 
kaip ji buvo viešpataujant dėjo badu mirti. i kaipo savo rankų padarų jie

UŽMUŠĖ ŠERIFĄ.
Gaudant degtindarius apie 

Shedidaną, Wyo., tapo nu
šautas šerifas McPherran, 
ir sužeisti du degtindariai.
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Km skaito ir ražo 
Taa duonos neprašo

CAMBRIDGE, MASS.
Jukelio nesąmonės.

4 d. spalių tūli Jukelio 
”draugučiai” buvo surengę 
jam prakalbas, jei taip gali
ma jas pavadinti. Kalbėjo 
tasai komunistų melagis 
apie porą valandų ir visą 
laiką melavo, žinoma, apie 
Jukelį, kaipo apie tokį, ne
būtų reikalo nei rašyti, bet 
kadangi dar randasi žmo
nių, kurie šventai jo me
lams tiki, tai reikia nors da
lį tų melų nurodyt, štai jo 
‘‘moksliški faktai.”

Pradėjęs kalbėti jis ap
gailestavo, kad jam šiais 
metais vėl reikia važinėti ir 
raginti bedarbius organi
zuotis, nes pernykščių jo ra
ginimų nepaklausę. Pasigy
rė, kad per metus buvęs de
vynis sykius kalėjime, bet, 
girdi, "apsimoka pabūti ka
lėjime, nes per vienuoliką 
mėnesių priagitavau devy
niolika milionų angliakasių 
prie raudonojo internacio
nalo.”

Visas svietas žino, kad 
Suvienytose Valstijose yra 
išviso tik apie keturi milio- 
nai organizuotų darbinin
kų, b Jukelis rado net devy
niolika milionų ir tai vien 
tik angliakasių. Ir Jukelio 
pasekėjai tokiom jo nesą
monėm tiki;

Papasakojęs apie šitą sa
vo "nuopelną” jis užreiškė: 
"Mes šioj šaly esam jau ant 
tiek galingi, kad ve stoviu ir 
kalbu, jau niekas negali 
man nieko padaryt, kalbu ir 
gana." Atrodo, kai tas gai
dys užtūpęs ant tvoros di
džiuotųs, kad jo niekas ne
gali nubaidyt.

Kalbėdamas apie Lietuvą 
taipgi didelę naujieną pasa
kė. Girdi: "Lietuva, Latvi
ja ir kitos Pabalti jos šalys 
jau yra komunistiškos, vis
kas ten jau musų rankose, 
bet tik tie talkininkai su sa
vo bankieriais ten užgrie
bę.”

Visi gerai žino, kad minė
tose šalyse nėra talkininkų 
kariumenės* ir kad ten ko
munistų judėjimas tiek te
reiškia, kiek ir šioj šaly- Tas 
aiškiai matosi iš žmonių 
balsavimo. Vienok komunis
tų pasekėjai mano, kad Ju
kelis pasakoja teisybę.

Toliaus jis nuplepėjo dar 
gražiau. Girdi, Anglijoj jar 
jie paėmę vidaus jėgą į savo 
rankas. Francijoj ir Itali
joj didžiausia • jėga taip pat 
esanti jau trečio internacio
nalo rankose. Nors tai yra 
didžiausia kvailystė, kokią 
tik žmogus gali išsisvajoti, 
vienok jo pasekėjai jam tiki 
ir gana.

Anot Jukelio, Su v. Valsti
jų dabartinė administracija 
susitepė krauju skersdama 
mainerius, o Lietuvos val
džia — kardama komunis
tus. Rusijoj gi to nesą; ten 
nei jokia viena vpata nega
linti savo įsakymu pasmerk
ti ką-nors miriop. Komunis
tai išsižioję klauso Jukelio 
tauškalų ir mano, kad tai 
tikra teisybė. Tuogi tarpu 
yra tūkstančiai prirodymų, 
kad Rusijoj šaudymas ko
munistams priešingų žmo
nių be jokio teismo yra pa
prastas dalykas.

Rusijoj esąs badas ir ne 
badas. Jis susiriesdamas 
keikia "Keleivį”, kam pasta
rasis rašo, kad Rusijoj esąs 
badas. Jis šaukia, kad Mi- 
chelsonas negali prirodyt, 
kad Rusijoj būt kas nors iš 
bado numiręs. Ten tik taip 
sau esąs trukumas. Apsigrį- 
žęs gi vėl susirietęs šaukia, 
kad Rusijoj žmonės badau
ja, reikia jiems aukų. Ir mu
sų komunistai, klausyda
miesi šitokios mali-malie- 
rės, ploja jam.

Ir taip tasai melų maišas 
pripasakojo dar daug kito-

NEW HAVEN, CONNkių nesąmonių, apie kurias 
neverta rašyti. Keisčiausia Viešas pareiškimas Lietu 
tai tas, kad jis savo "drau- vos valdžiai.vos valdžiai.
, . t- f v • x - xi Lietuvių Neprigulmingas
komis. Jis labai Įtūžo ant Kliubas po vardu D. L. K. 
socialistų, kuriuos jis vadi- Keistučio savo mėnesinia- 
na mensevjkais. \isa gerkle lue susirinkime, laikytame 
saukė, kad menševikus rei- rugsėj a 25 d., 1921 m., ap- 
1 ia mušti ir užmuštus dar kalbėjęs dabartinę Lietuvos 
mušti. Taip agituoja V1S1 padėtį, nutarė pareikšti Lie- 
juodasimciai, taip agituoja į įuvos valdžiai sekančius rer 
ir Jukelis Ar ir tam tiki jo šlavimus: 
pasekėjai? Jei taip, tai pra
dėkite rengti muštynes, at
likite savo užduotį, kurią 
jūsų mokytojai ant jūsų už
deda. Kitaip nebusite ištiki
mi. Bet aš netikiu, kad! 
Cambridgauj rastųsi tokių 
kvailių, kaip Jukelis.

Beje, Jukelis agitavo iri 
už laikraščius. "Laisvę” ir 
"Vilnį” tai tik po sykį pami- . 
nėjo, bet "Keleivį” išbubnijo 
kuolabiausia. Kurie "Kelei
vio” lig šiol ir neskaitė, tai Į 
dabar pradės skaityti. p

Girdėjęs.

gus” bando padaryti mušei--

1. Kadangi karės stovis 
reikalingas tik klerikalams, 
kad persekiot savo. politiš
kus priešus, tad reikalauja
me, kad jis tuojaus butų pa
naikintas.

2. Reikalaujame, kad val
džia sustabdytų milicijantų 
sauvaliavimą ir nubaustų 
juos už kankinimą nekaltų 
žmonių.

3. Politiniai kaliniai ne
privalo būti kankinami ir 
laikomi kalėjimuose po kelis 
mėnesius be teismo.

4. Snaudos. žodžio ir susi
rinkimų laisvė turi būt už
tikrinta visiems piliečiams.

5. Bažnyčia turi būt at
skirta nuo valstybės ir kuni-

lietuviai j gį.^įyaio savo nosies 
išgirdo musu kisti i liesas mokyklas.

6. Bežemiai ir mažaže
miai privalo gauti dvarų že-

RUMFORD, ME.
Vieša padėka Miliinocket,

Me. lietuviams.
Millinoiket, Me. 

pirmutiniai i 
oalsą ir gausiomis aukomis 
sustiprino mumis kovoje su . .
smaku išnaudotoju— Inter- „v, i. 
national Paper Co. Už tai Į 
tariame jums, broliai, šir-' 
dingiausį ačiū!

Didžiausi ačiū tariame 
draugams V. Tamaliunui ir į 
L StanisloVaičiui, kurie to-j 
kioje mažoje kolonijoje su-- 
rinko išbadėjusioms ir varg
stančioms streikierių šeimy
noms net Si07.50.

Streikierių Komitetas.

Streiko bėgis.
Streiko bėgis nepersimai- 

įė. Kompanija nori pradėti 
darbą su streiklaužiais, bet į 
tų neužtenka, o iš senų dar
bininkų Rumforde nesugrį
žo nei vienas. Bet ir kituose 
miesteliuose sugrįžusių tėra 
tik vienas nuošimtis, išski
riant Turners Falls, Mass., 
kur streiko kaip ir nebuvo.

Rumforde apie dirbtuves 
Continental Paper Bags Co. 
ir Intemational Paper Co. 
išrodo tikras karės stovis. 
Dirbtuvės apstatytos šeri
fais.

P. S.
-įtaria
iziame 

spausdinti.

7. Reikalaujame, kad Mas- 
tauskas. finansinės misijos 

j pirmininkas, butų iš tos vie
tos atšauktas, nes jis yra su- 

; sikompromitavęs Amerikos 
lietuvių akyse.

Kadangi Lietuvių Nepri- 
gulmingas Kliubas D. L. K. 
Keistučio yra pirkęs bonų ir 
daug aukavęs pinigų igyji- 
mui Lietuvos nepriklauso
mybės, tad pasitikim, kad 
Lietuvos valdžia į šiuos mu
sų reikalavimus atkreips sa
vo atyda. Jeigu gi ji musų 
reikalavimų nepaisys, tai 
mes nenaisysim ją remti pi- 
nigiškai.

Vincas Šniukšta, pirm. 
Juozas Jakaveekas. sek. 
K. J. Matuzas, iždin.

• vmais į valdiškas įstaigas. 
Jų vieta bažnyčioj; jie ne
privalo kištis į politiką.

6. Kad Lietuvos valdinin
kai skaitytųsi žmonių pa

tarnautojais, o ne ponais. 
!jie turi elgtis su žmonėmis 
mandagiai ir neprivalo val
diškose įstaigose bei rašti
nėse kalbėti poniškai (len
kiškai).

7. Matydami iš laiškų ir 
laikraščių Lietuvos valdžios 
žiaurų elgimąsi su darbo 
žmonėmis, mes atsisakome 
ją remti.

Ši rezoliucija tapo priim
ta delegatų susirinkime, at
stovaujančių dešimts Law- 
rence’o lietuvių draugijų: 
(1) Lietuvių Ukėsų Kliubas 
su 481 nariu, (2) Motinos 
Dievo Aušros Vąrtų Drau
gija su 370 narių, (3) šv. 
Laurino Draugija su 239 
narių, (4) Lietuvos Šunų 
Draugija su 197 nariais, (5) 
Šv. Onos Draugija su 150 
nariu, (6) Birutės Lietuvai
čių Kliubas su 97 narėmis, 
(7) Lietuvių Draugiško 
Parko Bendrovė su 77 na
riais, (8) A.L.D.L.D. 37 kuo
pa su 57 nariais, (9) LMPS. 
8 kuopa su 58 narėm ir (10) 
L. L F. 36 kuopa su 10 na
rių.

Antru kartu rezoliucija 
buvo užtvirtinta visuome
niškame susirinkime, laiky
tame 2 d. spalių, 1921 m. 
Lietuvių Svetainėje.

šią rezoliuciją nutarta 
pasiųsti visiems lietuvių i; 
laikraščiams ir Steigiamam 
Seimui Kaune.

Draugijų atstovų paskir- 
komitetas:

V. Romon, pirm. 
M. Stakionis, sekr. 
J. Savinčius, ižd.

• kostumeris Kazimieras teisingumą ir demokraty- 
Vaitkus, laikąs rankoje 
šautuvą. Įėjęs apsižvalgė, 
atkišo šautuvą Į lošiančius 
kazyromis ir paliepė pakelt 
rankas augštyn. Visi pakėlė. 

; Tuomet jis paliepė Gulbinai- 
naičiui išeit ir už baro i vi
durį karčemos. Jis eida
mas maldavo, kad Vaitkus 
dovanotų jam gyvastį. Tuo 
tarpu Vaitkaus šautuvas iš
šovė ir šūvis pataikė Saka
lauskui kojon. Gulbinaitis, 
gavęs progą, išlupo iš Vait- ov-m 
kaus šautuvą, bet Vaitkus Į neck 
paspruko laukan, o Saka
lauską nugabeno ligonbu- 
tin.

Tokie musų brolių darbai 
žemina lietuvių vardą sve
timtaučių akyse.-

Vietinis.

lės principą —
Todėl mes, išeiviai IJetu- 

vos piliečiai, 
susirinkime 
protestą prieš atmokėjimą 
dvarponiams už parceliuo
jamas dvarų žemes. Lietu
vos dvarponiai įsigijo dide
lius plotus žemės netiesotu 
budu ir todėl jie neprivalo 
gauti atmokėjimo.

Ši rezoliucija nutarta pa
siųsti Lietuvos Steigiamam 
Seimui per atstovą p. Čar- 

kį ir paskelbti Amerikos 
lietuvių laikraščiuose.

Susirinkimo vedėjas, 
Vincas Senkus.

Susirinkimo sekretorius, 
Juozas Žalionis.

viršminėtame 
pareiškiame

tas

ELIZABETH, N. J.
Rezoliucija delei vykstančių 

Lietuvos žemės reformų.
26 d. rugsėjo, 1921 m. A. 

Liutvino svetainėje, įvyko 
šešiolikos lietuvių draugijų 
atstovų susirinkimas, kuria
me tapo priimta sekanti re
zoliucija :

Kadangi Lietuvos žmonės, 
netekę žemės nuosavybės, 
buvo priversti apleisti savo 
gimtąją šalį ir išsisklaidė 
visą pasaulį, tečiaus pada
rytos per dvairponius mora
lės ir materialės skriaudos 
negalėjo ir šiandien negali 
užmiršti, nes tų žemių plo
tus, iš kurių susidarė dvarai 

į Lietuvoje, dvarponiai dar ir 
" 1 šiandien skaito privatine sa
ko nuosavybe. Tęčiaus, tik
renybėje. tos žemės buvo at
imtos iš Lietuvos piliečių be 
jokio atlyginimo;

j Kadangi Lietuvos valstie
čiai. bežemiai ir mažaže- 
miai, neabejotinai sudaro 
Lietuvos piliečių daugumą;

| Kadangi Lietuvos Stei
giamasis Seimas didžiuma 

i žemės 
pras
ime-

Komitetas.
Laikraščių, kurie 
musų kovai, mel

ši pranešimą per- 
Kom.

WATERBURY, CONN.
Suvažiavimo klausimu.
Lietuvos Sūnų draugystė 

savo mėnesiniame susirinki
me, laikytame 9 d. spalių, 
užgyrė Progresyvio Drau
gijų sanryšio sumanymą 
šaukti progresyvių organi
zacijų suvažiavimą ir nuta
rė tą užgyrimą išreikšti per 
spaudą, tuomi paraginda
ma kitų kolonijų progresy- 
ves organizacijas rengtis 
prie suvažiavimo.

Lietuvos Sūnų draugystė 
yra gausiai lėmusi Lietuvos 
reikalus ir turi nusipirkusi 
Laisvės Paskolos Bonų už 
‘2,500, taipgi yra narių Pro
gresyvio Sanryšio, kuris sa
vo nuveiktais dėl Lietuvos 
darbais galėtų būt ir ki
tiems pavyzdžiu. Lietuvos 
Sūnų draugystė mano, joge i 
susirišus visai Amerikos 
progresyvei lietuvių visuo
menei daug daugiau butų 
talima nuveikti Lietuvos 
abui, negu dabai*.

S. Senkus, sek r.

PHILADELPHIA, PA.
Nelaimės.

Philadelphijos lietuviai 
šiuom tarpu kenčia netik 
nuo bedarbės, bet ir nuo ki
tokių nelaimių. Taip 14 rug
sėjo Įvyko baisi ekspliozija 
Atlantic Refining Co. Oil 
Wor.ks ant Point Breezo. 
Jau iki šiol apie 14 ypatų 
mirė, o kiti sužeisti guli dar 
ligonbučiuose. Kitų negali
ma buvo nei pažinti, taip 
buvo sudraskyti ir apdegin
ti. Iš lietuviu yra mirę šie: 
M. Kulys, Raubis, M. Glė
bus, T. Kalvaitis, Bakaitis 
ir Daunis. Arnauskas dar 
serga apdegęs. Žemaitis su
grįžo trečioj dienoj iš ligon- 
bučio. Namiškiai ir žmona 
manė, kad jiems vaidinti® 
pradėjo, kuomet Žemaity 
pamatė namie. Mat buvo 
manyta, kad žemaitis yra 
žuvusių tarpe.

Kita moteris Į antrą die
ną pagimdė kūdiki po vyro 
mirčiai ekspliozijoj. Dau
guma moterų paliko su 
daug mažų kūdikių didelia
me varge. Pakol kas .dar 
komoaniia nieko nemokėjo,X V o Z
tik’ padengė laidojimo lėšas.

3 liepos buvo ten pat eks
pliozija, liko užmuštas J. 
Malkevičius.

Rugpiučio mėnesy ten pat 
irgi buvo baisi ekspliozija ir 
didelis gaisras. Buvo už
mušta kelintas žmonių. 
Kompanija nuostolių turėjo 
apie milioną suvirš dolerių. 
Dabartinės ekspliozijos 
nuostolių nėra žinoma.

Jeigu ne visi mirę yra su
rašyti arba ne visai teisin
gai pravardės surašytos, 
skaitytojai teiksis atleisti, 
nes aš tik tokias sužinojau.

Rodosi 27 rugpiučio čia 
vėl Įvyko baisi nelaimė. P. 
Mikonio orlaivis, kuris ve
žiojo pasažierius, nupuolė 
žemyn, ir užmušė lakūną, 
moterį Pušinskienę, pasa- 
žiere ir jos 9 metų sūnų. Pu- 
šinskų šeimyna tą dieną au- 
tomobilium važiavo pasiva
žinėti. Važiuojant pro Mi
konio orlaivių daržą, mote
ris užsimanė pasivažinėti. 
Vyras nenorėjo leisti. Bet ji 
pati su vaikais pradėjo iš jo 
juoktis, ir, nepaklausius, 
su vienu vaiku pasivažinėjo 
orlaivyj ir sugrįžus pasiėmė 
antrą vaiką. Kuomet antru 
sykiu jie iškilo augštyn. tai 
orlaivis pasileido nosia že
myn? Subėgę žmonės rado 
užmuštą lakūną ir vaiką, ir 
manė, kad tai tik jiedu tebu
vo. Gabaus atrado-ir Pušin
skienę dvi pėdas žemėje po 
motoru, šis atsitikimas bu
vo pirmas Philadelphijoj, 
kur moteris orlaivyj buvo 
užmušta. Kuomet jie buvo 
parengti namie, tai žmonių 
apie jų namą stovėjo net ko
ne per du skveru, visi ėjo 
pamatyti.

Miesto graborius darė ty
rinėjimą ir atrado, kad tai 
buvo lakūno kaltė. Vieni sa
kė, kad jis vos tik 30 su vir
šum valandų turėjęs prakti
kos. Kiti sakė, kad jis buvęs 
sergąs ir turėjęs širdies li
gą. Philadelphietis.

HOLYOKE, MASS. 
Prakalbos.

9 d. spalių čia atsibuvo 
prakalbos, parengtos Lietu
vos Piliečių Sąjungos vieti- 
lio skyriaus. Kalbėjo advo
katas F. J. Bagočius iš So. 
3ostono. Išsyk kalbėtojas 
gražiai apipasakojo Lietu
vos istoriją, vėliaus puikiai 
pašiepė lenkų šlėktas, iš ko 
.urėjome daug juokų. Holy- 
jkiečiai ilgai neužmirš šios 
įdv. Bagočiaus prakalbos.

Kadangi kaip visur, taip 
ir čia siaučia didelė bedar
bė, tai Paskolos Bonų par
kuota nedaug. Aukų paden
gimui lėšų surinkta $10.25, 
jž ką aukautojams tariu 
širdingą ačiū.

Darbai Holyoke’o popie
rinėse pradeda gerėti. Kal
bama, kad netrukus pradės 
dirbti pilną laiką.

Čionai randasi dvi lietu
vių pašalpinės draugijos ir 
kliubas. Seniausia ir turtin
giausia yra šv. Kazimiero 
draugija; antra D. L. K. 
Keistučio draugija, prie ku
rios priguli ir moterįs. Kliu
bas užlaiko kambarius, kur 
atsibuna visų draugijų susi
rinkimai. Nei viena iš drau
gijų nevaržo žmogaus san- 
žinės ir Įsitikinimų.

Pastaruoju laiku Lietu
vių Kliubas buvo nutaręs 
oirkti nuosavią svetainę. 
Girdėjau, kad žada pirkti 
ukrainų cerkvę, iš kurios 
manoma Įtaisyti puikią sve
tainę. Kliubo sumanymas 
pagirtinas, nes tik turėdami 
savo svetainę galėsime pa
sekmingai veikti.

Antanas Ražukevičius.

ZEIGLER, ILL.
Negražus lietuvių darbai.
Didžiuma musų miestelio o_____  _____

lietuvių jokių laikraščių ne- balsų priėmė tokią 
skaito, vien tik užsiima ka- reformą, kuri pilnoj 
vyravimu ir girtuokliavimu, mėj apgina dvarnonių 
0 pasekmės to visko būna resus; 
labai blogos. j Kadangi teikiamoji

Taip, 25 rugsėjo Augusto tuvos žemės reforma 
Gulbinaičio karčemoj susi- prieinama Lietuvos 
rinko keletas jo kostumerių čiams bežemiams ir maža- 
ir pradėjo lošti kazyromis. žemiams, nes Steigiamojo 
Tuo tarpu atėjo dar vienas Seimo didžiuma paniekino

LAWRENCE, MASS.
Lawrenc,e'o lietuvių pareiš
kimas dabartinei Lietuvos 

valdžiai.
Kuomet Lavvrence’uj lan* 

’ kėši Lietuvos pasiuntiniai, 
valdžios atstovai, pardavi
nėdami Laisvės Paskolos 
Bonus, tai šaukė, kad dabar 
Lietuva yra neprigulminga 
ir demokratiška, laisvė vi
siems! Smagu tai buvo 
mums girdėtu Bet kaip grei
tai spėjome susirašyti su 
Lietuvos žmonėmis, taip 
greit sužinojome, kad Lie
tuvoj viešpatauja priespau
da, žiauresnė negu caro lai
kais. Suareštuotieji yra mu
šami be jokio nagrinėjimo 
ir teismo. Vėliaus pasirodo, 
kad jie buvo kankinami ne
kaltai. Kas tuomet, jiems su
grąžins atimtą laike kanki
nimų sveikatą?

Taigi mes, Lawrence’o 
lietuviai, matydami, kad tie 
obalsiai, kuriuos skleidė 
Lietuvos valdžios atstovai, 
yra apgaulingi ir žinodami 
Lietuvos valdininku žiaurų 
elgimąsi su darbo žmonė
mis, reikalaujame:

1. Kad Lietuvos valdinin
kų sauvalė butų sustabdyta 
ir karės stovis butų tuojaus 
panaikintas, nes jis taiko
mas ne prieš Lietuvos, prie
šus lenkus, bet prieš Lietu
vos piliečius darbintokus.

2. Kad bažnyčia butų at
skirta nuo valstybės ir mo
kykla nuo bažnyčios.

3. Kad dvarų žemė butų 
atimta iš dvarponių ir pa
vesta bežemiams ir mažaže
miams valstiečiams.

4. Kad butų suteikta žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvė visiems Lietuvos pi
liečiams.

5. Kad Lietuvos kunigai 
neturėtų teisės būti renka-

Lie- 
nėra 
pilie-

PROVIDENCE, R. I.
Pritaria progresyvių orga
nizacijų ir veikėjų suvažia

vimui.
16 dieną rugsėjo Lietuvių 

Piliečių Pageltoms Kliubas 
nepaprastame savo susirin
kime rado būtiną reikalą 
pritarti waterburiečių su
manymui, kad butų sušauk
tas progresyvių organizaci
jų ir veikėjų suvažiavimas. 
Tam tikslui parinko komisi
ją iš dviejų narių, kuriuos 
įgaliojo parašyti į laikraš
čius savo pritarimą tokiam 
suvažiavimui. L.P.P.K. pil
nai sutinka su tuomi water- 
buriečių programų, kuris 
tapo jau paskelbtas laikraš
čiuose. Pakol bus galutinai 
išdiskusuotas suvažiavimo 
klausimas, L. P. P. Kliubas 
susilaikė nuo tolimesnių 
svarstymų linkui suvažia
vimo, bet įgaliojo nutarimų 
raštininką parašyti laiškus 
į kitas draugystes suvažia
vimo reikalu.

Abelnai imant, augščiaus 
minimas Kliubas susideda iš 
pažangių vietos lietuvių, 
kad ir neskaitlingas nariais, 
bet tvarka susirinkimuose 
yra pavyzdingiausia, ko ki
tose pašelpinėse draugijose 
r.ei su akiniais neįžiūrėtum..

Įgaliotoji komisija:
M. B. Vasiliauskas, 

Br. Simonavičius.

pieno
Lietuvė motina iš Bostono rašo:

"'Kad ji Begalėje žindyti kūdikio. Ji bandė viso
kias rūšis ir Etaižiuius pier.o, bet niekas kūdikiui 
nebuvo tinkamu iki gydytojas patarė naudot

EAGLE B R AND
( CONDENSED MILK)

Visi kūdikiai turi turėt

kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai virškino- 
si, kaip jot; pačios pienas.”

Thc Eorden Company
Borden Buildnig New York

Iškirpk šį kupcną DABAR—ir pri«iip>k ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musę knygg, KŪDIKIŲ 

GEROVE, kuri paaiškins, kaip užlaikyti į 
kudik į sveiku. Taipgi gausi maitinimo in- 
atrakcijas jūsų kalboje. 0105

Vardas .............................

Adresas

PHILADELPHIA, PA. 
Prakalbos.

24 rugsėjo Lietuvių sve
tainėje, ant Moyamensing 
avė. neva "progresyvių 
draugijų sanryšis,” geriau 
sakant "eldi eldi” kuopa bu
vo surengus prakalbas. Kal
bėjo Petrikienė iš Brookly- 
no apie išbadėjusią Rusiją. 
Kalba buvo aiški, bet kalbė
dama apie šelpimą Rusijos 
nuo bado, nurodinėjo, buk 
;ai Amerikos ir kitų šalių 
buržuazija šelpia Rusiia, 
tad ten sukelti kontr-revo- 
iuciją prieš sovietus, vie

nok sovietų valdžia žinanti 
<aip juos pasitikti. Kvailas 
juokas ima klausantis tų 
žmonių kalbų. Kuomet A- 
merika leidžia milionus do
lerių gelbėjimui Rusijos 
žmonių nuo bado ir ligų, jie 
šaukia, kad Amerika nori 
kontr-revoliuciją sukelti.

Buvo renkamos aukos 
Rusijai šelpti. Surinkta $5. 
Žmonių buvo nedaug.

Prakalbose Buvęs.



4 KELEIVIS

Dar delei Rusijos “rojaus”.
;, žodžiu, bus 

f__________ • tikras rojus. Jie taip manė,
labai pakilęs ūpas nes jiems taip buvo Įkalbėta. 

Bet ką jie ten nuvykę ra

Pereitų metų pabaigoje ir ciuose gyvens, žodžiu, 
šių pradžioje pas niusų žmo- tikras rojus. . 
nes buvo 1 
kalbėti apie Rusijos "gerbu- j 
vi.” Kur tik neprieisi būrelį do? 
žmonių, visur tik ir kalba 
kaip Rusijoj gera darbinin
kams. Kurie žino "daugiau,” 
tie kalba, giria, o kurie ma
žiau, tie tik klausosi, džiau
giasi. Kalbant apie Rusiją 
pas tuos žmones pastebima 
tokis džiaugsmas, kad. ro
dos, kvapu pritrauktų Rusi
jos "rojų” arčiau savęs ir 
juomi gėrėtųsi. Pasakyti ką 
nors priešingai nelabai kas 
■alėjo išdrįsti, nes tuojaus 
•usi pavaišintas visokiais 

komplimentais: gausi dur
nių, išdavikų, judošių ir ki
tokiu dvidešimto amžiaus 
pakvaišėlių komplimentų. 
Būdavo, jeigu nori būti bū
relyje, tai girk Rusijos ko
munistus, priešingai — turi 
trauktis.

Ir tos visos agitacijos, 
tie garbinimai Rusijos "ro
jaus" nebuvo be pasekmių. 
Tūli žmonės tapo taip užža
vėti, kad, rodos, viską tren
kti ir plaukti į "laisvą" Ru
siją.
Ir taip buvo. Atsirado lietu 

viškų "Kolumbų." kurie ma
nė atrasią "tikrąją laisvę." 
taip, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką. Šių metų pradžio
je susidarė būrys "Kolum
bų." tarpe kurių radosi ir 
lietuvių: Matijošaitis. Mi
siūnas. Urbanavičius ir ki
ti. ir "prakeikę” kapitalis
tišką šalį, sunaikinę viską, 
ką tik buvo susitaupę, leido
si i Rusiją.

Pirma, negu išvažiavo, 
laivo nemaža triukšmo. "Ro
jaus" agentai iš džiaugsmo 
nežinojo ką daryti. Kaip 
"kipšas" duše nutvėręs, taip 
jie pasigavę keletą durnelių 
išgundė važiuoti Į "laisvą 
Rusiją," dirbti delei "socia
lės revoliucijos” ir "viso pa
saulio darbininkų klesos pa- 
siiiuosavimo.” "Rojaus” 
agentai džiaugėsi, trypė, su
sirinkimus šaukė, aiškino 
žmonėms apie keliaujančių 
didvyrių pasiryžimus, saky
dami : "Neužilgo ir aš išva
žiuosiu." Kitas vėl sako: 
"Važiuočiau ir aš Į darbi
ninku šalį, bet aš jau per se
nas. Tu metų žmonėms Ru
sijoje dirbti nereikia, gauna 
veltui gyvenimą, bet tik tie. 
kurie yra dirbę dėl Rusijos 
labo, o aš jau turiu 47 metus, 
tai jau tik tris metus galiu 
būti šaliai naudingas, o_ nuo 
50 metų ten žmonės nedirba, 
tai iš kitur senų nei neįsilei-

visi

Visų pirma, ant Latvijos 
rubežiaus juos pasitiko "to- 
variščiai” ir visą "privatiš- 
ką nuosavybę.” kaip tai žie
dus, laikrodėlius, retežėlius, 
net ir drabužius atėmė, o 

j apvilko "tovariščeskomis 
rubaškomis." Visi nustebo: 

! bet iš karto manė, kad jiems 
Į tą viską grąžins. Vienok ap
siriko. Nuvežė juos i Rusiją. 
Ką jie ten pamatė? Pamatė, 

Į kad netik streikų ir "siekų" 
nėra, bet nėra nei darbo nei 
duonos (mat komunistai ai
škindavo. kad Rusijoje nėra 
nei streikų nei bedarbių). 
Pamatė, kad "rojus” nebe 
rojus, ir jame gyventi nega
lima.

Prisieina važiuoti i "buo
žių” Lietuvą. Matijošaitis, 
Misiūnas ir * Urbanavisius 
jau Lietuvoje. Parvažiavo iš 
"rojaus” be pinigų, be dra
bužių, išblyškusiais veidais, 
prisiplojusiais pilvais. Rašo 
i Ameriką savo draugams, 
kad prigelbėtų parvažiuoti Į 
"prakeiktą” Ameriką. Ro
juj negalima gyventi, nes 
nėra nieko, gi Lietuvoj ne
galima gyventi, nes visi kai
mynai pirštais rodo i "socia- 
iės revoliucijos” oficierius. 
Tai kur pasidėti? Reikia va
žiuoti Į Ameriką. Misiūnas 
vra buvęs Amerikos kariu- 
menėj ir pilietis, tai jam bus 
nesunku sugrįžti. Bet kaip 
bus su kitais?

Už visa tai tie nelaimingi, 
kuriuos pagavo tokis liki
mas, gali ačiuoti komunis
tams, Jukeliams Bekam
piams ir kitiems panašiems 
"rojaus" agentams. Reikia 
nežymėti ir tai. kad išva
žiuojant jiems į Rusiją ir iš 
Brooklyno kriaučių unijos 
tapo išviliota $500. O kam iš 
to nauda?

Draugai, pradėkim dau
giau protauti, kad vėliaus 
nebūtų gėda pasižiūrėti 
praeitį, i savo protavimą 
pagalios Į savo darbus.

žaibo Rykštė.

I

1
ir

Grįžtantiems į Lietuvą 
žinotina.

vardu

džia.”
Šitaip 

rojaus 
daugiau

žavėjo žmones tie 
agentai, kad tik 

išstūmus į "rojų.”
Brooklyno "didvyriai,” lie

tuviai, prieš išvažiuosiant 
pasidarė ne visiems prieina
mi: jie iš kalno vainikavosi 
socialės revoliucijos liau
nais, rodėsi žmonėms, kad 
jie yra daugiausia susipratę 
ir todėl ne visi su jais galėjo 
susikalbėti. Misiūnas nevie
nam pasakė, kuris norėjo 
šiek-tiek perspėti: "Tu dur
nas, tavo galvoj ne smege
nis. bet š... košė. Ten nege
rai tiems, kurie nenori dirb
ti" ir tt. Ir jie išvažiavo.

Važiuojant laivu, kaipo 
"socialės revoliucijos vadai," 
pasirodė begalo drąsas; sa
vo kambarius papuošė rau
donomis vėliavomis, ant lai
vo tuojaus pakėlė maištą, 
kad "zupė perprasta.” Tuo
jaus sutvėrė "sovietą," su 
kuriuomi turėjo "skaitytis" 
laivo valdyba. Ir taip manė, 
kad dar per vandeni važiuo
jant išgąsdins pasaulio ka- 
pitalizma, o šis ims ir su
grius. o kuomet parvažiuos 
į "rojų,” tai tuojaus. bus 
kuonogeriausia priimti: 
dirbs mažai, valgys gerai, 
teatrus lankys, caro palo-

lių metų yra sugrįžę į Lie-' 
tavą daug Lietuvių inteli
gentų, labai augštai išsila
vinusių ir prityrusių spe
cialistų, kurie kartais turi 
būti be darbo arba dirbti 
visai svetimoj jiems šakoj. 
Todėl iškyla būtinas reika
las sujungti tos dvi grupės 
—kapitalą ir iniciatyvą lie
tuviu prekybos ir pramonės 
kūrimui. Tam tikslui ir yra 
Įkurta musų Bendrovė, is- ti. 
teigusi Informacijos Biurą 
' Kūrėjas." kad jis tarpinin
kautų tarp dviejų minėtų 
grupių ir apskritai visus 
lietuvius, norinčius ir išga- 
linčius eiti i prekybą ir pra
monę Įkurdini tose šakose, 
duodant jiems rimtų, gerai 
patikrintų patarimų.

Te dėl musų Bendrovė 
nuolankiai kviečia visus sa
vo autoritetu ir Įtaka padėt 
musų Bendrovei. Lai būna 
žinotina 
tančiam 
kiečiui, ; 
pitalą, 
stačiai >

i kiekvienam, grįž- 
i Lietuvą, ameri- 

ar tai turinčiam ka- 
ar sumanymą, ar 
esančiam specialis

tu, kokioj nors pramonės ar 
prekybos srity, kad jis pri
valo kreiptis i Lietuvių In- 
formaciių Biurą ”B-vė Kū
rėjas,” kur jam nuodugniai 
suteiks visas reikalingas ži
nias ir pelengvins jam su
rasti sau atatinkamą pel
ningą užsiėmimą.

Kaunas, Laisvės Alėja 34. 
Valdyba.

Apie maistą.
žalių tcmačių prieskoniai.
Rudenyje, kuomet atlieka 

daugelis žalių tomačių, jas 
galima vartoti su kopūstais, 
cibuliais ir žaliais pipirais 
padarant gardžius priesko
nius.

Suv. Valstijų Agrikultū
ros Departamentas bandė 
s-ekantĮ receptą dėl raugytų 
tomačių:

Reikia sukapoti —
Vieną galioną tomačių, 
vieną galioną kopūstų, 
pusę galiono cibuliu.
24 dideles žalias tomates 
ir 12 didelių raudonų pipi
rų.
Viską Įdėti Į puodą ir iki 

viršaus daržovių pripilti 
vandenio, Įdėti puskvortę 
druskos ir palikti iki ryto
jaus. Ryte viską išpilti i 
maišeli ir duoti skystimui 
nubėgti. Po tam ant daržo
vių Įdėti puskvortę baltų 
garstyčios sėklų (vvhite mu- 
tard seed). Kitame puode 

reikia virinti 1 galioną acto 
ir 1% svarus tamsaus cuk
raus ir verdanti užpilt ant 
-v. kapotų daržovių. Viską 
uždėti ant pečiaus ir virinti 
15 minučių. Atėmus nuo pe
čiaus supilti į bonkas ir už
sukti.

i;

Bendrovė, kurios 
mes kreipiamės į visus ame
rikiečius, yra grynai lietu
vių įstaiga, kuriai rupi vien 
lietuvių prekybos ir pramo
nės klausimas. Musų Bend
rovė savo darbuotėj išeina 
iš to supratimo, kad Lietu
vos politinė nepriklausomy
bė niekuomet nebus tvirta, 
iei Lietuva neturės ir eko
nominės nepriklausomybės. 
Jei mes pažiūrėsime šian- 
lien i Lietuvos prekybą ir 
pramonę, tai pamatysime, 
kad mes dar toli esame nuo 
ekonominės nepriklausomy
bės. Iš priežasties žalingos 
mums rusų ekonominės po
litikos, Lietuvos prekyba ir 
pramonė yra atsidūrusi sve
timtaučių rankose, kurie 
milžinišką tų gyvenimo ša
kų pelną apverčia arba gry
nai savo asmeniniams reika
lams, arba savo tautų rei
kalams, dažnai griežtai 
priešingai musų tautai, iš 
kurios išimtinai jie tuos 
turtus išėmė, darydami tuo 
musų kraštui neapsakomą 
pragaištį ir nualinimą.

Musų Bendrovė kaip 
prieš priemonę šiam reiški
niui stato tikslą įkurdinti 
lietuvius i musų krašto pre-! 
<vbą ir pramonę. Iš Ameri-Į 
<os grįžta į Lietuvą šimtai; 
musų tautiečių, trokštančių I 
Įsikurti tėvynėj. Jie parsi-l 
veža dažnai su savim dideų 
ius kapitalus. IŠ kitos pusės slovakijos atstovas Lietu- 

iš rusų grįžta ir jau nuo ke- vai.

F. L. I. S.

r?

Pasninkas tai lenku 
išmistas-

Taip sako kun. Galeckas.
(Rašyta "Keleiviui.”)

Kunigas Galeckas, gy
vendamas Kučiūnuose, įsi
taisė ko-operatyvą ir pradė
jo su lenkais šmugelį vary- 

. Plačiai pasklydo kalbos, 
kad po priedanga : 

i operatyvo "tėvelis” 
kas gabena Lenkijon drus
ką ir javus, šitie paskalai 
kad kunigas varo šmugeli, 
pasiekė ir Seinų apskričio 
valdybą, kuri ištyrė dalyką 
ir pradėjo kalbėti, kad kuni
go ko-operatyvas turėsiąs 
būt uždarytas.

Sužinojęs apie tai kuni
gas Galeckas. parašė valdy
bai laišką, išvadindamas ją 
piemenimis ir. pareikšda
mas. kad ji neturinti teisės 
kištis i bizni, kuri veda 
"dvasiška asaba.” Tai esąs 
dvasiškas reikalas, apie ku
ri piemenis negalį spręsti.

Valdyba pasijuto užgau
ta ir patraukė kunigą atsa
komybėn. "Tėvelis” nujaus
damas, kad gali papulti bė
don, nuo ko ir "dvasiški rei
kalai” galėtų nukentėti, su
manė sau naują bizni, prie 
kuiio ir apskričio valdyba 
negalės kabintis, ir žmonės 
nekalbės, kad jis šmugelį su 
lenkais varo: jis nuvyko į 
Slavintų kaimą ir, su "dva
siškos vyriausybės” leidimu, 
pradėjo tenai statyt naują 
bažnyčią. Jis pasišaukė sa
vo gaspadines ir paliepė pri
virti subatoj mėsos vyrams, 
kurie statė naują "dievo na- y?mą.

Darbininkai buvo dar
giausia tikintis žmonės, ir 
kada pamatė subatoj mėsą 
ant stalo, nenorėjo valgyt, 
kad "nesugriešijuz." Bet 
kunigas Galeckas pradėjo iš 
jų juoktis ir pasakė, kad su- 
batos pasninkas tai lenkų 
išmistas. Lietuviai nepriva
lo lenkų papročių laikytis, 
sako "tėvelis dvasiškas,“ 
kada lenkai pasninkauja, 
tai mes turim mėsą valgyt.

Kada kunigas nutilo, vie-

i
i

f?

savo ko- 
Galec-

nas darbininkų, kuris ir ne
raginamas buvo jau pradė
jęs mėsą maumoti, paklau
sė-’

"O kas išmislijo vilijas 
pėtnyčiomis? Ar taip pat 

j lenkai?”
Kunigas pradėjo aiškinti, 

■ kad pėtnyčios nuo tada liko 
Ipas lietuvius žinomos, kaip 
lietuviai sumušė kryžeivius 
ties Žalgiriu. Tą dieną buvu
si pėtnyčia ir lietuviai ap
vaikščiodami pergalę pasni- 
kąvo. Taigi pėtnyčia esanti 

j tikras lietuvių paprotis.
Bet tas, kuris klausė ku

nigą apie pasninką, ėmė nu
rodinėti. kad kuomet lietu
viai mušėsi su kryžeiviais 
ties Žalgiriu, tai jie buvo da 

j stabmeldžiai ir jiems tuo- 
į met buvo visos dienos ly- 
' gios, ar pėtnyčia ar panedė- 
lis, nebuvo jokio skirtumo. 
Antraip vertus, žmonės ap
vaikščiodami karės perga- 

• le senovės laikuose keldavo 
i didžiausias puotas, tai ko- 
i Jei gi lietuviai butų turėję 
pasninkauti. Sveikas protas 
sako, kad taip negalėjo būti 

' ir todėl pėtnyčia taip pat 
; nėra lietuvių diena. Kodėl 
Į tad mums pasninkauti tą 
dieną dabar?

Kunigas nežinojo’ ką at
sakyti ir apleido kambarį, 
kur bažnyčios statėjai valgė 
pusryčius.

Jaunas Vaidyla.

FILOZOFIJA.
Dr. A. J. Karalius.

1 LIETUVA IR LENKIJA 
i APTARS SĄJUNGOS RE- 
į ZOLIUCIJA VILNIAUS 

KLAUSIME.
Washingtonas. — Tautų 

' Sąjungos plenumas užgynė 
j savo Tarybos rezoliuciją lie- 
j .uvių-lenkų ginče, būtent 
1 antrą Hymanso projektą, 
j nors abi lenkų ir lietuvių de- 
! iegacijos atsisakė ją priim- 
|ti. Lenkų delegacija visiškai 
atmetė antrą Hymanso pro- 

! jektą, o lietuviai priėmė an- 
hrą projektą su Lietuvos 
kontrprojekto pamatais.

Kuomet Vilniaus klausi
mas pasilieka dabar atviras, 

ir abi Lietuvos ir Lenkijos vy
riausybės turės išsitarti dėl 
Tautų Sąjungos plenumo 
rezoliucijos. L. I. B.

Kas tai yra “flu” arba 
“influenza”?

Kas tai yra "flu”? 
Ar tai kas naujo?
Ar ji pareina iš Ispani

jos?
"Influenza” panaši i už

krečiamą šalti su karščiavi
mu, galvos, akių, ausų, pe
ties arba kitų kūno dalių 
skaudėjimu, ir žmogus jau
čiasi labai sergąs. Iš dauge
lio atsitikimų apsireiškimai 
pranyksta po trijų-keturių 
dienų, ir ligonis pasveiksta; 
bet tankiai liga pavirsta Į 
plaučių, ausies arba smege- 

ų plėvių uždegimą, ir ligo-

LENKAI NENORI AP
LEISTI VILNIŲ.

Washingtonas. —Želigov-jnų x _
skis, matydamas, kad jau | nis miršta. Kartais influen- 
atėjo galas jo viešpatavimui'zos apsireiškimai neaiškus 
Vilniuje, griebiasi visokių ■ ir ligonio padėjimas neužiu- 
priemonių savo buvimą Vii-'retas. "Ispaniška” influen- 
niuje pailginti, šiomis die-'za, tai ta pati influenza, ku
riomis jis išsiuntė Varšuvon rios epidemija plėtojasi 
kapitoną Pristorą, Įtakingą' daug metų atgal. 1889-1891 
žmogų Belvedere, gauti metų epidemija prasidėjo 
naujų instrukcijų. Tuo tar- Knvn r>«rnpšta į
pu lenkų spaudai Įsakyta 
agituoti už šaukimą Vilniu
je seimo, kuris proklamuo
tu Vilniaus prijungimą prie 
Lenkijos. Be te dar Želigov
skis šaukia Vilniaus srities 
seimelių 
tetų suvažiavimą seimo rin- 
kimams pravesti. Manoma, 
kad Varšuvos valdžia for
maliai nesikiš, bet faktinai 
rems.

Kynuose ir buvo parnešta
Rusiją, kur buvo vadinta 
"kiniška influenza." Iš Ru
sijos ji perėjo per visą Eu
ropą. ir ten ji buvo pavadin
ta "rusiška influenza.” O 
kuomet pasiekė Suv. Valsti- 

vykdomujų komi- jas. tai buvo vadinama 'eu
ropinė influenza,” ir paga
lios kuomet persikėlė per 
Ramųjį okeaną į Japoniją, 
buvo vadinta "amerikoniš
ka influenza.”

Influenza lanko šia šalį 
jau nuo 1647 metų. Pirmu 
syk ji buvo čionai parvežta 
iš Ispanijos. Vėliaus liga 
daugeli sykių atsikartojo. 
Per 1889 ir 1890 metus liga 
buvo išsiplėtojus po visą ci
vilizuotą pasaulį. Trys me-

L. I. B.

ČEKOSLAVLJOS ATSTO
VAS LIETUVAI.

Washingtonas. — Spalių 
4 d. Lietuvon atvyko Čeko-

tai po tam ji vėl atsirado. 
Abu kartu ji buvo pasiekusi 
ir siautė po visas Suv. Vals
tijas.

Nors liga tapo praminta 
"ispaniška influenza,” bet 
tyrinėjimai parodo, jog ne 
Ispanijoj ji kilo.

Mes žinome, jog keletą 
metų prieš pereitus metus 
Suvienytose Valstijose buvo 
nepaprastas jos siautimas. 
Bet kadangi visuomenė bu
vo užsiėmus karo reikalais, 
tai nedaug kreipta domos Į 
ją. Tik kuomet epidemija 
pasirodė baisioj formoj Bo
stone, rugsėjo mėnesi, 1918 
metais, sujudino visuomenę.

Jei žmogus suserga influ- 
onza. tai suserga ant syk. 
jaučias silpnas, skauda 
akis, ausis, galvą, nugarą, 
rilvą arba ir visą kūną. Dau
gelis ligoniu jaučia galvos 
svaigimą, kitus vemt verčia, 
kitus šiurpuliai purto, ir 
tuoj po tam pradedama kar
ščiavimas ir karščio laipsnis 
kyla iki 100 arba 104 laips
nių Fahrenheito. Pulsas iš 
palengvo plaksi.

Ligonis atrodo sergąs. 
Akys arba vidurys akies vo
ko krauju pasruvęs. Ligonis 
kosti. Apsireiškimai lyg pa
prasto šalčio, bet ligonis at
rodo ir jaučias labai nesvei
kas. * < ėf

Paprastai karščiavimas 
pasilieka apie tris arba ke
turias dienas ir ligonis pa
sveiksta. Influenza sergan
tieji miršta, kuomet liga 
pavirsta i plaučiu uždegimą.

F.L.I.S.

Thomas Hobbes. : supratimo negalėtume turė- 
Garsusis Bakonas davė ąP,e

pradžia naujam tyrinėji- . Sul>? Hobbeso protas, 
mui. naujai metodai, bet aB-s?X - ’ re~
kios sistemos nepagamino. ^Itatils f,ul.nes
— 1 - npzumirvc Kiekvienas vei-

......Č*S proto yra tiktai 
, transformuotas jutimas, ir 
i patsai jutimas tai tiktai 
:efektas materialių daiktų, 
j kurie padaro išvaros į juti
mo organus ir į protą.”

Musų prote, Hobbes sako, 
visada yra vaizdų išlaukinių 
daiktų. Tai musų idėjos arba 
imaginacija. Nors jausmai 
suteikia protui suopročių 
iv ba vaizdų, tie vaizdai nė
ra tas pats, ką ir daiktai. 
Mes gauname tiktai daiktų 
Įspūdžius, 
musų, žinoma, kitokius. Čia 
matosi Descarteso Įtaka.

Imaginacija tai tiktai 
nuolatos silpnyn einantis ju
dėsis, kuris pagamina juti
mą. Judėsis nyksta, nyksta 
ir imaginacija. "Imaginaci- 
ja todėl yra ne kas kita, 
kaip tiktai nykstąs juti
mas." Tas pats ir atmintis: 
jausmai sujudina proto me
chanizmą, mes tada turime 
idėją arba supratimą kokio 
nors daikto; judėsis nyksta, 
supratimas nyksta, virsta 
atmintimi, ant galo visai iš
nyksta... Hobbes pastebėjo, 
kad viena idėja rišasi su ki
ta. kada mes dažnai mąsto
me tai ir taip, kaip materia
linių aplinkybių (viduje mu
sų) esame verčiami. Hobbes 
pasako, kad mes negalime 
suprasti nieką, kas vadina
ma "begaliniu.” "antgamti
niu.” Protas tesiskaito tik
tai su materialiniais daik
tais ir apsireiškimais. Gali
ma "tikėti,” kad yra kas 
nors nematerialio — dvasiš
ko ir tt., bet Įrodyti negali
ma.

Nieką nėra savaimi gtert» 
ar bloga. Tau šis geras, man 
blogas. Musų priedermė 
jieškoti to, kas malonu, 
smagu, vengti to, kas nema
lonu, skaudu. Musų pagei
davimų tikslas tad bus sma
gybės jieškojimas. Geras — 
smagybė, blogas 
mas. Tad. žmogau, jieškok 
smagybės, o busi teisingas, 
geras. Gamta liepia žmogui 
daryti viską, kas jam sma
gybę suteiks, nežiūrint kitų 
skausmų... Tiesa tai vartoji
mas musų gamtinių jėgų 
sulyg proto nurodymų, o 
protas mokina daryti viską, 
kas gali suteikti užsiganė- 
dinimą. žodžiu, galingas 
yra teisingas.

(Toliau bus)

neplaniniu. • . ••
Bakenas tiktai parodė, kur i •za5/1O6>’ 
teisybės jieškoti ir kaip ją amas 1 
rasti. Atsirado daug žmo-į 
nių, kurie bandė padaryti] 
sistemą, bet nesisekė, pakol * 
neatsirado tam darbui tin
kamas protas,—tai Hobbes, 
karštas Bakono garbinto
jas ir vienas žymiausių ra
šytojų 17-to šimtmečio.

Skaitytojas, tikiu, atsi
mena, kad Bakonas ištrau
kė filosofiją Įš bažnyčios 
tėvų nasrų ir tik tai paskai- 
:ė teisinga, ką mokslas 
(gamtos mokslas) gali tin
kamai Įrodyti. Bakonas, 
kaip matėm, apvalė filoso
fiją nuo tų prietaringų ker
nų, kuriomis scholastikai 
a taip rūpestingai apželdė.. 
Bakonas nuplėšė maskas vi
siems tų laikų Rasputinams, 
sėt neturėjo laiko tvarką 
ladaryti. Hobbes pasiėmė 
Bakono pradėtąjį apvalymo 
įuo prietarų darbą toliau ; 
varyti.

Thomas Hobbes gimė ba- 
’andžio 5 d., 1-588 m. Mal- : 
nesbury miestely. Mokino- , 
si Oxforde, paskui apvaži
nėjo Franci jų ir Italiją: su
sipažino su Bakonu, Lord 
Herbert, Ben Johnson. Gas- 
sendi ir Galileo. Nuo šitų i 
vyrų jis daug ko išmoko. Jo . 
svarbiausi veikalai "Human 
Nature,” "Man" ir tt., 1651 
m. pasirodė jo "Leviathan" 
r sujudino visą Angliją, 
-pač bažnytininkus. Parlia- 
mentas uždraudė tą knygą 
lardavinėti.

Vieni bijojo Hobbeso, kiti 
galvas prieš jį lenkė, tre
lėms norėjosi jį "vandens 

šaukšte prigirdyti.” Vienok 
ai butą žmogaus galingo 
moto. Ir veik niekas nedrįs
tų — net jo priešai — jį prie 
paprastų mirtininku pri
skirti. Autorius Historia 
Rhilosophiae p. Lev/es sa
ko: "Bešališki protai visa
ta Hobbesą priskirs prie di
liausių Anglijos rašytojų: 
r mes suprantame, kad 
rašytojas tai ne kalbos, bet 
-sinties mistras. Jis gilus ir 
tiškus, galingas ir gyvas. Jo 
stilius puikiausias: 
kaip kristalas.”

Jis buvo vienas tų galvo
siu, kurie nebijo teisybę pa
sakyti ir tada, kada jiems 
pavojus gresia, ir tada, ka
ta ir dauguma eina prieš 
‘uos. Jis skelbė tai, kas, jo 
nuomone, reikėjo skelbti

Jo filosofija, trumpai su
glaudus. bus šitokia. Bako- 
las skelbė, kad tiktai patir
tis yra šaltinis visos musų 
žinijos. Hobbes stoja ant ši
to pamato, ir aiškiai pasa
ko, kad pajautimai yra tik
rasis (vienintelis) šaltinis 
visos žinijos ir minties. Jo 
filosofija linksta prie mate
rializmo. Jausmai mums 
duoda supratimo apie tai, 
tas yra materialus ir ka
dangi jausmai tai vieninte
lis pažinties šaltinis, todėl 
materija yra vienintelė re
alybė (tikrenybė), o ką mes 
suprantame arba matome, 
mes suprantame tiktai tai, 
kas mums išrodo, kad eg
zistuoja — ir tai yra tiktai 
dalis materialinės visatos. 
Musų jutimas yra kriterija 
visokios teisybės ir realy
bės. Todėl mes turime rei
kalą tiktai su kūnais; dau- 
giaus nieką negalime žinoti, i_____
Hobbeso filosofija mus mo- irimams, 
kiną visko, kas rišasi su kū
nais, bet jis prie kūnų pri- Valstijose užmokėtų Pana- 
skaito ir protą arba dusią, mos kanalo budavojimo iš- 
Viską, apie ką turime kokį laidas Į du metu, 
nors supratimą, 
iš savo jautimų 

'juos. Be jautimų

kiekvienas iš

tyras

skaus-

SUVIENYTU VALS1TIJŲ 
IŠLAIDOS DĖL GAISRŲ.

Suv. Valstijų gaisrų išlai
dos tokios didelės, kad jeigu 
jos butų išmainytos į centus, 
tai apjuostų vienuoliką sy
kių žemę ir skersai Suv. 
Valstijas.

Suv. Valstijų gaisrų išlai
dos užmokėtų tautišką sko
lą (prieš pasaulinį karą) į 
keturis metus.

Prancūzai apie mus, ame
rikiečius, sako sekančiai:

"Jie galingi statytojai ir 
galingi degintojai” Ir tas 
teisybė.

Suv. Valstijose gaisrai 
kaštuoja 8500 kas minuta.

Ir per pereitus dešimts 
metų, apskritai paimant, 
gaisru pragaištis padidėjo 
iki 68.59 nuoš. Gyventojų 
padidėjimas 20.67 nuoš.

Delei neatsargumo šis 
kraštas praleidžia $450,000,- 

' 000 kas met gaisrų išnaiki-

Gaisrų pragaištis Suv.

gauname: Daugiausia moterįs ir 
arba per vaikai gaisru aukos.
mes jokio F. L. I. S.
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KELEIVIS

H“KELEIVIS
GflUAUSIS DARBO ŽMONIŲ 

LA1KRAATIS
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje :
Metama ............................. 12.00
Pusei metų ......................... $1.25..

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

piant j Redakciją, rašykit šitok 
adresą:

"KELEIVIS“
2S5 Broadwav. So. Boston, Mass.

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ ! 
ŽINIAI.

Šiuomi pranešama Škoti
jos lietuviams, kad M. Stan- 

____.................. „ .... kevičius yra "Keleivio," 
Amerikos amba-'Visu.omet. turėkit baksuką ^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 
B, Dymecks Land, Wishow, 
Craigneuk, Scotland. (43)

ITALIJOS DARBININKAI nirnu jus patirsite, kaip rei- 
PROTESTUOJA PRIEŠ

AMERIKĄ.
Romos darbininkai įtaisė: 

anądien demonstraciją i 
nuėjo pas 
sadą užprotestuoti dėl Sacco namie, taip kad reikalui at- 
ir Vanzetti, kurie Amerikoj sitikus visuomet galėtumėt 
buvo nuteisti miriop ir da-ĮJ? pavartoti, 
bar laukia kalėjime mirties. I---------------------------

—FAKTAI APIE LIETUVĄ
areštavo.

kia skalbti įvairias drapa
nas ir kitus namų dalykus. 

^Nueikit savo krautu vėn
ir šiandien ir paprašykit FAB.

REIKALAVIMAI.
KEIK ALI NGI 1NTEL1GEM AI
Norintieji padidint savo alginę spė

ką. Klausk pas: (Pd43)
J. B. Yuknelis 

Vienybė Pub. Co., Ine.
193 Grand st., (Box 143) 

Brooklyn, N. Y.

REIKALINGOS DM MERGINOS 
BARBERES. viena mokintis, o antra 
mokanti barberiaut. Taipgi reikalin
gas vienas vaikinas. Atsišackit greit.

Barbens
705 Alain st., Cambridge, Mass.

i

KAS NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
avo Namus ar Karmą tegul atsišau

kia pas mane. Pirkėjai formų atva
žiuoja pas mane iš visų šalių Ameri
kos ir Kanados. Karmos Mass., ir 
Conn., valstijose yra geriausios už 
lai, kad randasi daugybė fabrikų. , 
Gromatas prašau rašyti lietuviškai ar' 
A-nkiškai. (42) .

J. F. R1CHARD

Visokios žinios.
BOLŠEVIKAI VALO 

SAVO PARTIJĄ.
Rusų bolševikai pamatė, 

kad į jų partiją yra prisi- 
skverbusių visokių elemen
tų: vagių, plėšikų ir, svar
biausia, visokių buržujų. 
Todėl dabar bolševikai susi
griebė ir pradėjo valyti sa
vo partiją, be pasigailėjimo 
išbraukdami tuos, kurie įėjo 
į partiją dėl karjeros ar 
duonos kąsnio. Dabar bolše
vikai sako: "Reikia musų 
partiją pervarytieji- ugnį”.. 
Bolševikai mano, kad išva
lius partiją nuo nereikalin
gu elementų, sutvirtėsianti 
sovietų valdžia. Įdomus yra 
tas dalykas, kad rusai bolše
vikai nežino ką daryti su 
tais bolševikais, kurie yra 
ne rusai, o latviai, lietuviai, 
čuvašai, votekai, buriatai, 
uzbekai ir kiti. Anot "Pray- 
dos” laikraščio, tie kitatau
čiai bolševikai daugiausia 
bolševikų partiją supranta 
praktikos atžvilgiu ir po se
novei jie neatsižadą savo 
tautybės ir net prisilaiką sa
vo religijos.

-
Ar žinai, 

dabar stovi
Ar žinai, 

plebiscitas ?
Ar žinai, kas dabar valdo

skaitytojau, kaip 
Lietuvos rubežiai? 
kur dingo VilniausFARMERIU ŠEIMYNA

NUŽUDYTA.
Kanadoj, netoli Montrea-■

io, tapo nužudytas farmerys Klaipėdą?
Batūra su savo sena žmona. į Ar žinai pilna Lietuvos sutar- 
Kaimynai rado juodu negy- tj su Sovietų Rusija? 
vu savo namuose, Žmogžu-Į -----
clystė buvo papildyta matyt 
plėšimo tikslu. Anksti rytą Respublikos Istoriją.
žmonės matė einant nuo tos čia rasi visus faktus, prade- 
farmos tūlą Tomačuką. Po- dant nuo 1905 metu Revoliuci-

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos

Hcija jį suėmė ir jis dabar jos įr baigiant šiomis dienomis, 
sėdi tardomas. Kaip užmuš
tieji, taip ir areštuotasis yra 
galicijonai.

_________

i PRAN EŠIMAS M ATER- 
BURIO N. E. W. A. NA

RIAMS.
i N. E. W. A. Lietuvių Sky- 
! l iūs 3 spaliu susirinkime nu
tarė paskelbti per laikraš
čius, kad nariai, kurie netu- 

i ri darbo, yra paliuosuoiami 
! nuo mokesčių ir kviečiami 
; dalyvauti susirinkimuose.

Draugai, nors laikai sun
kus, bet nereikia išsižadėti 
organizacijos, nes organi
zuotiems ir su bedarbe leng
viau kovoti, todėl neapleis
kite unijos.

Sekr. A. Kontautas.

Lietuves Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
siu dienų ir parodo, kai o gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kai'.’ yra d.a pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius

PARDAVIMAI.
I

P ARSI D t ;>:• I hANARKOS
Gražiui gieda dieną ir naktį. Ateik 

ir išgirsk giedant. (42)
\Vm. Widgi nis

1444 N. Orkney st., Philadelphia, Pa

AK IŽDIRBi $45 AR $7o l 
S \ V AITE?

Jei ne, tai rašyk mums laišką tu >- 
-. . ----------------- - , jaus, o mes pasiųsime informacijų.

33 Canal st., So. Iladlej’ tūlis, Mass I Musų perstatvtojai uždirba nų> X45 
------------------------------------------------------ -  I iki $70 į sąvuite komišinu ir dar mo-

PARS1DI ODA PAVEIKSIĄ kam algą gabiems vyrams. įdėk inar-
STl BIJĄ. kės atsakymui. (42)

Išdirbta per 15 metų. Parduoda _ MASHKEN and Co.
odei, kad savininkas važiuoja i Lie- 4509 So. Ashland avė, Chicago, III. ,

LDLD. CENTRO VALIA BOS 
ADRESAI:

J. S. Prusalaitis. pirmininkas
943 Bank S t., Vv'aterbury. Cenn.

J. M. Buchinsky. sekretorius
52 Glenwood avė., 

Bingharnton, N.
K. Liutkus, iždininkas

Great Neck L. I., N. Y.

Y.

I*ATSIDUODA BARBERNE

Lietuviais ir lenkais apgyvento:; 
vietoj, biznis išdirbtas gerui per Iv 
metų. Pardavmo priežastis — savi
ninkas važiuoja i Lietuva, Delei pla
tesnių žinių kreipkitės laiškais.

S. T. Voberk
375 Washington st., Cambridge, Jlass 1122 S.

Į’ARSIDUODA ATLIEKAMI 
. RAKANDAI.

Du dideli valgomieji rialai ir 2 pe
čiai, vienas verdamas virtuvei, o ant
ras šildomas gazinis. (.alima nupirkti 
pigiai ir po vieną daiktą. (43)

J. Loni.su.'gis
2nd st., Philadeiphia, Pa.

Pajieškojimai

Į

i

k
Aš, Elzbčta Gelažienė, pajieškau ; 

savo vyro Antano Gelažio, iš Lietuvos 
paeina Suvalkų rėdybos, Kalvai ijos 
parapijos, Menkupių kaimo. Atvažia
vo į Amerika 1913 metais ir paskuti
nių laiku gyveno Nanticoke, Pa. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
žinote malonėkite pranešti, už ką bu
siu labai dėkinga. Aš esu atvažiavus 
į Ameriką 7 liepos, 1921 m. ir gyve
nu Nevv Britain, Conn. (43)

Elzbieta Gelažienė
26 Star st., Nevv Britain, Conn.

ir valsčius, jos rubezius ir visas dukrelę 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš pykinimo

SCENOS MĖGĖJU DOMAI!
Idant tinkamai perstačius teatro 

veikalus, reikia įsigyt tinkamos sce- 
nerijos. Reikalaujantiems patarnau
siu! sąžiningai. (42)

JONAS STOCKUS
Diman Voc'itional Schc d

Fall River, Mass.

KIEK PABĖGĖLIU BEI 
TREMTINIŲ SUGRĮŽO Iš 

RUSIJOS.
Į Lietuvą ligi šiol sugrįžo 

iš Rusijos apie J50,000 žmo
nių, o dar žada arba rengia
si važiuoti apie 100,000. Pas
kutinis sugrižėliu ešelonas, 
spėjama, ateisiąs 1923 m.

I

LATVIU SĄLYGOS 
RUSIJAI.

Latvių Raudonojo Kry
žiaus pagalbos komisijos po
sėdis, kur dalyvavo visuo
menės organizacijų ir mažu
mų atstovai, vienų balsu nu
tarė, kad pagalba Rusų ba
daujantiems reikalinga tei
kti, bet tik su sąlygomis, ku
rių įvykdymą turi laiduoti 
Tarybų vyriausybė.

Sąlygos šios:
1. Aukų gabenimas Rusi

jos gelžkeliais ir kelias pa
galbos komiteto darbuoto
jams nemokamas.

2. Aukos iki jų išdalinimo 
lieka Latvių Raudonojo Kry 
žiaus įgaliotinio nuožiūroj.

3. Pagalbos komiteto dar
buotojams laiduojama pilna 
neliečiamybė ir laisvas važi
nėjimas Rusijoj.

4. Einant taikos sutarti
mi. turi būti demobilizuoti 
visi Latvijos piliečiai dar te
besą raudonojoj armijoj ir 
paleisti visi Tarybų Rusijos 
įstaigose tarnaują valdinin
kai, Latvijos piliečiai.

5. Iš kalėjimų turi būti 
paleisti visi Latvijos pilie
čiai, pasodinti ten priešin
gai taikos sutarčiai (Tokių 
yra apie 400).

Aukų rinkimų diena, kuri 
buvo nustatyta rugsėjo 23, 
nutarta nukelti iki bus-gau
tas teigiamas atsakymas iš 
Tarybų Rusrjos vyriausy
bės.

NAUJAS "KELEIVIO” 
KNYGYNO KATALIOGAS

"Keleivio" Knygynas da
bar išleido naują kataliogą, 
kur yra surašytos visos ge
riausios lietuvių kalboje 
knygos. Kas nori tą katalio- 
ga gauti, tegul parašo "Ke
leivio" administracijai laiš
ką ir gaus jį dykai "Kelei
vio" Knygynas yra didžiau- 
sis ir turi susinėsimų su vi
somis lietuvių spaustuvėmis 
Amerikoje ir Lietuvoje. To
dėl kokios knygos yra tik iš
leistos, visas galima gauti 
"Keleivio" Knygyne.

’ sekamų skyrių:

I.
1. Per revoliucijos ugni.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis. kuriame jisai prirodi-! 
nėja, kad caras yra Dievo patep-’ 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griūva.
II.

5. Klerikalai ruošia monarchi
ją Lietuvoje.

6. Vyskupo Karevičiaus kelio
nė pas Ludendorfą.

7. Karevičiaus išdavystę re
mia visi kunigai.

8. Klerikalai kviečia von Ura
chą ant Lietuvos sosto.

9. Mokina Urachą "Tėve Mu-
sų.” . į

10. Vokietijos revoliucija iš
blaško klerikalų pienus.

III.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12.

į

13. 
lika.

14. 
tucija.

Aš, Antanas Belevičia, pajieškau 
savo moters. Ji mane apleido 11 d. 
rugsėjo, 1921 m. Išvažiavo su Juozu 
Gustaičiu, pasiimdami 4 mėnesių 

ę ir visą mano turtą. Ji turi 
ant kairės rankos du ženklu nuo nu- 

> ir su kupra, o Gustaitis 
turi ant nosies anglies sumuštą mė
lynę ir užpakaly dešinės ausies gu
zą. Kas patėmytų tokią porelę, mel
džiu greitu laiku man pranešti, už 
kr busiu dėkingas. (42)

Antanas Belevičia
Box 16, Elizabeth. Pa.

ANTANO
6 metai at-

Pajieškau gero KRIAUČiAUS 
lis gali dirbti visą darbą 
nes ir vestes. Geram kr 
alga. Darbas visados.

Pajieškau savo draugo 
7ALAČKOS. su kuriuo
gai dirbau New Britain, Conn. Girdė
jau. kad gyvena Broekione, Mass. 
Meldžiu pačiam per laišką arba ypa- 
tiškai pas mane atsišaukti. Mano ad
resas: K. Norkevičia

211 Main st., Gardi: er. Mass.

Pajieškau savo tikro brolio Mikolo 
; Kubtr, paeina iš Kauno rėdybos, Pa- 
i nevėžio apskričio, Ramygalos vals
čiaus, Koršės kaimo. Per pastaruo
sius 20 metu nežinau kur jis gyvena. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie jį 
•žinote man pranešti, už ką busiu la
bai dėkingas. (43)

Mr Thony-Kubar
3370 Roosevelt avė., Detroit, Mich

Lenkai užima Vilnių.
IV.

Lietuva apskelbta įespub- pavieto, Untelgės kaimo. .Meldžiu at- 
j -ts Š ~7“

Laikinoji Lietuvos ko.nsti- nešti, nes tunu labai svarbų reikalą.

"Pajieškau brolių -Jono ir liapoio Je- 
sinskų ir Anupro ir Kazimiero Bite
lių, paeina iš Kauno rėdybos, Zarasų 

j sišaukti arba kas apie juos žino pra- 
1 rw>č+i turiu cvarhn raikai*:.
Antrašas: Mr. P. Jauniškis
351 Magnus avė., Wintiipeg Mann., 

Canada.

Nepaprastos
Lenktynes

KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI 
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.

Kiekvienas, kuris tik gaus ' Keleiviui” ber.t vieną naują 
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ 8.50 vertės 
knygų iš "Keleivio” kataliogo. Kuris bus paskelbtas "Kelei
vyje” Lenktynėms pasibaigus.

BE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
YRA SKIRIAMOS

TRYS EXTRA DOVANOS!
1—KAROI IO MARKSO ”KA?iTALAS”

ir kiti jo raštai. Paaiškinimu apie šį veikalą turhut 
nereikia. Tai yra mokslas apie visuomenės surėdy
mą ir žmonijos kovų už būvį. Tris dideli tomai, ap
taisyti dailiais auksuotais apdarais.

Į1

Lietuvišką katalogą dykai
Jei manote atidaryti krautuvu, pirmiaus 
atsišaukti į musu Bendrove, gausite in
formacijas.

\Vaterbury Mail Corporation
502 Wilson St IVaierbury, Conn.

APTIEKA
BALTl.MOREJ.

Atidarau naują aptieKą, ku
rioj užlaikau visokias žoles, 
šaknis, kvepiančius muilus, 
perfumus ir tL 
Receptus sutaisau 
giai ir teisingai, 
per 20 metų.

PETRAS SINUSAS 3
724 \\. Baitimore St., fl
BALTIMORE, Md. |

labai atsar- 
Praktikuoju 

(44)

£
?.

TIKRA ŠEIMININKĖS 
BŪTINYBĖ.

Kiekvienai merginai ir 
moteriškei, kuri mėgsta 
švarias drapanas ir skalbi
nius, FAB padės užlaikyti 
tą švarumą be didelių pas
tangų iš jos pusės. Pavargu
siai merginai, kuri parėjus 

i vakare namo nori išsiskalbti 
savo šilkines pančiakas, pir
štines ir kitus dalykus, FAB 
bus tikras draugas.

Šitą produktą dabar tik 
ištobulino Colgate and Com- 
pany firma, ir moterims ji
sai yra tikra palaima.

Tas naujas produktas va
dinasi FAB. Plonoms dra
panoms reikia tik paimti 
bliudą ir įberti tų milteliu. 
Trinti drapanų visai nerei
kia. Duokit tiktai FABUI 
įsigerti į justi ja kūtes, šilki
nius marškinius, šilkines 
pančiakas, naktinius marš- 

j kinius. Manketus, vilnonius 
j audinius ir kitus dalykus, o 
purvas tuojaus pasileis.

Nereikia bijotis, kad dra
panos nusišertų. FAB nepa
žeis jų kokybės. FAB pada
rys fes tokias šviežias ir 
švarias, kaip kad jos butų 
visai naujos.

įmesk šaukštą-kitą FABO 
į bliudą, ipilk karšto van
dens, ir jis tuojaus sutirps. 
Jus stebėsitės, kaip greitai 
švelnios jūsų drapanos bus 
išvalytos.

Kitoj vietoj šiame laikraš
tyje šiandien jus matysite

i
i

♦

KIVIRČAI TARP SUGRĮ- 
ŽĖLIŲ ŽMONIŲ.

Kai kurie sugrįžėiiai iš 
Rusijos manė rasią savo bu
tus arba krautuves Kaune, 
kur jie prieš karą gyveno 
arba dirbo, niekeno neužim
tus. Tečiaus atvažiavę pa
matė, kad jų butai, krautu-'dideli FABO apgarsinimą, 
vės kitų žmonių užimtos, to- Perskaitykit jį ir perskaity- 
del dėl tokios "neteisybės" (k't visus kitus FABO apgar- 
sugrįžėliai visiems skun- sinimus, kurie bus vėliau 
džiasi. spausdinami. Iš tų apgarsi-

V.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb- gryveno Chicagoj. Mieias broli meldžiu 

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo

rinkimas.

I Aš. Anna Satinskaitė, pajie&kau 
savo brolio Adomo Salinsko, paeina iš

| Lietuvos Kauno red.. Krekenavos vai.,

atsišaukti, turiu svarbų reikalą. Jeigu 
kas apie jį žinot meldžiu pranešti ant:i

I 
susi-

VI.
20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti įstatymai. ;
22. žemės reformos įstatymas.
23. 

civmo
24.

cija.

Namu ir kambarių sam- 
istatymas.
Nauja Lietuvos konstitu-'

IVII.
Karė su lenkais.
Rusai išveja prošepanus

25.
26.
Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos

kariumenę. į
28. Želigovskis užima Vilnių. .
29. Želigovskis puola ant

Kauno. į
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai į pagalbą. I
31. Želigovskis sumuštas ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi-

bais. i
33. Sutrauka smulkesnių mu

šiu. !
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.

1S

VIII.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietu va^tgau na Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Vist šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Knyga parašyta tokia lengva 
ir gyva kalba, kad skaitai ir nori.

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiii tiktai 
S1.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio” Redak
cijai pinigus, ir tuoj šitą veika
lą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS”
255 Broadivay, So. Boslon, Mass.

šito adreso: " (43) v
Anna Satinskaitė I p

18 Andrewsvi!le. IVatervliet, N. Y. • 
----------------------------------------------- ---- - Į A 

Aš,- Ona Kasparaičiutė, pajieškau p 
savo draugų Monikos Jociukes ir Jo- 
no Jodžio, apie 20 metų yra Amerikoj, į 
is Lietuvos paeina Kauno rėdybos,!.(j 
Raseinių apskričio, Šimkaičių vals-1 k 
čiaus. Pašilinės kaimo. Tunu svarbi 
reikalą, bet nežinau kur gyvena, 
džiu, kad atsiš-uktumet.

Ona Kasparaičiutė 
673 Rakoįvay — Parkway 

Brooklyn, N. Y.

• Pajieškau brolio Juozo Budrevi 
čiaus. Nuo 1913 iki 1915 metų jis.: 
gyveno Argentinoj, o putam išvažia 
vo Australiją. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie jį žinote praneškite, už 
ką busiu kibai dėkinga. ?4es nuo 1916 
metų buvom išheg? į Rusiją ir sugrį
žom iš ten 191 s m. labai suvargę.

Marijona Budrevičiutė 
Radviliškis, Šiaulių gatve Nr. 63, 
Šiaulių apskr., Kauno red., Lithuania.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedirnui merginos 

arba -našlės, kuri sutiktų imti laisva 
šliubą. Norinti apsivesti lai atsišau
kia prisiunčiant paveiksią. (42) 

G. A. Girdis
3250 Hubbard avė., Detroit, ?<Iich.

Pajieškau apsivedirnui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 25 iki 35 m. 
senumo, be skirtumo tikėjimo, laisva 
ar katalikė; aš turiu farmą. Katra 
myli gyvent ant farmų, lai atsišaukia 
prisiunčiant ir savo paveiksią, kurį 
cnt pareikalavimo sugrąžinsiu ir at
sakymą duosiu kiekvienai. Vaikiną 
meldžiu nerašinėti. (42)

R. S. N—Ii
R. F. D. 1, Wooastock, VL

Pajieškau apsivedirnui merginos 
arba našlės be vaiku, nuo 20 iki 27 
metų amžiaus. Aš esu 28 metų vaiki
nas, 5 pėdų ir 5 colių augščio, turiu 
gerą darbą ir visadadirbu. Kuri no
rėtų apsivesti ir laimingai gyventi, 
malonėkite prisiųsti savo paveikslą. 
Atsakymą duosiu kiekvienai ir pa
veikslą sugrąžinsiu.

Joe Dūda
General Delivery, Detroit, Mich.

Kv.r seniausia. 
Ten geriausia.

Tų raštų yra 1G 
audeklo apdarais, 
svarbiausis doku-

BALTIC STATĖS BANK

II—STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo 

. Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
vų kalbos, žodis-žodin surašytos.

tomų, ir visi apdaryti po stipriais 
su auksuotu antgalviu. Tai yra 
mentas Lietuvos istorijai.

III—PILNA GEOGRAFIJA
arba mokslas anie žemės paviršių ; tai yra aprašy
mas Įvairių šalių ir jų gyventojų, kainų ir upių, saus- 
žemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk
suotais apdarais apdaryta.

Kas prikalbins "Keleiviui” daugiausia naujų skaitytojų ir 
y isivs už juos pinigus, tas gaus I-mą dovaną. Antras dau
giausia prikalbinęs skaitytoju gaus IT-rą dovaną. Trečias 
iš eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertės knygų.

LENKTLNĖS TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS 
PASIRODYMO KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.

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

Pirmasis ir v lenmtėlis Tik tai Lietuviu Bankas 
Rytinėse Valstijose

V-

l‘ę

I •!I t
i

IT)
Aš, Domininkas Andriunas, 37 me-(y 

’ų senumo, norėčiau gauti sau mota- d 
ri tarpe 3o ir 35 metų senumo. Aš J) 
esu našiys, turiu Lietuvoj gera CT- * 
venimą. Norinčios apsivesti atsišau- ij! 
kitę greitu laiku.

Domininkas Andriunas
1M Fisher st., Pontiac, Mich

lifIL

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 butų 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 NUOšIMCIAMS ir gau
ti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas 
mėnuo, LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIC STATĖS 
BANKA per paštą, Money Orderiais arba banko čekiais.

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

PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS
bonus ir išmainome paskolos bonų* kuponus.

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH A VĖL, NEW YORK. N. Y.

SENIAUSIA

flQ6fiburfl 
VIENYBE

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini- 
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.

5 H S
Pinigus siunčia i Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garautuoja, 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.
S ■ S

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

.Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

S S
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juoku skyrių 

"TARKA” 
AMERIKOJE S3.50 MET. 
LIETUVOJE ............... 4.50

g H S
Pirkite ”Vieny'bčs” Ben
droves šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
' u ■ ’ •

Užlaiko dideli kuygyn: 
kur galima gauti 

šokių knygų.
VI-

Reikalaukite platesnių ii 
formacijų apie viską, r: 
šykito mum- laiškus, re 
kalauk.ite musu pinigini 
kurso ir knygų katalog7,

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIflN 
VIbNYBE PUBL. Go.

193 Grand St. vv 
BrooKhjn, N. y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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6 KELEIVIS

Lja I n DCIVAI Al sumanymas taip tikslin- 
♦ U. L’ !/• KElnALAl. kad jos už ji tiek daug 

triukšmo kelia.
Tik sykiu trenkė jis kuju 

jstalan ir suriko: "Sustokit!” 
Delegatės nusigando ir 
kiekvienai kilo klausimas: 
kas čia pasidarė? — ar mu- 

•su sumanymas netinka
mas?

Kuomet salėje pasidarė 
1 ramu, pirmininkas, sako: 
"Pakol leisiu ši sumanymą 

: per balsus, aš noriu žinot, 
kaip mes kates apskamba- 
luosime ?

Delegatės nusigando 
suvirto ant kėdžių.

Laisvės Mylėtojas.

Kuopų sekretorių ir paxie- 
nių narių atydai.

Šiomis dienomis tapo iš
siuntinėtos LDLD. Centro 
Valdybos nominacijos blan
ko?. Kuopų sekretoriai ir 
pavieniai nariai, kurie ne
gausite blankų iki 20 d. spa
lių. kreipkitės į Centro se
kretorių žemiau padėtu ant
rašu. tad bus pasiųstos iš- 
naujo.

Kadangi nominacijoms l 
skiriama truputis daugiau 
kaip mėnesis laiko, tad pa- 
sistengkite, draugai, su
šaukti tame laike kuopų su
sirinkimus ir nominuokite 
kandidatus į Centro Valdy
bą. Nominacija 
ir blankos turi 
žintos Centro 
ne vėliau 22 d. 
(November), 1921 m.

Jeigu kurios kuopos dar 
nėra užsimokėjusios nari
niu mokesčiu už 1921 metus, 
tad malonėkite tuojaus užsi
mokėti, kad galėtumėt gau
ti šių metų laidos knygą.

Taipgi pranešu, kad L. D. 
L. D. Centro Valdyba nuta
rė dalyvauti progresyvių 
organizacijų 
suvažiavime, 
įvyktų.

užsibaigia 
būt sugrą- 
sekre toriui

Lapkričio

šaukiamam 
jeigu tokis

J. M. Buchinsky,
Centro sekr.

52 Glenwood avė. 
Binghamton, N. Y.

Slėpkit bankų knygeles
NEWT0N UPPER FALLS, 

MASS.
25 rugsėjo, po numeriu 21 

Highland avė., atsitiko štai 
kas.

Antanas Kairis (šeimi
ninkės brolis), nutėmijęs, 
kad Tamošius Vasiliauskas 
prasišalino iš savo kamba
rio. atrakino jo baksą ir išė
mė bankos knygelę, ant ku
rios buvo padėta 950 dol. 
Ant rytojaus jis atvažiavo 
su knygele Bostonan i ban
ką ir išėmė 600 dol. Parva
žiavęs padėjo knygelę atgal 
i Vasiliausko baksą, o pats 
išdūmė, kur akys neša. T. 
Vasiliauskas tuojaus apsi
žiūrėjo ir pranešė apie tai 
bankui. Bankas pradėjo 
Kairio jieškoti, bet pinigų 
Vasiliauskui nenori grąžin
ti. Vasiliauskas pavedė tą 
dalyką advokatui.

Iki šiol buvo manoma, 
kad su svetinom knygelėm 
negalima pinigu išimti, bet 
pasirodė, kąd tai buvo klai
dingas manymas.

Raulinaitis.

Pelių konvencije.
(Skiriu, musų komunis

tuojančioms’ progresistėms)

i

Redakcijos Atsakymai

J. J. Strazdui. — Draugo 
straipsnis truputį užsivilko 

i ir dabar, kuomet tas žmo- 
; gus jau pasitraukė nuo vie
tos. neužsimoka spausdint.

J. Rymiečiai. — Ačiū 
j žinutę, bet iaikraštin jos 
dėsime, nes visuomenei 
neturi jokios svarbos.

Artojui. — Pastabų nedė- 
; sirne. nes oerdaug kalbama 
;g.pie tą pliuškių laikraštį. 
Tai apgarsinimas, kurį už- 

įdyką neverta jiems daryti.
Ligoniui. Kadangi minėta 

[melaginga žinia "Keleivyj” 
nėra tilpusi, tad ir atšauki
mas bereikalingas.

Liet. Ūkininkų Sąjungai. 
Jūsų rezoliucijos prieš mi
nėtą ypatą delei tūlų prie
žasčių dėti negalime.

Visiems, kurių raštai 
tilpo šiame "Keleivio" 
mery.' tilps sekančiuose.

uz 
ne*

ne-
nu-

... $10.00

... $6.60

... $,0.00

... $10.00

... $6.00

tAAA-42)

$4.00

$7.50
$8.00

New York.

valai savo dantis šva-

.... $12.50 
iki vietai ir 

pavogimo, somiširoą, streikų ir revo-

*

FARMOS!

J1
parmos:PARMOS!

16.

1

I■

i
Ik

Spalių 22. Gruodžio lu
Lapkričio 12, Gruodžio 31 
Gruodžio 3

1Iš *Sam’and !> i H 
J Tik

Generalini Agentai dėl CE NTRA LINES ir RYTŲ EUROPOS 
NOKTU - GERMAN LLOYD BRE.MEN.

Sūneli, tu ištikro r.usi-

rini su UOLGATE’S.

FARMOS! FARMOS!
RYTINES CONNECTICUT FARMOS

100 akrų farma. 30 akrų dirbamos 
ir gerai prirengtos visokiems ja
vams; puiki ganykla; užtektinai mal
ki: namų reikalams; geriausi vaisiai; 
galima laikyti 25 galvos galvijų; 9 
ruimų stuba ir kita 4 ruimų stuba; 
bėgantis vanduo ant kiemo; 2 barnės 
ir viskas geriausiame stovyje. Gera 
vieta partneriams, randasi apie ketu
rias rnailes nuo didelio pramoningo 
miestelio ir gelžkelio stoties. Yra 
puiki farma. kurią sunku gaut už 
$2,000.

r
 Seniausia, Didžiausia ii

giausia Firma Bizn
Sveikata ir džiaugsmas kiekvienam Bakse

Siunčiame į
LiEFOJV. HELSI.NGFORSA.
RYGA. KEVE’4. MEMELI
Sekamus valgomus daiktus:

GOLD MEDAL MILTUS
110 svar", dubeltavuose maiše liuese ...................................

' cukrų
50 sv. Domino Cane Gran. po 2 sv. pakeliuose ......

CGNDENSED 1‘iENA
Highest Standard, baksą 48 blekmSse ..............................

EX APORATED PIEN Ą
Ltggettš Premier, baksą 48 bl esmėse ................................

TYKI S T XI KI S
arų vienoj uždarytoj blekir.ej, Rohe liros Spącial 
. vienoj uždarytoj blėkinėj .............................................

po 3 sv. blokinėse.............. .. ..............................................
LAŠINTUS

• sv. puikiu riebių lašiniu vienam bakse ........................
KUMPIUS

1-25 sv. rūkyti, specialiai Rohe Gros ......................
■ kaina padengia visus transportacijos kaštus

’ iu apsaugojai nuo karės, p-— 
iciją.
Pristatymas iki vietai šalies viduje 10 nuoš. daugiau ant uždarą 

pakelių.
Persiuntimas greitas ir ratos žemos.

AMERICAN MERCHANTS SHIPPING & FORXV.XKDI.NG CO.
Vyriausias ofisas:

Fourth Avenue.

IS NEXV XORU4» TIESI H l
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukia tiesiai į LIEPOJŲ per Dancigą. Tiesus persimainy- 
nias nuo laivo ant laivo.

l’.UNCESS MaTOIKa 
BOTOM A C .................
HIDSON ...................

Iš NE\V YORKO J CEERBOURGĄ IK BREMENĄ TIESIAI 
dide'iais ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos portą. 

AMERJCA Lapkričio 1. Lapkričio 29 i.- Sausio 3
GEORGE XX ASH1NGTON Lapkričio 8. Gruodžio 8 ir Sausio 17 
Kreipkitės prie agentų

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

Ar.t visų šitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami 
i atskiras kajutas ;k> 2, t arba 6 ypatas. Užtektinai geras maistas 
yra suteikiamas permainant ki ekvieną dieną. Kreipkitės prie agentu 

United American Lines. Ine... 
Roeseve’t Steamslup Co., Ine. 
Moure &■ MeCorauek Co.. Ine.

15 iJror.dv. ay. New turk.
Vedėjai ir Operuotojai dėl U. S. Shipping Board.

PUSĖ MILIŪNO VĖJAIS 
NUĖJO.

Vienas Zarasų apskrities 
žmogelis parsivežė iš Ame
rikos 4.000 dolerių, kuriuos 
sudėjęs i bonką paslėpė ka
mine. Bet negerovė davė 
tam kaminui užsidegti ir su
deginti visus tuos pinigus. 
Musų pinigais butų apie pu
sė miliono auksinų, už ku
riuos daug kas galima pada
ryti. Dabar tas žmogus 
graudinasi, kad Į banką ne
buvo padėjęs tų pinigų.

KIAUŠINIŲ PREKYBA.
Iš Šiaulių kas savaitė iš

gabena į Londoną po 15 va
gonų kiaušinių. Kadangi 
daug kiaušinių išvežama, 
tad jų kaina Lietuvoje da
bar yra labai pakilus.

200 akrų farma. 75 akrai dirbamos, 
be akmenų, likusioji ganykla ir miš
kas. Yra visokią vaisinių medžią. 13 
mimą stuba su geležiniais porčiais ir 
keturių ruimų skiepas. Barnė 40x84 
su užtvaromis dėl 27 karvių ir 5 ark-j 
lių, taipgi vieta dei 75 tonų šieno; I 
vištininkai. ledaunė. vanduo bėga antį 
kiemo. \'i^os triobos randasi gerinu
siame stovyje. Sykiu parsiduoda 131 
galvų galviją, 4 arkliai, 4 kiaulės, 11 
kuilys, apie 50 vištą, daugybė farmos 
Įrankių ir mašinerijų, kaip tai pakir.-Į 
kų, vežimų, karietų, žodžiu sakant j 
yra visk;.<, kas tik ant farmos reika-i 
Iinga. Daug Javų taipgi narsiduoda | 
kartu su fąrma. Randasi vienos mai- 
les atstume nuo gelžkelio stoties ir 
dvieju mailių atstume nuo trijų pra
moningi? miestelių. Iš priežasties sa
vininko senatvė- ši vieta parsiduoda 
labai pigiai, tik už $7,800.

200 akrų farma. puikiai padalinta 
i dirbamą žemę, ganyklą ir mišką. 
Apskaitoma, kad iš miško galima 
prikirst apie 500 kordų malkų. Puiki 
stuba, barne, 2 arkliai, 2 karvės, 3 
veršiai, pora jaučią, 5 kiaulės, vištos, 
daugybė šieno žiemai, puikus javai, 
4 ir puse mailių nuo gelžkelio. Viskas 
parsiduos tik už $3,530. Pusę tos sur 
mos jnešt.

175 akraį žemės, puikiai padalinta 
i dirbama, ganyklas ir mišką, randa
si apie 2 mailės nuo gelžkelio, didelis 
ežeras apie už 300 jardų nuo stubos; 
70 obelių, taipgi pvčių, vuogų ir kito
kių vaisių. Labai puiki stuba ant 
dviejų ir nusės gyvenimų, 10 ruimų, 
cimentinis skiepas, maudynės, štyml- 
nė šiluma, telefonas, bėgantis van
duo, puiki apielinkė; barnės didumas 
40x72, užtvaros 25 galvijams, vieta 
dėl 75 tonų šieno, vištininkai, ledau- 
nė, pienir.včia. Visos triobos randasi 
labai geram stovyje. Sykiu parsiduo
da 1 veršiukas. 5 telyčaitės. 20 
vių, tarp kurių yra 
menesiu atgal už $1,500, 
kumeliukas, 4 arkliai, apie 150 vištų 
visoki ūkės padargai ir ma. 
vežimai ir visokios rūšies 
puikus javai, kurių užteks 
žiemą. Pieno parsiduoda už 
mėnesi, lai yra puiki vieta 
pinigų, 
išlygos.

Kaina tik $13,000.

Turiu daugybę farmų ant pardavi
mo. didelių ir mažų, los farmos ran
da-; Nevv .J: i sey valstijoj, netoli Ne- 
-.vark, N. J., prie upių ir šaltiniu. 
Parsiduoda su >na tais j mokėjimais ir 
lengvais išmokėjimais. Platesnių ži
nių klauskit laišku. (?)

M. CHURINSKAS
Sand Brook, N. J.Ik

P. S. Norėdami farma s matyt, va
duokit į Flemington, N. J: Mane ra
li ant stoties kasdien.

I LIETUVĄ
Geras susisiekimas su visomis Lie 
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. V Įšoki parari 
kūmai, didelė vieta ant deko. X i- 
šoki moderniški įrengimai, koki tik 
gali būt ant laivo.

YRedStarLine
Laivai išplaukia kas sąvaitę nuo 

Piero 58-62 North River, New York
Nevv Yorko | 
lamburgą : Lapkr. 30 

__  3-Čia Liesa i
Iš 

New York 
i 

Antverpą

Syki katinas supykdė pe
lę _ nutraukė jai uodegos 
galą. Sužeistoji beuodegė 
pelė pasiguodė savo drau
gėms. Visos pelės drūčiai 
pasipiktino tuo katino bar
barišku darbu ir nutarė at
keršyt. Kad tinkamiau tą 
keblų klausimą išrišus, nu
tarė atsiliepti j pildančią ta
rybą, idant ji sušauktų pe
lių nacionalę konvenciją. Jų 
sumanymas priimtas, 
vencija sušaukta.

Delegatės suvažiavo 
iš visų valstijų Į vieną 
ką miestą — rytuose, 
mininkas atidarė konvenci
ją. Prasidėjo sumanymų 
svarstymas.

Viena delegatė duoda su
manymą, kad visos katės 
būt apskambaluotos, moty
vuodama, kad tik tokiu bu
du galės jos apsisaugot grę
siančio joms pavojaus. Pri
tariančios jai delegatės kėlė 
ovacijas — kilo triukšmas. 
Pirmininkas gi traukė du
rną po durno iš korninės 
pypkės ir mąstė, ar ištiesti

1922-KALENDORIAI-1922
Lietuviški Spalvuoti Kalendoriai? 

Didžioji ir Mažoji Lietuva (sąjunga) 
Lietuvos Lentų pjovėjai prie nemano 
Lietuvos Artojas ir laisvė su vėliava 
Lietuvos mergelės maudosi Šešupe; 
Vytautas sumuša kryžiokus ties žaig 
Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą 
Lietuvos kariuomenė ir karvedys 

Kainos: Lj-25c; 100—$15; 200—S27: 
500—$62 50; 1000-$120.

Turiu daugybę Amerikos išdirbtų ir 
Importuotą? Kainos $9—$18. už 100. 
r Biznieriai, užsisakykite dabar, nes 
vėliau sufiku bus greit padirbti. 
A Taipgi butu gera dovana pasiųsti 

į Lietuvą tėvams bei giminėms.
Reikalaukite šiądien!

S. L. ZAPĖNAS 
* Spaustuvė ir Kalendorių Dirbtuvė 
164 Lav. rence St. La^ rence. Mass.

(Pd52)

kon-

veik 
dido-
Pir*

Didelė Auka — Naujas Modelis — 
Pagerintas —- Geresnis Negu Kada 
Nors — Garsus Akuratnas Laikrodis 
—Žinomas Visoj šaly Savo Geruma 
Ir Laikymu Laiko.

!

Kronlar.d
Laplar.d 
Firdai o 
Zeeland

Spalių
Spalių

Lapkr. 5
Lapkr 19

‘f't

29

>American Line
Manchuria ; Nev.’ York | 
•longolia > i 
Minnekahda I Hamburgą į 

Tikėtai tiesiog i Piievą.
INTERNATIONAL MER- 
CANTILE MARINE CO.,

129 laivų — 1,390,000 tonų.
Boston office: S4 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

Į i

Spalių 6
Spaliu 26

Lapkr. 3

UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERV1CE WITH

HAMBURG 
AMERICAN 
LINE =

TRUMPIAUSIAS SUSI
SIEKIMAS SU CENT- 
RALINE EUROPA.

M mint Clav Spalių 27 
Mauni Carroli t naujas) Lapkr. 10

Bayern (naujas) Lapkričio 17
Ruimai su 2. 3, 4 ir 6 lovom šių 
visų garlaivių. Specialiai val
gomieji 
r:’, 
vaikščiojimui 
patvarkymas 
sažieriams.

Specialiai 
Ciuchaven su 
tojum.

2'5 svarus 
kai iki rubežiui. Naujosios An
glijos Generaiis Pasažierinis 
Agentas

traukiniai laukia 
lietuvių perkaibė-

Julius Ratter.berg, Ine.
260 Hanover St.. Boston. Mass.

J ruimai, rūkymui rui
mai, sėdėjimui ruimai ir pasi- 

deniai, visas tas 
trečios klesos pa-

Naujais laivais
Spalių 22 

Lapkričio 12 
Lapkričio 26

bagažo veža dy-

•v

i

Greitas Pasažierinis Susisiekimas
TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS.

Per Gothenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami į 
Liepoją

UN’ION SALES COMPANY
673 W. Madison Street, Dept. 278, Chicago, III.

f IŠ HAMBURGO I
1 DANCIGĄ ir VARšAVĄ
■
I
1

B

III
i
I
1
1
2
I 
t
S4

New York' 
Hamburg Direci

nar-
3 pirktos pora 

2 buliai, 1

nerija, 
pakinkai,; 
per visa 
$300 per’ 
darymui 
Lengvos

Delsi
šių farma rašyk mums

kitokių informacijų kaslink
. . arba telefo-

nuok reikalaudamas farmų ir miestų 
namų buletino, kuriame bus nurody
ta geriausi pirkiniai visoj Naujojoj 
Anglijoj. Buletir.ą duodam dykai. 
Šioj apieiinkej farmos pigios ir neša 
geną 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 faunas parda
viau. (

RACINE FARM AGENCY
DANIELSON, CONN

PARSIDUODA FARMA! 
labai pigiai.

40 akerių žemės. 35 akeriai dirba
mos ir 5 al.eriai miško. Parsiduoda su 
viskuom: via 1 geras arklys, 3 kar-' 
vės, 7 vištos, pienui suku mašina ir i 
visi farmos įrankiai ir pakinkai, kas : 
tik reikalinga prie farmos. Budinkai 
visi geri: nauja stuba, cementu lieta 
barne ir kiti budimui!. Geras šulinys, 
apie 50 obelių. Žeme juoda su smėliu, 
gera žieminiams ir vasariniams ja
vams. Viskas parsiauoda u; $2,000. 
Platesniu žir.iti klauskit (P<143,‘

JOĖ GERIBA
Scottville, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Ant pardavimo lietuviu kolonijoj, 

Michigano valstijoj. Pirkit farmas, 
tąsyk nebijosite bedarbės ir sunkių 
laikų. Aš turiu 1OO farmų gerbs,- der
lingos žemės, sv puikiai.-* budinkais ir 
.-odais, prie ežerų ir i»0«i<|, visokioj 
didumo, kokio kas reikafaoja. Par- į 
duodu pigiausia kaina, su mažu imo- 
kėjimu ir duodu ant lengvų išmoke.ii-i 
mu. Norėdami pirkti fa.mą. atsršau-; 
kitę laiškais pas mane: (Pd45)

Jos Stanks, Farm Agency 
R. 2, Branch, Mich.

PARSIDUODA FARMA!

ORDUNA 
ORBITA 
OROPESA 
Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimvnoms.

THE ROY k L MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 Eroad'.vay. New York. 
117 XV. VVashington st_ Chicago 

arba pas vietos agentus.

SUSTOK! TUOJAUS!
Nesiųsk pinigų iškalno. Tik iškirpk ši paveikslėlį ir pasiusk ji mums su sa
vo vardu ir adresu, o mes išsiųsime jums keturi naudingus ir didelės ver

tus kaino šampa! ą ant 10 dienų išbtr.dymui. Birk pirmas ir naudo- 
geriausiu metiniu pasiulymu. Jeigu negali įsivaizdint vertes šių 

’ yk juos tuojaus, tuomet busi musų reprezentantu.

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 bėgiu 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
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Švedijos 
Amerikos
Linija

ii

Tai yra didelio saizo laik- 
puikiai išdabintas.

S. S. STOCKHOLM Lapkričio 12
S. S. DROTTN1NGHOLM Gruodžio 3

NUMUŠTOS trečios klesos kainos _j .>
J HAMBURGĄ $100 l PILIAVA, K AR ALIAU*! V .•
I LIEPOJŲ $120 IR DANCIGĄ . . $lttf

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

II UHEIŲ
Gelžk. Laikrodis
Šriubeiiu užsuka
mas, vyriško ir 
moteriško didu
mo, ant 20 metų 
auksuotas su iš
rašytais dubelta- 
vais viriais. La
bai teisingas, ty-‘ 
čia padarytas

gelžkelio žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas ant 
20 metų. Ypatingas pasiūlymas. Mes 
išsiunčiame ši laikrodėli ar.t kiekviena 
adreso už $9.45 C O. D. ir persiunti
mo kaštus, su teise jums viską per
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
mokės ne cento. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu. (?) j, ,

ENCELSIOR XVATCH CO. I GEORGE PLEPIS
906 Hobbs Bldg. CHICAGO, ILL. Pennslmrg.

18 akru lygios, švarios žemės, my-Į
lia nuo miestuko, šaltinio vanduo, vai- > TIK $S.OO. 
ainiai medžiai, sienojai, 6 ruimu ak- - ----- * -
menine stuba. didelė barni, vežimą 1 
pašiūrė, vištininkai, kiaulininkai, 
karvės, 75 vištos, vežimai, 
mašineriia, javai — už 
$2,600. Jnešt $1.600.

2! 
pakinkai, 

viską tik 
(42)

Gegutės Laikrodis. Ką tik gautas iš Europos.
rodis, 8x12 ir Padarytas is brangaus medžio, puikiai išdabintas. Darbas 
y ra geriausias ir sutaisytas taip, kad laiką rodytu teisingai. Reguliuoja ji 
dvi voyrs. Gegutė išbėga kas valanda iš už mažyčių duriukių kukuoja va
landas h- pusvalandžius. Po kiekvieno kukavimo skambina skambutis, taip 
•-ad ant vk girdėti keturias meiiodijas.
t. Didelės Vertės GalžkeKo Mados laikrodėlis. I.abai gerai eina, padarytas 
iš geriausio materioio ir iš tikrų akmenėlių. Sutaisytas taip, kad laiką rodo 
labai teisingai. įdėtas j pasidarbruotus nikelinius viršelius, puikiai išrai- 
; vtus. šis izil radėlis gvarantaojamas ant daugelio metų.
3. Automatiškas Pištaletas. Labai naudingas daiktas apsisaugojimui savęs.
4. Barometras ir Termometras sykiu. Parodo koks bus oras viena diena iš- 
kalno. Instrumentas pridėtas prie gražiai išpiaustyto medžio. Termometras, 
kuris parodo temperatūrą yra viršuj barometro. Tai yra labai naudingas 
< aiktas ir nei vienas be jo negali apsieiti.
ATMINK. KAD NE UŽ VIENA. BET Ut KETURIS ŠIUOS DAIKTUS 

Nelauk! Rašyk šiandien! Įdėk i laišką 50c. vertės starapą, kad 
padengus nors puse persiuntino išlaidų, o mes prisiusime jums sį puikų di
delės vertės setą. Kuomet daiktus aplaikysi, užmokėsi pastoriui $9.00. Pa- 
rcriyk ši apskelbimą savo draugams irkaimynams. Tegul jie sprendžia apie 
verte šių daiktų. Jeigu jums atrodys, kad tie daiktai nėra du syk tiek ver
ti, kiek užmokėsit, tai mes sugrąžinsim jums pinigus. Užsisakyk tuo jaus! 
Dabar!

Montgnmerv County, Pa. *

TIESI KELIONE J LIETUVA PER PILIAVA
(Karaiiaučio prieplauka)

Arba per L1BAVA-HAKBURGA-EIDKUNUS
Siuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 
musų pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI I PILIAVA.
Lietuviai, važiuojantį į Piliava, aplenkia lentų koridop ir pri
valo turėti tiktai lietuviškų pasportą; jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas su Piliava tai yra šaka musų regutiariško susineši

oti Hamburgu, Dar.zigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trum- 
ir parankus kelias namon dasigauti.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
LITUANIA Lapkričio 2 S. S. ESTONIA Lapkričio 23
LATVIA Lapkričio 9 S. S. POLONIA lapkričio 30

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam*. 
Taipgi nauja tiesi kelionč tarpe LIEPOJAUS-DANCIGO IR 

KALIFAS, CANADA

S. s. s. s.

*



kaip tai:
nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uzdefimo 

Taipgi turime nuo visokių šlap
imo patrūkimo 

šaknų ir žolių, 
me geriausius 

norite gaut gerus 
aPTIEKĄ po numeriu

BOSTON, MASS.

5

. 'dalgelę piauna, o kairėje lar ■ 
! ko mažą grėbliuką, kuriuo4

I

v.

Vardas ir pavarde

. • Valstija

tokią kainą

Pėtaukstio 
savo drau-

Ką žmones rašo iš Lietuvos.

___ _____ _ _ pinigus at-
■odėiiu nebusite užganėdinti ir sugrąžinsite ji mums i 10

Gatve ir numeris. ..

Vieptas

Jeigu norite teisingų vaistų žemoms 1;
ant 160 Salėm st., kur rasite visokių naminių 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, 
reumatizmo, 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų.
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių 
.vieš jums patarnausime kuogeriausiai, pašauk 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į

100 SALĖM STREET,

X Ju.« Kinkin* Ple..k*~>r ’

NAUDOKITE Rtįfffes j
Ar Jum* Galvos Odą Niaiti ? #

naudokite Jhįffles
Ar J<H*4 Plaukai 3l*alta?
NAUDOKITE RuffleS .

Ar Jų* Norite Apsau/oH* Juoe? J 
NAUDOKITE *

ŲŽlai^mui savo plaukiu gražiais ir tankiais '

NAUDOKITE
IKlail^mui galvos odo* sveikai ir 'svariai 

naudokite

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. benki, arba tiesiog 
iš iJdirbeju per paštą už 75c. bouką.

F. AD. RICHTER & CO. 
k 3Sth St. Brookljrn, N. Y.

______________________________________________

SOCuNY
KROSENE

i
Jspudžiai iš kelionės Lietu
von ir gyvenant Lietuvoje.
• Išgyvenęs daugiau dešim
tį meti] Jungtinėse Valstijo
se sumaniau atlankyti savo 
senus tėvelius, seseris ir 
gimtąjį kraštą, kuris taip 
daug nukentėjo pasaulinio 
karo metu. Birželio 26 du š. 
m., atsisveikinęs savo arti
miausius draugus, sėdau 
traukinin ir iškeliavau New 
Yorkan. Spėjus išlipt iš 
traukinio New Yorko stoty
je, turėjau laimės susitikti 
su įvairiais "geradariais” 
agentais, kurie gaudo va
žiuojančius žmones Lietu-' 
von ir Į kitas šalis, kad jiems 
"patarnavus." Bet kadangi 
žinojau, kas jie do paukš- i 
čiai, tad tuos "geradarius" 
ir pasiunčiau į "peklą.” Vė
liau, jau laivu plaukiant, te
ko patirt, kad daugelis ke
liaujančių lietuvių, pakliuvę 
Į tų "geradarių” rankas, tu
rėjo mokėt jiems po $16.00 
sąvaitei už pragyvenimą.
Patarčiau Keleivio” skai- maitę pasitiko, regis, A. Bu-

matomai, jie kriauja į kū
gius.

Iš Londono važiavau trau
kiniu i Gremsby, gi iš tenai 
gavau laivą į Hambuig, Vo
kietiją. įsėdęs laivan susipa- 

i žinau su rašytoja žemaite ir 
pp. Liutkauskais, kurie kar- 

i tu važiavo Lietuvon. Su p. 
Liutkausku arčiau susi- 

• draugaut nepavyko, mat, 
i pasirodė jis esąs "didelis" 
Donas; Bet kada tas "dide
lis” ponas nuėjo Į Lietuvos 
atstovybės raštinę ir su juo 

: nelabai mandagiai pasielgė 
' raštinės vedėjai — o gal ir 
raštinės dženitorius, — tai 

, tasai "didelis" ponas sugrį- 
i žęs i stoti rėkė, kad ameri
kiečiai sugrįžę Lietuvon tu- 

!ri išmokyt mandagumo Lie
tuvos vaidininkus. Bet šito
kia jo pasaka nedarė ma
žiausios Įtekmės Į klausyto
jus. Net tamsiausi parapijo- 
nai piktinosi jo išdidumu, 

i Gi su gerbiama Žemaite 
draugavau iki parvažiavo
me Į Virbalį, kur gerb. Že-

padaro pėdą), gyvenamieji 
kambariai dažniausia ne
grįsti, mažiukais langais ir 

; be kaminų, žodžiu sakant, 
’Kaunijoj žemės ūkio kultū
ra stovi ant žemesnio laips

nio, negu Suvalkijoj. Šiaip 
į Lietuvoje nedaug kas per
simainę, kaip buvo dešimts 

. metų atgal. Gabesnieji uki- 
i ninkai, nors kaip kurių ir 
i triobos buvo sudegintos ka
ro metu, dabar jau išsistatė 
naujas triobas, prisiaugino 
gyvulių ir nedaug turi sko- 

! lų, o kai kurie visai jų netu
ri. Bet dėlto labiau suvalgę i 
šimtamargiai ūkininkai, ku-į 
rie bijo sunkaus darbo, o į 
myli su kunigėliais uliavoti. 
Darbininkų padėtis, žinoma, 
sunki, bet, regis, nesunkes
nė, kaip kad buvo dešimts 
metų atgal; da kai kuriais

Klausk pardavė;* apie

$5,000.00
Perfection Oil Heater 

Kent estą

Vėsius Rytus Padaro Smagiais
Kodėl nesirengt Perfection ap
šildytam kambary? Jame būna 
šilta ir malonu.
Kur tik jums yra reikalas Per
fection Oil Heater išvaro vėsu
mą šaltu rytu iš kambariu ir pa
daro juos šiltais ir ramiais. As
tuonias valandas bile kurioj daly 
stubos gali šildyt su vienu galio
nu Scconv Kerosino.
Perfection Oil Heater yra geras 
daiktas. Klausk savo pardavėjo. 
Pasekmėm vartok Soeonv Kerosimi.

Padaro Namus
M II c r<

S Maloniais Namais

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE GROSERIUOSE

tytojams, kurie rengiasi ke
liaut Lietuvon, t
laivakortes pas žydelius, ku- Į 
rie nusiunčia New Yorkan i P 
išnaudotojų rankas, bet ■ 
pirkti pas sąžiningus lietu-1 
m® agentus Bostone ar^ j , praš.vt "nikelių.- 
New iorke, o jie ciuos ir tei-'iL1 . . .J Y, - 
singus patarimus ką daryti ----- • - --
nuvažiavus New Yrorkan.

Liepos 4 d. sėdau Cunard 
linijos laivan "Berengaria” 
ir išplaukiau į Southhamton 
Angliją. Jūrėmis kelionė 
buvo labai puiki: oras buvo 
šiltas, giedra ir nebuvo jo
kio vėjo. Laivas "Berenga- 
ria” neišpasakytai didelis ir 
puikiai Įrengtas. Ant to lai
vo trečios klesos keleiviai 
turi tokių patogumų, kokių 
ant kitų laivų turi tik ant
ros klesos keleiviai.

Atvažiavus Anglijon, te
ko pagyvent Londone treja- 
tą dienų. Gyvenant tame di-1 
džiausiame pasaulio mieste! 
teko patirt gana Įdomių da
lykų. Čionai randasi milži
niški muzėjai su dideliais 
rinkiniais senovės liekanų 
ir gražiais dailės darbais: 
Čia randasi milžiniški pui
kus teatrai, kuriuos tegali 
lankyt Anglijos lordai; čio
nai randasi biblioteka tur
tingiausia mokslo veikalais 
pasaulyje; čionai randasi 
puikus karaliaus rūmai ir 
bažnyčia, kurioje tasai ne
naudėlis meldžia dievo pa
galbos žudyt reikalaujan
čius laisvės airius. Apie tas 
visas vietas gatvės plačios ir 
švarios, tarytum esi žemės 
rojuje! Anot Kristaus žo
džių: "Rąmvbė geros valios 
žmonėms.” Bet kada nueini 
į darbininkų apgyventus 
distriktus, pamatai siauras, 
sąšlavom apimtas gatves, 
žydų marketus (turgus), 
kur čia pat ant gatvės piau- 
ja ir darinėja dar pusgyves 
vištas ir kartu pardavinėja 
žuvis, mėsą ir vaisius, — tai 
ir pamatai priežastis, dėl 
kurių atsiranda "piktos va
lios žmonės,” arba, anot 
"dvasišku tėveliu" pasakos 
—"velnio sėkla.”

Londone teko kalbėti ir su 
lietuviais; jie gyvena labai 
vargingai ir labai tamsus: 
jie žino tik bažnyčią, dirbtu
vę, jei turi darbą, ir karčia- 
mą, jei turi pinigų. Karkia
mose prie barų geria vyrai, 
moterįs ir merginos.

Ūkiai Anglijoj labai pa
vyzdingai vedami: žemė ge
rai išdirbta, javai visur geri, 
laukai žaliomis tvoromis ap
tverti, t. y. tam tikrais me
deliais apsodinti ir tų mede
lių viršūnės lygiai nukirp
tos. Gyvulių daug ir geri, 
ypač arkliai man patinka; 
gyvenamieji 
niai ant dviejų lubų; darži
nių niekur nematyt: javus,

Jota.
- | Vokietijoje žmones apsi-

-1 rengę gražiai, nors, žinoma, 
-įnetrūksta ir driskių. Pavyz- 
“ į džiui, Hamburge vos išlipus 

i iš laivo basi, nuplyšę vaikai 
_ "nikelių.”

i Jie pramokę anglų kalbos. O 
’ Į vaikščiojant Berlino gatvė- 
jmis beveik ant kiekvieno 
j kampo Įsikabina i rankovę 
i skaistaveidė ir žiūrėdama 
;maloniomis akutėmis sako: 
r’Listen, mister” (klausyk, 
tamsta). Berline alaus ir 
degtinės yra apsčiai ir žmo
nės daug geria, bet duonos 

i be kortelės negausi. Vokie- 
į tijoje gyvulių yra daug, bet 
menkesni, negu Anglijoj. 
Miestuose, kaip Vokietijoj, 
taip ir Anglijoj, automobi
lių maža — netaip kaip Suv. 
Valstijose. Per Vokietiją 
važiuojant laivų kompanijų 

i agentai baisiai išnaudoja 
j žmones, pa v.: atvažiavus Į 
= Eitkūnus tūli žydeliai pasi
sakė esą Lietuvos valdžios 
atsiųstais ir, tuoj surinko 
nuo keleivių bagažų kvitas, 
o kada keleiviai sėdo trauki
nin važiuoti Virbalin, tai tie 
žydeliai neva už perkrovi
mą bagažo iš vieno vagono į 
kitą — reikalavo po 24 mar- j 
kės nuo kiekvienos skrynios.; 
tad kai kuriems prisiėjo mo
kėt net po 60 markių, bet 
kurie nemokėjome, tai žyde
liai tiktai pakeikė ir viskas 
buvo gerai. Parvažiavus 
Virbalin tuoj suvarė muiti
nei) ir krėtė bagažus. Virba
lyje valdininkai pasirodė s 
na mandagus, ir kurie kele 
viai taip pat 
gėsi, lengvai 
muito.

Paviešėjęs

atžvilgiais lengvesnė: se
niau, būdavo, jeigu tarnas 
ar tarnaitė išbuvo per žiemą ; 
pas ūkininką, o pavasarį išė- j 
jo, tai ūkininkas iš jo bei iš 
jos pajieškodavo už duoną, 
o dabar to padaryt negali. 
Kubų mados žymiai persi-j 
keitę. Lietuvos mėlynakes 1 
dėvi nei kiek neilgesnius si
jonus, kaip kad amerikietės, 
tik jos labai dengia krutinę. 
Mat, "dvasiški tėveliai” per 
pamokslus ląbai plusta tas 
merginas, kurios dėvi žemai 
apie kaklą iškirptas bliuske- 
les. Matyt, tiems "doros” 
skelbėjams nervus gadina.... 
Žmonės labai tamsus, laik
raščių ir knygų mažai kas 
skaito, žemės ūkį mažai kas 
tobulina, daugiausia viską 
daro su pono dievo ”pagel- 
ba.” Bęt dėlto stato pakelė
mis naujus kryžius, lanko 
stebuklingas vietas ir geria 
tose vietose iš balų vandenį 
kaipo "vaistus,” steigia nau
jas parapijas ir stato bažny
čias. Tik pagalvokime’ Griš
kabūdžio parapijoj įsteigta 
tris parapijos, o Naumiesčio 
—net dvi, jei ne daugiau.

Daugelis lietuviu ameri
kiečių, grįžusių Lietuvon! 
per kasi uk'ius ir moka už ■ 
juos augštas kainas. Ūkiai 
dabar Lietuvoje labai bran-| 
gus: kur dešimts metų atgal 
gerą ūkį galėjai nupirkti už 
$3,000, tai dabar reikia mo
kėt nuo S5,000 iki $6,000. Tai 
gi, amerikiečiai, kurie ren
giatės grįžt Lietuvon ir ma
note pirkt ukius, gerai apsi- 
čiupinėkite kišenius.

Reikia tiesą pasakyti, kad 
lietuviui amerikiečiui, gyve
nusiam Jungtinėse Valstijo
se su kulturingesniais žmo
nėmis ir patogesnėse sąlygo
se, nelabai jauku Lietuvoje 
tarp fanatikų.

A. B. Vargšas.

PERFECTION
Oi] Heaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK Lietuviškai - Lenkiška Aptieka

inoms, tai visada ateikite 
vaistų, šaknų nuo 
nuo užsisenėjusio

namai mūri-

mandagiai el- 
išsisuko nuo

porą sąvaičių 
tėvynėje, išvažiavau pavan- 
dravot po Lietuva. Buvau 
Kaune, lankiaus socialdemo
kratų partijos raštinėje ir 
įteikiau $11.00 aukų, kurias 
suaukavo draugai bingham- 
toniečiai mano išleistuvių 
vakarėlvj, kurį surengė LSS 
33 kuopa Binghamton, N. 
Y. Liet. S.-D. Partijos rašti
nėje gana mandagus ir 
draugiški žmonės. Taipgi 
lankiausi ir daugelyj kitų 
įstaigų, visur matėsi manda
gumas ir greitas patarnavi
mas. Net apskričio milicijos 
nuovadoje, kada nuėjau įsi
registruoti, radau dadg ge
resnį patarnavimą, negu ti
kėjausi Taipgi aplankiau 
Radviliškį, Panevėžį' Puša
lotą, Pasvalį ir da keletą ki
tų miestelių su jų apielinkė- 

’ . šiose apielinkėse žmo-

r~1
I I
I1
ii
I I
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} —tuojaus.

į PLUNKSNOS
Ka tik išėjo 
"tiesiog iš

^Nupiginimo
naujų

musų nauja 
dirbtuvės” 

_ Knyga ant
naujų ir švarių- patali
niu. Paduškos ir piunks- 
nos parduodamos sva

rais bile kokioj daugumoj. Jei
gu norit gaut už pigią kainą 
geriausių plunksnų, pasiųsk 
mums atvirute užklausdamas 
musų kainų ir reikalaudamas 
knygos ir šampa'u — viską 
gaušit d v kai. Rašykit šiandien 

J • (51)
j American Featber & Piliau Co. 
> F — 16 Nashviiie, Tenn.

PAIN-EXPELLER
Vatzbažcnklis užreg. S. V’. Pat. Ofise.

TCmyk Ikaro (Anchor) Vnizba/^aklį.

Pasekme po 20 diegu 
arba grąžiname |uaa 
pinigus.

Paskutinė Proga
Spėcialis Pasiūlymas!

21 Jcwels

►

Šis paveikslas parodo geriausios išdirby- 
stės laikrodi, kuris yra vartojamas didžiu
mos žmonių šioj ir kitose šalyse. Tai yra 
paauksuotas laikrodėlis, puikiai išpiausty- 
tas, turi radio ciferb'ada ir špilkutes, taip 
kad jus galite matyti laiką naktimis iš šiaip 
tamsoj. Turi pirmos klesos 21 šveicarišką 
akmenėli ir yra gvarantuotas ant 25 metų. 
Tai yra labai praktiškas ir naudingas laik- 
įodėlis, nes labai stiprus ir laiką rodo tei
singai, kaip ir brangus gelžkelio laikrodėlis. 
Kas tik įsigvs šį laikrodėli, bus labai juon-.i 
užganėdintas. Šis laikrodėlis vertas ma
žiausia S25.00, bet mes esaine vienintelė 
firma, kuri gauna šiuos laikrodžius tiesiog 
iš fabrikos ir todėl galime juos parduoti tiž 
žemiausią kainą, tai yra tik už ?W95. ši 
pasiūlymą mes duodame tik ant trumpo lai
ko, kol išsiparduos tam tikras skaičius. 
Trumpame laike iš priežasties didelių taksų 
kaina laikrodėlio pakils, todėl neatidėliok, 
bat užsisakyk tuojaus. Ūž tokią žemą kainą 
verta užsakyt ši laikrodėlį, nepaisant kad 
vieną tokį ir turėtum, nes už 

niekuomet oaugrau jo nenupirksi.
VISAI DYKAI su kiekvienu laikrodėliu mes auosime gražų 

peiliuką kaipo dovana, kad jus rekonienduotumet musų firmą 
?ams- . , ...

Mes jfvarantucjam pilna užsiganėdiramą arya sugrąžmsini 
gab Jeigu šiuo ’aikrcd™- —'—kt—L. " ■
dienų gerame stovyje, iųs gausit atgal jūsų pinigus.

NESIŲSK PINIGŲ išKALNO, tik iškirpk šį apskelbimą ir įdėk į laišką 
Ž5e. stampomis dėl persiuntimo išlaidų, o gavęs laikrodėlį 
$10.95 , ....................., ,

Su užsakymais iš svetimų šulių turi būt prisiųsta kartu ir pnugai r.kai- 
no pašto moncy orderiais. Pasiskubink, nes laikas trumpas I.asjk tuoj.

VA RIETI7 SALES COMPANY
Dept. 596

1016 Milwaukee Avė.

PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, j
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, ' 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidmima veiklumo ir vaistus svaiginant 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju zmoR'd! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, stažai ir 
išpūtimai, užketėjnnas skilves, tulžims, anemia. kankinimai reu
matizmo, skausmai palvos, neuraljzia, stok a s energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti% paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir ntužtektir.ios cirkulscijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jrknas. inL*tus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. _ Nuga-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 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! I”—_ '— ' . .
apetitą. giarą gHtomulavnną, tvirtus nervus ir k’etą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padam tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpln savyj jokiu migdarnu ar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAr Preke Nuęra-Tcne yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) ąiliulu, arba vieno menesi 
gydyme. Galčte pirkti šešes bonkutos, arba šešių s menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk .Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa- 
«ekmiy. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pr.čioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.

Natior.al Laboratory. L. 21, 1018 So. VVabash avė., Chicajęo, IIL
f.erbiaaaieji: įdedu čionai s $..............ir meldžiu prisiųsti man........... .. . bonkut

Nuga-Tone.

era z u ir suputimu, merą smir- - 
Nuga-Tone duos Jums stebuklingą Vj s nnvv'ic Vizito r»o v r>

užmokėsi

Chicago, 111.

EXTRA! I0HGIN1M4S!

Gai>iis per dnupfan kaip
50 nietn.

Darbininko Draugas

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas

h

L V A

---------------- i
F Prisiųskite man savo braiži- J 
3> nius išradimo išegzaminavimui.♦<*♦ 
k Reikalaukime išradimų knvjru-A 
t tės "Patarimai Išradėjams,” t 
P kuri duodama dykai. *
* Rašykite lietuviškai savo 
L vokatui. 
f M IRTIS LABJNER 
F Reg. Patent Attv.

pritaisytas prie trumpo ko-'♦> t'» park ro\v. new york 
to ir dešine ranka paėmę! tą

tu mietelių su pu api 
mis. Šiose apielinkėse 
nes gyvena daugiausia kai
muose, žemę daugelyj vietų 
aria senovės arklais, javus 
niauja su taip vadinamom 
”dalgelėm”(paprastas dalgis 
pritaisytas prie trumpo ko-

f IŠRADĖJAI!
4
4
4
4
44
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Jeigu jas no: it gaut geru? daik
tus ir pigiai, nelaukit nei minutos, 
bet užsisakykit tuojaus, šiandien, nes 
tokio nupigininio jus niekuomet dau
giau nesulauksit. Labai geras ir stip
rus gelžkelio laikrodėlis, su setu ak
menėlių, gražiuose nikelio viršeliuose, 
laiką rodo teisingai ir laikys jums 
per daugelį metų. Imituotas Budni
kas. kuriame yra bankas pinigams ir 
22 kalibro revolveris. Visi šitie 3 pui
kus daiktai parsiduoda tiktai kąrtu ir 
mes juos parduodame labai pigiai, tik 
už $3.95. Užtikrinant, kad busit užga
nėdinti arba pinigus sugrąžinsime. 
Prisiųskit tik 20 centų stampomis, o 
likusius užmokėsite, kai aplaikysate 
daiktus jusu namuose. Adresuokite:

(Pd 44) 
PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 North Irving Avė.. Dept. 208
Chicago, III.

Gydo nžsenėjusia3 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAN ST. 
CHICAGO. ILL

TEL. BULEVARD 21W.

lipas !!

I

iiDr. L. J. Podder
* ■ Ii Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ B 
! MOTERŲ LIGAS.

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

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

Į 69 CBAMBER ST, BOSTON. 
i Telephone: Eaymarket 3S9O

i

»

Naujas Išradimas!
laikrodis paliko Garsus

Jus busite nustebinti 
ir užžavėti, kai išgir
site skambėsi puikios 
muzikos naujai išras
tam laikrody. Jeigu 
jus norite turėti šią 
puikiai skambančią 
muzika jūsų namuo. 
se. jums nereik pra
leist sunkiai uždirbtų 
pinigų isigijinrui au- 
gštos kieses instru
mentų, kaip tai pia
nu. fonografą, rolių 
ir rekordu. Šis laik
rodis padarytas taip, 
kad jis pavaduoja bi
le vieną augštos kte- 
sos instrumentų.

Jis grajina pui
kiausias nieliodijas 
garsiausių artistų ir 
jus galite turėti sma
gumą išgirsti jas už
sukdami sprenžiną ir 
paspausdami guzika. 
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 papuošalas. 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 muzikėlis instrumentas, gvarantuotas ant 25 
metų. Jis yra vertas daugiau kai $18.00. vienok laike 30 dienų nuo šio pa- 
skft bimo parduosime tik už $6.50. Neužmirškite, kad šis pasiūlymas yra 
tik ant trumpo laiko, vėliaus laikrodis bus parduodamas po $18.00. Nesiųs- 
kit pinigų iš kalno, tik parašykit aiškiai savo vardą, pravardę ir adresą ir 
pasiuskit mums kartu su 50c. stampomis dėl persiuntimo lesų, o už laikro
dį užmokėsite, kai aplaikysite jį savo namuose, ši laikrodį mes duosim 10 
dienu išbandymui jūsų namuose ir jeigu nebūsit juomi užganė<Iinti. tai su- 
grąžinkit mums, o mes atiduosime jūsų pinigus. Rašykit šiandien! (43)

L’NION SALES CO,
673 W. MADISON ST., Dept. 100, CIIICAGO, ILLINOIS.

muzikos.
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Vietinės Žinios
Daktarai kviečiami tyrinėt 

džiovą.
Bostono Draugija Džio

vai, kuri angliškai vadinasi 
The Boston Tuberculosis 
Association, rengia tuo 
klausimu paskaitas dakta
rams ir kviečia jose daly
vauti lietuvius daktarus. 
Paskaitos bus Massachu
setts General Hospitaly, 26 
ir 27 spalių, tai yra se edoj 
ir ketverge. Paskaitų tiks
las yra supažindinti dakta
rus su vėliausiais patyri
mais džiovos gydyme. Įžan
ga -visiems daktarams ant 
paskaitų dovanai. Draugija 
duos net ir pietus susirinku
siems daktarams, kad nerei
kėtų jiems eiti ant gatvės 
jieskoti restoranų.

Paskaitas skaitys specia
listai Dr. James A. Miller ir 
Dr. L. Brown iš New Yorko 
valstijos ir Massachusetts 
valstijos sveikatos komisb- 
nierius Dr AV. C. AVood- 
ward. kaip lygiai ir Bostono 
miesto sveikatos komisionie- 
rius ir da apie 10 kitų.

Draugija Džiovai išsiunti
nėjo pakvietimus visiems 
daktarams, kurių antrašus 
ji turi, o jei kurie tokių laiš
kų negaus, tai jie kviečiami 
šiuomi paskelbimu. Jei ku
ris daktaras nori gauti for
mali pakvietimą, tai lai pa
rašo Tuberkuliozo Asociasi- 
jai šiuo 
Boston.

Sako, aptiekos virsta 
saliunais.

Blaivybės šalininkai pra
deda kelti triukšmą, kad 
Bostono aptiekos ima virsti 
jau tikrais saliunais. Jie sa
ko. kad didesnė dalis "ligo
niu,’’ kurie ateina i aptiekas 
vaistu, turi vis tokius reeej>- 
tus, kurie reikalauja degti
nės, o dabar kas tik nori 
degtinės, eina pas pažįsta
mą savo daktarą, ir gauna 
receptą ant degtinės. Kai 
kurios aptiekos dabar par
duodančios daugiau degti
nės. negu pirma koks sa- 
liunas parduodavo, ir tai ne
žiūrint to. kad jos lupa po 
§14 už kvortą.

kioj atsakomybėje už Juos, jei 
kas juos pirks nuo D. Klingos, 
ar jo draugą.

Taipgi Atlaso Rūbų Bendro
vė nebus atsakomybėje, jei kas 
duos orderius arba pinigus mi
nėtam D. Klingai. Taigi gerbia
ma visuomenė, sergėkitės, kad 
iivapsigautumet, ir remkite ori
ginališką Atlaso Kubų Bendro
ve. kuri turi savo namą I-orest 
Cit}. Pa., ir neužilgo atidaro 
skyrių Wilkes Earre, Pa., ir tu
ri atstovą Lietuvoje, kuris vyk- 
dina tenai dirbtuvę.

Atlaso Kubų B-vės Valdyba.
Authorized bv Ailas Clothin^ }-■ 

Corporation Board of Directors *• 
jos lupa po September 25, 1921. (42) J

I. J. Zuris. See. !■• 
Į_________________________ ; 4?.

DIDEU LINKSMUS
ŠOKIAI! ŠOKIAI! 7

RENGIA \. L. T. S. 9 KUOPA.

S ibatoi, SPALIU 22. 1921
Pradžia 7:3b vai vakare.

CYPKI S HALE
Prospect St.. Cambridge, Mass.

Bostono Įdomybės.
Nors nesenai aš tašiau 

apie Bostono Įdomybes, bet 
kadangi Bostonas yra Įdo
mybių miestas, tad nuo to 
laiko atsirado naujų Įdomy
bių, kurių svarbesnes čia pa
minėsiu.

Bostono miesto sode atsi
darė "kermošius," kur par- 
da\dnėja ne karves, ne jau
čius ir ne šunis, bet žmones. 
Tūlas milionierius vardu Le- 
doux, pasivadinęs "darbi
ninkų draugu,” surenka mi
nias bedarbių, nusiveda Į 
sodą, išrengia ir daro ”ok- 
šir.ą." Kas daugiausia Įsiūlo, 
tas nusiperka vergą. Ir tas 
dedasi ne Afrikoj ir ne ko
kioj kitoj barbarų šaiy, bet 
Jurgio Washingtono žemėj, 
laisvai Amerikoj, kur upės 

adresu: 3 Jov st.. i «** Pi“au tekaIr
■ tokioj kultunngoj saly, pa

saulio demokratijos lopšy 
darbininkai parsiduoda kai
po vergai. įdomu ar ne?

i

• v
GERBIAMIEJI:—

N reikia daug aiškinti, visiems yra 
■• ’i žir- ma, kad Cambridge’aiis pa- 

:.ingus jaunimas visados surengia 
xsmu.s vakarus.
T. ir -j kart?, kurie atsilankys 

vilnai užg". kdinti, nes šokiai bus 
engti kolia smiausi puikiausi vi

ję apieiirkėjt. Kriaučiūno Orkestrą 
\š visokius naujausios madas šo-: 
is. Taipgi v:si atsilankiusieji busi

Iii

PARSIDUODA BEI-.ARNE
Trobas, mašina tešlai minkyt ir ki

ti b?l:ames įtaisymai turi būt greitai 
arei ic.ti, r-?s savininkas išvažiuoja 

. ■: iv n. Kreipi itės šiuo adresu: 
R. Jankūnas

91 Bolto.n St.. Sc. Boston.

socialistų p. 
kad jie ata- 

nes kaip nu

SIŲSKITE PiMGLS I LIETUVA

BALTIC STATĖS FINANCE CO
357 BROA1)WAY,

PINIGŲ KURSAS ATPIGO

Pasinaudokite žemu kursu ir sušelpkite gimi
nes. Pinigus pristatome Į artimiausi Lietuvoje 
Paštą.

ų ar šifkor- 
t ii patartina kreip- 

šką agentūrų,
■V

KELEIVIS

,s

PETRAS VAIUKONIS

Boston National Bank
1 
I s

i 
&
I i
e

«
I
I

KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS 
PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

NARYS FEDERALES
REZERVO SYSTEMOS

A
I

Tik vienas lietuvis.
Auksorius ir Laikrodininkas

Per 12 metu So. Bostone par- 
iuodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžit’s, žiedus, lenciūgas ir 

šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus priimu per paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. (?)

P. VALUKONIS
SO. BOSTON, MASS.

375 EROADWAY

ii 
j
14

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

SO. BOSTON, MASS.

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pin 

tę. arba rengiesi pu.s grįsti į tėvynę, tai tams: 
tis į gerai žinom,., teisingą ir atsakoiningą lietu-

BUCKMAN IR FINBERC
Bankięriai ir šiikorėių agentai 

S5 Leverett St.. Boston, Mass.
.Mes arstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise :m< stos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj V/ashingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymų per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FIIMBERC
Bankięriai

85 Leverett St.. Boston, Mass.

LK — 51 Ch.

J. L. PAŠAK ARNIS O. D.

PATARMES
MERGINOMS

APIE LYTIES 
DALYKIS.

Parašė M. H. Sangerięne
Knyga paruošta tam tikrais 

paveikslais. Išleido F j. Stro- 
pienė, pridėdama nauLpgų pa
tarimų ir moterims.

Kurios da šitos knygos netu
rit, tuojavs uz-isanyKit. Ji kai
nu. ja $1.00. Pinigus galima at
siųsti per money orderį, arba 
įdėjus p-gderinį dolerį į Iaiška. 
Adresuckit taip: (52)

MRS V. R A A VICII 
5(16 N. Eihvoud Avc 

B.M.TIMORE, M D

štai dar viena Bostono 
Įdomybė, nors ir ne taip 
svarbi. Nesenai lietuviškos 
"progresistės," vadovaujant 
jų draugams komunistams, 
turėjo pas mus savo "konfe
renciją.” Delegačių priva
žiavo "labai daug" iš visos 
Amerikos; iš Chicagos irgi 

Nuėjęs "konferenci- 
suskaičiau... ar žinot 
Ogi net penkias ir pu- 

Ir kuone kas 
antra vis plaukus nusikir- 
pu.si. Sakoma, kad ir "drau
gė" Petrikienė atvažiavo 
nukirptais plaukais, bet Į 

• porą dienų jai "užaugo” di- x 
deliausis kuodas. Netikit? u 
Bet neužmirškit, kad tas at
sitiko Bostone, Įdomybių 
mieste.

buvo.
jon” 
kiek?
sę delegačių!

p. Yčas So. Bostone.
Pereitą savaitę So. Bosto

nan atvažiavo p. M. Yčas. 
Jis atsilankė "Keleivio" re
dakcijom ir papasakojo ši-tą 
apie Lietuvą. Girdi, jus, so
cialistai, mus atakuojate ir 
kumščiuojate, kad šis nege
rai ir tas negerai. Bet moki
nant ies sali valdyti ir netu
rint tinkamų žmonių, nega
lima esą viską gerai pada
ryti.

Tečiaus ant 
Yčas nepyksta, 
kuoja valdžią,
sai sako, "Na to ščuka v mo- 
rie, čtoby karas ne dremal." 
(Lydeka jūrėse yra tam, 
kad karosas nesnaustų.)

Komunistų Lietuvoj visai 
esą negirdėt dabar. Jiems 
tik kryžius pastatyt, ir su 
jais jau užbaigta. Niekas 
prie komunistų sunaikini
mo tiek neprisidėjo, kaip su
grįžę iš komunistinės Rusi
jos Lietuvos tremtiniai. 
Kaip jie papasakojo, ką jie 
pas komunistus matę, tai 
apie komunizmą Lietuvos 
žmonėms dabar nei neužsi
mink.

Apie pramonės steigimą 
Lietuvoje svečias pasakė, „„i-, <>
kad už *30,000. kas reiškia 
apie trįs-keturi milionai. 
auksinų, Lietuvoj dabar ga- 

didžiausį fabri- 
i 

n. N cas viesė- 
Jis čia atvažia

vęs kaipo delegatas Į pasau
lini presbiterijonų kongre
są, kuris nesenai atsibuvo 
Pittsburge. Kitokių tikslų 
jis čia neturėjęs ir neužilgo 
grižšiąs Lietuvon, Nedėlioj 
jis kalbėjo po bažnyčia, o 
panedėii jam buvo surengta 
Copley Plazoj vakarienė, 
kur dalyvavo beveik visi žv- 
rr.esni So. Bostono lietuviai.

<1 <- k*

Dar viena Įdomybė ir bus 
viskas. Musų komunistai, 
lyg musės po švento Jono, 
smarkiai pradėjo nykti. Ne
užilgo liks tik Januškienė su 
Januška ir Sarapienė su Sa- 

i ranu. Kažin, ar ir šitie "li
kučiai" vis dar manys, kad 

a jie gali sukelti Amerikoj re-

auksinų, Lietuvoj dabar ga
lima Įkurti 
ką.

Amerikoj
sias neilgai.

Massachusetts valstijos 
automobilių 
pereita savaitę atėmė 65 lai- 
snius ir registracijos popie- 
ras užtai, kad tų automobi
liu savininkai buvo pagauti 
girti.

Bostono Chamber of 
Commerce atrado, kad be
darbė nėra tokia baisi, kaip 
skelbiama. Taip, Chamber 
of Commerce ponams ji ne
baisi. Bet bedarbiams ji ir 
perdaug baisi.

i

AKIU SPECIALISTAS
Vienintelis lietuvis Optometri- 

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

Ofisas ir gyvenimas
377a BROADŠVAY 

SO. BOSTON, MASS.

Raulinaitis.

Kast Bostono gyventojai 
pareikalavo, kad gazo kom

panija atpigintų gazą. Rei
kalavimas atmesta.
PRANEŠIMAS VISUOMENEI.

Mes, Atlaso Rūbų Bendrovės 
Valdyba, matydami ir turėdami 
faktus, kad musų vice-pirminin- 
kas ir direktorius, D. Klinga, 
nedirba jam paskirtą darbą, bet 
mėgina ardyti šią Bendrovę, or
ganizuodamas jai panašiu vardu 
kitą, kurioj jis vienas viešpa
tauti galėtų, ir tuom pačiu kar
tu vartoja musų vardą, šiuomi 
pranešame visuomenei, kad nuo' 
25-tos Rugsėjo-September, jis 

registruotojas tampa prašalintas iš valdybos ir 
i.ėra musų atstovas nuo tos die
nos.

Toliau persergstim visuome- ■ 
nę, kad jis vadina tą bendrovę 
"Atlas Corporation," o mus į 
bendrovė vadinasi Atlas Cloth-: 
ing Corporation: taigi jei kas: 
pardavinėja jums serus po 100 
dolerių ir jei tie rašosi tik Atlas 
Corparation, o ne Atlas Cioth-J 
ing Corporation. kurios serai; 
parsiduoda porom, po 65 dole
rius pora, tai mes nebusime jo-

i 
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Tel. S. B. 2488. Ž

Dr. J. 8. Landžias SeyiECisr |
LIETŪVYS t

Gydytojas ir Chirurgas. V
506 Broadvvav & G st. č

SO. BOSTON, MASS
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Tel. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETŪVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietų.

iki 12 diena.
Keleivio” name

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6993.

DR. AL. FIDEKKIEWICZ,
GYDYTOJ \S IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų
VALANDOS: 

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 
Šventadieniais nuo lp

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

ligų.

7:30 
iki 1.

I

4
4

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

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

4

►

Ofisas
251 Broadvav. tarpe € ir D st. 

SO. BOSTON. MASS.
J

ELIiIU D. STONE
Representantas

LOUIS G.
ADVOKATAI 

STOVAI.

Veda provas civyliškas 
kr i rai nališkas.
66—67 Jourr.al Puildtng

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

ir jo brolis
STONE

ir TIESŲ AT-

ir
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! 
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DAINOS
Išėjo naujos muzikos apie 
įvairių daina, taipgi pianui ir 
smuikai; jų tarpe ir lietuviški 
š tini: Suktinis. Klumpakojis, 
Noriu miego, Kri pūtis ir kiti. 
Ta? leidinys tai "Penkių Metų 
Kankles. Kiir.a pažeminta lig 
Naujų Metų. Kaina knygos, 
minkštais apdarais — 4 dol.; 
kaina knygos kietais, rūbo, ap- 
darais-— 5 dol. Pasiųsk drau
gams Lietuvon. Adresas:

M. PETRAUSKAS
769 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
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RUSAS DAKTARAS

N. GLEB0W
ĖJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTĄ S VENERIŠKŲ 

IR KRAUJO LIGŲ.
S84 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 PLA1N, MASS.

Priėmimo valandos: nuo 9 iki
19 va!, ryte.

Telefonai: 
Jamaica 3150 
Cambringe 8175 —T
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SIUNČIA IR MAINO PINIGUS.
Markių kursas pigus, užsakymai išpildomi greitai ir teisingai. 

Šitas bankas turi tiesioginius ryšius ,-u Lietuva per Direktion der 
Diskonto Geselschaft Kaune ir per Liiauische Bank fur Handel und 
Indxstrie, taip pat Kau ie.

TAUPYMO SKYRIUS
šitas bankas randasi po F. K. B. ir tvirtas kaip Gibraltaro uola. 

Randasi šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus papratę vaikščiot. 
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 nuoš. Mes kviečiame jus ateit ir 
pasižiūrėt.

BOSTON NATIONAL BANK
HANOVER IR BLACKSTONE STREETS 

BOSTON, MASS.
......---X
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DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų.

•
i 
t 
t !

Tel.: Richmond 2957-M. A

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
.321

LIGAS.
IR

10 ryte.
3 dieną.
8 vakare.

8 ik:
2 iki
7 iki
II VNOVER ST.

BOSTON. MASS.

VARINIAI VIRINIMO 
PUODAI.
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formos. Taipgi i į 
triubelės visokio • 
speneliai, hvdro- j I

I Ii 
I 
■

Visokio didumo ir formos. Taipsri 
varinės ir blėkinės t: 
didumo, sujungimai, 
metrai ir rnsausros puodai. Užsakv- 
mai laiškais tuojaus išpildomi. (43) 

SKLAR & LEHRMAN CO.
36 Portland St., Boston, Mass.

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIECMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

LIETŪVYS GRABORIUS
Patarnauju _ prie numirusių 

kuogražiausir.i: pigiai ir grei
tai. Viską padarau pagal žmo
nių norą. Aš galiu pribut grei
čiau negu kiti, nes mano auto
mobilius visados stovi prie ofi
so ir namų durų. Todėl Bosto
no ir apielinkės lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai arba per telefoną.

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADVAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1891-M.

kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams S2.00.

Per daug-elį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome- Jt* 
ne ir sužinojome kokie vaistai daugiausiai žmonėms reikalingi ir kaip 
jie turi būt pritaikyti ir.usų žmonėms. S

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie- X 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo y 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime kų prisiųsti. g
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką........................................... $1.50. H
Lietuviška Trejanka, pakelis ......................................................... 50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų .............................................. $1.25. y
Plotkelčs nuo Šalčio ir Grippo ................   50c. K
Perfurnai .................................................................. $5., $4., $3., $2., $1 JO
Muilai ...................................................................... 50c., 25c, 15c.. 10c. *
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus, y 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” C 

ir užlaikome visus j^ preparatus. ji)
Klausiant ko nors, pridėkite pastos ženklelį atsakymui. ŽĮ

K. ŠIDLAUSKAS f
PROVIZORIUS g

373 BROADVVAY, Kampas E st, SO. BOSTON, MASS. J

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

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


