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Lietuvos klerikalai priėmė 
ymanso projektą

LIETUVOJE GALI KILTI SUOMIŲ ATSTOVAS 
REVOLIUCIJA. LIETUVAI.

* .... _ . Washingtonas. —žmones ir kanumene nusi-' & _statė aries valdžia Pranešimu spalių 17 d. po 
p Suomijos pripažinimo Lie

tuvos nepriklausomybės de 
jure, Suomių vyriausybė 
nuskyrė pasiuntinybės se- 
kretori p. Reino Sylvanderį 
Suomijos atstovu Lietuvai 
Kaunan.

Suomijos spauda ypatin-

Eltos

Kauniškėj „Lietuvoj” til
po įdomus straipsnis, užval
dytas: „Priimsime ar Atme
sime.”

Straipsnio autorius apra
šo pasikalbėjimą su Lietu
vos užsienio diplomatais, 
kurie šiomis dienomis buvo 
sušaukti i Kauną konferen
cijom

Jų kalbos buvusios labai 
baimingos. Jų žodžiuose vie
nas tik nusiminimas. Jie ne
matę Lietuvos valdžiai kito
kio išėjimo, kaip tik taikytis 
su lenkais tomis sąlygomis, 
kurias pastatė Tautų Lyga.

O tos sąlygos jau žinomos. 
Tai yra Hymanso projektas, 
sulyg kurio, kaip mes jau 
esam pasakę, Vilnius tenka 
Lietuvai, o Lietuva — len
kams.

Todėl „Lietuvos” rašyto
jas ir klausia: „Priimsim to
kias sąlygas, ar atmesime?”

Ir ši panedėli Associated 
Press žinių agentūra prane
ša iš Kauno, kad krikščio
niška Lietuvos valdžia tą 
pasiūlymą jau PRIĖMĖ!

Associated Press žinia sa
ko, kad Lietuvos ministerių 
kabinetas, priimdamas Hy
manso pieną, nutaręs pada
ryti kai kurių išėmimų. Ko
kie tie išėmimai turi būt, tai 
da nesą galutinai nutarta; 
bet kabinetas jau sutikęs, 
kad Lietuva butų padalyta Į 
du autonominiu kantGnu, 
vienas po Kauno valdžia, 
antras po Vilniaus, ir kad 
Lietuvos užsienio politika ir 
kariumenės reikalai butų 
vedami bendrai su Lenkija.

Jei ministerių kabinetas 
ištiesų taip nutarė, tai reiš
kia, kad jis pavedė visą Lie
tuvą Varšuvos kontrolei

Kad krikščionys demo
kratai prie to vedė, tai mes 
jau nesyki sakėm. Popiežius 
jiems liepė dėtis su Lenkija, 
o „šventam tėvui” jie juk 
negali pasipriešinti.

Klausimas dabar kila, 
kaip Į tai atsilieps Lietuvos 
žmonės? Kiek girdėt, tai vi
sa liaudis yra griežtai nusi
stačiusi prieš bent kokią 
uniją su lenkais. Kariumenė 
taip pat esanti tam priešin
ga. Armijoj esąs toks ūpas, 
kad jei krikščionių demo
kratų valdžia nutars dėtis 
su lenkais, tai tuojaus sukil
ti ir nuversti ją žemėn.

Liaudininkų suvažiavi
mas, kuris Įvyko šiomis die
nomis, irgi pareiškė, kad ne
turės „mumyse pasitikėji
mo ta valdžia, kuri drįs Hy
manso projekto sąlygomis 
pasirašyti taiką su lenkais." 

Taigi Lietuvoje dabar ga
lima tikėtis kruvinos revo
liucijos, kuri gali nušluoti 
visą dabartinę krikščionių 
demokratų valdžią.

gu džiaugsmu ir pasitenki
nimu sveikina pripažinimą 
Lietuvos nepriklausomybės, 
iškelia energingą Lietuvos 
kovą dėl nepriklausomybės 
ir nurodo Į pavyzdingą eko
nominę Lietuvos padėti.

DR. GRINIUS IŠVAŽIA
VO Į UŽSIENIUS.

Washingtonas. — Eltos 
pranešimu Lietuvos minis- 
teris pirmininkas, Dr. Ka
zys Grinius, dėl akių ligos 
išvažiavo Į užsienius. iVIinis- 
terio pirmininko pareigas 
eina Dr. Purickis.

L. Į. B.

ATVAŽIAVO FRANCUZŲ 
DELEGACIJA.

ŠĮ panedėli Nevv Yorko 
uostan atėjo laivas „Lafa- 
vette,” kuriuo atvažiavo 
francuzų delegacija s u 
premjeru Briand’u prieša
kyje i nusiginklavimo kon
ferenciją, kuri žada atsida- 
ryti Washingtone šią pėt- 
nyčią.

PALIUOSAVO VRANGE- 
LIO GENEROLĄ.

Konstantinopolio žinio
mis, Maskvos valdžia palei
do iš kalėjimo generolą Sla* 
šovą, kuris vedė Vrangelio 
armiją prieš bolševikus ir. 
buvo paimtas nelaisvėn, 
kuomet vrangeliečiai tapo 
sumušti Kryme pereitais 
metais. Su Slašovu paliuo- 
suotas ir visas jo štabas, ku
ris vadovavo Vrangelio ar
mijos operacijas. Sakoma, 
kad Slašovą dabar bolševi
kai skirsią savo armijos va
du Rumunijos fronte.

210 MARKIŲ Už DOLERĮ 
BERLINE.

Perline pereitą sąvaitę 
dolerio kursas pakilo jau iki 
210 markių. Už $10 galima 
buvo gauti 2,100 markių. 
Amerikoj tą pačią dieną 
1.000 markių buvo $4.70.

KITAS DIDELIS MARKIŲ 
NUPUOLIMAS.

ŠĮ panedėli vokiečių mar
kės dar labiau nupuolė. Ant 
New Yorko rinkos vienu 
tarpu už 1,000 markių buvo 
jau tik $3.25. Biržai užsida
rant jos truputi pakilo, bet 
vistiek už $1 buvo galima 
gauti 294 markes arba 1,000 
už $3.40.

Kadangi Lietuva vartoja 
vokiečių pinigus, tai sykiu 
su markės puolimu puola ir 
Lietuvos auksinas.

NUDĖJO JAPONUOS 
DESPOTĄ.

Pereitą sąvaitę tapo nudė
tas Japonijos ministerių pir
mininkas Hara. Jį nudurė 
ant geležinkelio stoties 19 
metų amžiaus vaikinas, Ridi 
Nakaoka, kuris tuojaus bu
vo areštuotas ir apskelbtas 
"bepročiu,” kaip tai papras
tai tokiuose atsitikimuose 
daroma.

Bet ištikrujų tas vaikinas 
nebuvo ir nėra beprotis. Jis 
nudėjo Harą, kad atkeršijus 
jam už jo kruvinus darbus. 
Nes Hara buvo tikras bude
lis ir korikas. Jam valdant, 
šimtai darbininkų buvo iš- jos 
šaudyta ir tūkstančiai su- j ’ _ t 
grūsta į kalėjimus. Tai buvo tų atiduotas Sibiras. Reikia 
despotas kruvinas nuo gal- mat žinoti, kad šitoj "nusi- 
vos iki kojų, ir jam dabar ginklavimo konferencijoj” 
pastipus nusidžiaugs ne vie-netiek bus svarstomas nusi- 
na japonų šeimyna. 1 suavimos Tnlimnin

Žinios sako, kad dabar re
zignavęs visas Japonijos mi
nisterių kabinetas.

BERLINE RIAUŠĖS.
Berline jau antras mėnuo 

streikuoja hotelių virėjai ir 
patarnautojai. Hotelių savi
ninkai pajieško per laikraš
čius streiklaužių, kurie mo
ka gerai imtis ir kumščiuo- 
tis. Pereitą sąvaitę tarp to
kių streiklaužių ir streikuo
jančių darbininkų kilo riau
šės, laike kurių buvo išdau
žyti hotelių ir restoranų 
langai, sudaužyti rakandai 
ir sunaikinta daugybė indų. 
Policija turėjo pavartoti 
ginklą, kad įvykinus tvar
ką.

HAMBURGE STREIKAS.
Hamburge labai neramu. 

Visi valdžios tarnautojai ir 
valdininkai grąsina visuoti
nu streiku, ir jei streikas 
Įvyks, tai valdžia liks supa- 
raližiuota. Streiko motyvai 
yra grynai ekonomiški. Tar
nautojai reikalauja dides
nių algų, nes nupuolus mar
kės vertei ir pabrangus pra
gyvenimui, jie negali pragy
venti už tas algas, kurias 
gaudavo pirma. Valdžia gi 
neturi ižde pinigų ir negali 
algų pakelti. Todėl padėtis 
labai rusti.

ATĖJO DIDŽIAUSIAS 
VOKIEČIŲ LAIVAS.

Šj panedėli atėjo Nevv 
Yorkan antras vokiečių gar
laivis nuo 1914 metų. Gar
laivis priguli Hamburg-A- 
merika Linijai ir vadinasi 
„Hansa.” Tai esąs didžiau
sias laivas, koki dabar vo
kiečiai turi. Jis atvežė 600 
pasažierių ir daug visokių 
prekių.

PALIUOSAVO POLITI
NIUS KALINIUS 

TURKIJOJ.
Turkijoj tapo paliuosuoti 

visi politiniai kaliniai, Ang
lijos ir Francijos piliečiai, 
už ką Anglija ir Francija 
paliuosavo visus turkus, ku
rie buvo jų suimti dėl politi
nių prasikaltimų.

Anti-bolševikd 
dabos Washingtono 

konferenciją.
LVOVAS, MILIUKOVAS 
IR AVKSIENTEVAS AT

VAŽIAVO AMERIKON.
Jie žiūrės, kad Japonijai ne

būtų atiduotas Sibiras.
Kuomet šios sąvaitės pa

baigoje Washingtone atsi
darys „nusiginklavimo kon
ferencija,” buvę Rusijos 
valstybės vadai uoliai dabos

; diskusijas ir tarimus, 
Kad Japonijai kartais nebu-

ginklavimo konferencijoj”

i ginklavimas, kiek Tolimųjų 
: Rytų, tai yra Sibiro klausi
mas. Dabar Japonija turi 
užgrobus Vladivostoką ir 
visa Pajūrio sritį tenai, at
skirdama tuo budu Rusiją 
nuo jūrių iš R.ftų. Japonija 
nori, kad Washingtono kon
ferencija pripažintų jai tei
sę teitai ir pasilikti.

" Kadangi Rusija dabar ne
turi pripažintos valdžios ir 
nedali savo reikalų Wash- 
ingtono konferencijoj ginti, 
tai šiomis dienomis čionai 
atvažiavo kunigaikštis Lvo
vas, buvęs laikinosios vy- 
liausybės premjeras; profe
sorius P. Miliukovas, buvęs 
tos vyriausybes užsienio rei
kalu ministeris, ir M. Avk* 
sientevas, vidaus reikalų mi
nisteris, ir per visą konfe
renciją jie ketina sėdėti 
AVashingtone ir žiūrėti, kad 
Rusijos reikalai nebūtų te
nai nuskriausti. Jie tikisi, 
kad Rusija atsigaus iš po 
bolševiku anarchijos ir vėl 
sugrįš pirmaeilių valstybių 
tarpan. Jie sako, kad dali
nimas Rusijos yra pragaiš
tinga jai politika. Tuo tikslu

SMETONA IR PIENAS 
PLAUKIA NEW YORKO 

GATVĖMIS.
Pieno trustas Nevv Yorke 

nutarė sulaužyt darbininkų 
uniją ir apskelbti „open 
shop.” Visi pieno darbinin
kai tuomet metė darbą ir 
apskelbė streiką. Pieno 
kompanijos pradėjo samdy
tis streiklaužių. Streikuoto
jai pradėjo streiklaužius 
mušti. Didžiausios riaušės 

‘ prasidėjo pereitą ketvergą, 
kuomet šimtai pieno veži
mų buvo apversta augštyn 
kojomis, vežėjai sumušti, ir 
Nevv Yorko gatvės pasidarė 
baltos nuo Smetonos ir pie
no. Buvo daug susirėmimų 
su policija. Keliose vietose 
policmanai šaudė iš revolve
rių, bet šuvius leido virš mi
nios galvų, taip kad žmonių 
nekliudė, nors buožėmis bu
vo apmuštas ne vienas. Ga
vo ir policija akmenais. Tą 
dieną areštuota 40 streikie
rių. Streikuoja išviso 11,800 
pieno darbininkų.

Normaliu laiku Nevv Yor
ko miestas kas diena suvar
toja 2,000,000 kvortų pieno: 
pereitą ketvergą buvo gau
ta išviso tik 400,000 kvortų. 
Sveikatos departamentas 
paskelbė, kad jis paimsiąs 
pieno pramonę į savo ran
kas, jei iki subatos pieno 
kompanijos nepajėgs pri
statyt miestui 1,000,000 
kvortų pieno dienai

NUSIŽUDĖ BEDARBĖ 
MOTINA.

Netekus darbo ir neturė
dama iš ko gyventi, Provi- 
dence pereitą nedėldieni nu
sižudė su savo 7 metų vaiku 
našlė moteris vardu N ichols. 
Ją rado lovoje apsikabinusią 
savo sūnelį, ir abudu buvo 
negyvi.

MILTAI ATPIGO.
Miliukovas dabar važinėja į Nupuolus kviečių kainai 

i iki 1 dolerio už bušelį (karės 
metu buvo iki $2.50), pradė
jo kristi ir miltų kaina. Pe
reitą sąvaitę Minneapoly, 
kur randasi didžiausi miltų 
malūnai, miltų kaina nu
mušta iki $6.90 bačkai. To
kios žf^nos kainos ant miltų 
Amerikoje nebuvo jau nuo 

penkių metų.

po didesnius Amerikos mie
stus ir skaito paskaitas. Jis 
yra gabus diplomatas ir ge
rai kalba angliškai.

5.750,600.000.000 POPIERI
NIŲ RUBLIŲ.

Iš Maskvos pranešama, 
kad šiomis dienomis sovietų 
valdžia išleidusi 750,000,- 
000,000 naujų popierinių 
rublių atidarymui valstybės 
banko. Išviso dabar popie
rinių rublių Rusijoj busią 
5,750,000,000.000 (5 trilijo
nai ir 750 biiionų).

i
$200.000 DOVANŲ UŽ 
GERIAUSI MOTORĄ.
Francuzų valdžia paskel

bė duosianti $200,000 dova
nų tam. kas išras geriausi 
motorą orlaiviams, skiria
miems prekybos tikslams. 
Motoras turi atatikti tam 
tikriems reikalavimams su
lyg pajėgos, sunkumo ir tu
ri būt gatavas bandymams 
ne vėliaus birželio mėnesio 
ateinančių metų.

MONGOLŲ RESPUBLI
KA NAIKINA KASĄS.
Čitos žiniomis, Mongolų 

Respublikos valdžia Įsakė 
kareiviams nusi- 

Mongolijos

ANTONIO ALBA PA- 
LIUOSUOTAS.

Iš Romos pranešama, kad 
Antonio Alba, kuris 1912 visiems 
metais kėsinosi užmušti Ita- kirpti kasas. 
Ii jos karalių, 3 spalių likos moterims Įsakyta nusiimti 
paliuosuotas iš kalėjimo. nuo akių užlaidas.
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Rusijos tautos 
susivienys 
—I

NUPLAKĖ GOMPERSO 
ORGANIZATORIŲ.

John E. Winstanley, A- 
menkos Darbo Federacijos 
organizatorius, kuris buvo 
nuvažiavęs i Panama City, 
Fla., padėti streikuojan
tiems darbininkams susior
ganizuoti, dabar guli ligon- 
būtyje ir gali būt kad mirs, 
šeši nežinomi vyrai paėmė 
ii iš traukinio, išvedę lau
kan pririšo prie medžio ir 
skaudžiai jį nuplakė, žmo
nės vėliau rado jį pririštą 
prie medžio jau be žado. Tai 
veikiausia bus „Amerikos 
Legijono” darbas.

PIENO STREIKAS 
CLEVELANDE.

Clevelande pieno darbi
ninkų streikas yra taip pat 
triukšmingas, kaip ir Nevv 
Y'orke. Buvo jau keli susirė
mimai su policija ir apie 20 
streikierių areštuota. Pluto- 
kratų spauda šaukia, kad 
streikieriai „žudą” mažus 
vaikus, atsisakydami vežti 
pieną. Bet kad pieno trustas 
žudo savo darbininkų šei
mynas, numušdamas jiems 
algas, tai ta spauda nesako 
nei žodžio.

IŠDEGĖ NEW YORKO 
UOSTAS.

Pereito ketvergo naktį 
prie Hudsono upės, antroj 
Nevv Yorko pusėj, išdegė 
\Veehawkeno uostas. Ugnis 
nušlavė vandens pakraštį 
per penkias mylias. Išviso 
sudegė 5 prieplaukos, 30 va
gonų su prekėmis ir 30 lai
vų. Gaisras buvo toks dide- 
is, kad kibirkštis ir kamuo
liai žarijų krito per Hudson 
upę į vidurį Nevv Yorko. 
Vienu tarpu kibirkštįs pra
dėjo piltis net ant „Nevv 
York Times” laikraščio na
mų.

TAIP PRANAŠAUJA 
MILIUKOVAS.

Anglija norėjo jas suskai
dyt, kad paskui galėtų 

išnaudoti.

MIRĖ DU APRIETI 
VAIKAI.

Ši panedėli Lavvrence 
rė du vaikai, 
biutė ir H. Kukoniukas, ku
riuodu pora sąvaičių atgal 
apriejo pasiutęs šuo. Trečias 
vaikas irgi mirsiąs.

Išviso tuomet buvo aprie
ta 14 vaikų. Dviem iš jų da
bar mirus, likusiųjų tėvai ir 
giminės labai susirūpino. 
Policija pradėjo be pasigai
lėjimo šaudyt visus šunis, 
kuriuos tik pagauna be apy
nasrių.

mi-
Emilė Zarenr

100 RECEPTŲ Į TRIS 
MĖNESIUS.

Blaivybės komisionierius 
Haynes paskelbė, kad dak
tarai, kurie užrašinėja savo 
pacientams svaiginančius 
gėrimus, negali duoti tokių 
receptų daugiau kaip 100 Į 3 
mėnesius, tai yra beveik po 
vieną receptą Į dieną.

25 METAI KALĖJIMO.
Manchester, N. H. —John 

Mara ir Robert Currie, ku- 
riedu pereitą vasarą užmušė 
ir apiplėšė žmogų, ši panedė
li buvo nuteisti ant 25 metų 
kalėjiman.

AMERIKONAI PRAGĖRĖ 
KANADOJ $35,000,000.
Kanados valdininkai ap

skaito, kad Quenbec’o pro
vincijoj, kuri rubežiuojasi 
su „sausomis” Suvienytomis 
Valstijomis, praėjusią vasa
rą amerikonai praleido ne
mažiau kaip $35,000,000.

ŽIEMA PASIRODĖ.
Šią sąvaitę vietomis jau 

prasidėjo žiema. New Yorko 
valstijoj apie Adirondacką 
žmonės pabudo šio panedė- 
iio rytą ir rado jau 3 colių 
storio sniego prisnigta.

Pirmas sniegas pasirodė 
taipgi Vermonto ir Nevv 
Hampshire valstijose.

Maine’o valstijoj apie 
Portlandą prisnigo apie 4 
colius.

Po Ameriką dabar važi
nėjasi su paskaitomis prof. 
P. Miliukovas, garsusis savo 
laiku Rusijos kadetų vadas 
ir buvęs Durnos atstovas, 
šiomis dienomis jisai buvo 
Bostone ir laikė paskaitas 
Lovvellio Institute. Buvęs 
profesorium Anglijoj ir ge
rai vartodamas anglų kalbą, 
Miliukovas sutraukia į savo 
paskaitas gana daug publi
kos.

Pereitos pėtnyčios vaka
rą jo tema buvo „Rusijos 
Padalinimas.” Rusijos pa
dalinimu jis vadina atsime
timą nuo jos tokių pakraš
čių, kaip Lietuva, Latvija, 
Estonija, Finlandija, Lenki
ja, Kaukazas ir kiti. Atsis- 
kirimas tų pakraščių ir ap- 
siskelbimas jų neprigulmin- 
gomis valstybėmis, Miliuko- 
vo nuomone, yra pragaištin
gas lygiai Rusijai ir toms 
mažutėms respublikėlėms.

„Prasidėjus revoliuci
niam judėjimui,” sako Mi
liukovas, „visos Rusijos tau
tos ėjo vienu frontu prieš 
autokratiją tikslu iškovoti 
visai Rusijai politinę laisvę, 
o neskaidyti valstybę į tiek 
dalių, kiek joje yra skirtin
gai kalbančių tautų. Jos ir 
manyti nemanė apie atsiski- 
rimą nuo didžiosios Rusijos 
valstybės. Tik viena Lenki
ja reikalavo sau nepriklau
somybės, bet ir jos reikala
vimas nebuvo tikras. Finai 
gi daugiau nieko nenorėjo, 
kaip tik nepriklausomos 
kontsitucijos, palikdami vi
sus kitus ryšius su Rusijos 
valstybe čielvbėj.”

Bet sugriuvus caro val
džiai, tuojaus prasidėjo agi
tacija, kad visoms pakraš
čių tautoms reikia nuo Rusi
jos atsiskirti. Už šitą agita
ciją Miliukovas kaltina dau
giausia Angliją. Anglija, jis 
sako, norėjo suskaidyt Rusi
ją, kad paskui galėtų pati į 
jos pakraščius Įlisti ir juos 
išnaudoti. Taip ji buvo jau 
užgrobus Rusijos aliejaus 
šaltinius ant Kaukazo, buvo 
užėmus Archangelską ir 
pradėjo vadovauti naujai 
susikurusioms valstybėlėms, 
kaip tai Lietuva, Estonija 
ir kitos.

Miliukovas tečiaus prana
šauja, kad taip nepasiliks. 
Jis tikisi, kad visos tautos, 
kurios dabar nuo Rusijęs at
siskyrė, neužilgo susivienys 
su ja federacijos ryšiais ir 
sudarys vieną galingą vals
tybę, panašią Suvienytoms 
Valstijoms Amerikoje. To
dėl jisai dėkuoja \Vashing- 
rono valdžiai, kad ši atsisa
ko pripažinti naujų valsty
bėlių nepriklausomybę, pa
laikydama tuo budu viltį 
Rusijos valstybės atgimi
mui.

I
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O APŽVALGA n
KAM JĮ SVEIKINTI?
Šiomis dienomis Ameri

kon atvyko Franci jos mili- 
taristų dievaitis gen. Foch. 
Amerikos reakcininkai ren
gia jam didžiausių iškilmių. 
Brooklyno "Vienybė" irgi 
atrado reikalingu parašyti 
jam pasveikinimą. Ji pripa
žįsta, kad šitas reakcijos at
stovas yra Lietuvos neprie
telis, o betgi sveikina ji:

"Gyvas sveikas, maršale 
Foch ’ Dar tik pora dienų at
gal šios didelės respublikos, 
Amerikoje, laikraščiai mums 
labai plačiai ėmė kėtoti, Kaip 
tu ir keletas tavo draugų Fran- 
cijos militaristų susikalbėjote 
atiduoti Lenkijai visą Pabalti- 
jos kraštą, drauge ir musų Tė
vynę Lietuvą i vergiją...

"Gyvas sveikas, senas kar
žygy! Mes tave sveikiname, 
kaipo visai praktišką militaris- 
tą. Atvažiuoji pasitarti, kaip 
čia sumažinus ginklus, kaip čia 
apsaugojus Europą ii' visą pa- 
pauli nuo žiaurių karių, o savo 
sėbrams lenkams davei pilną 
valią žudyti Lfetuvos žmones, 
mušti iki kraujo Lietuvos kū
dikius, kankinti kalėjimuose 
musų geriausius žmones...

"Gyvuok, žilas seneli.- musų 
pačių pamokinimui, kad ne: 
kiekvienam dievaičiui reikia 
kodylą rūkyti, kuri pasaulis 
ant piedestalo pastato...

"Gyvuok, ir mes gyvuosime, 
nes jau išmokome atskirti, kur 
juoda, kur balta, kur teisybė, 
kur vylius...”

Nei čia ironija, nei čia 
sarkazmas, nei čia nuošir
dus sveikinimas. "Vienybė” 
elgiasi kaip tas spardomas 
vergas-: norėtų prieš savo 
skriaudėją protestuoti, bet 
nedrįsta, ir puola ant žemės 
ir laižo iam kojas. Tai šlykš
tu!

i

•1

žemę ir gins Lietuvos nepri
klausomybę. O ką jie davė! 
žmonėms, patikėjusiems šitais 
jų pažadais?

"Vietoje laisvės, Lietuvos 
žmonės turi karo stovi. • prie 
kurio karo teismas baudžia še
šiais ir astuoniais metais ka
torgos už iš.' 
mo. raginančio 
ginti savo reikalus Kauno mie
sto taryboje!

"Pažadėtosios žemės refor
mos. kuri turėjo aprūpinti že
me bežemius ir mažažemius. 
Lietuva dar iki šiol nesulaukė, 
nors krikščionys demokratai 
jau išsėdėjo Seime pusantrų 
metų.

’ O kaip su Vilnium ir su Lie
tuvos nepriklausomybes gyni
mu? Ar amerikiečiai nežino, 
kad Lietuvos valdžia, vesdama 
derybas su lenkais, taip jiems 
nusileido, jogei bemaž nepa
vertė Lietuvą lenkų provinci
ja? Ar nėra fąktas, kad krikš
čionių demokratų spauda Lie
tuvoje (ir 'Draugas' Ameriko-

je) varė agitaciją už Hymaršo J 445
’pataisy tą j i pro.i ek tą’, 
kurį dabar 
yra keliami protestai?

"Jeigu Lietuvos i ‘ 
lai pildytų savo prižadus, du > 
tus žmonėms rinkimu laiku, tai 
jie galėtų remtis 'žmonių va
lia'; bet jie sulaužė savo žodi, 
ir todei i juos reikia žiūrėti ne 
kaipo i žmonių valios vykinto
jus, o kaipo į žmonių apgavi
kus.”

Korė kaip šunis!” ninkas Wadsworth pareika
lavo iš senatoriaus \Vatsono 
prirodvmu. ^Vatsonas atsa
kė:

"Aš užtvirtinu kiekvieną 
žodi, kuri aš pasakiau. To 
baisaus paveikslo savo žo- 

Jis ežiais aš nepadidinu. Aš ga

1
iI11 j

isleidinų <1 < iizi\ i vi < u?
darbininkus SKOLŲ PANAIKINIMAS.

Iš Londono pranešama, 
kad Anglijos valdžia ištik- 
rujų reikalausianti panaiki
nimo skolų tarp kariavusių 
valstybių, kuomet atsidarys 
AVashingtono konferencija.

Anglija esanti pasiryžus 
dovanoti daugiau kaip 2,000 
milionų skolos Rusijai apie
2 000 milionų Italijai. 2.280 
milionų Francijai. ir po tru
puti kitoms valstybėms, išvi
so apie 8.000 milionų dole
rių.

Kitos valstybės, žinoma, 
irgi turėtų išsižadėti savo 

i skolų, tų tarpe ir Amerika, 
kuriai Anglija skolinga apie 
4.000 milionų dolerių.

I

NEPIRKITE

GERAI UŽTEPĖ KLERI
KALU AGENTUI.

Amerikon dabar yra at
važiavęs Lietuvos klerikalų 
agentas, tu/as M. Bagdonas, 
kuris sakosi esąs Steigiamo
jo Seimo narys (tik kažin 
kodėl jis dabar ne Steigia
mam Seime). Gindamas kle
rikalų partiją, jisai pradėjo 
"kritikuoti” socialistus ir jų 
laikraščius Amerikoje. Vie
nam "Draugo" numeryje ji
sai kabinasi prie "Naujie
nų" ir sako:

"Ponas 'Naujienų’ Redakto
riau. juk Tamsta puikiai žinai, 
kad Lietuvos vyriausybė ne 
pati Lietuvai prisimetė — ją 
pastatė visų Lietuvos žmonių 
išrinktas demokratingiausiu 
budu, koki tik žino demokra
tizmo teorija. St. Seimas! Vy
riausybės rankose yra sudėta 
Lietuvos laimėjimai, Lietuvos 
ir jos žmonių laimė, jai paves
ta iškovoti Lietuvai Vilnių, ji 
pastatyta priešaky visos tau
tos! Taigi, kas kliudo vyriau
sybei atlikti jai pavestus užda
vinius, kas ragina neremti ją 
kovoje už Lietuvos teises, ne
skolinti pinigų 
mes reformos, 
mažažemius ir 
kad atvadavus 
vyriausybei 
valstybei,
kurie tą vyriausylię išrinko

Todėl "Naujienos” duoda 
šitam vaikėzui toki pamoki
nimą:

"Tikra tiesa, kad 'Naujienų’ 
redaktorius puikiai 
buvo išrinktas St. 
pastatyta valdžia,
taip pat puikiai žino, 
partija, kuriai teko didžiuma 
vietų Seime, kalbėjo visai ne 
tą rinkimų laiku, ką ji daro, 
dabar.

"Kada ėjo priešrenkamoji 
kova, tai krikščionys demokra-- 
tai sakė, jogei jie, patekę į 
Seimą, duos žmonėms laisvę ir

Delei Lenkijos 'Francija 
neteko draugų.

Dabar, kuomet Silezijos 
klausimas šiaip taip jau už
baigtas, Įdomu bus susipa
žinti šu priežastimis, kodėl 
dėl tos Silezijos buvo tiek 
daug ginčų, kad be maž ko 
nesuiro Anglų-Francuzų 

: santarvė.
Ištiesų, jei Versaiiaus tai

kos sutartį priimti kaipo Įs
tatymą. tai Silezija turėtų 

i būt atiduota Lenkijai be jo
kių ginčų. Svarbiausia prie' 
žastis, dėl kurios Lenkijai 
nenorėta šitos teisės pripa
žinti, buvo tame, kad Angli
ja ir Italija nenorėjo Vokie
tijos perdaug skriaust. Ang
lijos interesams yra daug 
naudingiau, kad Vokietija 
greičiau atsigautų, o ne 
Lenkija.

Grįžtant atgal prie Var- 
aliaus sutarties, taip kaip 

ii buvo išpradžių parašyta, 
ji aiškiai sakė, kad augštoji 
Silezija turi būt atimta iš 
Vokietijos ir atiduota Len
kijai. Tai buvo, žinoma, 
franeuzų diplomatijos ple
pąs. Bet Anglija pabūgo, 
kad Vokietija gali tokios su
tarties nepasirašyti, o jei ir 
->asirašytų, tai jai sunku bu
tų be Silezijos atsigauti, o 
kada Vokietija skurs, tai ji 
negalės pirkti iš Anglijos 
prekių. Vokietija visuomet 
buvo geriausia Anglijos 
"kostumerka," todei Angli
jai yra svarbu, kad jos kai
mynė butų turtinga. Taigi 
nenorėdama, kad iš još bu
tų atimta Silezija, Anglija 
oasiulė prie taikos sutarties 
priedą. kad Silezijos klausi
ma nuspręstų patys gyven
tojai. ' \

Franeuzams nebuvo pa-, 
mato šitokiam pasiūlymui j 
priešintis. tečiaus žinodami,! 
kad didžiuma Silezijos gy-į 
ventojų balsuos už Vokieti-! 
ją, jie pridėjo prie šito pa-; 
dulymo tokį "pataisymą." j 
tad plebiscitas butų daro-j 
nas apskričiais, miestais ir 
taimais. Pridėdami ši ”pa- 
aisymą” franeuzai turėjo 
atoki išrokavimą: nors di
džiuma Silezijos gyventojų 
r balsuos už Vokietiją, tai 
ris Lenkijos pasienyje atsi- i 
•as vienas-kitas kaimas, ku-- 
•is balsuos už Lenkiją. Da-Į 
.ant plebiscitą taip ir išėjo:! 
miestai nubalsavo dėtis su! 
Vokietija, o kaikurie tamsių 
enkų apgyventi kaimai bal
davo už Lenkiją. Dėlto pas
kui kilo dideli ginčai, kaip 
.0 paties krašto miestai gali 

! prigulėt vienai valstybei, o 
• <aimai — kitai ? 
Į Silezijos svarba yra tame, 

<ad tenai randasi didžiau
sios anglių kasyklos, šitas 

: kasyklų arba taip vadina
mas "pramonės ruožas” yra 
padalytas Į 9 apskričius ir 
Įuli palei Lenkijos rubežių. 
Darant plebiscitą, penki tų 
apskričių nutarė prisidėti 
prie Lenkijos, o keturi —pa
silikti prie Vokietijos.

Francija, kuri bijosi stip- 
’ios Vokietijos, užsispyrė, 
<ad nežiūrint plebiscito, Si
lezija butii atiduota Palioki- 
fai.

Anglija, kuriai turtinga 
Vokietija reiškia geresnę 
rinką, pareikalavo, kad su- 
iyg plebiscito, Silezija butų 
atiduota Vokietijai, nes iš 
visų Silezijos gyventojų už 
Vokietiją balsavo 60 nuo
šimčių, o už Lenkiją tiktai 
10 nuošimčių.

Prasidėjo smarkus gin
čai. Vienoj konferencijoj 
Paryžiuje Lloyd George pa
sakė franeuzų diplomatams: 
"Skirtumas tarp Anglijos ir 
Francijos nusistatymų yra 
toks: Mes norim, kad vokiš
ka karvė butų užlaikoma 
gyva ir melžiama. Jus gi no
rit, kad ji butų tuojaus pa
plauta ir suvalgyta.”

J. Simniškis. • Franeuzų

prieš | 
visoje Lietuvoje j

Suvienytų Valstijų sena- 
klerika->te iškilo naujas skandalas. 

Senatorius Watson pradėjo 
kelti aikštėn labai nemalo
nų patriotams dalyką, 
paskelbė, kad Amerikos ka- liu pristatyt netik kartuvių 
reiviai, tarnavusieji Franci- paveikslus, bet ir liudinin

kus, kurie savo akimis matė, 
kaip kareiviai buvo kariami 
kaip šunĮs. Jeigu jus užtik
rinsite saugumą tiems liudi
ninkams, aš juos atvesiu. 
Kitaip aš negaliu tuos žmo
nes Įtraukt i pavojų.

"Priegtam aš paskelbiu, 
kad musų maistas buvo kal
nais sukrautas Francijoj ir 
atiduodamas franeuzams, o 
musų kareiviai kentė badą. 
Aš galiu taip pat priparody- 
ti, jogei musų kareiviai be
reikalingai buvo išstatomi 
prieš ugnį ir paliekami mir
čiai. Aš žinau buvusių karei
vių, kurie visa tai man pa
pasakojo. Tie pasakė man, 
kaip jų laiškai buvo cenzū
ruojami ir tie, ką drįso laiš
kuose pasiguosti, buvo bau
džiami.

"Tie vyrai neis daugiau Į 
Europą kariauti. Aš girdė
jau juos kalbant, kad jie 
greičiau sutiktų mirti ant 
vietos, negu eiti i svetimą 
šąli kariauti.”

Kuomi tas skandalas už
sibaigs, nežinia. Bet faktas 
palieka faktu, kad su Ame
rikos kareiviais karės lauke 
elgtasi žiauriai. Ta patvirti
na daugelis ir lietuvių eks- 
kareivių.

Tai ve ką gavo Amerikos 
kareiviai, kuriems tiek daug 
visokių gerovių buvo žada
ma.

BURBULU!
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vykinimui že- 
kad aprūpinti 

bežemius žeme.
Viinių, tas ne

daro blogą, bet 
tautai, žmonėms,; 
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Suvienytų Valstijų 1 
per pereitus metus šios šalies žmonės yra sukišę 
kiems apgavikams 5750,000.000 už Šerus, kurie neturi jo
kios vertės.

Daug tų pinigu buvo išviliota iš darbo žmonių, ku
riems labai sunku centas uždirbti.

Taigi saugokitės tokių apgavikų iš tolo. Nepirkite se
rų iš jokio agento, kuris žada jums didelių "procentų.” 
Nepirkit Šerų jokios kompanijos, jei nežinot, kas ji yra 
ir kokie žmonės ją veda. Yra daug lietuvių, kurie sukišo 
po kelis šimtus ir net po kelis tūkstančius už tokius Še
rus. Kuomet jie juos pirko, agentas melavo, kad tuojaus 
bus mokami „dividendai” ir Šerai busią 10 sykių bran
gesni; o jei norėsit Šerus parduoti, tai, girdi, kompanija 
visuomet pinigus sugrąžins.

O dabar, kada žmonės nesulaukdami žadėtų „divi
dendų" pradeda teirautis, tai pasirodo, kad nėra nei to
kios kompanijos, nei to agento galima surasti. Pasirodo, 
kad tai buvo muilo burbulas, o ne Šerai.

Taigi, nepirkite burbulų!
Jei turit atliekamų pinigų, tai Įdėkit juos i geras kom

panijas, kurios yra jums žinomos ir kuriomis galima pa
sitikėti.

Pinigai gali bųt geriausia apsaugoti ir tuo pačiu lai
ku nešti savininkui vidutiniško pelno Įdėti

Į gerą banką;
I Suvienytų Valstijų valdžios bonus;
I gyvasties apdraudą;
I gerų ir ištikimų biznio Įstaigų šėrus;
Į gerą namą arba farmą.

žino, kaip 
Seimas ii- 
Bet jisai 

kad ta

Dėkitės prie “Keleivio” Bendrovės!
Keleivis” šiandien stovi geriausia iš visų lietuvių lai- 

dideli 
muro

kraščių: jis turi daugiausia skaitytojų, jis turi 
knygyną, jis turi gerai Įtaisytą spastuvę ir du 
namu.

Skolų musų laikraštis neturi nei vieno cento.
Ir kada biznis taip išsivystė, "Keleivio” leidėjai 

rė pakviesti visus skaitytojus prisidėti prie jo leidimo. 
Tuo tikslu buvo Įkurta""Keleivio” Bendrovė. Daug drau
gų prie jos jau prisidėjo, bet daug da neprisidėjo.

Taigi tuos, kurie da nėra prisirašę, mes kviečiame da
bar prisidėti. Tegul kiekvienas "Keleivio” skaitytojas 
bus podraug jo leidėjas ir savininkas.

Platesnių informacijų galima gauti "Keleivio” Redak
cijoj. Parašykit mums laišką, ir gausite visas informa
cijas. _______

nuta-

Įos karės laukuose, buvo 
šaudomi ir kariami be jokio 
teismo. Juos korė ne vokie
čiai ir ne franeuzai, bet pa
tys Amerikos karininkai. 
Už mažiausi nepaklusnumą 
karininkui kareivis buvo 
nušaunamas arba pakaria
mas be teismo.

Senatorius Watson paro
dė senatoriams net fotogra
fiją šitokių ekzekucijų. Kuo
met militarės komisijos pir
mininkas senatorius Wads- 
\vorth norėjo šituos Wat* 
sono kaltinimus užginčyti, 
tai ^Vatsonas pasakė, kad 
jis turis ir liudininkus, ku
rie tą viską yra matę.

štai senatoriaus Watsono 
žodžiai, kuriuos jis pasakė 
senate:

"Kam iš senatorių yra ži
noma, kad paprasti karei
viai buvo karininkų nušau- 
jami už nepaklusnumą arba 
karininkų Įžeidimą, jie tu
rėjo ir kartuves, ant kurių 
diena iš dienos buvo karia
mi kareiviai be karinio ar 
kitokio teismo. Aš turiu fo
tografija vienos tokių kar
tuvių, ant kurios kabo dvi
dešimts vienas baitas karei
vis. Jie buvo pakarti saulei 
tekant ir tuo pat laiku foto
grafija tapo nuimta, 
sekė eilė kitų rytas 
tui.”

Karinės komisijos

Po jų 
po ry-

pirmi- J. N.

Ne nnsiginklayimas jiems rupi.• i

plauką paliko savo vietoje?
Ar važiuotų i W įhingto- 

ną "unaringieji” franeuzai. 
jeigu jiems negręstų bank- 
rutas ir namie būt viskas 
ramu?

Ar siųstų delegatus Į A- 
meriką despotiškieji Japo
nijos valdonai, jeigu jų sos
tai netraškėtų?

Ar Washingtonas butų 
susirūpinęs šia konferenci
ja, jeigu ne streikų bangos, 
kurios vietomis išsivystė Į 
ginkluotą darbininkų suki
limą ?

Visi jie jaučiasi ką nors 
nuskriaudę ir prieš savo 
žmones nusikaltę. Visi jie 
dreba delei savo kailio, bijo
dami vilko likimo. Jie susi- 
■ražiavo Į Vvashingtoną ne
nusiginkluoti, kad palikus 
bespėkiais avinėliais, bet iš
rasti budus užgesinimui re
voliucinio gaisro, kuris taip 
smarkiai pradeda plėtotis 
Įvairiuose kraštuose. Svar
biausia Washingtono konfe
rencijos užduotis — suda
ryti bendrą ir stiprų valdan
čios klesos frontą prieš pa
saulio darbininkų judėjimą.

Galbūt, kad Washingtono 
konferencijoj kapitalistų 
atstovai išriš tarpusavinius 
ginčus ir susitaikys, bet 
ginklų jie nesunaikins. Gin
klai jiems reikalingi, kad 
palaikius darbo žmonių kle- 
są vergijoj. Juk yra ir tokių 
valdžių, kurių sostai tik ant 
ginklų ir tekabo. Žūtų gink
lai, žūtų ir jų sostai.

Tik lengvatikiai darbinin
kai gali laukti iš Washing- 
tono konferencijos ką nors 
gera. Susipratę darbininkai 
žino, kad niekas kitas nepa
naikins ginklų ir neįvykins 
ramybės pasaulyje, kaip tik 
darbo žmonių klesa. Kapi
talistai mokėjo sukurti gais
rą. vienok užgesinti jo jie, 

, jau neįstengs. Tą 
darbininkų sujudimas, darbą atliks darbininkai.

li d. lapkričio Washing- 
tone prasidės taip vadina
ma "nusiginklavimo konfe
rencija.” Joje dalyvaus visų 
stambesnių pasaulio valsty
bių atstovai. Jie spręs, kaip 
Įvykinti "taiką” ir "ramy
bę” pasaulyje.

Klausimas, iš kur tie plėš
rieji pasaulio galiūnai gavo 
toki "dvasios šventos” Įkvė
pimą, kad jie jau pradėjo 
kalbėti apie nusiginklavimą 
ir taiką?

Kartais ir vilkas, išsker- 
dęs avių pulką, jieško tai
kos, kuomet būna šeiminin
ko prispirtas prie sienos. 
Vienok šeimininkas žino, 
kad kolei vilkas bus gyvas, 
tol avių gyvastis nebus ap
saugota. Todėl jisai palei
džia vilkui kulką Į kaktą.

Pasaulio kapitalistai atli
ko vilko darbą. Vardan ka
pitalistų interesų jie išgrio
vė pusę pasaulio, išskerdė 
milionus nekaltų žmonių, Įs
tūmė i skurdo ir bado nas
rus šimtus milionų našlių ir 
našlaičių. Ir dabar, kuomet 
nekaltai pralietas žmonių 
kraujas pavirto Į liepsną ir 
uždegė nuskriaustųjų šir
dis, kuomet viso pasaulio 
skurdžiai pradėjo kilti prie
šais savo skriaudėjus ir iš
naudotojus, pastarieji užsi

dėjo "taikos aniuolų” spar
nelius ir sulėkė i Washing- 
toną neva nusiginkluoti, ne
va ramybę sukurti pasau
lyje.

Ar kalbėtų apie nusigink
lavimą ir taiką godžioji An
glija, jeigu jai negręstų vi
dujinis pavojus — darbinin
kų sujudimas, kuris taip 
smarkiai buvo išsiplėtęs lai
ke pastarojo angliakasių 
streiko ir nuo kurio pradėjo 
drebėti

Ar
aniuolo sparnais karališkoji 
Italija, jeigu ne pereitų me-turbut, 
tų 
nuo kurio valdžia tik per

valdžios sostas? 

dangstytųsi taikos

|

i 
!

1 •

I 
i

I

Briand ant to atsakė: "Jei 
šita karvė turi pasilikti gy
va, tai mes norime, kad jai 
butų ragai atimti.”

Ir todėl Francija nori at
imti iš Vokietijos Sileziją ir 
atiduoti ją Lenkijai. Pran
cūzai stoja užtai ne dėlto, 
kad jie mylėtų lenkus, bet 
dėlto, kad susilpninus Vo
kietiją. kad atėmus jai "ra
gus.” Juo silpnesnę bus Vo
kietija. tuo ramiau bus 
Francijai.

Anglija gi žiuri i Vokieti
ją kaip i melžiamą karvę: 
kuo ji bus riebesnė, tuo dau
giau bus pieno.

Taigi Anglija stoja už su
stiprinimą Vokietijos. Už 
tą pati stoja ir Italija. Vo
kietijos stiprumas Anglijai 
ir Italijai netik nepavojin
gas, bet dagi reikalingas, 
nes pakol Vokietija ’ as su
vargus, patol visos nuropos 
ekonominis gyvenimas ne
galės sugrįžti Į normales 
vėžes. Japonija nori Angli
jos paramos busimoj Wash- 
ingtono konferencijoj, todėl 
ir ji remia Anglijos politiką 
Vokietijos klausimu. Ispani
ja turi ginčų su Francija dėl 
Tangiero: todėl ir ji palaiko 
Anglijos pusę, kad Anglija 
remtų ją. Tuo budu Franci
ja yra vienatinė šalis, kuri 
smaugia vokiečius, palaiko 
lenkus. Ir dėl to Francija 
neteko visų savo draugų.

Darbai gėrėja.
Jei tikėti valdžios žinioms, 

tai darbai Amerikoj jau 
pradeda eiti geriau. Wash- 
ingtono apskaitymu, per 
spalių mėnesi apie 1.000,000 
da: oininkų gavo užsiėmimo. 
Dabar bedarbių nesą dau
giau, kaip 2,000.000. O lie
pos mėnesyje bedarbių buvo 
skaitoma i 6,000,000.

Po visą šąli atsidaro dirb
tuvės ir visur pradedama 
dirbti ilgesni laiką, sako 
Washingtono pranešimas. 
Pietuose kai kurios audiny- 
čios dirba po 12 valandų i 
dieną. Plieno pramonėj kas 
dieną atsidarą vis naujos 
liejiklos. Geležinkeliai pri
ima daugiau darbininkų. 
Per ateinančius tris»mėne- 
sius geležinkeliai ketiną iš
leist.! mažiausia 500 milionų 
dolerių pataisymams. Far- 
meriams reikią da kelių mi
lionų darbininkų laukų dar
bams užbaigti.

Tuo pačiu laiku visur pra
sideda statybos darbai, ku
rie nuo karės pradžios iki 
šiol stovėjo apmirę. Pietuo
se statyba eisianti visą žie
mą. šiaurinėse valstijose 
prie jų rengiamasi ateinan
ti pavasari. Vien tik federa- 
lė valdžia ketinanti išleisti 
150 milionų dolerių staty
bai. • Pietų valstijose dabar 
daug darbininkų dirbą prie 
taisymo kelių.

Vienu žodžiu, po visas Su
vienytas Valstijas darbai 
pradedą eiti geryn ir greitu 
laiku nedarbas pasibaigsiąs. 
Taip skelbia Washingtonas.

i

AR ŽINOT, KAD—
Vienas tonas anglies turi 

savyje 10,000 pėdų geso?
♦ ♦ ♦

”Prošepanų” alfabetas su
sideda net iš 45 raidžių?

£ * ♦

Biblija yra išversta i 528 
skirtingas kalbas?

♦ ♦ ♦

arbatiniam šauk- 
derlingos žemės

Vienam 
šte geros, 
yra daugiau gyvų organiz
mų, negu Suvienytose Vals- 

premjeras tijose žmonių?
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS □

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo
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visos
Toks

LANVRENCE, MASS.
Pono Čarneckio atsilanky

mas.
d. spalių atsilankė pas

mumis su savo palydovais 
Lietuvos atstovas p. Čarnec
kis. Pribuvo ant stoties 12 
vai. dieną, kur jį pasitiko 
kun. Vermauskas su pulku 
vyčių. Pirm to vietos anglų 
laikraščiuose buvo skelbta, 
kad atstovą pasitiks 
lietuvių draugijos,
skelbimas tik gėdą padarė 
lietuviams, nes kuomet jį 
pasitiko pulkelis vyčių, tad 
kiti svetimtaučiai galėjo pa
manyti, kad tik tiek Lavv- 
rence’ui lietuvių ir tebėra.

Kun. Vermauskas tą die
ną nei sumos nelaikė. Mat 
nebuvo laiko dievą garbint, 
nes reikėjo pasilikt p. Čar- 
neekį. Kiti Vermausko pa- 
rapijonai delei tos priežas
ties ant kunigėlio pyksta, 
sakydami, kad kunigai p. 
Čarneckį stato augščiau ir 
už patį dievą.

Visą delegaciją kun. Ver
mauskas nusivežė pas save 
ant pietų. 2 vai. po pietų su 
"paroda” visi ėjo ant Armo- 
ry Hali. Vienas vytis laike 
tos "parodos,” patriotiško 
svaigulio apimtas, užbėgo 
su lietuviška vėliava pirma 
amerikoniškos vėliavos. Po- 
licistas, tai pamatęs, smar
kiai ant vyčio suriko. Smar
kusis vytis taip išsigando 
policisto, kad lietuvišką vė
liavą suvyniojo ir norėjo 
paslėpti.

Publikos į svetainę susi
rinko daug. Mat visiems no
rėjosi pamatyti, kaip tas 
Lietuvos klerikalų pasiunti
nys atrodo. Buvo pakviestas 
kalbėti ir miesto majoras 
W. P. White, kuris kalbėjo 
pirmutinis. Jis išgyrė Suv. 
Valstijas, pagyrė, supran
tama, ir lietuvius, o už vis 
labiausia gyrė kun. Ver- 
mauską, sakydamas, kad tai 
yra visų Lawrence’o lietu-! 
vių kunigas. T: 
tas kunigas 
parapijomis, 
tikinčiųjų lietuvių 
prie tautiškos bažnyčios.

Ponas Čarneckis kalbėjo 
trumpai. Iš jo kalbos kiek
vienas galėjo suprasti,, kad 
tai yra didelis demokratijos 
priešas ir aklas kunigų 
klapčiukas. Jis net grasino 
La\vrence‘o lietuviams, sa
kydamas: "Kaip jus drįsta
te iš Lietuvos valdžios rei
kalauti?!!” Mat, tūlas lai
kas atgal čia buvo išpeštas 
varde dešimties Lawrence’o 
draugijų pareiškimas Lie
tuvos. valdžiai, kuriame bu
vo išstatyta visa eilė reika
lavimų. Tie reikalavimai po
nui čarneckiui. matomai, 
labai nepatiko. Jo suprati
mu, tik duot Lietuvos val
džiai reikia, o ko nors reika
laut iš jos — nedrįskite! 
Tikrai kunigiškai.

Kalbėjo ir pan Mostows- 
ki. Jis nurodinėjo, kad laike 
karės darbininkai uždirbo 
negirdėtas algas ir todėl 
privalą pirkti bonus. Vie
nok tasai kapitalistų klap
čiukas neatsižiuri, kokius 
laikus darbininkai pergyve
na po karės.

Šį sykį negaliu apleist ne
paminėjęs tūlo Jonelio. Jis 
skaito save labai mokytu ir 
visur yra papratęs kalbėti 
varde visų Lawrence’o lie
tuvių. "Mokslą” jisai se
mia Ramanausko krautuvėj 
pardavinėdamas pančekas. 
Tasai "mokslinčius” laike 
šių misijos prakalbų sura
šęs kortelę padavė kun. 
Vermauskui, kad publika 
atšauktų tą pareiškimą Lie
tuvos valdžiai, kurį dešimts 
draugijų buvo išnešę. Ver
mauskui to tik ir reikėjo. 
Perskaitęs kortelę liepė 
žmonėms stotis. Daugelis

s

'ikrenybėje gi 
turi vos kelis 

nes didžiuma 
priguli

CIIICAGO, ILL.
Iš LSS. 4 kp. susirinkimo.
Nedėlios rytą, 23 spalių, 

sumaniau nueiti į LSS. 4 kp. 
susirinkimą. Juk-ir aš tenai 
priklausiau ir darbavausi 
per keletą metų, todėl žin- 
geidu buvo patirti, kaip da
bar veikia "ketvirtosios” 
draugai.

Atėjęs palei svetainės du
ris radau būrį vyrų lyg ir 
kokių "biznierių,” storus, 
kai birbynes, cigarus įsi
kandusią. Pasiteiravau, ar 
jau po mitingui. Vienas iš 
būrio atsakė: "Matai, kad il
gai nesusij^nka.” Kitas, pa
niūromis į mane pasižiūrė
jęs, sako: "Kokis paibelis 
čia tave atnešė? Kogi tu 
taip esi užinteresuotas ket
virtosios mitingais?" — 

Iš po I). S. pastogės, kodėl gi, diauguti, 
man nevalia ateiti 
kuopos susirinkimą?”

Įėjau svetainėn ir laukiu ,,,,,, 
susirinkimo, teciaus praėjo kad

CLEVELAND, OHIO.
Perstatymas ir dainos.
Clevedando tautininkai 

turi sutverę dailės* draugiją 
po vardu "Apšvieta." 30 d. 
spalių toji draugija buvo su
rengusi vakarėlį — persta
tymą su dainomis. Vakaro 
vedėjui išėjus ir trumpai 
paaiškinus viršminėtos 
draugijos mierius, buvo per
statytas dainuot J. Butėnas. 
Nėra reikalo rašyt apie Bu
tėną, kaipo apie dainininką. 
Jo skambantis, gražus bai
sas visuomet užganėdina 
publiką. Toliaus sekė kvar
tetas iš dviejų vyrų ir dvie
jų merginų. Sudainavo pa
kenčiamai. Iš eilės buvo per
statytas "pagarsėjęs" tauti
ninkų solistas A. Zdanavi
čius. Kuomet jis užtraukė 
dainelę "Oi putė, putė,” pub
likoj kilo tylus juokas. 
’ Koks solistas, tokią ir dai
ną visuomet dainuoja”—
pratarė šalę manęs sėdinti 
moteris. Išsyk dainavo dar 
pakenčiamai, bet baigdamas 
dainą, turbut įsidrąsinęs, 
taip smarkiai pradėjo pusti, 
kad net steičiaus uždangą 
nelaiku nuputė. Daininin
kas pasijuto bedainuojąs už 

Komitetą. ’ ■ - ■Pajos..Tuomet publika pasi-
Gaila, kad tūli "ketvirto-Juokais.pup ten ištik- 

hios” draugai maišo ypatiš-’1UlV su *a uždanga, atsitiko, 
kus ir privatiškus reikalus! uezmam Vienok jeigu kas 

’ su Sąjungos reikalais ir ne-i"0?8 užleido, nePa:
-*•' - - - - - --!baigus solistui damos, tai

’ į visgi toks darbas yra peikti- 
į nas.
> Po tam prasidėjo persta- 
: tymas veikalėlio "Dėdė at- 
i važiavo,” Po perstatymui 
! Butėnas dar sudainavo ke
letą dainelių ir tuomi pro
gramas užsibaigė, o prasi
dėjo šokiai.

Kitoki įvairumai.
Musų komunistai šią žie

mą nutarė nekovot su išlau
kiniais priešais, nes per
daug turi prisidirbę savo 
kuopoj Kolčakų, su kuriais 
turės užtektinai darbo.

Pereitais me.tais komunis* 
, pusę pantės munšaino, bet j tų chorą vedė J. Butėnas, v J. 1 _ • ę . 11* .

šalintas.” Paima balsą Sin-; 
kus: "Draugai, jeigu Kemė- 
ža butų liudijęs ar įskundęs 
Socialistų Partiją ar Sąjun
gą teismui, tai butų kaltas. 
Bet jus jį kaltinate tik dėl | 
‘Naujienų’ su Jamontu teis-' 
mo. Tad vietoj kėlus kuopoj' 
suirutę, jums geriau tiktų 

! pasiimti visas tulšis ir neš
dintis pas komunistus, į 

i ‘Vilnį,’ nes šitokias suiru- ' 
tęs kėlė komunistai, kuo- ‘ 
met skaldė Socialistų Parti
ją.” Po tų diskusijų eina 
balsavimas — išmest Kemė- 
žą ar ne. Bet Kemėža ir Ja- 
montas buvo išėję pirmiaus, 
negu balsavimas pasibaigė.

Beto, šiame susirinkime 
buvo kalbėta apie "Naujie
nų” šėrus, kuriuos komunis
tai laike skaldymo partijos 
buvo nusinešę ir nutarta, 
kad reikia tuos šėrus su jieš
koti, o jeigu negalima butų 
surasti, tai "jie turi išduot 
mums naujus certifikatus, 

... .. .. . n.«d galėtume susirinkime
pusėtinai laiko ir susirinki- balsuot už draugu Jamonto 
mas vistiek . neprasideda. ir Str?zd /, 
V ienas is susirinkusių sake: , Rinkta delegatai j vilt 
Andarykit susirinkimą. rajono konferenciją, kuri 

Kitas atkerta: Sekreto.atsibus pabaigoj lapkričio 
riausnera. Kazlauske, ei Įu mėnesio. Taipgi nominuota 
pasauk sekretorių. Tu žinai, pandidatai i LSS. Pildomąjį 
kur jis gyvena.

Už valandžiukės sugrįžta 
Kazlauskas ir praneša, kad 
sekretorius, turbut, neateis 
Tuomet drg. Vainauskas, 
kuopos organizatorius, ati- ;-andlJtam’'jokių‘rubežiu.“fš 
oaio susu mkimą. Ji išrenka tok,u tvčia keliamu suiimeiu 
ir tvarkos vedeju. Skaito- bus nįU(la tik s'ocialistu • | 
nias protokolas. Perskaičius iešam Narvs;
vienas patemija, kad proto- 
kole negerai užrašyta kas- 
link darinkimo komisijos iš
tyrimui "Naujienų” streiko. 
Protokole skamba: ”Da- ________ _____ t
rinkta komisija ištyrimui atsargus, kad jumis bravo- 

, - , . , - . - i Naujienų darbininku strei- rėl'iai neDrisrautu kam ma-
kąd nebūtų rodomi pa- ko ir Grigaičio skebavimo." prigavo -
!-5’ Vieton to siūloma pataisy-i Ant Common st. yra lie-|

mas: Darinkta komisija iš- tuviams gerai žinomas bra- 
tyrimui Naujienų spaustu- vorelis, kurį kiti hoteliu vd-; 
vės darbininkų streiko,’ nes ■ dina. Nuėjau aš ten nusi-: 
ofiso darbininkai nestreika-:pirkti munšaino. Paprašiau! 
vo. Dar vienas pastebi: “Ko- pripilti pusę pantės ir pada-j 
misija turi tyrinėt ne apie viau dešimtinę. Padavė man' 
Grigaičio skebavimą. bet ar ,pUsę pantės munšaino, L„ ___ _ ___ _________ ,
jis skebavo, ar ne. Tuo tar- pešto iš dešimtinės nedavė.' bet peržengęs kokius ten 
pu atsistoja B. KadžiusJr Kuomet pradėjau reikalaut, “diktatūros įstatymus” liko- 
sako: ’ Čia randasi ne sočia-!+ai vos Gk mušt negavau.‘si komunistams ne košer. 
listas Kemėža, todėl aš duo-; Nuskriaustas. Butėnas, pasitraukęs nuo
du įnešimą, kad jis butų ..... . — _
prašalintas iš susirinkimo." 

jJuknis sušunka: ”Aš pare- 
•miu!” Radžius kalba toliau: 
j "Kemėža teisme savo afidei- 
j vite liudijo prieš draugą Ja- 
i montą, tai jis sumindžiojo 
; socializmo principus.” Kal
ba Juknis: "Draugai, toks 
asmuo, kaip Kemėža, išdavė 
teismui visas rajono ir kuo
pų rezoliucijas,- išneštas 
prieš ’Naujienų’ bosus — 
Jurgelionį ir Grigaitį, tai 
tuomi jis sumindžiojo socia
lizmo principus ir aš stoviu, 
kad Kemėža, kaipo nesočia-! 
listą, prašalinti iš šio susi
rinkimo.” Kalba A. Kazlaus
kas: "Aš buvau teisme ir 
girdėjau kaip skaitė afidei- 
vitus, ir tenai aiškiai jis iš
davė visas rajono konferen
cijos išneštas prieš Jurgelio
nį ir Grigaitį rezoliucijas;: 
tai matote, draugai, kaip j 
tas asmuo tiesiog sutrempė 
socializmo principus.” Kai-' 
ba Kaitis: "Aš manau, kad' 
Kemėža turėtų būti džentel- 
monas ir pats išeiti. Bet kad; 
jis neina, tai turime nubal- ■ 
suoti, kad jį prašalinti iš šio 
susirinkimo." Įsikiša pirmi
ninkas: "Draugai, aš nema
tau, kad Kemėža butų kuo-!

sutiko atsakinėti, užreikšjr|pai ar Sąjungai ką nors blo
gą padaręs. O kaslink "Nau
jienų’ teismo — tai čia ran
dasi ne vien tik Kemėža, bet 
ir pats skundėjas Jamontas, 
kurį irgi reikėtų prašalint." i 
Pašoka Juknis: "Mes prieš! 
draugą ’Mamontą nieko ne-' 
turime. Jis gali būt šiame 
susirinkime. Bet Kemėža, ‘ 
kuris sumindžiojo socializ-' 
mo principus, turi būt pra-j

žmonių, nesuprasdami ka
me dalykas, atsistojo, bet 
paskui sužinoję eidami iš 
sąlės spiaudėsi, kad tapo su- 

! vilti.
Uždyką, Jonei, prakai- 

ituoji! Minėtą pareiškimą 
j gali atšaukti tik tos draugi
jos, kurios jį išnešė, bet me

škas kitas.
❖ ❖

Pernai musų žmonės bu
vo smarkiai sujudę grįžti į 
Lietuvą arba Rusiją. Buda- 

i vo susi’ inkę būreliai žmo
nių tik ir kalbėdavo tai apie 
Lietuvą, tai apie Rusiją. 
Bet dabar, sužinoję, koki 
pyragai yra Rusijoj ir kokia 

I laisvė Lietuvoj, ąpsiliko gy- 
■ vent Amerikoj ir kiekvienas 
stengiasi išsiimti pilietiškas 

; popieras.
I

BINGHAMTON, N. Y. 
Trejos prakalbos.

27 ir 28 dienomis spalių 
atsibuvo Lietuvių Laisva
manių Federacijos prakal
bos. Kalbėjo P. Dubickas. 

į Pirmą vakarą buvo rodomi 
paveikslai iš inkvizicijos lai
kų. Publikos tą vakarą buvo 
nedaug, nes buvo imama 
įžangos net 25c. Susirinku
sioji publika užsilaikė ra
miai, išskiriant vieną karš
tą fanatiką, kuris pamatęs 

;šv. Kazimiero paveikslą iš- 
i bėgo iš salės ir atsivedė du
■ detektivu, kad uždarytų 
j prakalbas. Bet nieko tasai 
'žmogelis nepešė. Detektivai 
i nusijuokė ir išėjo nieko ne-
■ sakę.

Antrą vakarą policijos 
viršininkas atsiuntė į sve
taine du poiieistu su įsaky
mu, I ’ ‘
veikslai, 
svetainę. Tokiu buclu buvo 

■laikomos prakalbos be pa- 
' veikslu.
( 30 d. spalių kun. Skripka
kad špyiiavo tai špyliavo 
per pamokslą, kam parapi- 
jonai einą į bedievių pra
kalbas. Įpykęs išvadino sa
vo parapijonis net mėšląva- 
baliais. ' Iš tokio kunigo 
kvailo įtūžimo parapi jonai 
pradėjo bažnyčioje garsiai 
juoktis. Tuomet kunigėlis 
suriko: ”Ko jus juokiatės?”' 
Jeigu jums bedievių prakal- į 
bos patinka, tai aš nežinau, j 
kas su jumis pasidarė, mano j 
mieli.” Ant to jis savo pa
mokslą ir užbaigė.

* * *
Nedelioj, 30 spalių, 2 vai. 

po pietų atsibuvo parengtos 
ALDLD. ir LMPS. prakal
bos delei rinkimo aukų Ru
sijos badaujantiems žmo
nėms. Kalbėjo A. J. Pranai
tis iš Philadenphijos. Kalbė
tojas savo užduotį atliko ne
blogai. Publika užsilaikė ra
miai, išskyrus porą ”mun- 
šainierių,” kurie buvo be
pradedą triukšmą kelti, bet 
buvo prašalinti iš svetainės.

S ❖ ♦

30 d. spalių, 7 vai. vakare, 
atsibuvo prakalbos Laisvės 
ir Teisybės Mylėtojų su tik
slu išparduoti Lietuvos bo- 
nų. Kalbėjo Juozas Šaliunas 
ir advokatas Irving, ameri
konas. Abiejų kalbos buvo 
nesvarbios. Pabaigus kalbė
ti šaliunui buvo duodami 
klausimai, į kuriuos jis ne-

K

damas: ”Kurie norite klau
simų, tai paduokit juos raš
tiškai. tuomet atsakysiu.” 
Publika gi reikalavo, kad jis 
atsakytų į paduotus klausi
mus žodžiu. Iš tos priežas
ties kilo didžiausias triukš
mas. Tokioj betvarkėj pra
kalbos ir užsibaigė. Bonų 
parduoti nepavyko.

B. Svečias.

■> •

”0 
ar tai 
į j ūsų

„F

LAWRENCE, MASS. 
Bukit atsargus.

Munšaino pirkėjai, bukit

ne prigavo.
Ant Common st. yra lie

komunistų, sutvėrė naują 
chorą.

5 d. lapkričio naujas cho
ras statė scenoj operą var
du "Čigonai.” Komunistai, 
apie tai sužinoję, padarė 
jam konkurenciją. 4 d. lapk
ričio toj pačioj svetainėj jie 
parengė savo koncertą.

Šiaip ar taip kalbant, o 
komunistams sekasi nekaip. 
Jie, turbut, šią žiemą neįs
tengs parsitraukti nei savo 
misijonieriaus Jukšelio.

♦ $ ❖

Vyčiai irgi negudriai vei
kia. Jie suvijo minyškom 
lizdelį-klioštorių, kuris, kaip 
girdėjau, kaštavo apie 200 
tūkstančių dolerių, ir tani 
pačiam name padarė staine- 
lę šventam Jurgiui su jo žir
gu. Vyčiai pradėjo sau ra
miai melstis, manydami kad 
daugiau ekspensų jau netu
rės ir namą valdys. Bet kle
bonas per pamokslą apreiš
kė, kad piktas amaras neuž
pultų, tai reikia šventom 
gyduolėm namą išlaistyti, 
tokiu budu vyčiams ir vėl 
ekspensų pasidarė. Bet už
vis pikčiausia yra tas, kad 
vyčiai apsižiūrėjo, jogei jų 
pinigais pastatytas namas 
nepriklauso jiems, bet vys
kupui. Dabar vyčiai bėdavo* 
ja, kad neturi nei pinigų, nei 
namo. Pervėlu!

* jf:

Tautininkai irgi neperge
riausią gyvuoja. Pirmiau jie 
turėjo solistą, su kuriuo di
džiuodavosi, sakydami, kad 
tai lietuviškas Karuzo. Bet 
užėjo kokia nogla ir to slau- 
no tautininkų solisto balsas 
sugedo, ir taip biauriai su
gedo, kad jis gali tik pusti, 
o ne dainuoti. Kiti kalba, 
kad kokia ten gyvanašlė ta
me kalta, bet kaip ištikrujų 
ten yra—sunku įspėti. Da
bar tautininkai žada savo 
pagedusi solistą siųsti į tyr
laukius balso jiešketi.

Spragilo Pagelbininkas vi
sų jų apgailestauja ir prašo 
daugiau mąstyti.

Spragilo Pagelbininkas.

t

Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio—niekados 
nerizikuokite kuo kitu, bet duokit jam

SVEIKI KŪDIKIAI YRA 
TAŪTOS TORTAS

EAGLE BRAND
(CONDENSED M1LK}

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šim
tus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių šešių de
šimtų metų.

The Tiorden Companv
Rorden Building Ne* York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prišiusk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jusu kalboje 0105

Vardas

Adresas

PROVIDENCE, R. I.
Prakalbos.

29 d. spalių čia buvo pa
rengtos klerikalų prakalbos. 
Kalbėt o jum buvo pakvies
tas advokatas Milleris iš 
Worcesterio. Jis visa gerkle 
šaukė, kad Lietuva yra lais
va, neprigulminga ir jau 
neturi jokių priešų. Tiems 
advokato Milierio žodžiams 
gali tikėti tik tamsunai, ku
rie neskaito laikraščių. 
Skaitantieji laikraščius ži
no, kad Lietuvos neprigul- 
mybė dar svyruoja ir kad 
Lietuva turi didelį priešą — 
lenkus. Visiems yra žinoma, 
kad Želigovskis turi užėmęs 
netoli pusę Lietuvos ir gra
žiuoju nemano pasitraukti. 
Advokato Milierio šukavi
mai apie laisvą ir«ieprigul- 
mingą Lietuvą neturi Ver
tės, kuomet jis užtyli šito
kius dalykus.

* 3 ♦

Vietos kunigas, neturėda
mas Providence ką veikti, 
sumanė antru kartu žmo
nėms duoti šliubus ir antru 
kartu krikštyti, jų vaikus. 
Mat čia yra daug tokių, ku
rie ėmė,šliubą pas nezalež- 
ninką Mickevičių ir krikšti- 
no savo vaikus. Romos 
agentas tokiems žmonėms 
įkalba, kad Mickevičiaus 
šliubai ir krikštai nevožni. 
Kartą kunigėlis ir manęs 
užklausė, kur aš ėmiau šliu- 
bą. "Ten, kur ir kunigai 
ima” — atsakiau aš jam.

Reikia pasakyti, kad Ro
mos agentas mažai kvailių 
atranda, kurie duoda save 
antru kartu apkirpti.

Z. O. B.

CHICAGO, ILL.
Rūbų Išdirbimo Bendrovės 

susirinkimas.
22 d. spalių atsibuvo Lie

tuvos-Amerikos Rūbų Išdir
bimo Bendrovės metinis su
sirinkimas, kuriame dalyva
vo atstovai ir iš tolimesnių 
kolom jų, kaip tai: iš Balti- 
more, Md., Rockford, III 
Indiana Harbor. Ind. ir ki
tur.

Apie 7 vai. vakare salė bu
vo jau pilnutėlė prisirinkus 
dalininkų. Vice pirmininkas 
C. J. Marke, atidarydamas 
susirinkimą, trumpai api- 
briežė nuveiktus ir veikia
mus besikuriančios bendro
vės darbus. Vienu iš svar
biausių šiame susirinkime 
dalykų buvo advokato K. 
Gugio raportas. Mat, advo
katas Gugis pereitą vasarą 
lankėsi Lietuvoj ir kadangi 
jis buvo tos bendrovės di
rektorium, tai turėjo pakan
kamai progos arčiau susipa
žinti su bendrovės įgalioti
nių nuveiktais ir veikiamais 
darbais Lietuvoje. Jis pra
nešė, kad Kaune jau veikia 
šios bendrovės rubsiuvykla, 
kurioje dirba keli desėtkai 
darbininkų. Rūbai tenai siu
vami pagal amerikonišką 
sistemą. Taipgi pranešė, 
kad bendrovės įgaliotiniai 
padarė sutartį su vokiečių 
inžinieriais delei pastaty
mo tvenkinio ir elektros sto
ties ant Juros upės, Taura
gėje. Darbas bus užbaigtas 
abaigoje lapkričio mėnesio. 

Elektros pajėga bus išnau
dojama dviem tikslam: die
nos laiku suks audinyčios ir 
verpinyčios mašinas, o nak
ties laiku teiks Tauragės 
miestui elektros šviesą. Ben
drovė Lietuvoje turi gerą 
vardą ir todėl valdžia žada 
ią remti, duodama įvairių 
koncesijų.

Po adv. K. Gugio ranorto 
vienbalsiai nutarta padidin
ti bendrovės kapitalizaciją 
iki 200,000 dol. Mat, dalinin
kai aiškiai suprato, kad įs
teigimas Lietuvoje šitokios 
rųšies dirbtuvės netik duos 
dalininkams pelno, bet kar
tu suteiks Lietuvos žmo
nėms darbo ir prisidės prie 
šalies pramonės pakėlimo.

Rinkta tris nauji direkto
riai. Daugiausia balsų gavo 
C. J. Macke, J. Zakarauskas 
ir A. Fabijonas.

Skaityta bendrovės įsta
tai, kurie yra užtvirtinti 
Lietuvos finansų, prekybos 
ir pramonės ministerijos.

Kiek teko patėmyti, dali
ninkai iš šio susirinkimo iš
sinešė gerą įspūdį.

Kazys.

PHILADELPHIA, PA.
Publika nušvilpė Mastaus- 

ką. Policija uždarė susirin
kimą.

Vienas "Keleivio” skaity
tojų prisiuntė mums iškar- 
ną iš anglų laikraščio, kur 
rašoma, kad lietuvių pra
kalbose. kur kalbėjo Mastau 
skas, kilo didžiausias triuk
šmas ir pribuvusi policija 
uždarė susirinkimą. Tasai 
laikraštis rašo:

"Didelis triukšmas kilo 
lietuvių mass-mitinge, Lie
tuvių svetainėje, ant Moya- 
inensing avė., kuomet B. F. 
Mostowski, lietuvių misijos 
patarėjas, savo kalboje pra
dėjo atakuoti lietuvius radi
kalus. Dalis publikos užsi
puolė ant kalbėtojaus ir 
grasino jatn, o kita dalis sto
jo už kalbėtoją. Buvo pa
šaukta policija iš 7th ir Car- 
penter sts. stoties, kuri už
darė susirinkimą. Niekas 
neareštuota.”

* •
Kas nebijo mirti dažniau

sia myli gyvenimą.
Tr.
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Kas suvažiavimui pritaria 
ir kas ne.

VVaterburio Progresyvių Matant Lietuvos klerika- 
augiių Sanryšis, paskel- liškos valdžios darbus, kaip 

s progresyvių organizaci- ji kartas 
ir veikėjų suvažiavimo l”’~" 
miymą, kartu pasiuntė 

liūs užklausimus SLA
u. alinei Valdybai, LSS.
’mčiam Komitetui. ALT 

ndaros Valdybai, taipgi 
' ’ėvynės.” "Vienybės, "San- 

ros,” "Keleivio,” "Naujie- 
:i ■” ir "Amerikos Lietuvio" 
olakcijoms, kad jos išsi

reikštų apie minėtąjį suma
nymą — pritaria jam, ar ne.

I užklausimą pirmiausia 
atsiliepė "Sandaros” redak
cija su didžiausiu prielanku
mu. išaiškindama tokio šu
va žiavimo naudingumą 
reikalingumą.

"Vienybės" redakcija 
siliepė mikčiodama, 
vietai ji

ir

at- 
V ienoj 

sako nesuprantanti 
suvažiavimo tikslo, kitoj vėl 
vietoj kaltina sumanytojus, 
kodėl jie nepaskelbė suva
žiavimo programo.

"Tėvynės” redakcija pa
sekė "Vienybės” pėdomis ir 
nuo savęs pridėjo, buk SLA. 
Centro Valdyba nėra gavu
si pakvietimo.

Tas yra netiesa. Mes turi
me po ranka SLA. sekreto
rės D-iės P. Jurgeliutės laiš
ką. kuriame ji užreiškė. kad 
užklausimą yra gavusi, bet 
Centro Valdybos tarimui 
nėra leidusi, kadangi jai nė
ra ganėtinai aiškus sumany
to suvažiavimo tikslas. To
dėl ii nrašė plačiau apie tai 
paaiškinti ir užtikrino, kad 
SLA., kuris visuomet nau
dingus Lietuvai sumany
mus rėmė, parems ir šį. Vie
nok jau daug l^iko praėjo, o 
anie SLA. Centro Valdybos 
tarimą nieko nesigirdi.

Amerikos Lietimų Tauti
nėj Sandaros Valdyba atsa
kė pasiulvmu savo Sanda- 
• o=: kad ią paremtume arba 
^-mažintume kaipo Ameri- 

lietuviu progresyvės 
' ^vės centralinę įstaigą.

» -į

’ * i musu pakelta ji sumany-
šitaip tautininkai atsa-

suorganizuot iš visų A- 
■^kos progresyvių drau- 

ip vi^ną centralinę įstai- 
' ’T'nki sumanymą ALTS. 

Valdyba galėjo pasiūlyt tik
tai naciam suvažiavimui, o 

m sumanytojams.
Vienok netrukus tauti

škai susiprato, kad jų at
sakymas nevykęs.-Kad tokio 
'•i ntrakymo nepasiliktu nei 
’ėdsakų, jie pareikalavo, 
■"'ri kuoereičiausia jiems su
grąžintume jų atsakymą, o 
iie nusikopijavę jį prisius 
mums atgal. Bet gi ir po i 
šiai dienai nenrisiunčia. Ma
tomai. tautininkai nusista
tė prieš suvažiavimą. Tik 
vargšas "Sandaros” redak
torius pasiskubino išsitarti 
už suvažiavima (žiūrėk "S.” 
Nr. 33) ir delei to dabar tu
ri daug nesmagumų, kuo
met prisieina keisti frontas 
ir peikti tą. ką pirma gyrė.

Kodėl tautininkai nenori 
dalyvauti progresyvės sro
vės suvažiavime?
WeII, anot "Vienybės” išsi

tarimo. tą suvažiavimą šau
kia grigaitiniai arba bolše 
vikai. todėl jame nieko rim
to nenuveiks, tik rezoliuci
jas parašys prieš Lietuvos 
valdžią ir t. p. Reiškia, tau
tininkai bijo, kad jie tame 
suvažiavime bus mažumoje.

Bet kuomet anais metais 
klerikalai šaukė savo suva
žiavimą New Yorke, juk 
tuomet buvo labai aišku, 
kad klerikalų bus didžiu
ma, vienok tautininkai jame 
dalyvavo ir klerikalai juos 
paklupdė net poterius kal
bėti. Tas faktas parodo, kad 
musų tautininkai visgi yra 
daugiau linkę prie juodųjų 
klerikalų, negu prie socialis
tų ir abelnai progresyvės 
srovės.

rr-

> nuo karto vis la
biau persekioja Lietuvos 
biednuomenę — bežemius ir 
mažažemius žmones ir vis 
labiau pataikauja dvarpo
niams ir stambiems ūkinin
kams, ir matant, kad kleri
kalų politika veda prie susi- 
vienyjimo su Lenkija — ar 
galime mes, progresyviai i 
Amerikos lietuviai, ramiai 
sau tylėti?

Prieš šitas Lietuvos vals
tybei pragaištingas klerika
lų užmačias kovoja tiktai 
susipratusi Lietuvos liaudis. 
Bet ji neturi tiek spėkų, 
kad toms užmačioms užkir 

jtus kelią. Musų pareiga Lie
tuvos liaudžiai padėti, o tą 

' galime atlikti tiktai susior 
ganizavę į stiprų ryšį ir su
darė bendrą centrą. Be su- 

Į važiavimo jokio pastovaus 
! centro įkurti negalima. To
dėl suvažiavimas yra reika
lingas ir jį reikia šaukti tuo- 
jaus.

Jeigu tautininkai ir ne
prisidės prie suvažiavimo, 
tai apsieisime ir be jų. Tuo- 
mi jie tik parodys, kad jie 
išsiskiria iš progresyvių tar
po ir pritaria juodai kleri
kalu politikai. Visa progre- 
syvė darbininkiška lietuviu 
visuomenė stoja už suvažia
vimą. Suvažiavimui pritari? 
Waterburio apielinkė su 
Progresyvių Draugijų San- 
rvšiu priešakyje. Philadel- 
nhijos Draugijų Sanryšis 
Bostono apielinkės organi
zacijos ir visa eilė pavieniu 
draugijų beveik iš kiekvie
nos Amerikos lietuvių kolo
nijos. Nors LSS. Pildanti” 
Komitetas dar nedavė galu
tino atsakymo, bet reiki? 
spręsti, kad LSS. suvažiavi 
me dalyvaus. Atskiros LSS 
kuopos suvažiavimui pilna’’ 
pritaria. Kuomet bus nus
kirtas suvažiavimui laika-' 
ir vieta, tad nėra abejonės 
kad visos progresyvės drau 
sdios jam pritars ir prisius 
delegatus.

Bostonietis "Keleino” 
No. 41 paduoda savo suges 
Itiia. kad suvažiavimas Įvyk 
tu Bostone. Su nominavimr

■ Bostono aš nesutinku, ne
į Bostonas yra pertoli nuc 
i centralinių lietuvių koloni
jų ir daugelis draugijų ne
galėtų į suvažiavimą pasiųs 
iti savo atstovu delei brangu-
■ mo kelionės lėšų. Butų ge- 
.riau parinkus suvažiavimu: 
'tokią vietą, kuri rastųs: 
centre lietuvių kolonijų. Pa
skyrus laiką ir vietą reiki? 
duot bent pora mėnesių lai
ko organizacijoms prie su
važiavimo prisirengti.

K. Ramanauskas.

patekę į Steigiamąjį Seimą, 
kalba ką kitą. Jie nori pa
vergti mokyklą, neduodami 
jai laisvos kritikos ir pa
vesdami per neganėtinai su
sipratusius piliečius klebo
nų globai. Tokioje mokyklo
je musų vaikai tegaus vi
duramžių raugo. Tokia mo
kykla neišauklės sąmonin
gų piliečių, su ja nežengsi- 

Įme pirmyn, kaip kitos kul
tūringos šalys, bet busime 
amžini dvasios vergai.

Tat ar galime, matant 
juodašimtiškus klerikalų 
norus, nors valandėlę laukti 
rankas sudėjus? Ne, mes to 
nepadarysime. Mes stosime 
i kovą už mokyklos laisvę ir 
tą kovą garbingai laimėsi
me. Geriausieji darbininkai 
musų eilėse.

Broliai Amerikiečiai!
Mes. Lietuvos mokytojai, 

susibuiėme į Lietuvos mo
kytojų Profesinę Sąjungą, 
kuri, tarp kitų tikslų, yra 
pasiryžusi kovoti už laisvą 
mokyklą: mus daug padary
ta.

Turime virš tūkstančio 
nai ių mokytojų: išleidžia
me savo laikraštį "Mokykla 
ir Gyvenimas.” laikome 
Kaune suaugusiems viduri
nę mokyklą; rengiame pas
kaitų, ekskursijų ir kitą.

Yra būtinas reikalas su- 
laryti savo spaudos Fondą, 
kuris galėtų mokyklas ap- 
•upinti.visomis mokslo prie
monėmis. Bet vien savomis 
ėšomis fondą sudaryti sun
kiai tepajėgiame, nes mes, 
mokytojai, tegauname visai 
mažą uždarbį. Darbas gi la
bai platus ir reikalauja 
laug lėšų.

Todėl mes kviečiame Jus, 
Broliai Amerikiečiai, pagal
bon. Mes norime, kad prie 
:o prakilnaus darbo ir jus 
rors keliais doleriais prisi- 
lėtumet.

Tat jus, broliai, kurie, be
gyvendami, bevargdami 
vetimam krašte, supratot 
klerikalų juodus darbus, ku- 
ie sugrįžę į Lietuvą norite 
urėti savo vaikams gerą 
mokyklą, prisidėkite prie 
nusų darbo. Nepagailėkite

kelių dolerių. Rinkite aukas 
ir patys aukokite.

Skaitykit ir platinkit mu
sų laikraštį "Mokykla ir Gy
venimas.” Siųskite jam 
straipsnių, žinių ir kores
pondencijų.

Pinigus, raštus ir laiškus 
siųskite šiuo adresu: Lietu
vos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos Centro Valdybai. 
Kaunas, Keistučio gatvė 14, 
Lietuva.

Laukiame Jūsų gausios 
paramos.

Centro Valdyba
B. žygelis, pirm. 

Tamošaitis, sekr.

Skaitytoji) Pastabos.
Klebonijos gr a fotonas.

"Sandara" pataria So. 
Bostono lietuviams neklau
syti "mažyčio klebonijos 

! grafofono,” bet kas jis per 
; vienas — nepasako. Gal 
i Kneižiukas?

Nykštukas.

Kam iš worcesteriečių ne
teko matyti Lietuvos atsto
vo p. Čarneckio, lai pasižiu- 

. ri į Millburv gatvėj žydelį 
įSadiką. Abiejų išžiūra to
kia pat, tik p. Čarneckis tru
putį augštesnis ir jaunesnis.

Worcesterietis.
I

Tūlas Daugkentis "San
daroje” šaukia: "Laikas ir 
paskutinis laikas sandarie- 
čiams susiprasti.”

Aš ligšiol maniau, kad 
sandariečiai yra susipratę 
vyrai, bet pasirodo, kad ir 
jų nesusipratėlių esama. To
dėl jie nei progresyvių orga
nizacijų suvažiavimui ne
pritaria. Gal susipras...

Mikas.

, KLAIDOS PATAISYMAS.
"Keleivio” Nr. 41 tilpo ži

nia apie užmušimą Kvai- 
jrtauskų sunaus. Tas atsitiko 
; ne Clinton, Ind., bet Rock’ 
l’ord, III.

A. šlumbas.

* $ «

žvaigždelės skaisčios -umirgėjo. 
Mėnulis dailiai patekėjo. 
Girioj dainelė suskambėjo 
O man širdelė suskaudėjo...

Dainelę vargo ten dainavo, 
Skausmus ir ašaras rokavo 
Varguolis, jaunas bernužėlis,— 
Kietų dirvonų artojėlis.

Oi kam — žvaigždelės sumirgėjo, 
ir mėnulelis patekėjo?
Oi kam — daineiė suskambėjo, 
iv man — širdelė suskaudėjo?

Broliai Amerikiečiai!
Jūsų ir musų pastango

mis Lietuva tapo nepriklau
soma. Bet to dar negana. 
Mes tame nepriklausomy
bės name tik tada tebusime 
laimingi, kad žydės musų 
krašte kultūra, kad mes bu
sime laisvi. Kultūrai gi pa
matą tegali duoti mokykla, 
o busime laisvi, kada pati 
mokykla bus laisva.

Musų išmanymu, mokyk
los pamatiniu tikslu turi bū
ti visapusis garmoningas 
jautimo sielos ir kūno auk
lėjimas, kad paruošti jį vi
suomeniniam ir kultūri
niam gyvenimui. Mokymas 
ir auklėjimas turi būti ve
damas mokslo, darbo, aktin
go tyrimo ir laisvos kriti
kos pamatais.

Bet ar pas mus taip yra? 
Ne, toli gražu netaip. Lietu
vos klerikalai, susispietę į 
krikščionių demokratų par
tiją ir daugumoj davatkų ir 
suvedžiotųjų piliečių balsais

Kad žvaigždės tosios nespindėtų, 
tai vargdienėlis nedainuotų:
Kad rūpesčių vargų nebutų — 
tai mano širdį neskaudėtų.

C’Aušiinė.”) Lėta.

žaltvikslėmis skrisiu žalčių karalijon— 
Nedalią ir vargą prakeiksiu
Nors verks žemės varpas manęs

. pasiilgdams.—
Dievų paliepimo neliesiu...
Vaidensis dvi rybos...—kaip genijus

mirdams,
Mintis pastarąsias išliesiu.

Žalčių karalijoj tvirtai susikaupsiu,—
1 ai gelmės svajonių giliausių...
Skrendu—ir atsiveriant rūmų sulauksiu, 
Pasaulio žmonijai slapčiausių.

Sugrįžšiu—parnešiu pasaulio žmonijai 
Žalčių karalijos karūną—
Sutriuškinsiu galvą šios žemės vergijai— 
Ir pranašo žodžiai težūna...

Juozas TysMava.

L. Tolstojus.

Dėl Pinigų.
mainęs balsą.) Klausyk! Pas ponus Moto- 
linus ką tik atvažiavo pirklys. Jis turi pil
ną vežimą visokių gelumbių žiponams, o ir 

i pinigų pas jį yra tiek, kad galėtum nusi
pirkti gerinusį arklį ir puikiausią karietą. 
Jis bus čia tik iki pavakariui. Pritemus ji
sai išvažiuos su savo tarnu tuo keliu, ką ei
na pro Lobkių kaimą. Už kaimo yra guda,

(Tąsa.)
Savelevičius.—"Mus!” Ką tai reiškia?
Vašia.—Manę ir manu jaunikį!...
Savelevičius.—O kas ju du palaimino, o ginoje šalia kelio labai gilus griovis, ap- 

kad jis tavo jaunikis? Pora niekad neva- augęs krūmais iki pat kelio. Eik tenai ir at- 
dina save tokiais vardais, pakol negauna sisėsk už medžių. O kada pirklys važiuos 
tėvų leidimo. O kokie gi tėvai davė jums pro patį griovį, iššok ir visų pirma tvok 
leidimą? Aš jau sakiau tau ir Jašnikui, basliu per galvą pačiam pirkliui (Jašnikas 
kad tu galėsi būt jo mergina tik tuomet, sudreba), o paskui jo tarnui. Bet veikti tu- 
kaip jis nusipirks arklį, vežimą ir atvažiuos ri labai greitai, kad vieną mušant, kitas ne
apsivilkęs bajorišku žiponu. į pabėgtų. Kada tai padarysi, pasiimk au-

(Jašnikas susirišęs skaron savo daiktus dėklų iš vežimo kokių tik nori, o paskui ve- 
,’išeina iš virtuvės nešinas juos ant pečių ir, žimą su arkliais ir užmuštais žmonėmis 
atsisveikinęs su Vašia, prieina prie Savele- įversk į griovį. Paskui žmonės ir policija 
vičiaus, bet šis užsigrįžta nuo jo. Jašnikas 
pamažėli išeina.^cena užsileidžia.)

Paskui žmonės 
juos atradę manys, kad jie netyčia į griovį 
įvažiavo ir užsimušė.

Jašnikas.—Taip, bet ką aš pasakysiu 
' žmonėms, kada paklaus, kur aš gavau ge
lumbės žiponui? Juk visi žino, kad aš nė

gė^ tariu pinigų.
Borisovičius.—žmonėms tu gali pasakyt, 

og aš tau paskolinau ant žipono.
Jašnikas (karštai).—Bet kaip gali išva- 

’ ryti iš šio svieto nekaltą gyvybę? Kaip ga- r
Vėjas nutįla.

I

šventas

ANTRAS AKTAS. 
Scena II.

(Ežeras medžiais apaugęs. Girdisi 
gutės kukavimas.)

Jašnikas (sėdėdamas ant kranto).—Oi 
nelaimingas mano gyvenimas, nelaimingas. įJ 
Kaip ta skiedra vėjo bangų yra daužoma 
nuo krašto prie krašto, ir vėl atgal, taip ir 
aš esu gyvenimo blaškomas, 
ir skiedra pasiilsi, o gyvenimas vis eina ir' 
neša mane į didesnį vargą.

Yra ir laimingų žmonių, kurie vargo ne
mato... Bet aš... Tėvai mirė, paliko dar ma
žutį. Vos septyni metai sukako, teta išlei
do tarnauti už piemenį. Kaip dabar atsi
meni, kiek tai reikėjo vargo iškentėti! 
Drabužiai kuo prasčiausi, valgis kuo pras- 
čiausis, ir to paties tankiai permaža. Visi 
stumdė ir mušė: namie—šeimininkai, o iš
ginus—didesni piemenis... Negeriau buvo ir 
paaugus: tik valgas ir vargas begalo!...
(Patylom.) Eisiu ir nusiskandinsiu! kam | nebutum sugautas ir išsiųstas Sibiran, 
aš čia turiu gyventi toki sunkų gyvenimą! i
Laimės ir linksmybės nėra, ir matomai nie-j ----------- —
kad jos nebus. Esu da jaunas, tai kur da, daug sunkesnė, negu Sibiras.-

aš čia turiu gyventi tokį sunkų gyvenimą! 
Laimės ir linksmybės nėra, ir matomai nie-

li užmušti žmogų? Dievas gali nubausti!... 
Borisovičius.—Klausyk, jei tu nori būti 

ir svajoti apie dangaus karalystę, 
tai kam da tau rūpintis apie Savelevičiaus
dukterį? Juk tu žinai, kad būdamas ap
driskęs ir neturėdamas vežimo, tu negali 
prie jos prieiti’ Sakau tau: jei nori būt 
šventas, tai ne apie merginas galvą suk, bet 
spiauk ant visko, kas yra žmogui miela ir 
brangu, spiauk ant viso pasaulio, atsiskirk 
nuo visų, užsidaryk į klioštorių ir priimk 
vienuolio gyvenimą. Bet jei tu nori gyven- 

: ii kaip žmogus ir naudotis visais gyvenimo 
smagumais, tai turi tik vieno saugotis: kad

Jašnikas (atsidusęs).—Dievo bausmė bus

Borisovičius.—Argi tu matei kada nors 
Dievą ?

Jašnikas.—Aš nemačiau, bet kunigas sa- 
Paskui ko, j°g nuo Dievo negali nieko paslėpti. Jis 

viską mato ir nubaudžia už kiekvieną blogą 
darbą.

Borisovičius.—O. tu kvaily, kvaily! Jei 
visi taip bijotų Dievo bausmės, tai butų 
ubagais ir tik poteriautų, kad Dievas jiems 
ką duotų. Bet argi tu nematai, kad tie, ku-

galas tų vargti ? O juk mirti vistiek reikės. 
Tai kam dar kenfėti? Kuo greičiau užbaig
siu, tuo mažiau kentėsiu.

(Susinervavęs valandėlę stovi,
nusivelka sermėgą ir numeta kepurę.)

.Jašnikas (pamojęs rankai.—Sudieu, pa
sauli !

<Įsibėgėjęs leidžiasi į ežerą, tuo tarpu jį 
pagauna už rankos Borisovičius.)

Borisovičius.—Ka tu darai, tu puskvaili?.
Pasakvk, kas pasidarė? Kodėl tu taip da- rie liepia tau bijoti Dievo bausmės, yra di- 
rai ?

Jašnikas (sunkiai 
delko. Tarnavau pas Savelevičių virš dvie
jų metų ir per tą laiką susidraugavau su jo 
dukteria Vašia. Ji prašė tėvo, kad leistų 
mums apsivesti. Jis įsižeidė, kad jo duktė 
Įsimylėjo į mane, beturtį vaikiną, neturintį' tam tiki 
nei tėvų, nei giminių, ir užtai išvijo mane iš Ryk, kodėl gi tau Dievas nieko neduoda? 
darbo, da pašiepdamas,' kaip, girdi, atva- Nes Dievas niekam nieko neduoda, 
žiucsi pas mane su mėlinu žiponu, savam v, 
vežime ir savais arkliais, tuomet, girdi, pri-: eiui.

džiausi turčiai. O kaip jie tuos turtus įgi- 
jo? Gal užsidirbo savo prakaitu? Bet tu ausauaamas).—štai , . .......
matai, kad jie nieko negamina, lai kokiu 

1 gi budu jie pralobo?
Jašnikas.—Jiems Dievas davė.
Borisovičius.—Jie taip pasakoja. Bet 

tik tokie kvailiai kaip tu! Pasa

Neda
lė jis nieko nei tavo kunigui, nei Savelevi- 

. Jie turtingi dėlto, kad kitus plėšia, 
imsiu tave. į žentus. Taigi pasakyk, kas Tamsuoliams jie sako, bijokit Dievo ir tur-
man nelaimingam dabar daryt, kur pasidė
ti? Neturiu jokios prieglaudos!

Borisovičius—Ar tai tik tiek? Aš nepa
žįstų Savelevičiaus, bet aš girdėjau apie jį. 
Sako, jog jis esąs labai rustus žmogus; bet

tų nekraukit, o patįs grobia kiek tik galėda
mi.

Jašnikas.—Bet jie daro tai teisingai; jie 
nežudo žmonių.

Borisovičius.—Nežudo žmonių? O kasgi
Jei jis prižadėjo priimti tave į žentus, tai jis dabar stūmė tave į tą ežerą? Juk jei ne aš, 
tą ir padalys.
nyti, kada nuvažiuosi pas jį savo arkliais,
savo vežimu ir apsirengęs mėlinos gelum
bės bajorišku žiponu.

Jašnikas.—Bet kur aš gausiu tą žiponą ir 
arklį? Aš netik jokio turto neturiu, bet ir 
tėvų neturiu. Turiu tik vieną tetą, bet ir ji

Jis negales savo žodį atmai- tavęs jau nebutų.
1 Jašnikas.—.Jei aš bučiau nusiskandinęs, 
tai mano kaltė, ne jų. Prie to mane stumia 
neturtas.

Borisovičius.—Bet kodėl tu neturtingas? 
Juk tu nuo mažens sunkiai dirbi. Kurgi ta
vo darbo vaisiai? Pas poną Savelevičių ir 

elgeta. Ne, Savelevičius neduos man savo' pas kitus tokius ponus. Jie pralobo iš tavo 
dukters: dėlto jis tik ir sakė priimsiąs ma- darbo, o tu ir gyvent negali. Pasakyk, 
ne į žentus, kad žino, jog aš negaliu savo koks tad skirtumas, ar jie butų ant vieške- 
arklio ir vežimo įsitaisyti. | lio tave apiplėšę ir nužudę, ar kitokiu budu

Borisovičius.—Tu skundiesi neturįs nei pasisavino tavo turtą ir butų išvarę iš 
tėvų, nei giminių. Na, o aš tau pasakysiu, šio pasaulio? Skirtumo čia nėra jokio. Tu 
kad gauk tik pinigų, tai turėsi ir tėvus ir butum žuvęs dėlto, kad kiti tavo turtu pra- 
gimines. Kada žmogus turtingas, tai jam lobtų. Ir jie Dievo bausmės nebijo. Jie tik 
niekad nestinga draugu ir giminių. į žiuri, kad daugiau pralobus ir smagesnį gy-

Jašnikas.—Bet būnant varge, negalima venimą turėjus. Taigi ir tu turi taip daryt, 
turėti pinigų. O aš niekad nemačiau kito- kaip daro visi turčiai ir kunigai, jei nori būt 
kių laikų, kaip tik vargą ir neturtą. ■ turtingas ir turėt linksmą gyvenimą.

Borisovičius.—Bet kartais pasitaiko, kad Jašnikas.—Bet klausyk,
ir nelaimėj atsiranda draugas ir geradėjas, kraujas visuomet išeina aikštėn, 
kuris duoda gerų patarimų ir ištraukia iš sužinos, ir mane išsiųs į Sibirą, 
vargų. Dabar aš esu tavo draugas. (Per- (Toliaus bus).

krikščioniškas
Žmonės
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Atsirado rusų 
tauta.

Da nesenai Rusijoj nebu
vo rusų tautos; buvo tik 
proletariatas ir jo šventa 
diktatūra.

Jei kas pasakydavo, kad 
tauta yra, 
kvatodavo 
lio!) ir sakydavo, jog tai 
buržuazijos išmislas.

Bet štai komunistų užsie
nio reikalų ministeris čiče- 
rinas turėjo anądien suChi- 
cagos dienraščio "Tribūne” 
korespondentu pasikalbėji
mą ir pasakė, jog rusų tauta 
vra.

Jau atsirado.
Kaip?
Ogi taip. Rusijoj dabar 

užėjo baisus badas. 
30 milionų žmonių, 
kos buržujai skubinas Rusi
jon su duona ir pienu gelbė
ti nuo mirties badaujančius 
žmones. Bolševikai Ameri
kos buržujams labai dėkin
gi ir pripažįsta visokiu kon
cesijų jų kapitalams. Bet 
jie sarmatijasi pasakyti, 
kad tai proletariatas badau
ja, ir kad ta jų garsioji dik
tatūra, kuri žadėjo proleta
riatui rojų ant žemės, dabar 
negali jiems nei duonos pa
rūpinti. Todėl čičerinas nu
ėjo Į Maskvos muzėjų, kur 
sudėtos senovės liekanos, 
surado tenai apdulkėjusi žo
di "tauta,” atnešė ji prieš 
Amerikos buržujus, ir pra
bilo šitokiais žodžiais:

—Ponai, susimildami,
duokit duonos! štai, rusų 
tauta badauja!

O kitas komisaras tuo 
tarpu paėmė žodi ”proleta- 
riatas," nunešė senovės lie
kanų muzėjun, ir pastatė ji 
ant tos lentynos, kur pirma 
stovėjo apdulkėjusi "tauta.”

—Rusų tauta bus labai 
dėkinga Amerikos tautai— 
tęsia toliaus čičerinas Ame
rikos buržujams.

O apie proletariatą nei 
žodelio, tartum jo nebūtų 
nei buvę Rusijoj.

Čičerinas vra ne veltui 
užsienio reikalų komisaras, 
nes jisai kytras žmogus. Pa
siklausė jo "Tribune’o” ko
respondentas :

—Na, o kaip jus (komisa
rai) esat nusistatę link 
merikos kapitalistų?

Čičerinas ir sako:
—Labai prielankiai.’ Mes 

norim atidaryti jiems Rusi
jos duris, kad jie atbudavo- 
tų ją. Mes duodam jiems vi
sokių privilegijų ir gvaran- 
tijų, kad jų kapitalai bus 
apsaugoti. Juk mes jau ir 
saviems biznieriams sugrą
žinome privatinės nuosavy
bės teisę. Tik stambus fab
rikai (kokių Rusijoj visai 
nėra) pasilieka da po sovie
tų kontrole.

—O ar jus, komunistai, 
atsisakysite nuo kėlimo pa
saulinės revoliucijos? — 
klausia toliaus Amerikos 
buržujus.

—Žinoma!—sako čičeri
nas.—Tiesą pasakius, tai 
mes senai jau nuo to atsisa
kėme. Pagalios, mes nesa
me jokie komunistai ir ne
turime nieko bendra su Tre
čiuoju Internacionalu! Mu
sų valdžia nenori maišytis i 
kitų valstybių reikalus ir už 
pasaulinę revoliuciją mes 
visai neagituojame! Tai tik

tai komunistai 
(iš tokio kvai-

Aliršta 
Ameri-

A-

-Gerai, o kokių gi «r> ŠIS.
railtijU JUS duodat užsienio I rukau, negeriu, ir turiu pinigų. Mel- 
kapitalistams? — paindo-i dži,u pnaųsti paveiksią, kuri ant Pa- 
mavo Amerikos laikraščio 
korespondentas.

—Mes, sako čičerinas,— 
gvarantuojam jų prekių, 
nuosavybės ir asmens nelie
čiamybę. Nieko iš jų ne- 
atimsime, ir nereikalausime 
mokesčių, išskyrus tuos, ko
kie bus nustatyti sutartose. 
Senos caro skolos taipgi ga
lės būti apmokėtos tarptau
tinėj konferencijoj, Ameri
kai dalyvaujant.

Taigi Čičerinas nunešė i 
senovės muzėjų netiktai 
proletariato diktatūrą, ale 
ir visą komunizmą tenai už- 
grudo, o atnešė iš tenai seną 
apdulkėjusį prakeiktą kapi
talizmą, su visokiomis jo 
koncesijomis, privilegijomis 
ir gvarantijomis.

O Trečiojo Internacionalo 
ir pasaulinės revoliucijos at
sižadėjo, kaip neteisėto sa
vo sunaus.

Biedni tie komunistai! 
Jie nieko daugiau neturėjo, 
kaip tik savo idealus. Dabar 
ir tų išsižadėjo. Atidavė A- 
merikos kapitalistams visa, 
ką turėjo. Metė ant kapita
listiškojo stalo komunizmą, 
proletariatą ir pasaulinę 
revoliuciją!

O ponas Hooveris duos 
jiems už tai binzų!

(Perspausdinta iš ukrai
niečiu laikraščio "Svobo- 
da.’’)

S. Runklis
% Patuch McCiu, K. F. D. 

Eastontuvvn, N. J.

Pajieškau apsivedimui merginos 
f.rha našlės nuo 20 iki 30 metų. Vaiki
nų meldžiu nerašinėt. (47)

W. Mockus
132 Macdougal st., Neu York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Butų gei
stina, kad mergina mokėtų lietuviš
kai ir angliška: rašyti. Aš esu 24 me
lų. Platesniu žinių suteiksiu laiškais. 

P. J. Jasiunas
Gen. Dek, Highland Park, Mieh.

Pajieškau apsivedimui merginos 
kuri sutiktų imti laisvą šliupą. No
rinti apsivesti lai atsišaukia prisiųs- 
dama savo paveiksią, kurį ant parei
kalavimo sugražinsiu. (48)

P. D. W.
Box 554, Short Creek, W. Va.

SHENANDOAH. PA.
"Keleivio" No. 35 radau atsišauki

mą Liudvikos Barauskytės, iš Kauno 
lietuvaitės, kuri netekus regėjimo iš
važiavo gydytis į Karaliaučių, bet be- 
sigydvdama neteko pinigų. As suma
niau parinkti jai aukų, bet Shenan
doah lietuvių akmeninės širdys ne
daug jai atjautė. Aukavo šios ypatos: 
A. Klimas 1 dol.; S. Mockaitis ir A. 
Jelenauskas po 5Oc.; B. Lačkauskas, 
J. Žukauskas, A. Rainis. J. Daraškus, 

Dzevenkauskas. J. Sabalis. J. Skau
dis, V. Beišienė ir V. Šakotienė po 25 
centus; šakotienės sesuo 10c.; A. 
Adomaitienė 10c. Aš A. Stefonkevi- 
čius, pridėjau 1 dol. 55c. Vist pasida
rė € dol. Pinigus pasiunčiau 13 rugsė
jo Barauskytei per Union Bank. Per
siuntimas lėšavo 25c. Pasiųsta 5 dol. 
75c. Antanas Stefankev»čius

C So. Bower st., Shenandoah, Pa.

i

į

Pajieškojimai
Aš. Marijona Spaustinaičiukč, 

vyrui Ylikutaitienė, pajieškau
po 

savo 
pusseserės Onos Spaustinaičiukės, po 
vyrui Valantienčs, Kauno rėdybos, 
Raseinių apskričio, Jurbarko vals
čiaus. Meškininkų kaimo. Meldžiu at
sišaukti. (45)

Marijono Mikutaitienė
15 Old Athol Rd.. Orange, fvlass.

Aš, Kazimieras Augė, pajieškau 
savo pusbrolių Felikso Ganeo ir Vin
cento Augės, Šiaulių valsčiaus, Bridų 
sodžiaus. Turiu prie jų svarbų reika
lą iš Lietuvos. Kas apie juos žinote, 
meldžiu duoti rran žinią. (4v)

K. Augę
2194 Trotvbridge st.,

Hamtramck, Mich.

Pajieškau Kazimiero Zaniausko. Jis 
pirmiau gyveno po numeriu 232 N. 
ilth st., Philadelphia. Pa., girdėjau 
kad jis yra miręs. Jeigu kas žinotu
mėt apie šitokią ypatą. malonėkite 
man pranešti, už ka busiu labai dė
kingas. Kast. Umezis (45) 

3247 So. Union avė., Chicago, 111.

Pajieškau švogerio Petro Janiševi- 
čiaus, paeina iš Kauno gub.. Žvirbliu 
kaimo, Papilės parapijos. Pirma gy
veno Chicago j. Kas apie jį žino, tegul 
praneša šiuo adresu:

K. šarkanienė
Mainstone Farm, AVayland, Mass.

m..Pajieškau Kazimiero Lapenų, 4: 
daug kalba ir moka meluot, nykščio 
galas kairės rankos nukirstas; paeina 
iš Tetervinų kaimo, Pasvalio parap., 
Kauno gub. 1915 m. išėjo i darbą ir 
negrįžo. Kas toki vyrą patėmys ir 
praneš teisingai, skiriu §10 atlygini
mo. (46)

Kastancija Lapienienė
1610 Washbum st.. Scranton, Pa.

Pajieškau Matjošiaus Bagdono ii 
Vilkaviškio apskr., Keturvalakių pa
rapijos. Valavičių kaimo. Prašau at
sisaukt ant šio adreso: (16)

Petras Lazauckas 
Wanamie. Pa.

Pajieškau savo pusbrolio Jono Pet
ronio. paeinančio is Biržų apskrities. 
Vabalninku valsčiaus, žilių kaimo, 14 
metų amžiaus; Amerikoj gyvena nuo 
19*15 metų. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu jo paties atsišaukti arba ži
nančių apie jį pranešti, už ką busiu 
dėkingas. Antrašas:

V. J. Nuliukas
Papilys, Biržų apskr., Lithuania.

Pajieškau Tamošiaus Kružikausko. 
’ 908 metais jis gyveno Brooklyn, 
N. Y. :r nuo to laiko nežinau, kur jis 
randasi. Kas žinote, malonėkite pra
nešt arba pats lai atsišaukia.

Antanas Aleksinas
5r 13 So 33 st., Se. Omana, Neb.

Aš, zkntanas Stankus, pajieškau 
tikro mano tėvo Juozo Stankaus; 28 
metai kaip Amerikoje, Kauno gub., 
Telšių pavieto, Kaltinėnų parapijos 
Varnių valsčiaus. Meldžiu žinančių 
pranešti arba pats lai atsišaukia.) 46) 

Antanas Stankus
321 W. Cherry st., Shenandoa’n. Pa.

Pajieškau Leono Sutriko, Teberia 
kaimo. Suvalkų gub. Yra svarbus rei
kalas iš Lietuvos; kas apie jį žino 
malonės pranešti. Girdėjau gyveno 
Chicagoje. V. Butkus

9490 Anspach st., Detroit, Mieh.

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našles, nuo 25 iki 35 melų, lais
vų pažiūru. Aš esu 35 metų našlys, 
turiu du vaiku, kuriuodu lanko mo
kysią. Su pirmu laišku meldžiu pri
siųsti paveikslą. Atsakymą duosiu

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA mergina ai bu moteris 
prie stubcs darbo.
Taipgi sugrąžinsiu 
kuri to pareikalaus, 
atsišaukti.

Gera mokestis, 
kelionės kaštus, 
Melužiu tuojaus 

(45)
Joe Pelvalis

818 \V. VVashington avė., Du Bois, Pu

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA BUČERNE IR 

GROCERNE.
Ant gero kampo, labai pigiai. Kreip

kitės šiuo adresu:
839 No. 10 st., Philadelphia, Pa.

P NESIDUODA geras jaunas ark
lys. Savininkui nėra reikalingas.

S. Shapman (45)
849 Oak st., Brockton, Mass.

PARSIDUODA ČEVEKYKV 
DIRBTUVE

Su visomis mašinomis ir įrankiais. 
Mašinos Champion Co. Goodyear Stit- 
cher mašina. Universa’ Finisher 50. 
Daug tavoro visokio, parduodu pi
giai. Geriausioj vietoj mieste. (46) 

GOODYEAR and McKAY
Shoe Rrpairing Shop

J89 E. Merrimack st.. LoweiL Mass.

LDLD. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI:

J. S. Prusalaitis. pirmininkas
943 Bank St., VVateruury. Ccnn.

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

Binghamton, N. Y.
K. Liutkus, iždininkas

Great Neck L. I., N. Y.

AMERIKOS IR LIETUVOS 
AUDIMO KORPORACI

JOS VISUOTINAS 
SUSIVAŽIAVIMAS.

Visi Amerikos ir Lietuvos audimo 
korporacijos akcininkai, kurie yra su
grįžę iš Amerikos Lietuvon yra šau
kiami 16 d. spaliu, 1921 m., susiva- 
žiuoti Kaunan, ir taip pat yra kvie
čiami Lietuvos vyrai ir moterys, ku
rie interesuojasi prisidėti prie musų 
didelio audeklinės darbo.

Amerikos ir Lietuvos audimo kor 
poracija šiomis dienomis nupirko 
Kaune Rekošo fabriką (vieną didžiau
sių fabrikų Lietuvoje, Kaune), kur 
bus įsteigti trys dideli fabrikai: i vil
nonis fabrikas; 2. lininis arba drobės 
fabrikas; 3. mezgimo ir drabužių dai
lės fabrikas. Čia vietos užteks Įsteigt, 
tiems visiems trims fabrikams, nes 
yra milžiniškas žemės plotas, 11 mū
rinių trobesių, 9 mediniai. Ateitis mu
sų su audekline yra didelė. Čia prie 
audeklinės įdėtas žmogaus auksinas 
neš šimteriopišką pelną, ir dar prie 
to, žmogus galės turėti sau darbą 
ant visados. Dabar Lietuvos žmonės 
vra aprodomi su užsieny išdirbtais 
drabužiais. Kitos šalys išveža iš Lie
tuvos linus ir vilnas. Kada jie perdir
ba musų linus ir vilnas, sugrąžina 
mums išdirbtą audeklą; is to jų fabri
kantai turi didžiausį pelną, taip pat 
jų bankai, jų gežkeliai, jų laivynai, ir 
darbininkai; o ant galo, mes pirkdami 
iš jų perdirbtus musų linus ir vilnas 
turime apmokėti jiems visiems tą pel
ną.

Čia aš permatau milžinišką pelną 
prie audeklinės Lietuvoje, nes vienai 
Lietuvai reikia 15 milionų metrų au
deklo išausti per metus; kad išausti 
tiek audeklo turi dirbti bent 1500 dar
bininkų dieną ir naktį.

Jei mes pasiskubinsime prie audek
linės įkūrimo greičiau, tai dar vienas 
permatomas mums didelis uždarbis 
l utu, kada prasidės Rusijos prekyba 
su Lietuva.

Susivažiavimo programas. Visi sve
čiai yra kviečiami aplankyti audekli
nės naująjį fabrikų. Fabriko vieta; 
Vytauto prospektas Nr. 12, visai arti 
Kauno stoties. Nuo ryto 10 vai. fabri
ko geležiniai vartai bus atdari. Ten 
lauks svečių dieninis ir naktinis sar
gai ir kiti asmens, kurie išvedžios 
svečius po fabriko tiyoesius, sodą, ir 
apves visą žemę. 1 vai. 30 min. bus 
uždėta Lietuvos vėliava ant fabriko 
geležinių vartų, ir dalyvaujantieji su
giedos Lietuvos himną. Tegyvuoja 
Laisva Lietuva! Tegyvuoja laiminga’ 
musų Ltbrikas, įsteigtas sunkiai už
dirbtais darbininkų pinigais! Paskui 
korporacijos prezidentas pasakys 
trumpą prakalbėlę susirinkusiems. 3 
vai. visi suvažiavusieji susirinks Į nu
rodytą salę. Nuo 3 vai. iki 4-tai Kaz
lausko prakalba svečiams, po prakal
bos bus narių užrašinėjimas prie au
deklinės. Po to, bus atlikti korporaci
jos reikalai, bus renkama korporaci
jos valdyba. Ant galo bus užrašinėja
mai kas norės dirbti prie audeklinės.

Kviečiu atvažiuoti iš visos Lietuvos 
kas tik gali ir kam rupi gera ateitis, 
o gal kas galėtų atvažiuoti ir iš Ma
žosios Lietuvos. Audeklinė nori atida
ryti skyrius visoje Lietuvoje po dides
nius Lietuvos miestus, ir taip pat tu
rėti įgaliotinius visuose Lietuvos ap- 
skričiuose.

Su visais reikalais kreipkitės i au
deklinės nuosavų kantarą, Vytauto 
prosiy»ktas Nr. 12. Kaunas. Kantoros 
valandos nuo vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų.

P. J. Kazlauskas, prezidentas

AM. LITU. TENTII.E CO.
395 Broadvav, So. Boston.

H. H. VOK SCHLICK 
'1 ai yra žmogus, kuris pagelbsti ser
gantiems žmonėms palikti sveikais.

Dvidešimts metų atgal aš sakiau 
sergantiems žmonėms, kad mano Bul
gariško Kraujo Arbata pagelbės 
gamtai prašalint prietvarių, išvarys 
nuodus iš inkstų, palengvins pilvą ir 
vidurius, apvalys ir pagerins kraują.

As sakiau jiems, kad mano Bulga- 
riško Kraujo arbata, geriama karštai 
prieš gulimą pagelbės prašalint bloga 
šaltį ir išgelbės juos nuo infiuenzos ir 
plaučių uždegimo.

Šiandien milionai žmonių vartoja 
Bulgariško Kraujo Arbatą kaipo ge
riausią šeimynos gyduolę namuose.

Turtingi skystamai, išvaryti iš šak
nų, žievių, sėklų, lapų, uogų ir žiedų, 
imant juos bent du sykiu sąvaitėje, 
padarys kiekvieną sveika.

Aptiekoriai linksmi, jeigu turi šios 
Arbatos, nes žmonės, kurie ją varto
ja, sugrįžta ir pasako jiems, kaip pa- 
gelbi.nga yra Bulgariško Kraujo Ar
bata.

Reikalaukit Į»as s^vo aptiekoiių 
šiandien — arba aš pasiųsiu jums ap
draustu siuntiniu vieną didelį šeimy
nai baksa už $1.25 arba S už $3.15 ar
ba 6 už §5.25. Adresas:

H. H. Votį Schlick, l’resident. 
491 Marve) Bldg.. Pittsburgh, Pa.

PARSIDUODA CONMCTICl T 
KARMA.

Mirus šeimynos nariui, parsiduoda 
gera farma 101 akelis geros lygios 
žemės, 45 akeriai dirbamus, kitkas 
ganyklos, miškas ir krūmynai, kurie 
du kart brangesni už pačią farmą. 8 
i uimų namas geriausioj tvarkoj, pil
na barnė šieno, kiti budinkai geri, 3 
karvės, geras arklys ir 25 vištos, vi
sokie farmos įrankiai ir vežimai, ne
toli mokyklos, p razi apielinkė, 1 mai- 
lė nuo valstijos keliu, storai ir baž
nyčios, 3 mailės nuo g\ vos įsdirbys- 
tės miestelio, geležinkelio ir gerų tur
gų. Farma labai prodųktyviška ir sa
vininkas nešimame per 40 metų. Turi 
būt parduota dėl sutvarkymo turto; 
parsiduoda už labui žemą kainą, už 
•S3.500.00 Imokčt $2.000, kitkas nior- 
gičius.

SOPH1E HEiMAN
33 Reinolds st., . . Danielson, Conn.

MOKANTIEJI RANDAS
•Jeigu turite $100 pinigu ir galite 

sutaupyti kas mėnesis nors kiek, tai 
galite kraustytis j nuosava namą se
kančiam pavasary, pagal musų piano. 
Rašykit aiba kreipkitės ypatiškai.

D. HALATYN
.166 Devonshire st.. Ruoni 46. 

Boston. Mass.

RUIMAS Už DYKA
T>cl moters; g31i gyvent dvi arba 

tris kartu. Atsišaukite laišku. (46) 
Joe Stunibris

1639 Hastings st., Chicago, III.

! DAINOSE i
B J i
| Išėjo naujos muzikos apie 60 i 
; įvairių daina, taipgi pianui ir j
• smuikai; jų tarpe ir lietuviški J 
, šokiai: Suktinis, Klumpakojis, Į 
i Noriu miego, Ki 'pūtis ir kiti, i 
f Tas leidinys tai “Ptyikių Metų • 
į Kanklės. Kaina pažeminta lig I

Naujų Metų. Kama knygos, j 
I minkštais apdarais — 4 dol.; • 
« kaina knygos kietais, rūbo, ap- 1 
I darais — 5 dol. Pasiųsk drau- į 
| garas Lietuvon. Adresą.:

M. PETRAUSKAS
769 Broaduay,

J SO. BOSTON, MASS. ■

1922 -KALENDORIAI-1922
Lietuviški Spalvuoti Kalendoriai

Didžioji ir Mažoji Lietuva (sąjunga) 
Lietuvos Lentų pjovėjai prie nemuno 
Lietuvos Artojas ir laisvė su vėliava 
Lietuvos mergelės maudosi Šešupėj 
Vytautas sumuša kryžiokus ties žalg 

j Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą
Lietuvos kariuomenė ir karvedys

; Kainos: L, -25c; 100—S15; 200—$27; 
500—S62 50; 1000—8120.

■ Turiu daugybę Amerikos išdirbtų ir 
į Importuotų? Kainos $9—$18. už 100.

Biznieriai, užsisakykite dabar, nes 
į vėliau suriku bus greit padirbti.

- Taipgi butu gera dovana pasiųsti 
į Lietuvą tėvams bei giminėms. 

Reikalaukite Šiądien!
S. L. ZAPĖNAS

Spaustuvė ir Kalendorių Dirbtuvė
164 La'vrence St. Lavrence, Mass.

NEPRALEISK 
VISŲ PINIGŲ!

ATIDARYK TAUPYMĄ 
MI ŠO BANKE ŠIANDIEN
Pradėk su doleriu arba daugiau

NUOŠIMČIAI PRASIDE
DA NUO 15 LAPKRIČIO.

WILDEY SAVINGS BANK
52 BOYLSTON ST., BOSTON.
Sekančios durįs nuo Touruine Moteliu.

(Pd52)

a

'PATARMES 
l MERGINOMSI

APIE LYTIES 
DALYKUS.

Parašė M. H. Sangerienė
Knyga papuošta tam tikrais 

| paveikslais. Išleido F J. Stro- 
| pienė, pridėdama naudingų pa- 
! tarimų ir moterims.

Kurios da šitos knygos netu- 
I rit, tuojaus užsisakykit. Ji kai- 
• nuoja $1.00. Pinigus galima at- 
I siųsti per money orderi, arba 
{ įdėjus popierinį dolerį į laišką. 
■ Adresuokit taip: (52)

MRS V. RADAVICH
506 N. Ellwood Avė

i BALTI MORE, M D
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KEIKAI
Padaro Namus 
Maloniais Namais

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE GROSERIUOSE

9

i
I Dr.d.C. Landžius Seymour

LIETUVYS

įi) 506 Broadvvay & G st
$ SO. BOSTON, MASS..e

l
i
Į.
I

Tel. S. B. 2488.

Gydytojas ir Chirurgas.

PETRAS VALUK0N1S I
Tik vienas lietuvis.

Auksorlus ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par
duodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius. žiedus, lenciūgus ir 

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

P. VALUKON1S
SO. BOSTON, MASS.

375 BROADVVAY
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Kalėdoms Prisiartinant!

pasiskubint su persiuntimu Lie- 
pinigų yra labai žemas. Maža 

pultų, bet yra daug galimybių, 
KIEKVIENAS KAS TURI RET-

yocu i kiekvienai ir paveikslą ant pareikala-. I
darbas nesubrendusią KO-j vimo sugrąžinsiu. Platesnių žinių su.1 Į
munistų, kuriuos mes ir pa- laiškais- 
tys sodinam kalėjimai. • 2010'n. 17 st..

i 
I

VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, sa
vo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas A- 
merikos Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su 
išsiilgimu laukia dovanų, laukia gal ir labai reikalingos pa
šalpos. Iš kaip tik dabar vr.a laikas pasirūpinti, kad tos mu
sų dovanos pasiektų juos dar pirm švenčių. Nebe to dar, 
kad nebūtų reikalinga Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai 
ateinant. — DAR DAUG YRA TENAI VARGO IR SKUR
DO. DAR TOLI GRAŽU NEUŽGIJO TOS MUSŲ ŽAIZ
DOS, KURIAS UŽDAVĖ JIEMS KARĖ. Taigi musų, A- 
merikiečių, pareiga yra nepamiršti anoj pusėj vargstan
čių savo giminių.
Dabar kaip tik gera proga 
tuvon pinigų, nesą kursas 
viltis, kad jis dar žemiau 
kad gali pakilti, — TAD
KALA PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASI
NAUDOJA ŽEMU KURSU dabar jau.
Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš žemiau 
paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip su 
kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per musų 
Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon per Baltic Statės Banką: 
1921 m. Sausio mėnesy —2, 
2,082,795 auks.; Kovo mėn.— 
mėn. — 2,087,633 auks.;
Birželio mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,9Q4,886 
auks.; Rugpiučio mėn. —5.696,650 auks.; Rugsėjo men.— 
5,114,750 auks. VISO PER 9 MENESIUS IŠSIŲSTA PER 
MUSŲ B ANKA Į LIETUVA 31 MILIONAS 678 TŪKS
TANČIAI IR 25 AUKSINAI, IR NEI VIENAS SKATI
KAS Iš TŲ PINITŲ NĖRA ŽUVĘS!
BALTIC STATĖS BANKAS užtikrina, kad per j j siusti 
pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; Baltic Statės 
Bankas duoda pilniausią garantiją už pinigų čielybę. 
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, 
kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais Baltic 
Banko patarnavimais ir siųsk pinigus Į Lietuvą 
kuomet už doleri gaunama daug auksinų.
Adresuokite mums šitaip:

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

530,456 auks.; Vasario mėn.— 
-2,640,861 auks.; Balandžio 

Gegužės mėn. — 3,118,044 auk.;

t. v. 
Statės 
dabar.

(?)

Daktarai jums nurodo kad gerai 
Sveikatai reikalingi švarus Dantys

Visi daktarai ir dantistai pataria savo pacien
tams sukramtyt valgi gerai, kad išvengti už
kietėjimo ir pilvo skaudėjimu.
Kad sukramtyt valgi gerai, jus turite turėt 
gerus dantis.
Turėt gerus dantis, jus turite užlaikyt juos 
švariai.
Turėk sau uš pareigą nuvalyt savo dantis 
su ”COLGATE’S”, atgaivinantis dantų 
valytojas.
”GERI DANTYS — GERA SVEIKATA.”

j Vardas "Colgate’s" ant toiletinių daiktų gvarantuoja 
Teisumą, Grynumų ir Gerumą Rūšies. įsteigta 1806.

Didelė Auka — Naujas Modelis — 
Pagerintas — Geresnis Negu Kada 
Nors — Garsus Akuratnas Laikrodis 
—žinomas Visoj šaly Savo Gerumu

21 AKMENŲ
G elžk. I-aikrodis

Sriubelių užsuka
mas, vyriško ir 
moteriško didu
mo, ant 20 metų 
auksuotas su iš
rašytais dubelta- 
vais viršais. La
bai teisingas, ty
čia padarytas

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

ENCELSIOR VVATCH CO.
906 Hobbs Bldg.. CHICAGO. ILL.

EXTRA! EXTRA!

Žemiau negu fabriko kaina. 6 bar- 
beriški daiktai, kaina §3.75. Tai yra 
labai pigiai, nes šie daiktai mažiausia
yra verti $9.00. Tik pamislvk ką gau
ni. Gerą Darberišką britvą, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barberiš- 
kas zirkliukes. Šukas. Gerą diržą ir 
gerą šepetuką, šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberiška maši
niukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai-
i.a mes parduosime šiuos daiktus tik 
; er trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiulymu. tai pri- 
-iųskite 20c. dėl persiutimo ir $3.75 
i šmokėsite, kai daiktus aplankysite. 
G va rantui, jame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (Pd46)

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 Norfh Irving Avė.. Dept. 402, 

CHICAGO, ILL.



Padėtis Sibire
Vladivostokas tai yra ba

zė visokiausių netikėtų atsi
tikimų. Prasidėjus Rusijoje 
bolševikų valdymui, Vla
divostokas buvo vienintelė 
vieta, kurioje jie neįstengė 
paimti savo žinion valdymo 
ir todėl gyvenimas čionai 
kiek laiko ėjo normaliai. 
Nebuvo čionai jokių nesusi
pratimų net ir tuomet, kuo
met jau liaudies namuose 
buvo Įkurta “Darbininkų ir 
Kareiviu Taryba.“ Nors tie 
darbininkai su kareiviais ir 
dalydavo savo susirinkimus 
kas subatą, tečiaus jie netu
rėjo dar tiek drąsos, kad pa
siimti visą aparatą savo 
rankosna. Daug jiems kliu
dė Japonu ir Amerikos 
skraiduoliai, kurie, konku
ruodami tarp savęs, atplau
kė i Vladivostoką prieš pat 
bolševikų pervartą. Buvo 
gandų, jog Amerikos skrai
duolis "Bruklin“ net maši
nas sugadino besiskubinda
mas ir atėjo pusę paros vė
liau, negu japoniškasis.

Bolševikai tuo laiku jau 
buvo bepradedą viską imti i 
savo rankas. ?vliesto valdyba 
jau buvo jų rankose. Buvo 
pradėti rinkimai i miesto 
Tarybą. Didesnėse firmose, 
taupomosiose kasose, bati
kose — pastatyti komisarai.

Tame laike, kaip tik pra
dėjo eiti gandai, jog čeko- 
slovakai, kurie pasaulinia
me kare kariavo rusų pusė
je, keliauja per Sibirą i Vla
divostoką, kad iš čionai lai
vais grįžti tėvynėn. Netiu- 
kus ištiesų pasirodė ir pir
mi jų ešalonai. Ešalonai ėjo 
vienas po kito ir Vladivosto
ke bežiūrint prisirinko čekų 
į 20,000 kareivių, o vežti 
juos laivais į Čekiją niekas 
ir nemanė. Tuomet vietinės 
bolševikų tarybos pirminin
kas pradėjo reikalauti, kad 
jie butų iš čionai greičiau iš
vežti. Tie reikalavimai liko 
be atbalsio. Tuomet tai bol
ševikai sustabdė Čeliabins- 
ke tolimesnį čekų vežimą 
Vladivostoko link. Į tą su
stabdymą Vladivostoko če
kai atsakė nuvertimu vieti
nės bolševikiškos valdžios ir 

- raukė atgal i Sibirą gelbėti 
užlaikytuosius tenai savo 
'ientaučius.

Vladivostoke gi pasiliko 
vien tik japonai su ameri
kiečiais, pagarsindami savo 
deklaracijose, jog jie išsodi
no savo kariuomenes vien 
tiktai dėl to, kad palengvi
nus čekams iškeliaut iš Vla
divostoko i tėvynę. Kuomet, 
girdi, jau čekai bus išvežti, 
tuomet ir jie pasitrauksią. 
Po čekų sparnų susitvėrė 
Vladivostoke naujoji val
džia iš socialistų, bet ji gy
vavo neilgai, nes turtinges- 
nioii kiesa buvo gen. Chor
vato diktatūros šalininke. 
Tuo tarpu čekai ėjo vis pir
myn ir pirmyn į Sibirą, o jų
pėdomis traukė Antantos ■ 
kariuomenė. Amerikonai at- 
gabeno apie 10,000 karei
vių; japonai vežė jų begalo | 
ir kiek jų yra tikrai ir. iki 
šiai dienai niekas nežino.,! 
Anglai išsodino taipgi ke- ■ 
batą šimtų jurininkų, o j 
franeuzai tvėrė po savo ve-! 
kava kariuomenes mažųjų i 
tautų, atsidalinusių nuo Rtr ' 
sijos ir savosios kariuome
nės visai nevežė.

Čekai, nešdami dideles į 
cj.U aCIS, apvalė nuo beriševikų I 
komisarų didžiausĮ plotą, 
būtent, nuo Kazaniaus iki 
Vladivostokui, Tuomet tai 
susitvėrė po “Steigiamojo 
susirinkimo” Ufoje (1918) 
taip vadinamoji ”Direkto- 
ria.” Bet ir ji gyvavo neil
gai. Omske (direktorijos 
buveinė) kariškiai padarė 
pervartą, išvežė narius di
rektorijos į užrubežį ir iškė
lė vyriausiuoju valdytoju 
admirolą Kolčaką, kuris sa-

gen. Rozanovas. Sausio mė
nesyje. 1920 metų piieškol- 
ėakiniai partizanai apsupo 
Vladivostoką iš visų pusių. 
Japonai palaikė neoficialiai 
Rozanovą, amerikonai buvo 
prielankus partizanams.

vo pavaduotoju Tolimuose 
! Rytuose (Vladivostoke) pa- 
I skyrė gen. Chorvatą. Gen.
Chorvat čionai didelio vals- Anksti rytą sausio 31, 1920 
tybinio veiklumo neparodė 
ir greitu laiku buvo pamai
nytas gen. Hozanovu. Kolča
kas. Antantai padedant, su
rinkęs milžinišką kariuome
nę, išvarė visai iš Sibiro bol
ševikus ir daėjo iki pat Fer
miai. Intrigos ir reakcinė 
politika jo valdininku galų- 

jo visuo- 
Be to ir
su savo

gale nukreipė nuo 
menės simpatiją, 
gen. Semionovas 
Kariuomene (jisai pirmuti
nis Sibire buvo pakėlęs ko
vą prieš bolševikus) nepasi
tenkinu Kolčako valdymu ir. 
per visą paskutiniojo ekzis- 
tavimo laiką, sėdėdamas Či
toje. darė jam visokių kliū
čių. Kadangi ir Semionovas 
turėjo stiprią realę jięgą, o 
kieno iš juodviejų materia- 
lis padėjimas buvo geresnis, 
nežinia, tai Kolčakas jam 
padaryti nieko negalėjo ir 
turėjo su juo skaityties, kai
po su atskiru vadu. Laike 
tų Kolčako su Semionovu 
vaidų, čekai užgauti netak
tingais rusų kariškosios 
valdžios pasielgimais, jau 
buvo pasitraukę iš fronto ir 
kovą 
vesti 
gyvos 
kai gi 
iš visu

su bolševikais turėjo 
patys rusai vieni be 
pagalbos iš kitų, Če- 
kaipo skaitlingesnieji 
interventų. paėmė sa

vo žinion visą Sibiro gelžke- 
li, kurio valdymas davė 
jiems gero pelno: vagonai 
prekių pervežimui tuo laiku 
buvo sunkiai gaunami, o Si
biras, po bolševikų valdy
mui, buvo likęs plikas, alka
nas ir basas. Turėdami savo 
rankose geležinkeli, čekai 

: savo prekėmis užpildė Sibi
rą. Bet todėl karo medžiaga 

i savo laiku nepasiekdavo 
į fronto, o ir patys rusų valdi- 
■ ninkai žiurėjo tiktai, kaip 
į sau kisenius pripildyti, o ne 
savo tiesioginio tikslo. Ka- 

’ riuomenė (Kolčako) buvo 
blogai aprūpinta, valstiečiai 
suerzinti visokiomis baudos 
ekspedicijomis, ir todėl pra
sidėjo abelna priešvaldiška 
opozicija. Nuo Permos Kol- 
čakas priverstas buvo trau
ktis; po Omsku tapo visai 
sumuštas ir didžiausioji da
lis kariuomenės ji apleido. 
Tuomet tai prasidėjo jo sku
bi ir betvarkė evakuacija Į 
Rytus. Bet laikas ištaisy
mui savo valdymo politikos 
jau buvo praleistas ir jau po 
Omsko mušiu buvo supran
tama, jog Kolčako viešpata
vimas jau užbaigtas. Nižne* 
udinske jisai pasidavė fran- j

i
Į

metų partizanai atakavo 
tvirtovę. Apginti Rozanovą 
buvo paskirta kompanija 
japonų, bet atėję anieriko-, 
nai pareikalavo japonų pa
sitraukti. Partizanai užėmė 
tvirtovę jieškojo Rozanovo, 
bet jau jo nebesurado, nes 
jis buvo pasislėpęs japonų 
karo štabe, o iš tenai iške
liavo i Japoniją. Vladivosto
ke susitvėrė koalicinė vai-, 
džia iš socialistų ir bolševi-1 
ku. Amerikonai, apgarsinę, i 
og jų tikslas padėti čekams, • 

Jau užbaigtas, pradėjo eva-j 
kuoti savo kariuomene. 3 d. I 
balandžio. 1920 metų išplau
kė paskutinis jų 
naktį 4 balandžio 
padarė pervartą, 
darni

laivas, o 
japonai 

motivuo- 
saro pasielgimą tuo. 

jog juos užpuolė partizanai. 
Gerokai apšaudę nekuriuos 
valdiškus namus, jie beveik 
be aukų užėmė visą miestą 
ir visur iškėlė savo vėliavas. 
Koalicinė valdžia pasijuto 
keblame padėjime; prisiėjo 
daryti su japonais visokių 
sutarčių, ačiū kurioms japo
nai faktiškai buvo šeiminin- 

Pajurio krašte patapę.
(Bus daugiau)

kliis

FARMOS!

Geriausi

T siekimas1Y A SOS

per Dancigą. Tiesus persimainy-

I

kelionėj
i Lietuvąvandeniu

Rot lordam
R y n<ian>

12 Lapkričio
19 Lapkričio

arba pas musų agentus

Roesevelt Steamship 
\Ioure &• Mc( orraack 

15 Broaduay. Ne* 
oriai Suvienytų

26
3

89 Statė 
1-JSt O!l.

Pu’kiu Laivu
Išplauk - iš New Y >rko

10 GRUODŽIO Lapkričio 12. Gruodžio 31
Gruodžio 3
Gruodžio lo

>ixcialė kelionė ant Kalėdų

ROTTERDApf Geriausias susi

JOS RUDOVICZA
Road 3, Box 3. Madison. Florida.

Patogumą

I
DADETINLU IŠPLAUKIMAI: 

N<w Amsterdam 
^oordaiu

HOLLAND AMERICA LINE

’l

I

i

PBALElSKiT KALĖDAS IR NAUJUS ME11S 
SU SAVAISIAIS TĖVYNĖJE.

Keliaukite

Holland- America Line
Mted
Statės 
įmes

Generali:.! Agentą cel CK NTKALINES ir RYTU EUROPOS-
vokui - geryan llovb brbmen.

Iš NEK YORKO TIESIAI |
BREMENĄ. DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukia tiesiai į LJEI’OJę
mas nuo laivo ant laivo. 

POCOMAC .............................
HITISON ................................
FRiNUESS MATO1KA ........

Lapkričio 
Gruodžio 

SI..
‘ IžLSS.

FARMOS! FARMOS!
Ant pardavimo lietuviu kolonijoj, 

Michigano valstijoj. Pirkit fai.nas, 
tąsyk nebijosite bedarbės ir sunkių 
nikų. Aš toriu 100 .'armų geros, dor
ingos žemės, su puikiais budinkais ir 
sodais, prie ežerų ir upelių, visokio 
didumo, kokio kas reikalauja. Par
duodu pigiausia kaina, su mažu įmo- 
kėji’.nu ir duodu a?;. lengvų išmokėji- 

Norėdami pirkti farma. atšišau- 
.ite laiškais pas mane: (Ru45)

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

PARSIDUODA FARMA!
PYRS1DUODA GRAŽi FLORIDOS 

FARMA PIGIAI.
Tarpe lietuvių apgyventą; vietoj, 

'-T, trilerių; 70 akerių dirbamos, 10 
ake.-.ų miško, dvi geros karvės, 1 mu
las. 1 bulius, 30 kia’.Oių. 300 vištų, 30:; 
bačkų kornu ir kitų javų. Naujas vė
limas ir pakinkai, visi reikalingi ūkės 
įrankiai; visi Įtaisymai 
iitri, mašina dėl perinimo 
i’arma visa aptverta, 
valiu, kita šulinė prie 
namas keturių kambarių 
si budinkai dėl gyvulių 
rero kelio. 2 nmiles nuo 
priverstas parduoti šitą farmą pigiai. 
Priežastį ; ar-iavimo ir kainą farmos 
duosiu per laišką. Platesniu žinių 
klauskite: (45)

rištų augir.i- 
viščiųįtų, 

šulinė nei gy- 
namą, geras 
ir kukr.ė, vi
ii- javų; prie 
miesto. Esu

žiemas kainos jau nupigintos

Į LIETUVĄ
Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran
kamai. didelė vieta ant deko. Vi
soki moderniški {rengimai, koki tik 
gali būt ant laivo.

VRed Star Line
Laivai išeina kas sąvaitė 

Iš New Yorko į Hamburgą 
Samland (tik trečia kiesa) Lap. 30

Iš Nevc Yorko į Antvverpą
Zeeland ............................. Lapkr. 19
Kroonland ......................... Lapkr. 26

VAmerican Line
Iš New Yorko į Hamburgą

Manchuria............................. Lapkr. 23
Minnekahda ....................Gruodi. 10

Tikėtai tiesiog į Pileva.
INTERNATIONAL MERA 
CANTILE MARINE CO.,

129 laivų — 1,300,000 tonų.
Boston office: 84 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

NrAV >OKK('» UESIAl J CHERBOIRGA IR BREMENA 
ę’K'.is i>- greitais garsaiviais tarn Amerikos ir Vokietijos ponu. 
AHERIC \ Laukiu, o 29 ir Saurio 3
GEORGE VV ASK’NG'lON G.'.i.Jžio 8 ir Sausio 17

Kreipk:: 's i agentą-, tarnaujančius

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

''•s’4 r:;ų guriai-.lų trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami 
ras kajutas po 2, 1 arba 6 ypatss. Užtektinai geras maistas 
teikiamas uermaiaaut kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentų 

t aited Ameriean Lines. Ine...
€o., Ine 
Uo.. Ine

V ork.
Vaisei

I
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SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
štai Negirdėtas Pasiulvmas—ŠEŠI DALYKAI TIKTAI Vž $6.00.

FARMOS! FARMOS!
RYTINES CON.NECTICUT FARMOS

100 akrų farma. 30 akrų dirbamos 
ir gerai prirengtos visokiems ja 
vams; puiki ganykla: užtektinai raal 
kų namų reikalams; geriausi vaisiai 
galima laikyti 25 galvos galvijų; 
ruimų s tūba ir kita 4 ruimų stuba; 
bėgantis vanduo ant kiemo; 2 barn.es 
ir viskas geriausiame stovyje. Gera 
vieta partneriams, randasi apie ketu
rias mailes nuo didelio pramoningo 
miestelio ir gelžkelio stoties. Y'ra 
puiki farma. kuria sunku gaut už 
$2,000.

200 akrų farma. 75 akrai dirbamos, 
be akmenų, likusioji ganykla ir miš- 
šas. Yra visokių vaisinių medžių. 13 
arimų stuba su geležiniais porčiais ir 
keturių ruimų skiepas. Baime 40x81 
su užtvaromis dėl 27 karvių ir 5 ark
lių, taipgi vieta dėl 75 tonų šieno; 
v’stiniiikai. ledaunė, vanduo bėga art 
kieme. Visos triebos randasi geriau
siame stovyje. Sykiu parsiduoda 13 
gaivų galvijų, 4 arkliai. 4 kiaulės. 1 
kuilys, apie 50 vištų, daugybė fermos 
Įrankių i- mašinerijų, kaip tai pakin
ių, vežimų, karietų, žodžiu sakant 
yra viskas, kas tik ant farmos reika
linga. Daug javu taipgi parsiduoda 
kartu su fartna. Randasi vienos mai- 
lės atstume nuo gelžkelio stoties ir 
dvieju mailių atstume nuo trijų pra
moningų miestelių. Iš priežasties 
vininko šen 
iabai pigiai

200 akrą farma, 
į dirbamą žemę, ganyklą 
Apskaitoma, Z _KL_. ____
prikirst apie 500 kordų malkų. Puiki 
stuba, barnė, 
veršiai, pora jaučių, 5 kiaulės, vištos, 
daugybe šieno žiemai, puikus javai, 
4 ir puse mailių nuo gelžkelio. Viskas 
parsiduos tik uz $3,500. Pus? tos su
mos i nešt.

175 akrai žemės, puikiai padalinta 
i dirbama, ganyklas ir mišką, randa
si apie 2 mailės r.uo gelžkelio. didelis 
ežeras-apie už 300 jardų nuo stubos; 
70 obelių, taipgi pyčių, vuogų ir kito
kių vaisių. Labai puiki stuba ant 
dvieju ir pusės gyvenimų. 10 ruimu, 
rimentinis skiepas, maudynės, štymi
nė šiluma, telefonas, bėgantis van
duo, puiki apielinkė; barnės didumas 
40x72. užtvaros 25 galvijams, vieta 
dėl 75 tonų šieno, vištininlįai. ledau
nė, pieninyčia. Visos triobos randasi 
labai geram stovyje. Sykiu parsiduo
da 1 veršiukas, 5 telyčaitės, 20 kar
vių, tarp kurių yra 3 pirktos pora 
mėnesių atgal už $1,500, 2 buliai. 1
kumeliukas, 4 arkliai, apie 150 vištų,! 
visokį ūkės pada’gsi >r mašinerija, 
vežimai ir visokios rūšies pakir 
puikus javai, kurių užteks per 
žiemą. Pieno parsiduoda už $.300 pe 
mėnesį, 
pinigų, 
išlygos.

Delei 
šių laimų 
nuok reikalaudamas farmų ir miestu 
■amu buletino, kuriame bus nurody
ta geriausi pirkiniai visoj Naujojoj 
Anglijoj. Buietiną duodam dykai. 
Šioj apielinkėj farmos pigios ir neša 
gera naudą. Jus sučėdysit daug pini
gų ir laiko, jeigu nu važiuosit su ma
nim tų farmų pasižiūrėt. Aš supažin
dinsiu jumis su daugeliu lietuvių šei
mynų. kurioms aš farmas parda
viau. (?

RACINE FARM AGENCY 
DANIELSON. CONN.

i

UNITED 
AMERICAH 
LINES.nc.

HAMBURG 
AMERSCAN 
LINE

Tarp Miew Yorko ir Hamburgo
Trumpiausias susisiekimas su visais purtais Centr.-Europos.

Sąvaitiniai išplaukimai kas Keivergas 
nuo Piero 86. North River, 46 Street, New Y’ork, 

"MOL'NT CLAY” ’HANSA”
"MOUNT CARROLL" - "BAYERN”
”MOUNT CLINTON” ’ VVUERRTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven .su lietuviu perkalbėtų
jų. 275 svarų bagažas orkai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4. ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus desai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų ”HANSA” ir ”BAYERN” yra keli specialiai 

neį\[ "tai j'ioicem stipinu ?į.- musų agento
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St.. Boston. Mass.

sa- 
stvės ši rietą parsiduoda 
tik už 57,800.

puikiai padalinta 
■r mišką, 

kad Jš miške galima

2 arkliai. 2 karte 
učių, 5 kiaulės, vis 

puikus javai.

«

I
s?

I
i
o

I 
I4
IREIKALAUKITE ŠIANDIEN viršuj paradyto rinkinio iš šešių daly

kų ir kuomet ji aplankysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams ir 
tt. ir tegul jie sprendžia apie jų augštą vertę.

Jei jus norite patarti tą didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkite 
būti pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite musų 
atstovu.

Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejot:. 
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavardę ir 
adresą. Įdekite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšomis apmokėti 
i: prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius dalykus, 
kaip augščiau parodyta, o žemiaus išvardyta.

L Augštos vertės Ku-ku Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvir- 
ėi’.usio medžio, su ranku darbo išmarginamais, kas padaro j; daug branges
niu. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko tei- 
. ingą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojamas vi
sam jūsų amžiui.

ž. Automatiška mašinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam 
savo niauku, y glai kaip jus sušukuojate juos.

3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais puikiai 
■.■.šlif uotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kad visuo

met laikys -eirir.gą laiką ir yia garantuojamas ant daugelio metą.
4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro permai

nas viena dmna anksčiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukė- 
n.oteįis. o lietingą orą parodo vyras-lėiiukė išeidamas laukan su lietsargiu, 
-.oi sienos viduje yra Tviniomecras, kuris parodo temperatūrą. Yra toks pa

rankus daly as, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.
6. P I i u . asų knygelė, apdaryta gražią skūra su veidrodėliu apda

ilose. Yra rei alirgiausiąs dalykas, be kurio bei vienas žmogus negali j 
apsieiti.

N -i vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodamas a-eskirium 
< arome si-.: pusdyki pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tiksi'.:, 
s’ekus kuodą:; riau žmonių. Jei jus atrastumet, kad 
_ kai t daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pi 
-as rinkinys a’gščiau minėtų dalykų patrauks ir jūsų draugus 
ii gauri taipgi gal ir jus patvs norėsite gauti kita toki pati 
/EIKITE TUf JAUS!

U.NION SALES CO„ Depi. 550
67; ’.V. MADISON ST.. CHICAGO, ILL.

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

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

SVARBU ŽINOTI
Musu atstovai išvažiuoja i Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jus:.; draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai buš po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST., BOSTON, MASSeuzų ir čekų kariuomenės 

vadui Sibire gen. Žanenui 
jo globom Irkutske gi Įsa
kymu to paties generolo, 
buvo išduotas bolševikams 
(Sausio 1920), kur ir tapo 
nužudytas. Laike evakuaci- 

j jos dingo ir visas traukinys 
aukso. Kam jis pa- 
nėra žinių. Čekai gi 

sutraukė savo ka- 
■ i Vladivostoką ir 

bei savo nu- 
su visokio- 

karo medžia- 
' ” . Kiek 

čekai išsivežė iš 
sunku pasakyti.

rusų 
puolė, 
pamaži i 
riuomenę 
sąjungininkų 
pirktais laivais 
mis prekėmis, 
ga, iškeliavo i Čekiją, 
gerybės 
Rusijos,• z - -

i Prieš pat Kolčako valdžios 
j žlugimą,
vusis j

inerolas Gaida (čekų kariš- 
} kasis gydytojas) sukėlė 
I maištą, norėdamas sutverti 
demokratinę rusų valdžią 
Sibire. Maištas nepasisekė 
ir ėję su juo rusų karininkai 
ir kareiviai buvo smarkiai 
nubausti. Užsibaigus Kol
čako tragedijai Irkutske, če
kų. franeuzų ir anglų kariš
kosios misijos tuoj išsidan
gino, liko vien japonai su 
amerikiečiais. Jau Kolčako 
valdžia visur buvo nuvers
ta. bet Vladivostoke vis dar 
tebesilaikė jo paskirtasis

, Vladivostoke bu- 
jo armijos vadas, ge-

a u;

1
kai,; 
visą I

T

nes mes 
kad pa

minėti dalykai nėra 
igus. Ši- 

r jie norės 
rinkini, todėl 

"(48)

Tai yra puiki vieta darymu 
Kaina tik $13,000. Lengvo:

i

kitokių informacijų kasJink 
rašyk mums arba telefo-

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardari -: 

mo, didelių ir mažų. Tos farmos ran- | 
dasi New Jerscy valstijoj, netoli Ne- i 
wark, N. J., prie upių ir šaltiniu, j 
Parsiduoda su mažais Įmokėsimais ir; 
lengvais išmokėjimais. Platesniu ži
nių klauskit laišku. (Pd48) i

M. CHURINSKAS
Box 46. Sand Brook, N. J.
P. S. Norėdami farmas matyt, va

žiuokit i Flemineton. N. J. Mane ra
sit ant stoties kasdien. I

,• -fž

me pinigus.
Nepraleiskite 

kit šiandien.
I'!WN SALES COMPANY

67.3 W. Madison St., Dept. 92,

Moters ir merginos! Pirmą karta 
jus turite progą nusipirkti naujausios 
mados (angtiese.- I kortines> s;t gra
žiausiais išdabinamais, taip kad pa
trauks kiekvieno aki ir bus puikus or- 
ramentaiis padabinimas jūsų langam.

Musų langtiesės yra padarytos iš 
geriausio materiolo, augštos klesos 
išdirbimo ir nepaisant kiek jus mokė
jai už savo langtieses, jos neišrodo 
geriau ir nelaikys ilgiau, kaip mūsiš
kės, kurias mes parduodam labai pi
gia karna, tik po $2.25 vienam langui, 
.jeigu jus užsisakysite keturias lang
tieses, tai sučėdysite 81.00, nes mes 
atiduosime jas už $8.00. Atminkite, 
kad šis speciali* pasiūlymas yra ge
ras tik šiam mėnesiui. Todėl naudoki
tės proga dabar. Jus negalėsite atsi
gerėti.

Nereikaiuujam pinigų iškalno. Pri- 
siųskite tik 35c. stampomis persiun
timui, o likusius užmokėsite, kuomet 
langtieses aplankysite. Gvarantuojam 
pilną užsiganėdinimą arba sugrąžina-

geros progos. Rašv-

Chicago. Iii.

i

TIESI KELIONE I LIETUVA PER PILIAVA
(Karaliaučio prieplauka)

Arba per LIBAVA-HAMB LRGA-EIDKUNUS
Šiuomi linksma mums pran'Sti, kad mes pasidarbavom idant 
musu pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI J PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti į Piliava, aplenkia ler.KU koridorj ir pri
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas su Piliava 'ai yra šaka musų reguliariško susinėsi
mo su Hamburgu, Dar.zigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trum
pas ir parankus kelias namon dasigauti.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
S. S. ESTONIA Lapkričio 2.3 S. S. LITUANIA Gruodžio 21
S. S. POLONIA Gruodžio 7 S. S. LATVIA Gruodzib 28.

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

HALIFAT. CANADA 

barn.es


, _■---------«■»■■■— .j ■ ■■ ■■■_■ b»J J. - !LL i

Iš Lietuvos.
Draugams f

Įdomu butu žinoti kokiais 
reikalais šiuo momentu Lie
tuvoje gyvenama. Tarp tenvbę—tapti Lietuvai Len- 
ivairių Įvairiausių klausimų kiios kolonija.

turbut labai visokių kalbų prikalba, — 
................> kartais šneka apie ginklus, 

tarpais gi apie istorijos bu-

i
I

Štai kodėl
vra

bus. Lietuvos

šitos rūšies 
mums svar 
darbininkai

pirma vieta, žinoma, pri
klauso deryboms su Lenki- klausimas \ 
ja. Draugai jau žinote, kad b 
turėjome Briuselį ir dvi že- via griežtai nusistatę prieš 
nevas ir, rodos, tas Lietuvos visokias kombinuotes su 
Kalvarijos svetimuose kraš- ' dvarininkų Lenkija.
tuose jau privedė Lietuvą I Prie šitų bendrų pasaky- 
prie liepto galo. Tasai liepto imu noriu pridėti dar vieną, 
galas, tai "artimi, draugiški i Matomai krikščionių tarpe 
ryšiai” su bajoriška Lenki-i 
ja. šiomis dienomis tai galu-į klausimu.
tinai išsiaiškins, kurion pu
sėn nukryps valdančios Lie
tuvą sferos. Hymanso pro
jektas, nors sakoma; kad 
valdžios nepriimtas, bet la
bai gali būti, kad jišai bus 
priimtas. Pakripimas ton 
pusėn savo laiku buvo pas
tebėtas socialdemokratų.— 
iš to gimė musų frakcijos 
interpeliacija St. Seime val
džiai delei derybų eigos ir 
ju tikslo ir to pavojaus, ku
ris gresia Lietuvos darbo 
liaudžiai, susirišus su bajo
riška, militaristine dvari
ninkų ir kunigu Lenkija. 
Kauno krikščioniškoji ''Lai
svė” prieš pusantro mėnesio 
lupomis savo vadų Bičiūno 
ir Draugelio pasisakė, kad 
visi keliai veda Ryman, kad 
Lietuvos likimas, istorinė 
jos būtybė, — tai Lenkijos 
glėbin pulti. Žinoma, argi 
tie žmonės, kurių dvasiški 
tėvai dar anais caro laikais 
vadino Lietuva "caro kam
pininke”, kurie "Lietuvos ka 
raliaus Uracho” laikais ge
rinosi Vokietijai ir jos krik
ščioniškam centrui, gali da
bar kitaip manyti, kuomet 
kalba eina apie Lenkija — 
katalikišką šalį... 
kad ne. Pastebėjus 
mes ir buvo įnešta 
man musų draugų 
liacija delei derybų 
kija.

Dabar grižo iš 
įdėtu ves delegacija 
Tautų Sąjungos. Dar ji ne
padavė savo pranešimo Sei
mui, bet iš laikraščių jau 
mes matome, kad ji, delega
cija, visais dievais tikrina, 
kad kitos išeities nėra, kaip 
priimti antrasai Hymanso 
projektas.

Taigi prieš kelis mėnesius 
socialdemokratai teisingai 
buvo Įvertinę musų valdan
čių sluoksnių ūpą. Jei tos 
derybos neprivestų prie lik
vidavimo Lietuvoje revo
liucijos laimėjimų, jei jos 
neatsilieptų i musų darbo 
žmonių padėti, rišant žemės 
klausimą, ginant kraštą nuo 
užpuolimų kaimynų (susi
taikius su lenkais 
projektu, turėsime 
su imperialistiniais 
jos karais), tai. 
mums toji derybų su lenkais 
stacija mažiau rūpėtų, bet 
dabar Lietuvos demokrati
jos padėtis yra labai sunki. 

Už kelių dienų, arba są- 
\aičių turės būti pasakyta 
ar Lietuva priima'Hymanso 
sudarytą projektą, ar ne. 
Jei bus pasakyta, kad ne, tai 
tuomet žinokite, draugai, 
kad Vilniaus klausimas, 
Lietuvos Lenkijos ginčams 
užsitęs dar keliems metams. 
Tuomet prisieis pasilikti 
prie tos Lietuvos, kurią da
bar turime ir demokratijos 
laimėjimams bus mažiau pa
vojaus. Jei bus pasirinktas 
antras kelias, tuomet žada
mas Vilnius pripažinamas 
Lietuvos de jure, bet užtai 
mes gavę Vilnių atiduosime 
lenkams visa Lietuvą, nes 
užsienių politikoje tuomet 
turėsime augstus ryšius su 
Įlenki ja, turėsime karo ir 
ūkio srityse konferencijas 
ir tt.

Žinoma, musų buržuazi
jai ir aršiems klerikalams 
daugiau rupi pastaroji kon- 
binacija, — todėl užsienių 
politikos srityje jie dabar

Žinoma, 
tas žv- 
St. Sei- 

interpe- 
su Len

Ženevos 
prie

siūlomu 
reikalo 
Lenki- 

žinoma.

i
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Perfection Oil Heater
i

Oil Heater

U 
:?

II

ony kerosino 
Heater šian- 
juomi per šį 
žiema ir se-

4
7

]Tr

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
S vakare.4

t

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST., 

BOSTON. MASS.
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LIETUVIŠKI KALENDORIAI, 1922

Dėl
šviežios

Padaryk šalta kambarį smagiu
Ferfection Oil Heater išvarys 
••udens šaiti laukan iš vėsiu kam 
bariu. Jis yra labai paranki/? — 
lengvas nešti, lengva pripilti ir 
lengva apval- ti.
Jis tinka bile kur. Ir išdegina per 
aštuonias valandas tik vieną ga
lioną gero, tyro Soc 
Tnsigyk Perfection 
c ien. o džiaugsies 
rudenį, ateinančią 
kantį pavasarį. 
Pasekmėm vartok So<

drapanų

vinimą pramonės, žemės 
ūkio, apie kovą su Įvairio
mis ligomis ir tt., bet vis tai 
niekai prieš krikščionių teo
logijas ir jų dangiškus mok
slus. Tegriuva viskas, kad 
tik šventoji bažnyčia ir kle
bonija viešpatautų.

Kuomet vasaros laiku 
tais klausimais garsiai spie
gė davatkos ir rašė nutari
mus klebonai, pastaruoju 
laiku ir kairioji visuomenė 
sujudo. Pirmon eilėn atsi
liepė pradžios mokyklų mo
kytojai, protestuodami prieš 
varžymus ir pradžios mo-

ikyklos klerikalinimą. uni
versiteto klausimu autorite
tingą žodi tarė Lietuvos 
daktarų savivaldybių suva
žiavimai ir pasitarimai Įvai
rių visuomenės darbuotojų 
ir mokslo žmonių, šie aiškiai 
pasakė, kad Lietuvos augš- 
teji mokykla turi būti lais
va nuo by kurios konfesijos 
itakos. Po šito ir krikšči.onių 
kliksmas bent kiek aprimo, 
bet ar ilgam? Jei tik jie šiek 
tiek atsigaus, kunigų sukur
stytos davatkos netruks pa
kelti lernio. Yra dar eilė ki
tų klausimų, bet rašau apie 
tuos, kurie šioje valandoje 
stovi musų gyvenimo cent- 
le'

Dar pora žodžių musų 
partijos, padėties klausimo j 
reikalais. Labai sunkią pa-1 
dėti turėjom 19 metais, ka- į 
cla Lietuvoje viešpatavo ■ 
Smetonos ir Tarybos vai-j 
džia. Seimui susirinkus ji[ 
veik nepasikeitė delei kitų' 
priežasčių. Mat tuo laiku i 
Lietuvoje buvo sustiprėja- j 
sios Rusijos iliuzijos ir vil-į 
tis. kad gerovę atneš raudo-;

'0 . ’j Musų i
i draugų padėtis buvo sunki 

—iš vienos pusės viešpatau
janti krašte reakcija slopino 

i musų darbą, iš antros pusės 
■ "kairieji” visur ir visame 
P110: kame varė aršiausia dema- 

Ae™e i gogiją. Manau, kad iš Ame- 
pavyzdžių galite Įsi-

eina aiški diferencija šituo 
Krikščioniškąją 

, musų "Laisvę” pasiėmė re
daguoti ir vesti žinomas 
jums. kun. Bučys. Sakoma, 
kad tai neveltui, nes jis esąs 
artimų su Lenkija ryšių ša
lininku. Jei tai teisybė, tai 
čia turime Įtartiną debesėli 
ant musų padangės. Tai tiek 
.užsienio reikalais. 

Dabar eisime prie vidaus 
musų gyvenimo. Iki šiam 
laikui kraštas vis dar nėra 
susilaukęs stambesnių savo 
vidujiniame gyvenime 
mainų, 
klimpo 
kui Seimo komisijoje, su 
darbininkų nuo ligos drau
dimo Įstatymu taip pat eina
si, nors pastarasis šiomis 
dienomis pastangomis s.-d. 
turbut bus Įneštas Seiman 
galutinam svarstymui. Apie 
krašto nuolatinę konstituci
ją neprisieina kalbėti, nes ji 
dar tebesvarstoma komisi
joje.

Vienas 
gyvenimo 
pradžios 
mas ir Lietuvos univ 
steigimo klausimas, 
muoju klausimu Seime ir vi
suomenėje eina karštų gim ■' 
čų ir aštri kova delei pra- Į 
džios mokyklos laisvės 
klerikalizmo itakos. 
tuo klausimu s. d. prisieina 
ir pulti ir at-aikyt; kriksčio-: vaizdmti musu santikius. 
mu demokratu ir darbo fe- ‘, ..
deracijos atakas. Klerikalai! Pastaruoju laiku numa- 
netik nori ivesti tikybos iš- sioks tok> perluzis.
guidinėjima. kaipo privalo- Partijos darbas pradeda iš

ima dalvka. bet ir pačius mo- palengyo atgyti Provincijo- 
Ikvtojus, ^guldančius tikv- je tveriasi s.-d. kuonos, daro 
bos pamokas, paimti savo m<>s partinės konferencijos 

' kontrolėn ir priežiūrom — apskritimis, žodžiu darbas 
! žodžiu skelbdamies sąžinės praaeaa. atgyti. Saviyaldy- 
iaisvės šalininkais, musų'bių rinkimai davė darbimn- 
klerikalai rūpinasi ją atimti Lams ir mažažemiams va.s- 
mokytojams ir suvaržyti čių. miestų apskr icių sa\ į- 
pradžios mokyklą. Ant kiek valdose šiokią tokią atsto- 

! krašto ateičiai yra svarbi Čionai susidurta su
laisva ir nepriklausoma mo- tiesioginiais sa\ o reikalų 
kykla. čionai ir kalbos nega- priešininkais,

i Ii būti. 1 
mes visuomet buvome ir bu
sime svetimųjų vergais, pas 
mus norima sukurti krašte 
tamsios reakcijos viešpata
vimą ir klusnumą "svieto 
galingiemsiems.” Prieš lais
vą ir nepriklausomą pra
džios mokyklą kuniginiai 
pakėlė pašėlusią krašte agi
taciją. Įvairios davatkų ir 
kunigų vedamos draugijos j 
plūste plūdo protestais prieš i 
pasikėsinimą kairiųjų išvyti ■ 
iš mokyklos tikybą. Musųj 
draugai Seime nekartą nu-J 
rodė, kad tikyba nėra moks- į 
las, kad ji yra jausmo daly- ■ 
kas. —todėl jos vieta turi; 
būti bažnyčioje ir šeimvno- i 
je, mokykloje gi privalo 
viešpatauti tiktai mokslas, 
gies tik jis vienas gali išauk
lėti jaunąją kartą sąmonin
gai tvarkyti savo gyvenimą.

Lietuvos universiteto 
klausimu tas pats. Klerika
lai visą vasarą šaukė ir rėkė, 
kad Lietuvoje privalo būti 
Įkurtas katalikiškas univer
sitetas ir dabar tasai jų 
kliksmas nepasibaigė. Jiems 
svarbu, kad augštojoje kra
što mokykloje butų teologi
ja, sociologija ir kiti katali
kiškieji mokslai ir filosofi
jos, bet jiems visai nesvar
bu. kad kraštas neturi dak
tarų, veterinorių, technikų 
ir kitų rusių specialistų. 
Šiandien, po didžiojo karo, 
prisieina galvoti apie krašto ' 
iikio atstatymą, apie atgai-

at- 
žemės reforma nu- 
nežinia kuriam lai-

gy-viausiu musų 
klausimų — tai 

mokyklų klausi-1ii Kiau8i-,nojj pusjjos armija. 
ersip5° i draugu padėtis buv<

i

ir darosi aišU11CJ ix r\aiuu.? . i • j
Be tokios mokyklos i Lietuvos biednuomenei, 

Kad be tamprių organizaci
jų, kad nepažinus savo rei
kalų nieko nuveikti negali
ma. Tai pradžia, — reikia ti
kėtis, kad ir toliau darbas 
vystysis darbininkų organi
zavimosi pusėn. Stoka pas 
mus žmonių, stoka susipra
tusių. sąmoningų socialistų, 
bet juos patys turėsime pa
gaminti ir išlavinti. Kilant 
šitam susipratimui ir Įtaka 
krikščionių organizacijų ei
na mažyn.

Pastaruoju klausimu butų 
galima daug parašyti, bet 
tai prie sekančios progos. 

Kunigas.

^PLUNKSNOS
K.- (ii; išėjo musą nauja 

Z Vį, "tiesios: is dirbtuvės” 
ęįj Nupiginimo Knyga ant 

nauju ir š.ąrių patali
nių. Padu.sko> ir plunks
nos parduodamus sva-

a rais bile kokioj daugumoj. Jei-
I gu norit gaut už pigią kainą
j geriausiu plunksnų, pasiųsk
J mums atvirutę užklausdamas
! musų kainu ir reikalaudamas
| knygos ir sampalų — viską
• gausit dykai. Rašykit šiandien
j —tuojaus. (51)
j American Featner & Pillou Co.
? F — Nashviile, Tenn.

iszmros

toms 
savo

FAB yra naujas muilo padaras 
moterims, kurios pačios skalbia 
drapanas, papuošalus ir pančiaks 

FAB yra ideališkas muilo padaras gas- 
padinėms skalbti vilnonius daiktus ir 
plonus mezginius.

Visi tie daiktai gali būt išskalbti 
skalbiant b-iude. Reikia tik valandėlės 
laiko padaryt tirštų ir gausių muilinų 
iš FABO. Būdamos iš plonos medžia
gos, jo sniegurėlės bematant pasilei
džia, užpilus ant jų karšto vandens. 
Drapanos išeina šviežios ir švarios. 
FAB ne erzina c-dos.
Parsiduoda pas visus graverius.

PRANEŠIMAS
DIDELES DOVANOS KALĖDOMS
Nauja Knyga "Receptai ir Sekretai.’’ 

(Apsisaugojimui r.uo įvairių ligų)

Nuo užkrečiamų ligų, nuo ini'iuen- 
zos, nuo visokių karštligių ir tt. Yra 

■ daug slaptybių, tinkama kiekvienam, 
i išviso turi 410 receptų, su trimis la
peliais padidinta. Dabar kaina bus iki 
Naujų Metų tik 50e. Nepraleiskite 
progos. Reikalingi pjųtintojai. ( 15)

Wm. L. MATULIONIS
P.-O. West Frankfort, III.

ii
1

Richmond 2857-M. $

Dr. Bavid W. Rosen i
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
321

ir

■■ <____________ .
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Oil Jieaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

Šį metą vėl išdirbau 2 nauju sien nd.»-.
yra tai grynai, lietuviški spalvuoti kalendoriai lir 
geriausia Kalėdų dovana saviškiams Lietuvoje.

Jie kainuoja alučiu tiž 50c., 5 už $!. Turiu ir kitokiu gražių lietuviškų 
kalendorių k. t. 3 kareiviai kelia vėliavą, Gen. Žukauską ant arklio, A. Sme
tonos paveikslą, Vilniaus reginys su ”punie-parūe," Lietuvos ženklas su 
Himr.u ir Vytautas sumuša Kryžiokus ties Žalgiriu. Turtu ir kitokių daugy
bę n< lietuviškų gražių merginų ir kitokių. 5 kalendoriai už 81.00. Imant 
daug, duodu pigiau. Norintiems pard tvirtėti arba biznieriams dėl savo kos- 
tumerių daug pigiau. Užmokestį siuskite stampomis, doleriais, money or
deriais. ar čekiais, šiuo adresu: (46)

LITUI ANIAN PRESS
199 New Tork Avė..

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pinigų ar šifkor- 

tę, ar^a rengiesi pats grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomą,- teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir širkorčių agentai 

85 Leverett St.. Boston. Mass.

Mes atstovaujant visas Garlaivių Unijas.
Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 

Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

Newark. N. J.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių 
visokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu. kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo 
tingų ligų ir geriausius patarimus 
dėl vyrų ir moterų. Diclių iš Lietuvos 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, 
daktarus per telefonų uždyką. T ’ ’ _ 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po

100 SALĖM STREET

85 Leverett St. Boston, Mass.
vaistų, šaknų nuo 
nuo užsisenėjusio

visokių slap- 
suteikiame, nuo 
ir Įvairių šaknų 

pašaukiame 
Todėl jeigu norite

patrūkimo 
ir žolių, 

geriausius 
gaut gerus 

numeriu

BOSTON, MASS.

ii 
i!

Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jumi 
pinigus.

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra
fijas gražiausių merginų, taipgi ka
talogą geriausiai padarytų laikro
džių, fonografų ir kitokių daiktų. 
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias Štam
pas dei persiuntimo. , Pd 49)

PRACTICAL SALES 
COMPANY

1219 NORTH IRVINO AVĖ., 
1)EPT. K. CHICAGO, ILL.

Nėra daugiau K ARALIŲ ir CARŲ- Atėjo dienos demokratijos, kuomet vi i 
žmonės paliko lygiais karaliams. Pasismaginimai, kuriais seniau.s naudo
josi tik turčiai, šiandien reikalingi jums. MUSŲ MUZIKALIS LAIKRO-

Nėra daugiau K ARALIŲ ir CARŲ. Atėjo dienos demokratijos, kuomet—--------- y -------- ------ , —
josi tik turčiai, šiandien reikalingi jums. MUSŲ MUZIKALIS LAIKRO
DIS, kuri seniau tik turtingi galėjo įsigyti, šiandien gali nusipirkti kiek
vienas. Tai nėra paprastas muzikaiis laikrodis, kokis yra skelbiamas laik
raščiuose. Tai nėra koks pigus bresio šmotas parduodamas uz didelius pi
nigus ir ne toks daiktas, kuris greitai atsibosta. TAI YRA MEKANIZMAS 
DAILĖS. GROŽĖS IR MELIODIJOS, grojantis įvairias harmoniškas me- 
Ucdijas. Pasižiūrėk į viršų! Mes negalime apsakyti jo gražumų. Ar mu> i 
laikrodis nėra užtektinai tinkamas padabint bile stuba? Jis yra padarytas 
iš drūto materio'o ir gražiai apdailintas. Stovinčios figūros yra coli į 
augšėio, visas gi laikrodis 10% colių augščio ir 10 colių pločio, 
muzipališkas instrumentas, kuris grajina žavė.iančias meliodijas, 
vidury ir padarytas taip, kaip Player-Piano. " į
sais ir pradeda grajit staigiai, kol ne sustabdai. Jis grajina, 
panoresit. JĮ galima uzstatyt, kad jisjumis pribudintų gražiomi.- pieliod'jo
mis. vieton budniko. JIS LAIKA RODO TEISINGAI.

MES IŠDIRBAM šiuos laikrodžius, todėl galime parduot nepaprastai 
pigia kaina. Tik per trumpą laiką, kol supažindinsime su juo publika, 
mes parduosime jį tik uz $8.65. Jis yra pilnai gvarantuotas ir gali būt ap
mainytas į 14 dienų po išsiuntimui. Jums nereikia mokėt i skalno. Užmokė
sit kai aplaikysit. jeigu kas nors nebus jucmi užganėdintas, gaii pasiųst 
mums atgal. Rašykit dabar, priduodami savo aiškius adresus ir prisiųsda- 
mi 65c. sidabru arba stampomis (kaip rankpinigius). Kai gausite musą 
praktišką, dailų ir meliodišką laikrodį, užmokėsite $8.00. Mes užmokam 
persiutimą. l«kalr.o reikalaujam užmokėt tik nuo gyvenančių užrubežiuose. 
Rasvkit danai! (50)

MI SICAL DEPART.MENT
1330 N. tVestern Avė., Dept. 26, Chicngo, III., U. S. A.

Gražus 
i, randasi 

Jis srrajina įvairiausiais bal- 
kada tik jus

PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, •'
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, N 

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

damas neaišką mir.tę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^J 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
se i visai nauju žmogų! Dcvynes iš dešimtos visu žmogaus Hgu,^ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai irv, 
išpūtimai, užketėjhnas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu- > 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtekiinios cirkulacijos 
kraujo.Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remias e ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nasra-Tone yra labai .... 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo fJ/Įį 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
i er garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosfor^-maistus dėl Kraujo ir Nervu. Vi

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip. H 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui X 
ntiodinirs atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu, niera smir- 
c’.anėio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums «tebuklingą 
»Petitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miega. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu raigdamu
Gal -žiu v* —•— — t *    - _ - - .skonį ir vartuoti galcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAr Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00)

-rydyme. Gale te pirkti šešes bonkutes. arba šešius menesius gydymo už penkių* ($5.00)

»-.trrąžink bmikutr ir pilsus. o mes urnai »ucTWŽ»ime ju»u pinigu,. Negalit, 
Mea imame rizika, pkj— 

aptiekose tomis pačioms išlygromi* ir ta pačia garantija.

vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nura-Tone netalpin savyj jokiu miydarnu ar 
daromu panrotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimn# 
akoni ir vartuoti zalcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
*»ava ti rctelf“«n s»MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuęa-Tone yra vienas (*1.00) doleris 
už bonkute. Kožna Senkute talpina devynios deiimtys (90) pilinlu, arba vieno mėnesi 
-vdyme. Gulėte pirkti ieies bonkutos. arba šeiius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa- 
sekmiti. suęrafbsk benkute ir pilsus. o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuljyti viena eenta. Mes imame rizika. Nne.s-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir ta pačia garantija.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVTNfO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 21, 1018 So. IVabash avė., Chicajjo, III.
Gerbiamieji: įdedu čionai* $....................ir meldžiu prisiųsti man .......... bonkut

Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė. ..

Gatvė ir numeris

»<■ Valstija. .. • • • ••
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Baisus skandalas.
Dėl prokuroro Peiletiero 

kyla baisus skandalas. Pasi
rodo, kad tas klerikalų va
das, būdamas teisingumo 
sargu, darė didžiausių suk
tybių, grasinimais veržė iš 
žmonių pinigus, apgaudinė
jo visuomenę ir valdžią. To
dėl šiomis dienomis advoka
tų draugija pareikalavo, 
kad tas Romos katalikas bu
tų numestas nuo prokuroro 
ir kad jam butų atimtos vi
sos advokato teisės. Tuo rei
kalu paduotas vyriausiam 
teismui prašymas.

Apiplėšė lietuvius.
Subatoj, apie 10 vai. vaka

re, po num. 263 Siiver si
aut 3 lubų pas Juodį kas-tai 
pabeldė i duris. Juodis su 
savo žmona ir dviem kitais 
vyrais šnekučiavosi tarpe 
savęs ir nieko nemanydami 
kada pabeldė į duris, pa
prašė Įeiti ir Juodis buvo 
priėjęs prie durų. Pasirodė, 
kad tai butą plėšikų. Vie
nas su revolveriu tuojaus, 
pastūmė Juodi i kampą iri 
pareikalavo pinigų ir pradė
jo krėst Juodžio ir kitų kiše- 
nius. Neradę nieko Juo
džio kišeniuose pareikalavo 
nuo jo žmonos pinigų, grą- 
sindami kad jeigu ji neatneš 
pinigų, tad nušaus vyrą. 
Juodienė išsigandusi atnešė 
visus pinigus $25, bet plėši
kai reikalavo daugiau ir ka
da moteris tvirtino, kad 
daugiau neturi, jie grasin
dami visus nušausią pradėjo 
verst visas lovas, komodes ir 
kitus rakandus jieškodami 
pinigu.

Viena.s iš buvusių pas 
•Juodį svečių — anglas, kada 
plėšikai norėjo numaut jam 
žiedą nuo piršto, pasiprieši-: 
no. tada plėšikas paleido sa
le jo šūvį iš revolverio į grin
dis. Apačioje gyvenantieji 
lietuviai žmonės, šilaliai, 
pas kuriuos buvo krikšty
nos, išgirdę šūvį, bėgo pas 
Juodį pažiūrėt kas atsitiko. 
Įėjusį Š. pro duris plėšikai 
pasitvėrė ir jį, iškraustė, at
ėmė 827 ir laikrodėlį $40 
vertės. Šilialio moteris, ne
sulaukdama savo vyro taip
gi bėgo žiūrėt pas Juodį kas 
atsitiko. Užbėgus laiptais 
Šilialienei, Juodienė pradėjo 
šaukt, kad juos užpuolė raz- 
baininkai. Plėšikai bandė 
pagriebt ir Šilialienę. bet ta 
išsiplėšė iš plėšikų ir nusi- 
vertus nuo laiptų pradėjo! 
šaukt policiją. Tada plėši- i 
kai su revolveriais rankose 
išbėgo iš namo ir pasislėpė. 
Duota policijai žinia, bet kol 
kas apie plėšikus nieko nesi
girdi.

• YSkaityk įos laišką ir antros moteries atsakymą ant įo

jaučiausi nupuolus dvasioj.

savaitei.

Į Tel. Haymarket 4154
i Gyvenimo Tel.: Cambridge 6993.

DR. AL FIDERKIEVICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

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

J. L. PASAK ARN1S O. D.

i 
i

Išdirbtas 
Suv. Valst.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas ei vyli akas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal BuildTng

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

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAN
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON, MASS.

su Rinso ap
saugoja nuo streni.s uiužiaucio tri- 
nimo skalbimo dienoj. Tik ištarpyk, 
supilk i kubilą ir leisk drabužiams 
išmirkt. Gauk pakeli Rinso šiandien 
paprasto didumo «<-. arba dideij 30c. 
I^ever Bvos. Co., C.imbridge, Mass.

Milionai moterų išgirdo ir išrišo 
jos pasiskundimą

AKIŲ SPECIALISTAS
Vienintelis lietuvis Optometri

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

Ofisas ir gyvenimas
377a BROADVVAY 

SO. BOSTON, MASS.

— y-h

==^1
į-rijžily:

■ui ’■ \\ilVw ■

r , » 7
C i

LIETUVIS D EN TĮSTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvay, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

Jus žinote daug tokių moterų 
kaip ši

Aš turiu šeimyną iš penkių ir per penkio
lika metų aš viską skalbiau. Panedėiy aš 
stoju prie skalbimo pirm šeimynos atsikė
lime Tada pagaminu pusryčius—išlei
džiu save mažiausius vaikučius i mokyklą 
—ir vėl stoju prie skalbimo, trinu, trinu, 
kol mano strėnas gatavos lūžti. Ateina 
p'e’ųs pirm., negu aš padžiaunu drabužius.

"Tt nkiai aš noriu verkti pabaigoj dienos. 
Ir tai ne vienintelė skalbimo diena — jų 
lobai daug ir viena seka paskui kitą savai
tė vo savaitei. Kada as pamisimu, kaip 
tos skelbimo dienos be laiko pašendė mane 

sėmė mano pajiegas, as klausiu pati 
js: kodėl moteriškei yra lemta šitokia 

gija?

"Ir ka mes turime daryt?”—

Iš laiško kurį apturėjo šią 
savaite išdirbėjai Rinso
\ia. sesi žmonės mano šeimynoje__

jauniausias penkių metų, ir aš turiu iš
skalbti apie šimtą septynesdešimts drabu- 
/ių kiekvieną savaitę. Kūdikio ir mano 

vyriausio sunaus drabužiai yra purviniau- 
>i. Mano suims dirba mašinšapėj ir jo 
marškiniai būna sutepti aliejum.

“Aš padarau gerą Rinso mišinį ir leidžiu 
mano drabužiams išmirkt. Po pusryčių 
as isgrumdau juos. Suprantama, aš turiu 
ištrint mano sūnaus marškinius ir tūlas 
drapanas mano mažiuko, bąt Rinso greitai 
paliuosuoja purvą. Pusė po devynių arba 
ant dešimiosjnano drabužiai jau būna pa
džiauti.

Rinso yra puikus laiko ir svekatos taupy
tojas. Nesunaikina drabužiu kai sunkus 
■nnimas ir man būna tūkstanti kartu len- 
Ktiau, kuomet nereikia trinti’__

Jus drapanos sumerktos į Rinso 
taip-pat saugios kaip vandenyje

i
I .i

i Dr. L. J. Podder

I
i 1 Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST., BOSTON.
I Telephone: Haymarket 3390

r

Skaitlingos prakalbos.
Pereitą nedėldieni buvo. 

surengtos prakalbos ir vie
tos lietuvių protestas prieš 
lenkų-francuzų norą už
griebti Lietuvą. Apie 2-rą 
valandą Lietuvių Salė prisi
grūdo lietuvių ir dalis turė
jo grįžti namon, nes netilpo 
į salę. Kalbėjo visa eilė vie
tiniu kalbėtojų ir tarpe jų 
F. J. Bagočius ir tik ką 

iš Lietuvos J. G. j 
Buvę prakalbose'

Simono Daukanto Mokyklos 
susirinkimas atsibus atei
nanti ketvergą, 10 lapkričio, 
nuo 7:30 vai. vakare, Lietu
vių svetainėje, kampas E ir 
Siiver gatvių. Yra daug 

’ svarbių reikalų apsvarsty
mui. Taipgi bus renkama 
nauja valdyba sekantiems 
metams. Visi nariai ir visų 
draugijų atstovai, kurios 
pagelbėjo minėtai mokyklai, 
malonėkit atsilankyti, nes 
reikia pradėt darbą sekan 
tiems metams.

B. Kontrimas, sekr.

LDLD. susirinkimas.
Ateinančioj pėtnyčioj, 8 

valandą vakare, bus LDLD. 
2-ros kuopos susirinkimas 
"Keleivio” name. Visi na
riai kviečiami susirinkti, 
nes yra svarbių reikalu.

Komitetas.

PARSIDUODA Violir: Cello pigiai.: 
Mokėta už ją $100. Klauskite ant 2-rų 
lubų, po num. 16b Boliui: st., 1 
So. Boston. (46) i

PARSIDUODA PULRUIMIb.

5 stalai, visi nauji, biznis labai ge
ras, per I,) metų išdirbtas tarp lietu
viu ir kitataučių. T 
tis — savininkas turi greitai važiuoti | pante. 
Lietuvon. Vieta ir biznis: (45‘

877 Cambriilge st..
E. Cantbridge. Mass.

sugrįžęs 
Gegužis, 
lietuviai nupirko už $1,300 
Lietuvos paskolos bonų.

Laike prakalbų buvo su
manymas parengti antras 
prakalbas 13 lapkričio, ne
dėlioję, nuo 7:30 vakare, ant 
Faneuil salės, L_____ 1.
kviesti visus Bostono lietu
vius, kad išnešti protesto re
zoliucijas prieš norą pa
grobti Lietuvą po lenkų mi- 
litaristų globa. Visiems lie- 
viams i minėtas prakalbas 
priderėtų atsilankyti. Kai- velgių ir užkandžių bus gar
bės adv. F. J. Bagočius ir ki- džiausiu. Malonėkite atsi- 
ti pasižymėję veikėjai. i lankyti visi, kas tik gali.

Prak. Keng. Komitetas.1 Užkviečia KOMITETAS.

BALIUS!
Rengia Lietuvių Moterų 
Apšvietos Draugystė,

Bostone ir Pėtnyčioj, 11 Lapkričio-Nov.
Prasidės nuo 3 dieną.
LIETUVIŲ SALĖJE

Kampas E ir Siiver St., 
So. Bostone.

Mizikantai bus geriausi.

I
I
I

Pamėginkite naujo_

RįlffleS
1 Su užregistruotu vaisbaženkliaSur. Valst. 

Patentu Biure.
Naujame mėlyname pakelyje.

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

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

patiks kad 
ir gaėniau- 
eiaiypatai.

BARBERYS jieško darbo lietuviui 
kolonijose, suprantantis visą darbą 
atsakančiai. Kam reikalingas, rašy-j 
kit šiuo adresu: (45) :

L. DAVALGA.
457 Pleasant st Norvvood, Mass.______________

I PRIESKONIAI. Musų agentūra padarė speciaiišką 
ų, geriausios rūšies. į NAMŲ ir FARMŲ išpardavimą. Jei 

’ $10, turite nusipirkę įvairių kooperacijų 
ar kompanijų Šerų, arba Liberty Bo
nų, kurie dabartiniu laiku stovi že
miau originališkos vertės, pirkdami 
namus ar farmas per musų agentūrą 
jusu Šerai bus priimti už pilną vertę, 
kaipo dalis (cash) įmekėjimo.
PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI 
UŽSISAKYKITE ANGLIŲ PER 

MUSŲ AGENTŪRA PAKOL 
PIGIOS!

A. J. Kupstis, vedėjas
AGENTAI: Juozas Maurušaitis, 

Antanas Lakačauskas, Stanislovas 
Grubliauskas, Adolph Nemaksy, Alex 
Andrulis, L. Milkulskis ir August Ra
štikis. ; (48)

332 BROADAVAY. SO. BOSTON.

į NEALi\OHOI.IšKI 
įsuu uruu- ! s’jtaisvmu: gėrimų,
Pardavimo priešas-j Kaina’ $3.75, 4 oz.; .$7.50, 8 oz.;

Gin, Rye, Brandy, Bourbon, 
i Rum. (46)

BEACON BEVERAGE CO.
6 Beach st.. Boston, Mass. Dept. F'. 6.

1• V

■j
sSeveros Gyduoles užlaiko 

Šeimynos sveikata.

NAMAI IR FARMOS 
už Šerus!

AUKSINAI LABAI PICUS
TAIP PIGUS NIEKAD DA NEBUVO.

MES PATARIAME DABAR PIRKTI PERLAIDAS 
L'ELEI KALĖDŲ.
VIETA PIRKIMUI YRA TEN, KUR KAINA ŽE
MIAUSIA IR PATARNAVIMAS UŽTIKRINTAS.

ŠIAS SANLYGAS LIETUVIAI VISUOMET RASIT. 
(48)

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

KIRPIMO MOKYKLA BOSTONE
Moterų ir
vakare.
Mokinama

vyrų rūbų. Registruotis galima kožna dieną iki 10 vai. 

lietuvių kalboj. Iš toliau kreipkitės per pastą.

DESICNINC STUDIO
42S BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Į

Kosulys ir persišaldymas.

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaiku. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali sute:kti y vairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišalaymo, imda
mas Severą’* Ccld and Grip Tableta 
(Severo Plyškeiies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kama 30c. — Greitą 
pagelbą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni 
25 centai. Visose Aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEOAR RAPIDS. IOWA

Aptiekoee 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

♦ 
Būtinai 
reikalas* 
kitę 
šitokio 
pūkelio. 
Žiūrėkite, 
kad butu 
INKARO 
▼ais- 
bažeaklis.

VARINIAI VIRINIMO 
PUODAI.

i didumo ir formos, 
ir blokinės triubeiės

■ Visokio didumo ir formos.
i varinės ir 1_____

didumo,_ sujungimai, speneliai, hvdro- 
metrai ir apsaugos puodai. Užsaky
mai laiškais tuojaus išpildomi. (43) 

’< SKLVR & LEHRMAN CO.
I 36 Portland St.. Boston, Maea.

.

f IŠRADĖJAI! |
J Prisiųskite man savo braiži- J 

nius išradimo išegzaminavimui.^  ̂
Reikalaukite išradimų knygu-<*>

Taipjri 
visokio

T<
♦? ,r ___________ „

nius išradimo išegzaminavimui.^  ̂
Reikalaukite išradimų knvgu->*> 

J tės "Patarimai Išradėjams,’’ t
Y duodama dykai.
«£♦ Rašykite lietuviškai savo ad-«£* 

vokatui.
£ MARTIN LABI NĖR i.
Y R**- Patent Atty. V

15 PARK ROW. NEW YORK4»


