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AMERIKA PATARIA SU 
NAIKINTI 66 KARĖS 

LAIVUS.

ANGLIAKASIAI STREI-
i KUOJA.

Iki šiol Amerikos anglių 
kasyklose buvo įvesta tain 
vadinama "atskaitymo sis
tema,” kas reiškia, jog mo- 

■ kant angliakasiams algą 
kompanija atskaito unijos 

ir mokestį ir paskui atiduoda 
bus priimtas, karių pavojus jų unijai. Kasyklų baro-

jau nebeįstengia pakelti.
Jei šitas pasiūlymas

Kareiviai reikalauja 
paliuosuoti Debsą.
PETICIJA ĮTEIKTA 

PAČIAM PREZIDENTUI.

Ir per 10 metu nestatyti 
jokiu laivų.

Pereitą subatą Washing- 
tone atsidarė nusiginklavi
mo konferenlija. Atidarius
pirmutinį posėdį, Amerikos panaikina, 
valdžia pasiūlė šitokį suma
nymą :

Anglija, Japonija ir Su
vienytos Valstijos turi tuo- 
jaus sunaikinti 66 didžiau
sius karės laivus.

Jei Anglija ir Japonija su 
tuo pasiulymu sutiks, tai 
Amerika apsiima sunaikinti 
15 savo naujų laivų, tų tarpe 
7 šarvuočius ir 6 šarvuotus 
skraiduolius, kurie dabar 
statomi ar jau pastatyti. Be 
to da Amerik* sunaikintų 15 
senesnių šarvuočių, kas išvi
so padarytų 30 laivų, 845,- 
740 tonų įtalpos.

Anglija tuojaus turėtų su
stabdyti statymą naujų lai
vų ir prie to da turėtų 19 
didžiųjų savo laivų sunai
kinti. Skaitant tonais, Ang
lija turėtų sumažint savo 
laivyną ant 411,375 tonų 
įtalpos.

Japonija taip pat turėtų 
tuojaus sulaikyti visą savo 
laivyno didinimo programą 
ir prie to da turėtų sunai
kinti 7 naujus laivus ir 10 
senesniųjų, viso 448,920 to
nų įtalpos.

Šitaip jūrių spėkas suma
žinus. Amerika pataria su
laikyti naujų laivų staty
mą ir švęsti per 10 metų. Po 
10 metų" galima nusidėvėju
sius laivynus dapildyti, bet 
ir tas turi būt taip aprube- 
žiuota. kad dapildyti laivy
nai butų nedidesni kaip:

Amerikai 
Anglijai 
Japonijai 
Tai didiemsiems 

saikas. Skraiduoliams 
minininkams, naikintojams 
ir kitiems tipams nustato
ma šitokia norma:

Amerikai 450,000 tonų, 
Anglijai 450,000 tonų, Japo
nijai 70,000 tonų.

Submarinų Amerika ir 
Anglija gali turėti po 90,000 
tonų įtalpos, o Japonija 54,- 
000 tonų.

Karinių orlaivių kiekvie
nai valstybei leidžiama tu
rėti nedaugiau 8,000 tonų.

Visos valstybės, priėmu- 
sios šitokią sutartį, turėtų 
pačios pranešti viena kitai 
apie tikrą savo laivų skai
čių, jų vardus ir įtalpą, kada 
jie buvo statyti, kurie jų 
bus sunaikinti ir kurie pasi
lieka.

Francuzijos. Italijos, Bel
gijos ir kitų aliantų valsty
bių laivynai tuo tarpu palie
kami taip kaip jie yra.

Tai šitoks yra Amerikos 
pasiūlymas.

Tiesa, laivynų visai jis ne
panaikina. Va’stybių jis ne
nuginkluoja. Jis bando tik 
sumažinti armadas, kad pa
lengvinus ginklavimosi iš
laidas, kurių tūlos valstybės
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nebus da prašalintas. Per- nams rodėsi, kad jei tokios 
galėtojai vistiek laikys pa- sistemos nebūtų, tai darbi- 
vergtuosius po kaustytu sa- ninkai unijoms mokesčių ne- 
vo batu primynė. Sausžemio mokėtų ir unijos turėtų iš- 

". Todėl jie pradėjo 
prieš tokią sistemą kovą ir 
atsiekė to, kad Indianapolio 
apskričio teisėjas Anderso
nas išleido "injunetioną,” 
uždrausdamas tokius mo- 

: kesčius kolektuot. Kapitali
stai manė, kad angliakasiai 

■ nieko prieš tai nesakys. Bet 
Indianapolio apskrityje tuo
jaus 28,000 angliakasių ap
skelbė streiką, ir 40,000 ang
liakasių nutarė streikuoti 
Pennsylvanijoj. Kansas val
stijoj angliakasiai senai jau 
streikuoja, protestuodami 
delei uždarymo kalėjiman 
jų vadų. Tuo budu beveik vi
soj Amerikoj tarp angliaka
sių dabar eina streiko judė
jimas.

vistiek laikys pa- sistemos nebūtų,

Kitiems politiniams kali
niams taipgi turi būt pa

skelbta amnestija.
Buvusių kareivių 

cija atsilankė šią savaitę

KATALIKŲ VYSKUPAS 
IŠDAVIKAS.

Katalikų vyskupo pastan
gomis New Yorke pereitai 
nedėldieni buvo išardytas 
mitingas, kur buvo kalbama 
apie gimdymo kontrolę, ir 
areštuotos dvi kalbėtojos, 
Mrs. Margaret Sanger ir Į 

Į Miss Mary VVinser. J____
agentas pirma telefonu pra- Į

v v

Šovė Cičeriną.
SOVIETU RESPUBLIKA 

JUODKALNIJOJ.
Iš Romos pranešama, kad 

Juodkalnijoj (Montenegroj) 
Romos Į apskelbta sovietų respubli- 

. ka. Revoliucija kilo dėl pri-

MASKVOJ AREŠTUOTA 
3,000 ŽMONIŲ.

n deleea- nešė policijai apie tas pra- jungimo to krašto prie Ju-

500,000 tonų;
500,000 tonų;
300,000 tonų, 

laivams 
gir

. armijų šitas sumanymas vi- nykti. 
į sai nesumažina. Armijų ne-

, tvirtovių ne- 
griauja.

Bet vis dėlto jis turi šio- 
kios-tokios reikšmės ir i su
sirinkusius militarizmo ir 
ginkluotos kumščios atsto
vus padaro nemenko Įspū
džio, nes Anglija ir Japonija 
dabar turės viešai ir aiškiai 
atsakyti, ar jos sutinka ma
žinti savo karines mašinas, 
ar ne.

Žinoma, šito pasiūlymo 
nepriėmė da nei Anglija, nei 
Japonija. Konferencija, pa
sėdėjus pusantros valandos, 
ant pietų pereitoj subato; 
užsidarė ir išsiskirstė. Se
kanti posėdį nutarta laikyt 
ši utarninką. Diplomatai, iš
klausę Amerikos sumany
mą, turi susižinoti su savo 
valdžiomis ir aptarti savo 
pienus. Debatai galbūt tęsis 
labai ilgai, bus renkamos ko
misijų komisijos, bus laiko
mi slapti mitingai prie užda
rytų langų ir durų, ir gali 
būt, kad iš šito pasiūlymo 
galų gale išeis toks pat bur
bulas, kaip išėjo iš Vilsono 
”14 punktų.”

Konferenciją atidaryda
mas prezidentas Hardingas 
pasmerkė karę, kaipo nepa
teisinamą ir neapsakomą 
piktadarystę, ir pridūrė: 
"Kįla didėlis klausimas, 
kaip žmonija galės ją kada 
pateisinti, ar Dievas dova
noti?”

() betgi ponas Hardingas 
pats už tą karę balsavo ir jis 
šiandien dar laiko kalėjime 
Debsą, kuris drįso tuomet 
tai nepateisinamai piktada
rystei pasipriešinti.

APIPLĖŠĖ TRAUKINĮ.
Netoli Chicagos 7 lapkri

čio naktį buvo užpultas ir 
apiplėštas traukinis. Penki 
ginkluoti banditai atsistojo 
savo automobilium skersai 
geležinkelio ir pakėlė raudo
ną vėliuką. Kada traukinis 
privažiavęs prie automobi- 
iiaus sustojo, banditai šoko 
prie garvežio, nutraukė že
mėn mašinistą ir pečkurį, o 
paskui atkabino pašto vago
ną ir susprogdinę jį dinami
tu paėmė kelis maišus su re
gistruotais siuntiniais ir su
sidėję Į savo automobiliu 
nuvažiavo. Tris tarnautojai 
ant traukinio buvo pašauti.

KITA NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA.

Pekino žiniomis, Sibiro 
sovietų valdžia esanti labai 
nepatenkinta, kad galingie
ji nepriėmė jos Washingto- 
no konferencijon, todėl ji 
pakvietusi silpnesnes suva
žiuoti Irkutskan ir turėti 
tenai kitą nusiginklavimo 
konferenciją.

Ji paskelbusi, kad Irkuts
ko konferencijon atvažiuo
ją jau Siamo, Persijos ir Fi
lipinų atstovai. Korėja, ži
noma, irgi dalyvaus toje 
konferencijoje.

KOMUNISTŲ PARTIJA 
EINA MAŽYN.

Rusijos komunistai, kaip 
sako Maskvos žinios, nuola
tos "bevalydami” iš savo 
partijos "smulkiuosius bur
žujus” priėjo iki to, kad iš 
720,000 narių jų partijoj be
liko vos tik apie 200,000. Ir 
partijos "valymas” einąs vis 
tolyn. Galų gale prieis prie 
to, kad komunistų Rusijoj 
visai neliks, visi jie išvirs 
"buržujais.”

ANGLIAKASIAI PRIEŠ 
SAVO PREZIDENTĄ.

Tarp angliakasių unijos 
prezidento Letviso ir narių 
pradeda kilti didelių nesuti
kimų. Letvis pasirodo labai 
priešingas Kansas anglia
kasių vadams, kuriuos kapi
talistai sugrudo kalėjimai!. 
Kada Kansas angliakasiai 
apskelbė dėlto protesto 
streiką, Letvis liepė jiems 
grįžti darban, o kada jie jo 
paliepimo nepaklausė, jis 
juos išbraukė iš unijos. Už 
juos užsistojo Illinojaus an
gliakasiai ir nutarė remti 
juos pinigais. Letvis dabar 
pareikalavo, kad Illinojaus 
naineriai šitą nutarimą at
šauktų, nes kansiečiai esą 
jau nebe unijistai ir unijos 
darbininkai negali juos 
remti. Illinojaus maineriai 
šituo Lev.iso pareiškimu la
bai pasipiktino ir gali būt, 
<ad Letviso diktatūrai bus 
padarytas galas. Jis elgiasi 
kaip tikras kapitalistų ber
nas.

pas prezidentą ir asmeniškai' sav° sekretorių pas polici- 
iteikė jam peticiją, J 
reikalaujama, kad iš kalėji
mo butų paleistas socialistų 
vadas Debsas ir kiti politi
niai kaliniai, kurie buvo su
imti karės metu ir nuteisti 
nelaisvėn vien tik dėlto, kad 
jie buvo priešingi žmonių 
skerdynei, kurią dabar ir 
pats prezidentas Hardingas 

į pavadino nepateisinama pik 
tadarvste.

"Taigi, ponas prezidente,” 
sako eks-kareiviai savo pe
ticijoj, ”mes norėtume žino
ti, kode! tie žmonės, kurie 
buvo priešingi karei, laiko
mi dabar už geležiniu gro
tų?”

"Kiek mums žinoma,” sa
ko peticija toliaus, "visos 
pasaulio valstybės, kurios 
dalyvavo karėje, senai jau 
tokius kalinius- paliuosavo. 
Ar galim mes klausti, ponas 
prezidente, kodėl gi Ameri
ka, šalis su tokiais demokra
tiškais idealais, turėtų taip 
ilgai laukti, kad padarius 
teisingą darbą?”

Prezidentas rezoliuciją 
priėmė ir pasižadėjo aty- 
džiai ją apsvarstyti. Karei
viai, kurie buvo pas jį nuvy
kę, visi buvo pasižymėję 
karžygiai ir papuošti kong
reso garbės medaliais.

Lapkričio 5 d. seneliui 
Debsui sukako 66 metai am
žiaus. Iš tos priežasties ka- 
lėjiman atėjo jam tūkstan
čiai laiškų ir telegramų su 
pasveikinimais nuo draugų j 
iš visų pasaulio kraštų.

Visi tie pasveikinimai po- ' 
draug yra ir protestai prieš 
laikymą to kiltadvasio žmo
gaus kalėjime, o betgi jo ne- ; 
paleidžia.

kalbas, o paskui nusiuntė Į gosią vi jos karalijos.
Juodkalnija yra nedidele

kurioje Nos kapitoną ir būtinai rei- slavų valstybėlė. Iki karės ji 
- - j kalavo, kad mitingas butu buvo valdoma karaliaus. Po 

išardytas ir kalbėtojos areš- karės sąjungininkai sutvėrė 
tuotos, nes jos mokinančios Balkanuose taip vadinamą 
"nedorybės.” Kuomet kalbė- Jugoslavų Karaliją ir pas
tojęs tapo areštuotos, vys- kyrė Serbijos karalių jos 
kupo sekretorius pasakė: valdonu. Jie norėjo prijung-. 
"Vyskupas yra labai paten-ki prie tos karalijos ir Juod- 
kintas policijos pasielgimu; kalniją, bet žmonės prieš tai 
man irgi tai patinka.” sukilo, ir štai ateina žinių,

Taigi pasirodo, kad kata- kad Juodkalnijoj apskelbta 
likų dvasiškija daug biau-|jau sovietų respublika, 
resnė už policiją.

STREIKAS PRIEŠ JUO
DAŠIMČIUS.

Italijos fašistai, kurie va- 
Bayonne, N. J. — šį pane-ldina save tikrais patriotais, 

dėlį čia buvo toks atsitiki-h ištikrujų tikri juodašinr 
mas. Tūla lietuvė ar lenkė čiai, buvo sušaukę Romoj 
atnešė pas kurpių Sidelli po- savo suvažiavimą šiomis 
rą senų čeverykų pataisyt, dienomis. Prieš jų susirinki- 
Sidelli taisydamas tuos če- mą tenai užprotestavo visi 
vervkus rado vienam susuk- Romos darbininkai ir aps
tų purvinų popierų. Jis iš- kelbė generalį streiką. Su
traukė jas ir numetė į šiukš- stojo visas judėjimas, net 
les. Paskui jis norėjo užkur- laikraščiai neišėjo. Kaip tik 
ti savo pečių ir pradėjo tas šitie chuliganai iš Romos iš- 
popieras plėšyti. Perplėšus važiavo, tuojaus pasirodė 
vieną pluoštą, pasirodė pini- laikraščiai ir pradėjo vaikš- 
gai. Sidelli suskaitė 50 šim- čiot tramvajai, 
tadolerinių. Iš džiaugsmo ------------
jis taip sušuko, kad subėgo JAPONAI PASITRAUK- 
visa jo šeimyna. Jis išpasa- ŠIĄ Iš SIBIRO, 
kojo visiems apie savo laimę žį ; j. Tokįo k k d 
ir iau taresj pirkti šutomo- L y ministeriu ’kabi. 
bihų, kaip tuo tarpu atbėgo { nutaręs atšaukti ka- 
uždususi moteris savo čeve- i?
rykų. Ji tuojaus nėrė ranką lrlurnen« 18 Slbiro- 
į \ieną, nėiė į kitą, ii nusi Drvn’vtvn vpncpt 
gandus pradėjo šaukti, kad O VINGRI-
jos pinigai prapuolė. Bet KABIAblAb.
kurpius buvo teisingas žmo- Vengrijos premjeras Betn- 
gus ir visus pinigus jai su- peni įteikė Vengrijos dikta- 
grąžino, už ką ji jam davė toriui admirolui Horthy mi
gio. Ji paaiškino, kad jos listerių kabineto rezignaci- 
vyras labai bijosi plėšikų ir I ją. Sakoma, kad ponams mi- 
todel laiko savo pinigus su- misteriams nepatikęs Veng- 
kišęs į seną čeveryką, kad rijos Seimo nutarimas, kad 
\ agys negalėtų dasiprotėti. buvęs karalius Karlas nega- 
Bet užtai per plauką jie tik | Ii užimti Vengrijos sosto, 
nesudegė kurpiaus pečiuje.

Bolševikų ministeris išliko 
sveikas.

Londone gauta iš Mask
vos žinių, kad 4 lapkričio te
nai norėta užmušti bolševi
kų užsienio reikalų ministe- 
irį čičeriną. Jaunas darbi
ninkas šovė jį du kartu, bet 
abu kartu nepataikė. Šovė- 

<jas buvo suimtas ant vietos.
Vėliaus Maskvoje prasi

dėjo baisus teroras. Įniršę 
bolševikai pradėjo areštuoti 
visus, kas tik jiems pasiro
dė kuo nors neištikimas. Bu
vo suimta ir sugrusta į ka
lėjimus iš viso 3,000 žmonių. 
Bolševikų žandarai darba
vosi ištisą dieną ir naktį. 
Daug žmonių buvo sumušta.

RADO §5.000 SENAM 
ČEVERYKE. PILSUDSKIS REZIG

NAVO.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad rezignavo Lenkijos pre
zidentas ir kariumenės va
das Pilsudskis. Rezignacijos 
priežastis buvo Lietuvos 
klausimas. Pilsudskis norė
jęs, kad iš Vilniaus guberni
jos butų padaryta "vidurinė 
Lietuva,” kur valdžią sau 
rinktųsi vietos gyventojai, 
tik Lenkijai prižiūrint; tuo 
tarpu Seimas užsispyręs, 
kad Vilniaus sritis butų sta
čiai prijungta prie Lenki
jos. Negalėdamas Seimo 
pertikrinti, Pilsudskis pada
vęs rezignaciją.

LENKŲ SUTARTIS SU 
ČEKAIS.

Tarp Lenkijos ir Čeko
slovakijos likos padaryta 
sutartis, kad tokiuose klau
simuose, kurie apeis tik vie
ną pusę, kita visuomet bus 
neutralė, gi tokiuose reika
luose, kurie lies lygiai jas 
abi, jos eis iš vieno.

$30,000 PABAUDOS IR 6 
METAI KALĖJIMO.

Chicagoj ši panedėli pasi
baigė byla, kurioj keli italai 
buvo kaltinami apiplėšime 
pašto ant Dearbom gatvės, 
kur buvo pavogta $35,000. 
Byloj paaiškėjo, kad plėšikų 
vadas buvo airys Murphy. 
Teismas nuteisė jį šešiems 
metams kalėjimo ir užsimo
kėti $30,000 pabaudos. Kiti 
plėšikai, italai, gavo nuo 4 
metų kalėjimo ir $20.000 pa
baudos iki 2 metų belangės 
ir užsimokėti po $10,000 pi

nigais.

GELEŽINK E LIEČI U V IR-
ŠININKAI SUVA

ŽIAVO.
ši panedėlį Chicagoje su

važiavo geležinkelių unijų
VAIKAS PAŠOVĖ VAIKĄ.

Worcestervj 13 metų am
žiaus vaikas, tūlas Leon viršininkai. Iš viso jų susi- 
Leclerc, pašovė kitą vaiką, rinko tenai 650. Konferenci- 
tulą Faucherą. Nusigandęs ja tęsis tris dienas. Jos tiks- 
kaltininkas pametė revolve- ias esąs apkalbėti neįvykusi 
rį ir pabėgo iš namų. Jau ke- streiką ir nustatyti taktiką, 
linta diena tėvai jo niekur kurios geležinkeliečiai ture- 
neranda. tų laikytis toliaus.

JAPONIJOJ DAUG 
SUOKALBIS ANT VENĮ-1 AREŠTŲ.

ZELOSO GALY OS. Lš despotiškos Japonijos
Šiomis dienomis į New ateina žinių, kad šiomis die- 

Yorką atvažiavo buvęs pomis tenai areštuota labai 
Graikijos premjeras Venį- daug socialistų, kurie prade- 
zelos. Jam čia pasirodžius, io agituoti už nusiginklavi- 
tuojaus pasklydo paskalai, mą.
kad ant jo galvos čia esąs ------------
padarytas suokalbis. Sako- RUBSIUVU STREIKAS 
ma, kad jį norį nužudyti NEW YORKE.
Graikijos monarchistai, ku- šj panedėli New Yorke 
rie bijosi, kad jis nenuvers- bubsiuviai pradėjo streiką 
tų Graikijos karalių gavęs prieš grąžinimą "darbo nuo 
Amerikoje pinigų tam tiks- Tukių.” Streikas apima 60,- 
lui. Todėl kiekvieną Venize-poo rubsiuvių.
ioso žingsnį dabar daboja —--------
detektivai, ir keliaudamas &5 CENTAI BUŠELIUI 
jisai labai vengia susiduri- KVIEČIŲ.
mo su miniomis. Kansas valstijoj farme-

------------ riai parduoda kviečius po 85 
NUMUŠA ANGLIAKASIŲ mentus bušeliui. Tai yra pi-i 

ALGAS. giausia kaina nuo karės
Rockefelerio kompanija, Į pradžios.

žnoma kaipo Colorado P’uel 
and Iron Co., paskelbė, ka i 
ji numuša savo maineriams 
Coloradoje trečdali algų. Į los, 
.Mainerių unijos viršininkai 1000 pėdų augštumos. 
ant to atsakė, kad angliaka- nas lakūnas užsimušė, kitas 
šiai streikuos.

ORLAIVIS NUPUOLĖ.
Floridoj, netoli Pensaco- 

nupuolė orlaivis nuo 
Vie-

susižeidė.

GAISRAS ANT LAIVO.
Bevielio telegrafo stotise 

pereitą nedėldieni gauta ži
nių, kad ant Amerikos gar
laivio ”San Francisco” vidu
ry jūrių kilo gaisras ir lai
vas esąs pavojuje. Žinios 
priduria, kad į pagalbą de
gančiam laivui pribuvęs lai
vas ”Ramon de Larinaga,” 
kuris plaukė iš Italijos Ame
rikon.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
Minneapoly 3 ginkluoti 

banditai apiplėšė banką. Vi- 
?us tarnautojus ir klientus 
ie suvarė i murini seifą ir 
iždarę iuos tenai pabėgo su 
515,000.

NUSKENDO LAIVAS.
Japonijos pakrašty perei

gą savaitę nuskendo japonų 
aivas ”Riuka Maru.” Žuvo 
>5 žmonės.

$4,000.000 A PASKOS GE
LEŽINKELIUI.

Kongresas užgyrė $4,000,- 
000 Alaskos geležinkeliui 
užbaigti, kuri valdžia tiesia 
tarp Seawardo ir Fairbank- 
so.
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nomis So. Bostone bus tauti
ninkų (sandariečių) parti
jos suvažiavimas.

LIETUVOS ATSTOVAS 
—FRANCUZŲ ŠNIPAS.
Dvarininkas Lubicz-de- 

Milosz, kuris su kunigu Do- 
bužiu atstovauja Paryžiuj 
Lietuvos respubliką, 
francuzų militaristų 
pas!

Taip tvirtina Kazys 
nas, buvęs Lietuvos žv 
bos (šnipui organizatorių

Nesenai mes rašėme ■ 
toj vietoj, kad per francuzų 
laikrašti "IfEclaire" Pilė
nas garbina bukus ir išduo
da Lietuvos žvalgybos pas
laptis.

Dabar visa eilė Pilėno 
straipsnių eina per Hearsto 
laikraščius Amerikoje. Pilė
nas iškelia tuose straips
niuose labai Įdomių dalykų. 
Jisai sako, kad lenkai buvo 
pasiūlę jam vietą prie slap
tosios savo diplomatijos ir 
jis buvo ją priėmęs, norėda
mas ištirti jų slaptybes, o jie 
tuo tarpu stengėsi išgauti iš 
jo, ką jis žino. Jie kamanti
nėjo ji savo atstovybėj Lon
done. o paskui grafas Po- 
tockis nusiuntė ji su laišku 
pas Lenkijos atstovybės se
kretorių Romeri Paryžiuje.

Iš tų pasikalbėjimų, ko
kius Pilėnas turėjo su lenkų: 
diplomatais, lenkai sufabri
kavo straipsni ir patalpino 
ji minėtame francuzų laik
raštyje. Todėl iš to straips
nio taip ir išėję, kad Pilėnas 
garbina lenkus.

Lenkų atstovybėje, Pary
žiuje, Pilėnu lečiaus nepasi
tikėję, o labiausia juo nepa
sitikėjęs Lietuvos dvarinin
kas Oscar Lubicz de Milosz, 
kuris krikščionių demokra
tų yra paskirtas Lietuvos 
respublikos atstovu Franci- 
joj. Girdi:

”Aš tikrai žinau, jog la
biausia manim nepasitikėjo 
Paryžiuje tas žmogus, iš kurio, 
jam visai nejaučiant, aš išga
vau pienus apie jiillerand'o 
ruošiamąjį perversmą. Jis ne
pasitikėjo manim, o aš nepasi
tikėjau juo.

"Tas žmogus, tai Lubicz-Mi- 
losz, Millerando agentas, kuris 
per pastarojo gudrybę buvo 
paskirtas Lietuvos atstovybės 
reikalų vedėju Paryžiuje. Net; 
visas Lenkų Legacijos štabas Į 
juokėsi, kad Lietuvos atstovy- i 
bės vedėju yra pastatytas Mil
lerando samdinys, kurio parei-; 
ga yra kiekvieną svarbesni da- į 
lyką raportuoti francuzų už
sienio ministerijos sekreto
riui Philipui Barthelotui.

"Taip francuzų militaristų 
partijos agentas naudojosi pil
nu Lietuvos valdžios pasitikė
jimu, ir tai tuo laiku, kuomet 
Millerandas ragino savo kole
gas. kad jie sutiktų tuojaus i 
užimti visą Lietuvą."

Taip rašo K. Pilėnas 6 
lapkričio ”New York Ame- 
rican" numeryje. Jisai sako, 
kad francuzų militaristai 
yra nutarė būtinai Lietuvą 
prijungti prie Lenkijos. ir | 
jei kitaip negalėsią to pada
ryt. tai prie pirmos progos ■ 
jie nusiusią Pabaltijon ka-1 
riuomenės. kad padėjus len-Į, 
kams spėka Lietuvą užimti. 
Tuo tikslu, matyt, francu- ; 
zai Įsitaisė sau Klaipėdoj 
bazę ir nemano iš tenai < 
kraustytis.

Kad francuzų militaristai 
tyko Lietuvą praryti, tai . 
mums jau nėra jokia naujie
na. Bet skandalas yra tame, ■ 
kad šitų grobikų tikslams j 
tarnauja Lietuvos atstovas, i 
su kuriuo ”darbuojasi" Pa- į 
ryžiuje Amerikos klerikalų 
"diplomatas” kunigas Do- 
bužis!

Tiesa, kiek tame yra tei
sybės, mes nežinome. Bet 
nejaugi Pilėnas galėtų 
skelbti tokį dalyką neturė
damas faktų! Žmogus, ku
ris keliolika metų yra išbu- rašyt.

n 
yra 
šni-

Pilė- 
algy- 

is.
Sl-

I

ivęs Anglijos valdžios slap
toj tarnystėj ir kuriam pati 
Lietuvos valdžia buvo pave
dus didžiausias savo slapty- 

1 bes, "žvalgybos” reikalus,— 
, toks žmogus šitokių dalykų 
, be pamato, rodos, neskelbs.

Lietuvos Steigiamas Sei
mas turėtų pareikalauti iš 
valdžios pasiaišknimo. ar ji 
žino, kas yra tas Oscar-de- 
Milosz, ar ne?

"Vienybė” sakosi girdėju
si. kad klerikalai nutarę mo
kėti nesenai atvažiavusiam 
iš Lietuvos krikščioniu de
mokratu agentui Bagdonui 
$200 algos i mėnesi, kad jis 
rinktų jų (Amerikos kleri
kalų) fondan pinigus. Užtai 
rengiamose prakalbose Lie
tuvos bonų klerikalai visai 
neparduoda.

i
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PRANAŠAUJA ŽLUGIMĄ 
CIVILIZACIJOS.

Rašytojas H. G. Wells 
mato dabartinėj pasaulio 
betvarkėj pradžią žlugimo 
civilizacijos. Jis rašo:

"Didžioji karė uždavė smūgį 
pačiam musų civilizacijos pa
matui; ji sutrupino piniginę 
sistema, kuri vra viso musu i , . .'iekonominio gyvenimo tarpi
ninkė. Civilizacijos puvimas 
jau plečiasi ir niekas nedaroma 
įam sulaikyt. Gamyba sustojo, 
ir merdi.

"Dabartiniu laiku nesimato• 
nei ženklo, kad didžiosios pa
saulio valstybės bendrai rū
pintųsi pataisyti dalykų stovi. I 
Jos visos apsėstos pragaištin
gomis tautinių varžytinių idė
jomis, ir nors visos stovi ant Į 
bankruto krašto, vienok didina Į 
armijas ir stato naujus laivy
nus.

"Tai reiškia, jos ruošiasi 
naujai karei.

"Pako! šitoks skirstymosi Ir 
varžymosi dalykų stovis tęsis, i Į' 
patol gyvenimas negalės page- į 
rėti. Trukumai darysis vis di
desni. badas plėtosis, miestų 
puvimas eis tolyn vis labyn, 
susisiekimas darysis kas kar
tas sunkesnis; augančios be
darbių armijos ims vis dau
giau ir daugiau nerimauti, ir 
ant galo priims revoliucinį po
būdį.

"Apšvieta nupuls, draugijos 
tvarka galutinai suirs ir už
viešpataus anarchija. Civiliza
cija, tokia kaip mes dabar ja 

prasidėsžinom, žlugs, ir vėl 
Tamsioji Gadynė.

"Ir šitoks likimas 
eūvilizacijos priešaky; 
vyksta civilizacijoj mums be
žiūrint.

"Civilizacijos laivas skęs ne 
už 10 ar 50 metų; jis jau skęs
ta dabar.

"Rusija jau po vandeniu; ji 
jau liovėsi gaminus ir miršta 
iš bado. Didieji rytų Europos 
ir Azijos plotai nuskendo jau 
ligi tos pat iygumos; netoli tos 
linijos jau ir Vokietijos prie
monė. Anglijos darbininkai 
šią žiemą turės sunkiausi lai
ką. Amerikos pramonės pulsas 
taipgi eina silpnyn.”

Išgelbėt pasaulį butų gali
ma tiktai sujungtomis visų 
valstybių pastangomis, sako 
Wells. Bet tos valstybės pe
šasi tarp savęs. Dabar Wa- 
shingtone susirinko valsty
bių konferencija neva nusi
ginklavimui. Bet iš jos nie
ko neišeis, nes viena, čia su
važiavo tiktai pergalėtojai; 
Vokietija, Rusija ir kitos vi
sai nepakviestos; antra gi, 
šitoj konferencijoj dalyvau
ja tie patįs žmonės, kurie 
vedė savo šalių politiką iki 
šiol. Visi jie patriotai. O 
juk patriotizmas ir paskan
dino pasauli į kraują.

nelaukia 
jis jau

"Laisvė” praneša, kad 
Juozas Baltrušaitis iš St. 
Louis, Mo., tapo nuteistas 2 
metams kalėjiman už plati
nimą komunistiškų lapelių, 
kuriuose buvo raginama 
griauti valdžia.

Mums teko girdėti, kad 
Rokas Mizara, vienas "Lais
vės" redaktorėlių, nori įsis
kverbti į SLA. už "Tėvynės” 
redaktorių. Tuo tikslu jis 
dabar jieško mokytojo, ku
ris galėtų ji greitai išmokyti

"Vienybės” pranešimu, 
komunistai pradėję varyti 
agitaciją, kad paėmus Susi
vienijimą i savo rankas. Mat 
jiems rupi didelė Susivieni
jimo kasa.

”New York Gali" prane
ša, kad Oaklande.jCaliforni- 
joj, sustojo ėjęs komunistų 
laikraštis "The Western 
Worker,” nes visiškai nete
ko skaitytojų.

Skaitytojų Pastabos.
Kapitalistinė dora.

Kas vieną žmogų užmuša, 
tą kaipo žmogžudį pakaria. 
Kas milionus žmonių išsker- 
džia. tą su iškilmėmis, kaipo 
karžygį priima. Tai kapita
listinė dora.

Kunigų meilė.
Anais metais kun. Tumas, 

viešėdamas pas daktarą J. 
šliupą, pasakė: "Jonai, aš 
tave myliu, bet tavo raštus 

i deginu.” (Jei turėtų galę. 
; tai ir patį Joną sudegintų.)

Tokią meilę turi nevien 
1 kun. Tumas, bet ir kiti Lie- 
j tuvos kunigai, šiandien jie 
■ vienu balsu šaukia: "Mes 
1 Lietuvą mylim, bet... priva- 
i lom atiduot ja lenku vergi- 
į jon.”

i
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mokytojų. Klebonija nusta-, 
lys, koks turi būti Lietuvos' 
liaudies mokytojas. O nuoi 
mokytojo pareis ir pati mo-' 
kykla. "Krikščionis” moky
tojas stengsis padaryti iš 
mokyklos krikščionių-demo
kratų kromelį. Ir kai kuni
gas agituos bažnyčioj iš sa
kyklos, agituos mitinguos ii 
susirinkimuos, mokytojas 
.urės atlikti mokykloj visą 
tą prirengiamąjį darbą, ku
ris iš jauno Lietuvos piliečio 
paruoštų "krikščionišką" 
avinėlį.

Kokia bus pas mus sąži
nės laisvė tėvam, mokiniam 
r mokytojam, lengva ir 

šiandien suprasti. Ir todėl 
:au šiandien, nežiūrint į tai, 
kokioj formoj krikščionys 
jraves Seime pradžios mo
kyklos Įstatymą, pažangia
jai demokratijai reikia telk- 
ies ir ruošties prie atkak

tos kovos. Tos kovos tikslas, 
—neleisti musų klerikalam 
užviešpatauti liaudies mo
kykloj ir jos naudoti kleri
kalam savo reikalam. Anks
čiau ar vėliau tikybos moky
siąs Lietuvoje turi būti iš
keltas iš mokyklos ir paves
tas šeimai ir tikybinėm or
ganizacijom. Taip jau yra 
kultūrinėse vakarų šalyse, 
:aip turės būti ii- pas mus. 
Bet savo tikslo pasieksim 
tik atkaklios kovos keliu. 
Apie tai neužmirškim.

Vel-tis.
("S.-d.")

• AIš politinio judėjimo Lietuvoj.
(Nuo "Keleivio” korespondento.)

nybe.
Nespėjo Seimo krikščio

nis išleisti įstatymo apie 
pradžios mokyklas, o kleIlo
nai ir kamendoriai jau imasi 
savaip ji įgyvendinti. Kaip 
atsimenam, didelių ginčų 
sukėlė Seime klausimas, kas 
dėstys tikybą. Ar tas dėsty
mas nebus kartais primes
tas mokytojam?

Kun. Krupavičius, kalbė
damas krikščionių vardu, 
sakė tuomet Seime, kad jo 
partija neversianti mokyto
jų dėstyti tikybos prieš jų 
norą. Krikščionvs, girdi, ne* 
vartosią prievartos nei mo- 
kinių tėvam, jei tie nepano
rėtu mokinti savo vaikus ti
kybos. Jokios, girdi, prie
vartos .’ Krikščionys, girdi 
nori tik patys apsidrausti, 
kad socialistai batais ne
mindžiotų jų sielos.

Nespėjo tos kalbos Seime 
nutilti, kaip vietose prasidė
jo jau nebe kalbos, o "dar
bas." Va, žinia iš Joniškio: 
"Pas mus buvo tėvų susirin
kimas,” rašo koresponden
tas. "Per susirinkimą kr.-d. 
prirodinėjo, kad reikia pa
šalinti iš mokyklų visus vai
kus bedievius, 
gali užkrėsti bedievybės liga 
visus kitus." Bau gi reikia 
kam Įrodinėti, kad tėvų lu
pomis čia prabilo Joniškio 
klebonija. *

Joniškis ne pirmutinis ir 
ne paskutinis. Kad pažan
gesnieji mokiniai jau dabar 
pas mus persekiojami, tai 
Kas gi to nežino. O kas bus 
Įstatymą priėmus?

Dar mažiau daroma cere
monijų su mokytojais. To 
paties Joniškio švietimo ko
misija. kurios šoferiu yra 
kunigas, suagitavo vals
čiaus tarybą ir toji nutarė: 
Kadangi dabai* kunigai ne- 

Įspėja lankyti mokyklų, tai 
; tikybą jose turi dėstyti mo
kytojai. Kuris mokytojų ne- 

: sutiks, tokiam atimti vietą.
Paklausit, delko Joniškio 

kunigai nespėja dabar lan
kui mokyklų? Ogi dėlto, 

i kad jie pradėjo kalėdoti. 
Kad lankyti mokyklą ir ka
lėdoti ne vis tas pats, tai la- 

‘ oai lengvai galima suprasti. 
; Mokykloj reikia sugaišti Į 
i kiekvieną kartą po 3—4 va-: 

andas ir už tai gauni keletą 
suvalkiotų auksinų. O paka-1 
iėdojęs dieną, važiuoji namo 
su pilnu vežimu grudų, linų, 
vilnų, pirštinių, stuomenų ir 
kitokios gerybės. O kišenėj 
čiuža pundelis auksinų.

Pagalios ir tos tikybo 
dėstyti musų kunigai ne-, 
nėgsta. Reikia pažymėti. • 

kad kunigai iki šiol dar ne
pasigamino pakenčiamo va
dovėlio tikybai dėstyti; nė
ra vadovėlio ir metodikai. į 
Ar tai maža pas mus vietų. | 
Eur kunigėliai net vasaros; 
metu vaikų katekizaciją pa- 
veda kokei glušei davatkai, 
o patys sau randa geresnio 
darbo.

Tat suprantamas daiktas, 
sad ateity musų kunigėliai 
'.tutinai pasirūpins tikybos 
dėstymą primesti mokyto
jam. Juk jau ir šįmet, per 
vasaros kursus buvo iš mo
kytojų reikalaujama pra
mokti tikybos ir laikyti iš 
jos kvotimus vis vien, nori 
.ir nenori jos mokintis. To
liau bus dar geriau. Neži
nom, ar daug susiras Lietu
voje tokių valsčių, kurie pa* 
įorėtų samdyti atskirą žmo
gų tikybai dėstyti. Tikybos 
dėstymo reikalaus iš moky- 
.ojo. O kadangi tikybai dės
tyti reiks turėti patentas iš 
dvasiškos vyriausybės, aiš
ku, kad mokytojais pas mus 
egalės būti geri "katali

kai," klebonijos patvirtinti, 
klebonijos prižiūrimi.

Va prie ko eina krikščio- 
įiu teikiamas pradžios mo
kyklų Įstatymas'. Ji priėmus 
klebonija Įvažiuos mokyk
lon su visais savo* ratais. Ji <

i

— jie, girdi,

Tūli žmonės stebisi, kam 
Leninas su Trockiu grąžina 
Rusijoj kapitalizmą. Nėra 
ko stebėtis! Patys paliko 
kapitalistais, todėl ir kapi
talizmą grąžina.

Musų komunistai reika
lauja sau spaudos, žodžio, 
sanžinės ir susirinkimų lai- 

. svės, vienok kitiems tos tei-Į 
I sės jie nepripažįsta. Kito- 
I kių isitiknimų žmones jie 
| persekioja, šmeižia, provo- 
' kuoja ir, kur tik gali, susi- 
į rinkimus išardo. Neapykan- 
I tos prieš kitaip manančius 
i pas juos daugiau, negu pas 
i vyčius.

——   - - ■

i Seniaus kunigai šliubus 
■ vadindavo "neatmezgamais 
mazgais.” Dabar tie jų 
"mazgai” paliko lengvai at- 
nezgami. Nespėja kunigas 
surišti, žiūrėk, teisėjas jau 
ir atriša.

Darbininkas.

i
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APVYNIOTOS DUONOS 
KEPALAS.

Daugelyje Suv. Valstijų 
miestų veiklus kepėjai apvy
nioja duoną Į sanitariškus 
pakietus. Ir visi, kuriems 
rupi šeimynos sveikata, tu
ri į tai apkreipti atydą.

Nepaisant, kaip sanita
riškai duona iškepta, jeigu 
ji tuoj po iškepimui neapvy
niota, kepalas nesanitariš- 
kas. Mes gerai žinome, jog 
rankos visuomet nešioja vi
sokius gemalus. Daug ran
kų čiupinėja kožną duonos 
kepalą pirm, negu jis randa
si ant tavo stalo. Nors par
davinėtojas ir švariai užlai
ko save ir savo krautuvę, 
bet duona pereina kelias ei
les rankų, pakol i krautuvę 
atvežta: kepėjas, jo darbi
ninkai, vežiotojąi ir krau- 
tuvninko darbininkai čiupi
nėjo tą duoną.

Perkant duoną visuomet 
prašykite apvyniotą kepalą, 
taip kaip prašote pieną 
užkimštose bonkose

F. L. J. S.

- Įdomiausiu dalyku Lietu
voje šiandien yra išrišimas 
lietuvių-lenkų taikos klausi
mo. Juomi interesuojasi ir . i 
svarsto netik valdžia, netik 
spauda, bet ir kiekvienas su
sipratęs pilietis. Tik gaila, 
kad ne visi vienodai tame 
klausime nusistatę: Lietu
vos darbininkai ir ūkinin
kai, darbo žmonių spauda ir 
.aidžios oficialas "Lietuva" 
griežtai stovi už pilną Lietu
vos respublikos nepriklauso
mybę, bet valdžioje yra 
laug senos orientacijos ele
mentų, sėbraujančių su Len
kijos bankuose savo dvarus 
ažstatančiais Lietuvos dva
rininkais, tat tie elementai 
:r drumsčia Lietuvos nepri
klausomybės idėją, jie tai ir 
traukia Lietuvą Į uniją su 
poniška Lenkija.

Lenkiškų šnipų įtekme 
apsvaigintas Hymansas po 
kelių susitikimų su lietuvių 
delegacijomis prisipažino, 
kad jis buvo suklaidintas, 
kad jis nežinojo Lietuvos 
žmonių troškimo tapt savy- 
jtoviais. Hymanso pradinis 
' .ietuvos pažinimas lenkus 
labai surūpino, ir jie. kad iš
laikyt fasoną, ėmė dar la- 
biau‘pustis, net jo kontrpro- 
iektą atmesdami!

Dar liko pora mėnesių lai
ko, kurių bėgyje Lietuva tu
ri tart paskutinį savo žodį 
Tautų Lygai, — priims ar 
atmes Hymanso planą susi
taikymui su lenkais. Hy
manso kontrprojektu Vil
niaus Lietuva paliekama 
"savystoviu" kantonu. Tu
rint omenyje tai, kad šian
dien skurstanti po Želigovs
kio "valdžia” vilniečiai ne
kantriai laukia galutino že- 
ligovskijados susmukimo ir 
susijungimo visos Lietuvos į 
vieną kūną — butų nebaisus 
to kantono padarymas. Bet 
atsižvelgus Į imperialisti- 
oius lenkų-francuzų siekius 
Želigovskio kardu išbraižyt 
Lietuvą i kantonus, kiekvie
nas susipratęs lietuvis 
skaito, kad Vilniaus Lietu
va. taip lygiai kaip Gardino, 
Suvalkų ir Kauno Lietuva 
vra musų lietuvių žemė ir 

■ dėl to šalin visokį kantonai 
i ir federacijos. Lietuva pada- 
i rys federacijas su tais, kas 
i skaitysis su ja ir neuzur- 
Į ouos jos nepriklausomybę, 
į Tai Lietuva padarys tuo- 
įmet. kuomet galutinai su- 
i smuks Lenkijos imperialis- 
į tai. kaipo išlaukiniai musų 
1 priešai, ir kuomet padės sa- 
vo ministeriškus portfelius 
arba išlakstys užrubežiuos- 
na garbingas vietas užiman
ti paskutiniai Lietuvos par- 
davikai, ir kuomet Lietuvos 
Seime nevadovaus katalikiš
kos Lenkijos pakalikai-kle- 
rikalai.

Kadangi kunigai savo pa
sirinkto darbo. Dievo gar
binimo, bažnyčias pavertė 
salėmis agitacijai už savo 
kliką, tat šiame Seime vado
vauja zakristijonai, vargo
nininkai ir kitoki špitolnin- 
kai su ekscentrišku kunigu 
Krupavičium pryšakyje. 
Antrą vietą užima socialis
tai- liaudininkai su valstie
čių sąjunga, o trečią social- 

rodo“V tTkrąji demokratai. Yra keli tautų 
- -- 4 ' mažumų atstovai: vokiečių,

Visi skaitykit 
Keleivį”.

Gerbiamieji "Keleivio” 
’.eidėjai! Jau tuoj sukaks 
devyni metai, kaip aš skai
dau "Keleivi” ir nemanau 
su juo skirtis niekados.

Kadangi "Keleivis” atida
rė man akis ir apšvietė ma
no protą, tad esu didžiai dė
kingas "Keleivio” Leidė- 
ams už išleidinėjimą tokio 
rero darbo žmonėms laik
raščio.

Kuomet "Keleivis” pirmu 
kartu atsilankė į mano na
rsus, tuomet aš nemokėjau 
tar skaityti. Prašydavau 
=avo draugo, kad jis "Kelei
vi” man perskaitytų. Besi
klausant puikių pamoki
nančių straipsnių ir teisin
gų žinių, užsidegė pas mane 
noras pačiam išmokti skal
yti. Pradėjau lankyti vaka- 
•inę mokyklą, o parėjęs iš 
ten griebdavausi už "Kelei
vio" ir bandžiau ji skaityti. 
Po didelio vargo aš pramo
kau netik skaityti, bet ir ra
šyti. Iš visų laikraščių ir da
bar man geriausiai patinka 
"Keleivis.” Jis yra mano 
mylimiausias sąvaitinis sve
čias.

Nepersenai aš užrašiau 
Keleivi” Alenai Abakaitei 
Lietuvą. Ji man neapsako

mai už tai dėkavoja. Netru
kus užrašysiu "Keleivi” vi
siems savo giminėms. Lai 
■kaito teisingus pamokini
mus ir žinias, lai šviečiasi.

Patariu visiems lietu
kams darbininkams užsira- 
•yti "Keleivį” ir skaityti ii 
irba užprenumeruoti savo 
riminėms į Lietuvą, nepai
sant ar jie moka skaityti ai
te. Gal ir jiems pavyks iš
nokti, kaip man pavyko.

"Keleivis” i 
larbininkams kelia prie ge-
•esnės ir šviesesnės ateities. ^ydų, len^ų. Santara ir Pa-

žanga savo narių Seime ne
turi. Vidaus reikalų ministe
riją valdo santariečiai: mi
nisteris adv. Skipitis, vice 
ministeris adv. Kerpė. Ir 
daugiau žymių vietų val
džioj santariečiai užima. O 

Cenzo Biuras Washingto- kadangi politiniu nusistaty
me skelbia, kad vyrų virš 21 i mu santariečiai artimi vals- 
netų amžiaus zNmerikojejt’ečių sąjungai ir socialis- 
vra 31,403,370, o moterų tik'tams liaudininkams, tat jie 
29,483,150. Taigi jei visi no
rėtų apsivesti, tai 1,920,220 
vyrų negalėtų gauti sau pą- 
čių.

Stasys Pocius.
Boston, Mass.

AMERIKOJ YRA 1)AU 
GIAU VYRŲ, NEGU 

MOTERŲ.

ri daug bendro su dvarinin
kų nusistatymu. Bt^vęs pre
zidentas Smetona su buvu
siu užsienio reikalų ministe- 
riu prof. Voldemaru ir ki
tais pažangiečiais leidžia 
"Lietuvos Baisą” ir kriti
kuoja valdžią panašiai kaip 
tvirtose respublikose, pav. 
Amerikoj republikonų prieš 
demokratus arba atbu
lai būna daroma. Klerikalų 
organas "Laisvė,” viešai 
agituojanti už uniją su len
kais, vedamas parvykusių iš 
Amerikos klerikalų Maliau- 
sko ir Bučio, viešai skelbia, 
kad Lietuvos vikarai jau ga
tavai suagitavo liaudį, kad 
ir sekančiuos rinkimuos esą 
klerikalai vadovausią ir net 
pažangiečiai vėl "liks na
mie.” Pažangiečiai dėl to už
sigavo ir pažangietis kanau
ninkas Tumas "Liet. Balse” 
Išdrožė klerikalams kartų 
straipsnį — "vikarų politi
ka” užvardytą. Kunigus vi
karus Tumas išvadino pie
menimis ir vaikėzais.

Spalių 8-9-10-1! dd. Kau
ne atsibuvo Liet. Valstiečių 
Sąjungos ir soc.-liaud. kuo
mi atstovų susivažiavimas, 
dalyvaujant apie septvnes- 
dešimts atstovų. Aptariant 
lietuvių lenkų ginčo klausi
mą nekurie atstovai reikala
vo, kad butų išnešta rezoliu- 
cja išreiškianti nepasitikėji
mą valdžiai, kad butų at
šauktas ministeris pirmi
ninkas dr. Grinius ir kad 
butų atšaukti iš Seimo visi 
valst. sąjungos ir soc. liaud. 
atstovai. Nekurie atstovai 
darodinėjo, kad būnant Sei
me drauge su supuvusiu ku-
nu, t. y. su klerikalais, prisi
eina tik didint tą puvėkšti. 
Ir jeigu norima prieš ji ko
voti, tat reikia eit šalin iš 
Seimo ir eit darbuotis i liau
dį, į provincija, Į kaimus, 
i valsčius ir valsčių tarybas,
i apskričius ir i apskričių 
seimelius. Iš kalbų vienok 
oaaiškėio, kad toksai išėji
mas iš Seimo ir iš valdžios 
atneštų naudą vien Lenkijos 
ponams ir jiems bernaujan
tiems Lietuvos klerikalams. 
Suvažiavime buvo reikalau
ta iš valdžios pasiaiškinimų. 
Pranešimus darė adv. Sleže
vičius apie politinę padėti, 
inž. Naruševičius, apie de
rybas su lenkais, profeso
rius Šimkus, apie krašto gy
nimo reikalus.

Šiomis dienomis Kaune 
posėdžiauja beveik visi Lie
tuvos užsienių atstovai: inž. 
Naruševičius
v
ii 
Sidzikauskas — iš Šveicari
jos, Milošius — iš Francijos,
adv. Jonas Vileišis — buvęs 
sietuvos atstovas Ameriko
je (jis dabar tapo išrinktas 
Kauno miesto galva). Pir
miau lankėsi rašytojas Balt
rušaitis iš Rusijos, Dr. Gai
lius — iš Vokietijos ir kt. 
Poros mėnesių bėgyje bus 
išspręstas lietuvių lenkų 
ginčas vienon ar antron pu
sėn. Jeigu lenkai atsisakys 
nuo savo imperialistiniu už
mačių užgriebti dali Lietu
vos su Vilnium, tat bus tai
ka, bet jeigu lenkai ir toliau 
užpuldinės ir apiplėšinės 
Lietuvos .gyventojus, tat 
ginčas neišsispręs be kraujo 
praliejimo. Vienok žinant 
ekonomini Lenkijos susmu
kimą prisieina manyti, kad 
enkai jau patys netiki galė- 
imui pavergt kaimynes tau

tas ir oadaryt "Polska od 
morza do morza”...

šeiva.
Kaunas, Spalių 16,1921.

musų atsto
vas Anglijoje, rašytojas Ig- 
ias išeinius iš Švedijos,

X. • •

Washingtono statistikos 
žiniomis, pereitais 1920 me
tais Suvienytose Valstijose

ir valdžios negriauna. Bet 
Pažanga tai nė Seime, nė 
valdčioj savo žmonių neturi, gimimų buvo 672.720 dau- 
o nusistatymai Pažangos tu- giau, negu mirimų.
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Kas nieku neveikia 
To niekas nepeikia

BICKNELL, IND.
Lietuvių girtuokliavimas.

30 d. spalių nuvykau i ši 
miesteli pasiklausinėt apie 
darbus. Tuoj susipažinau su 
nekuriais lietuviais ir jie 
pervedė mane per lietuvių 
stubas. Teko man pamatyti 
labai nemalonų paveikslą. 
Beveik kiekvienoj stuboj su
sėdę vyrai traukia "white 
mule” (čia taip vadina mun- 
šainą). Užėję i vieną stubą 
radome apie dešimts vyrų, 
visi girti, apsiseilėję, stau
gia, rėkia, tartum laukiniai. 
Nuėję i kitą dali miestelio, 
kurią lietuviai vadina Jur
barku, radome tas pačias 
orgijas.

Ant rytojaus aš skubinau- 
si iš to miestelio išvažiuoti. 
Nuėjęs ant stoties išsipir- 
kau tikietą i lndianapolis, 
Ind. Ten pat ant stoties pa
mačiau vieną lietuvi, kuris 
turėjo rankoje "Keleivį.” 
Užkalbinau ji. Jis papasako
jo man daug nemalonių da
lykų apie Bicknelio lie :u- 
vius, kurių šiuo tarpu Į laik
raštį nerašysiu. Tasai žmo
gus pasakė man, jogei Bick- 
nelly yra ir gerų, padorių 
lietuvių, bet jų mažuma.

Gėda, kad musų broliai 
taip nepadoriai gyvena ir 
nuodina savo protą ir svei
katą alkoholiu. Ir geriant 
galima saiką rasti.

"K.” Skaitytojas.

VVATERBURY, CONN. 
Komunistų prakalbos.

30 d. spalių čia atsibuvo 
prakalbos, parengtos A. L. 
D. L. D. 28 kuopos. Plaka
tuose buvo garsinta, kad 
kalbėtojas bus iš New Yor- 
ko. Bet žiūrim, komunistai 
atsiveda "draugą” Andriulį, 
kuris tik sąvaitė laiko atgal 
čia kalbėjo. Pirmininkas 
"draugas” Juozas Zelenia- 
kas pasilipa ant pagrindų ir 
sako: "Draugai ir draugės, 
užsilaikykite, turiu vieną 
pagarsinimą." Na ir pradė
jo iš raščiuko skaityti. Sle- 
bizuoja, mikčioja ir niekaip 
negali perskaityti. Tuomet 
vienas iš publikos neišken
tęs atsistoja ir žodžiu pra
neša, kad buc unijos susi
rinkimas. Pirmininkas, su
glamžęs raščiuką, kalba to- 
liaus: "Šias prakalbas ren
gia Amerikos Literatūros 
draugystė. Jos stiklas..." 
Publika pradėjo juoktis iš 
to stiklo ir pirmininkas su
simaišė. Jis, matomai, norė
jo pasakyti tikslas, bet pa
sakė stiklas. Kiek pavėpso
jęs perstatė kalbėtoją.

Andriulis kalbėjo labai 
trumpai. Kalbėdamas pasi
sakė, kad jo nuomonė sutin
ka su Michelsono nuomone, 
kad evoliucijos keliu einant 
butų geriau, ale esą ilgų 
laukti.

Pasibaigus prakalbai pa
sipylė klausimai. Vienas 
klausia: "Kodėl Rusijos bol
ševikai išsyk panaikino pri- 
vatišką nuosavybę, o dabar 
ir vėl ją atgaivina, pavesda
mi kapitalistams dirbtuves 
ir suteikdami svetimų šalių 
kapitalistams įvairių konce
sijų?" Andriulis atsakė, kad 
taip reikėjo daryti. Buvo 
paklausta, kodėl buvęs kar
štas bolševikas Anupras 
Karalius taip neprielankiai 
rašo apie bolševikus. And
riulis atsakė, kad A. Kara
lius sakėsi esąs inžinierius, 
bet pasirodė, kad jis nesąs 
jokis inžinierius. Negana to, 
Karalius prašęs Kapsuko, 
kad bolševikai suteiktų jam 
ambasadoriaus vietą. Kuo
met Karaliaus prašymas 
buvęs atmestas, tai jis ir 
pradėjęs rašinėti neprielan
kius bolševikams straips-1 
nius. Pagalios klausimų sta- 
tvtoįai susivaidyjo tam <a-« * »1
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sako antram: "Tu skebavai 
laike streiko!” — ”0 iš kur 
tu žinai, kur aš dirbau?” — 
atkirto užgautasis. Taip jie
du pradėjo išsyk bartis, o 
vėliaus ir peštis. Komunis- 

jtai pradėjo juodu skirti, pa
galios išmetė laukan iš sve
tainės. Taip komunistų pra- 
| kalbos ir užsibaigė "riva- 
liucija."

Dar noriu pastebėti, kad 
Andriulis kalbėdamas vi- 

į suomet ima ištraukas iš Ko
munistu Manifesto ir save 
kartu su savo vienminčiais į 
vadina marksistais, Markso 
mokslo pasekėjais ir tt. Tu
riu pasakyti, kad jie nėra 
jokie 
Markso
Jai-

marksistai, o tik 
mokslo fušeriuoto-

* ❖

6 d. spalių buvo suareš
tuoti Kažys Bendleris ir 
Petras Juškevičius už dali
nimą revoliucioniškų lape
lių kaslink angliakasių 
streiko West Virginijoj. 
Anglų laikraščiai rašo, kad 
po lapeliais buvę pasirašyta 
komunistų partijos. Juod- 
viejų byla likosi nukelta į 
augštesnį teismą (superior 
court).

Kauniškaitis.

WATERBURY, CONN.
Iš draugijų darbuotės.
Atvėsus orui pabudo iš 

vasaros miego ir musų 
draugijos. Prasidėjo šiokis- 
tokis veikimas. Šviesos ar 
ja, kuri užlaiko svetainę ir 
knygyną, nutarė rengti dis
kusijas per tris subatvaka- 
rius. Draugija paskyrė dis
kusijoms sekančias temas:

1. Ar gerai darome, pirk
dami Lietuvos Laisvės Bo
nus?

2. Ar geležinkeliečiai ką- 
nors laimės streiku ?

3. Ar komunistai moka 
valdyt Rusiją?

Waterburio komunistai 
Vabalai - Andriuliai-Kama- 

šai net verkdami gynė ma
niškos Rusijos diktatūrą ir 
smerkė Lietuvos valstybę. 
Vienok musų komunistai su 
savo argumentais nusmuko 
nuo koto. Jie neįstengė ap
ginti bolševikų diktatūros ir 
oatys turėjo pripažinti, kad 
Rusijoj dabar ne rojus, bet 
pekla.

Tūlas laikas atgal šviesos 
draugija buvo nutarusi pa
aukoti kiek pinigų iš savo 
iždo Rusijos baduoliams ir 
tuos pinigus pasiųsti per 
"Friends of Russia.” Ka
dangi iždininkas ant rankų 
neturėjo užtektinai pinigu, 
o be draugijos nutarimo iš 
banko negalėjo išimti, tai 
taip ir liko auka nepasiųsta 
iki pereitam susirinkimui. 
Pereitame susirinkime švie
sos dr-ja nutarė savo auką 
siųst Rusijos badaujantiems 
žmonėms ne per "Friends of 
Russia,” bet per Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių. Mat, pa
bijota, kad draugijos aukos 
nepasilaikvtų Grandstrvčio 
baduoliai.

VVaterburietis.

BRIGHTON, MASS.
įvairumai.

Braightonas yra Bostono 
priemiestis, didžiumoj lietu
viais apgyventas, čia yra 
įvairių užsiėmimų kaip vy
rams, taijį ir moterims. 
?»lunšaino bravorėlių irgi 
nemažai yra, kur darbas ei
na dienomis ir naktimis. 
Užvis daugiausia munšaino 
sunaikina musų senberniai. 
Kartais prisigėrę jie nema
žai .juokų pridirba.

5 d. lapkričio tūlas prisi
gėręs senbernis užsimanė 
būti slaptu policmanu. Pa
matęs einant gatve girtus 

■ savo draugus munšainierius 
į jis juos "areštavo” ir, turė- 
j damas raktą nuo jvolicijos 
bakso, užtelefonavo į stotį. 
"Kas ten?" — užklausė sto
ties kapitonas. "Aš, mister 
P., suareštavau girtuok
lius.” — "Palauk, mes tuoj 
pribusim” — pasakė kapito

nas. Netrukus pribuvo poli
cijos vežimas. Suareštuo- 

i t iis policistai paleido, o mis- 
, ter P. pasisodino Į vežimą ir 
nusivežė į belangę. Teismas 
nubaudė jį 100 dolerių už 
vartojimą policijos signali
nio bakso. Jis taipgi buvo 
kaltinamas už pavogimą 
nuo įjolicisto raktų.

Tą patį vakarą kiti lietu
viai senberniai bekazyruo- 
dami susipyko ir išėję ant 
gatvės susimušė.

.Juokdarys.

HART, MICH.
Iš ūkininkų darbuotės.

6 d. spalių pas S. Buividą 
atsibuvo lietuvių ūkininkų 
susirinkimas. Apsvarsčius 
Susivienyjimo Lietuvių Ūki
ninkų reikalus, buvo paduo
tas sumanymas parengt ant 
Naują Metų kokią nors pra
mogą. Nutarta pastatyt 
scenoj kokį nors veikalėlį 
arba parengti šeimynišką 
vakarėlį su programų.

šiame susirinkime įstojo į 
S. L. U. keturi nauji nariai.

Toliaus buvo svarstoma 
kaslink "Amerikos Ūkinin
ko” įžeidžiančios korespon
dencijos apie šeimynišką S. 
L. U. išvažiavimą. Nutarta 
"A. U.” leidėjui M. Valen- 
čiui parašyti papeikimas, 
kad jis, pasitraukęs iš SLU. 
dabar bando šiai ūkininkų 
organizacijai kenkti. *

Paparčio Kelmas.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos atstovybės atsi

lankymas.
Kadangi Philadelphijoj 

randasi net tris paskolos 
stotys, tai jų pasidarbavimu 
.tapo surengtos trejos pra
kalbos Lietuvos atstovui p. 
Čarneckiui, p. Vinikui, p. 
Mostov/skiui ir advokatui 
F. J. Bagočiui. Prakalbos 
buvo rengiamos abiejų sro
vių atskirai, tik pasitikimas 
atstovybės ant stoties ir at
silankymas pas miesto ma
jorą buvo bendras.

Atstovybės štabas, su p. 
Čarneckiu pryšakyje, pribu
vo 29 d. spalių, 5-tą vai. va
kare, ant N. Štation. Vidu
rinės srovės delegacija pasi- 

į tikimui atstovo susidėjo iš 
į šių ypatų: Dr. E. Klimo, Dr. 

tų žmonėmis. Lietuvių yra ’ Stankaus ir J. V. Griniaus, 
trįs šeimynos ir du pavie- Į Iš katalikų buvo kun. J. J. 
niai. Tik į vieną stubą parei-1 Kaulakis, graborius Užu- 
na darbininkų laikraštis meckis ir Olbikas. Žydų de- 
"Keleivis,” o kiti lietuviai legacija: J. Ginsburg, dien- 
lanko juodvarnių lizdus ir raščio leidėjas, W. Lewis, 
savo vaikus leidžia į mulkin-. kongresmanas, Rozenblium 
tojų namus. 1J“~ '

27 spalių vieno karšto ka
taliko Benekeraičio sūnūs 
likosi nuteistas šešiems mė
nesiams kalėjiman už įvai
rias vagystes. Jis policijai 

j prisipažino, kad laike pasta- 
i rujų šešių mėnesių yra įsi
laužęs ir apvogęs 11 krautu- 

vęs. Vienas vyrukas pakilęs vių. Stovyla.

LETHBRIDGE, CANADA. 
Tamsus kampelis.

šitas miestelis randasi 
vakarinėj Kanados daly ir 
yra apgyventas įvairių tau-

prezidentas Pabaltijos žydų 
ir Lietuvos federacijos ir J. 
Mann. Po pasitikimui visi 
važiavo pas miesto majorą. 
Majoro ofise visus delega
tus priėmė p. E. J. Cattell, 
miesto statistikos biuro ve
dėjas ir majoro sekretorius, 
dalyvaujant kartu p. C. R. 
Woodruff ir V. Horan. At-

I stovai, išreiškę savo linkėji-’ 
mus, važiavo i Adelfia Ho-' 
lėlį.

7-tą vai. vakare Adelfia 
Hotely prasidėjo bankietas. 
Eankieto vedėjas buvo p. 
šiikas iš Washingtono. Po 
vakarienės prasidėjo pa
sveikinimai ir kalbos. Kal
bėjo Lietuvos atstovas p. V. 

i Čarneckis, p. Mostoįvskis, p. 
1 Vinikas, C. R. Woodruff, p. 
E. J. Cattell, kongresmanas 
Connellv, žvdu rabinas Le- 
venthal, žydas kongresma
nas Le\vis, p. Rozenblium, 
kuris įteikė nuo žydų fede
racijos S500.00 L. P. Bonui. 
Vietiniai kalbėtojai buvo 
kun. J. J. Kaulakis, Dr. Kli
mas, J. V. Grinius. Dr. Stan
kus, A. Užumeckis, Kun. J. 
Karalius ir kiti.

Pirmos prakalbos atsibu
vo nedėlioję, 30 d. spalių, 1 
vai. po pietų pobažnvtinėj 
svetainėj. Antros prakalbos 

i buvo 2 vai. po pietų, Lietu
vių Tautinėj Svetainėj, pir
mininkaujant Dr. E. Kli
mui. Bet šios prakalbos, pa
sidarbavus lietuviams ko
munistams, tapo išardytos. 
Kaip tik p. Mostoįvskis pasi
rodė ant estrados, pakilo di
delis triukšmas, kuri tik po
licija tegalėjo numalšinti.

'Trečios prakalbos prasi- 
Į dėjo 4 vai. po pietų, taipgi 
į pobažnytinėje svetainėj 
Richmondo dalyje, o 6 vai. 
vakare Lietuvių Muzikalėj 
Svetainėj, Richmonde. Pas
tarosiose prakalbose pirmi
ninkavo J. V. Grinius.

ELIZABETH, N. J. 
Komunistai vyčių draugai.

LSS. 147 kyopa buvo su
rengusi dtaugui Dubickui 
prakalbas per du vakaru. 
Plakatuose buvo garsinta, 
kad drg. Dubickas kalbės 
apie kunigų darbus Lietuvo
je*! r Amerikoje.

Kaip paprastai, taip ir da
bar, išgirdę apie šias pra
kalbas sujudo visos tamsy
bės jėgos. Vyčiai laisvama
niškų prakalbų bijosi ii' to
dėl daro viską, kad jos ne
įvyktų. Bet kas keisčiausia, 
kad vyčiams šiuo tarpu pa
gelbėjo ir komunistai. Jie 
ėmė bėgioti po miestą, leis
dami paskalus, kad prakal
bos neįvyksią, nes svetainės 
savininkas neįeisiąs socialis
tams prakalbų laikyti.

Ištikro, svetainės savinin
kas sumaišė paskirtas die
nas ir tuomi prakalboms pa
kenkė. Buvo nutarta pirmą 

1 vakarą laikyti prakalbas, o 
j antrą — rodyti paveikslus. 
I vienok svetainės savininkas 
antrą vakarą leido draugi
joms laikyti susirinkimus ir 
tuomi publiką suklaidino.

Tai ve orie ko priėjo "Lai
svės" mokiniai komunistai. 
Nesenai jie smarkiai kovojo 
su vyčiais, o dabar paliko 
vyčių draugais.

Elizabetho Senelis.
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mm k'ad vienas lietuvys ko- 
munistas buvo suareštuotas 

'• Ka "prnubaustas20dolužmeili- 
bėjo p. vinikas, adv. Bago- ųiimąsi prie tūlos kūmutės. 

Beto, teismas iam uždraudė

BRISTOL, CONN. 
Komunistas laimėjo. 

Keleivyje” jau buvo ra

čius ir p. Čarneckis. Advo
katas Bagočius pirmoj daly lankytis pas minėtą kumu- 
savo prakalbos gerokai api- ienok kumutė apskelbė _ , -..i .'m w,,rK
bare komunistus uz ardymą .- .
prakalbų. ' ,vimą =

Panedėlyje 8 vai. vakare, sisakė gaminti 
atsibuvo prakalbos Brith- kol šis neperprašys ir 
Sholum Bldg., kurias paren
gė Lietuvos žydai. Kalbėjo 
p. Mostowskis angliškai, o 
p. Čarneckis lietuviškai ir 
rusiškai. Čia užrašyta bonų 
už kelis tūkstančius dolerių.

f

kovą savo vyrui už jos myli- 
■ . mo burdingieriaus suarešta
vimą. Atsigulė į lovą ir at- 

' i vyrui valgi, 
ne

parves atgal burdingierių. 
Minkštaširdis vyras taip ir 
padarė: nuėjęs perprašė 
"nuskriaustą” burdingierių 
ir parsivedė jį į savo namus. 
Dabar komunistas burdin- 
gieris vėl laimingai gyvena.

J. Z.

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 yra laikas pasirūpinti, kad tos mu
sų dovanos pasiektų juos dar pirm švenčių. Nebe to dar, 
kad nebutu 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 pasiskubint su persiuntimu Lie
tuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. Maža 
viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daug galimybių, 
kad gali pakilti, — TAD KIEKVIENAS KAS TURI REI
KALĄ 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 —2,530,456 auks.; Vasario mėn.— 
2.082,795 auks.; Kovo mėn.—2,640,861 auks.; Balandžio 
mėn. — 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auk.; 
Birželio mėn. — 2,501.950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886 
auks.: Rugpiučio mėn. —5.596,650 auks.; Rugsėjo mėn.— 
5,114,750 auks. VISO PER 9 MENESIUS IŠSIŲSTA PER 
MUSŲ BANKA 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 jį siųsti 
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.

t. y. 
Statės 
dabar.

(?)

Kas girdėti Lietuvoj.
KAIP LENKAI ELGIASI 
NEUTRALINĖ.) ZONOJ.

(Rašyta "Keleiviui.")

Punsko apielinkė. Lenkų 
puolimai ant neutraiės zo
nos gyventojų nesiliauja. 
Taip 30 d. liejios 50 lenkų 
raitelių, apsiginklavę šautu
vais ir dviem kulkasvai- 
džiais, puolė Vaičiuliškių, 
Trumpalio, Trumpališkių ir 
Sventiškių kaimus ir ėmė 
Plėšti ramius gyventojus. 
Vietos Šiauliai pradėjo gin
tis nuo lenkų plėšikų. Len
kai pastatė kulkasvaidžius 
ir šautuvų ugnim kariavo 
su šauliais. Kova tęsėsi tris 
valandas. Vieni lenkai šau
dė į šaulius, o kiti plėšė kai
mus : ėmė kas papuolė — 
drabužius, pinigus, mėsą, 
sviestą, surius, šaudė vištas, 
antis, žąsis. Su žmonėmis ei- 
gėsi žiauriai: sumušė mer
ginas, moteris ir senelius 
vyrus (jaunieji buvo išsi
slapstę). Trumpališkių kai
mo Žemaitienę taip sumušė, 
<ad ' net gydytoją turėjo 
sviesti žaizdoms apžiūrėti. 
To pat kaimo Didolikienę 
(nėščią), taip smarkiai su
mušė, kad buvo arti mirties.

Vėliaus lenkai pajutę, 
kad nuo šaulių jiems pa
tiems gresia pavojus, pasiė
mę iš Vaičiuliškių kaimo 4 
arklius ir iš kitų kaimų po 
keletą arklių, išsinešdino, iš 
kur buvo atvykę. Tasai už
puolimas gyventojams pa
darė daug nuostolių. Netik 
kad apiplėšė ir 11 arklių iš
vedė, bet nušovė 2 karves, 1 
arklį ir šiaip daug kitokių 
gvvuiių. Ūkininkai nuvyko 
pas lenkus ir prašė, kad 
jiems sugrąžintų arklius, 
bet "prošepanai” ant ūki
ninku suriko: "Jei norit, tai 
atsipirkit arklius, kitaip ei
kit namo, nes gausit rykš
čių I”

Tas lenkų užpuolimas bu
vo ne pirmutinis ir ne pas
kutinis.

Lenkų okupacija 
nėms daug aršiau 
negu vokiečių. Pas
čius buvo visi lygus, tiek 
lenkai, tiek lietuviai, tiek 
kitos tautos, o pas lenkus jų 
tautos žmonės dar šiaip taip 
laikomi žmonėmis, o kitų 
tautų žmones persekioja la
biau už gyvulius. Visi gy
ventojai, lenkų spaudžiami, 
vargsta, aimanuoja. Vieni 
dar turi viltį kada nors išsi- 
liuosuoti iš lenkų žvėriškų 
nagų, o kiti, netekę vilties, 
kalba, kad jau amžinai rei
kės palikti lenkų vergais.

Netik vieniems lietuviams 
lenkų valdžia įkirėjo. Ji da-

i

žmo- 
įkirėjo, 
vokie-

dę jų gelbėti. Tai nepapras
tas žmonių surambėjimas. 
Tokios vietos reikėtų bent 
aptverti; bet nei savivaldy
bės, nei valdžios nieko neda
roma. Kukutis.

Ukmergė. Kol Seime tebe- 
svarstoma žemes reformos 
Įstatymas, musų rūpestingi 
dvarininkėliai skubinasi 
palengvinti valdžiai busimą
jį reformos darbą. Visa eilė 
jų, kaip Kazakauskas, Riau
ba ir kiti jau išpardavė savo 
dvarus. Kai kurie dvarinin
kų neužmiršta 
bininkų, - 
nam jų po 
mes. Butų labai Įdomu žino
ti, kuriuo budu tie ponai ir 
įstatymus patenkina ir sa- 
"ęs nenuskriaudžia. Sako
ma, kad kiekvienoj tvoroj 
rasi spragą. Bet, sakysim, 
kad p. Kazakauskas tai ne 
toks vvras, kuris galėtu bet 
spragele pralysti. Savo lai
ku jis mokėjo pabėgti per 
frontą pas lenkus, mokėjo 
ilgokai ten tarnauti, o kai 
oajuto savo dvarui pavojų, 
cuojaus vėl čia atsirado. Ir 
iriasi žmogus demokratinėj 
musų respublikoj, kaip ta 
lydeka tvenkiny.

Tikri stebuklai.
Uodas.

ir savų dar- 
skiria kiekvie- 

5 dešimtines že-

Kėdainiai. Intendantūros 
sandelyje, priimant rekvizi
cijas, išduodamos rusų kal
ba rašytos "kartočkos.” 
žmonėms prisieina jieškoti 
kas jas perskaito. Na gi, ar 
da ilgai žmonės gaus taikin
tis prie "činauninkų” ?

Kruopiškis.

Šiauliai. Arti Šiaulių mie- 
hto (apie 3 klm.) gyvena 
Malavėniukų kaime "šlėk
ta." Pas "šlėktą" tarnavo 
mergina; išbuvo ji keturis 
aėnesius už pažadėtą algą 
>o 100 auks. mėnesiui. Ūki

ninkas, matydamas, kad 
■’aug jai iškarto teks mokė
ti, sumanė priežastį, mergi
ną išvarė nuo savęs verkian
čią ir jos drapanas išmetė 
ant kiemo, neatlyginęs už 
darbą. Mergina yra labai bė- z 
dina, nieko daugiau neturi, 
kaip tik dviejų metų kūdikį. 
Ji įsiprašė pas arti gyvenan
ti kaimyną ant tarnystos. 
Pas kiek laiko merginą pas 
save palaikęs, pirmojo ūki
ninko pavyzdžiu, irgi pradė
jo nuo savęs varyti. Kai 
mergina paprašė apmokėji
mo, šis atsakė: "kaip tau 
užmokėjo B., taip ir aš tau 
užmokėsiu.” Mergina rado 
žmogų, kuris už ją padavė 
augščiau minėtą "šlėktą” 
taikos teisėjui. Niekas ir ne
žinojo, kad "šlėkta" yra vir
šaičio sėbras ir pats seniū
nas. Jis, gavęs iš teisėjo pa
kvietimus išdalyti, pats vie
nas suvažiavo paskirtą die
ną į teismą, o merginai- 
skundėjai pakvietimą įdavė 
suvėluotą. Dabar dar gąz- 
dina ją sakydamas, kad rei
kėsią jai užmokėti pabau
dos 20 auks. už bylos užve
dimą.

Toks tai yra apgailėtinas 
darbininko žmogaus padėji
mas, — kas nori, tas ir 
skriaudžia.
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i karto ir patiems lenkams. 
*' Jau ir lenkai laukia lietuvių 
I ateinant, kaip saulės užte- 
•, kant, nes jau jiems 1918-19 

metų cukrus pavirto kar
čiais pipirais.

Lietuvos Sūnūs.
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Kaunas. Gydytojų susiva
žiavimas, vykęs Kaune 4 

Į j dienas, sąrišy su medicinos 
i ■ mokslo reikalais palietė ir 

j universiteto klausimą. Gy 
įdytojų suvažiavimas griež
tai nusistatė prieš katalikų 
bandymą pagauti universi
teto kūrimo reikalus i savo 
rankąs.

t

I 
!

Suv. Kalvarija. — Miesto 
ežerėly prigėrė kelios mer
ginos iš Dervinių dvaro. At
sitiko tai vidudieni, per at
laidus. Dervinių dvaro dar
bininkai grįždami iš atlaidų 
privažiavo arklių pasigirdy
ti. Arkliam šiek tiek paėjus, 
vežimas pasinėrė ir žuvo k«- 
’i žmonės. Išsigelbėjo tik 15 
netų vaikinas, mokėjęs ge- 
ai niaukti. .Jis išgelbėjęs da 

? skęstančiu. Kitos žuvo, 
nes niekas pašaliečių jieban-

Bešališkas.
("S.-d.”)

Redakcijos Atsakymai.
KokiusFrank Dement.

bonus ar šėrus tamsta esi 
pirkęs ir iš kokios bendro
vės? Iš tamstos raštelio mes 
nesuprantame.

K. Mecionis. — Jūsų ko
respondencijos apie Lietu
vos atstovo lankymąsi delei 
stokos vietoj netalpinsime.



h Tarybų Rusijos Gyvenimo.
KODĖL SOVIETŲ VAL
DŽIA GRAŽIN A KAPI

TALIZMĄ.
Kaip dabar išrodo Rusi

os gyvenimas? Ar tiesa, 
d komunistinė tvarka te- 

. i sugriuvo? Ar tiesa, kad 
. vrntų valdžia dabar grąži- 
:.a Rusijoj kapitalizmo sis
temą?

Į šituos klausimus labai 
-iškili ir bešališkai atsako 
Socialdemokrato” bendra- 

bis Kurmis. Jo straipsnis 
o 40 ir 41 ”Socialdemo- 
.o” numeriuose. Jis rašo 
i ką:
laip žinoma, šių metų pa- 

sari Tarybų valdžia po ib 
i ir sunkių patinimų, nuta- 

ė iš pamatų keisti savo eko- 
ominę politiką. Norėdama 
akelti žemės ūkį ir pagalios 

.-usilaukti duonos, nutarė 
pripažinti ūkininkus jų ga
minamųjų daiktų savinin
kais. Valdžia paskelbė, kad 
ji reikalausianti iš ūkininkų 
tik mokesčio visokiais ja
vais, o kas liks nuo mokesčio 
ūkininkai galį liuosai par
duoti.

Norėdama atgaivinti pra
monę, T. valdžia nutarė: pa
likti savo žinioj tik didžiuo
sius, gerai įrengtus ir da ne
sugriuvusius fabrikus, o vi
dutinius ir mažasias dirbtu
ves išnuomoti ar perduoti : 
privačias rankas. — bendri
jom. ar atskiriem asmenim, 
—kad vestų juose darbą ka
pitalistinio ūkio pamatais. 
Senoji Rusų Buržuazija dali
nai žuvo, dalinai išsiblaškė 
po Europą, dalinai apipešio
ta slankioja Rusų gyvenime 
patvoriais. Naujoji Rusų 
buržuazija, susikurusi ir iš
augusi po bolševikų sparnu, 
butų dabar greita stvertis 
bet kokio gešefto. bet bijosi 
- -pasirodyti, o čia Tarybų 
valdžia ims ir išskros. Pa 
galios atgaivinti pramone: 
Rusuose reikia dabar ne tik 
didelių kapitalų, bet ir maši
nų, visokio techniško įrengi
mo, reikia didelio pritirime 
•rganizuoti. Dabartiniuose 
'tisuose tų dalykų permaža 
t todėl Tarybų valdžia ėmė 
-'įloti užsienio kapitalistus 
mdėdama jiem visokių kon 
esiių ir palengvinimų, pasi 

žadėdama neliesianti nei jų 
■ei jų įmonių.

Įsileisti kapitalistus, duot' 
"em galimybės vėl sukurt 

• vesti kapitalistinį ūkį. vė 
-esti liuosą prekybą, ban- 
■’.s. tai reiškia griauti tą so 
' l'stinę tvarką, kurią ko 

■ ---ristai per tris metus ban 
' įdiegti Rusijoj. Toks T 

džios susivertimas dau- 
'iui komunistų atrodė at 

žadėjimu socializmo ir su 
ėlė jų tarpe nemažo pasi 
'viešinimo. Bet Tarybų vai 
žia nežiūrėjo ir nežiūri pa- 

'ipriešinimo. nes kitokio ke 
lio neberanda. Va keletas 
pavyzdžių iš tarybinio ūkio.

Aukso kasyklose Sibire 
caro laikais kasmet prikas 
davo vidutiniškai apie 420C 
pūdų aukso. Caro valdžia 
auksą kasė katorgininkai 
Bet pastarais prieš karę me
tais buvo susidariusios ii 
privačios kapitalistų kom
panijos auksui kasti. Tos 
kompanijos nepaprastai 
greitai tuko, nes aukso kasi
mas buvo vienas pelningiau
sių verslu.

Bolševikai parėmė kasyk
las visai įrengtas, mažai ka 
ro sunaikintas ir pradėję 
dirbti. Kokie rezultatai? 
šių metų valdžios praneši
mas sako, kad aukso kasyk
lose bedirba keletas šimtų 
kiniečių ir keli tūkstančiai 
šiaip iš visur surinktų žmo
nių. Ir prikasė per pirmąjį 
pusmetį... 43 pudus aukso. 
Darbas tiek nesiseka, kad 
laidžios įstaiga, kuri aukso 
kasimo prižiūri, ėmė laik
raščiuose prirodinėti, kad

socialistinei
nereikalin-

auksas, girdi, 
respublikai nei 
gas. Dėl tokių prirodymų 
komunistų tarpe kilo didelis 
pasipiktinimas.

Antra ūkio i 
lavintas upėse, 
marėse, 
rios juros, 
užversdavo Rusiją žuvim. 
Baltoji jura, sakysim, duo
davo apie pusantro mil. pū
dų per metus. Kai tą reikalą 
paėmė į savo rankas Tarybų 
valdžia, viskas kitaip atsi
vertė. Toj pačioj Baltijos ju
roj š. m. pirmąjį pusmetį 
nrigaudyta apie 43 tuks. pū
dų ir tų negalima pasiųsti 
toliau, nes trūksta statinių 
žuvim susudyti, trūksta pa
čios druskos.

Paimkim da susisiekimo 
padėtį. Dabar Tarybų val
džia skubinasi privežti į cen
trus kaimuose suimtas bul
ves. Skubinas tai padaryti 
prieš šalčius, nes pernai me
tais jau gana bulvių sušaldė. 
Nežiūrint didelio susirūpini
mo. gaus šaldyti ir šiais me
tais, nes nėra kiek reikiant 
vagonų. Valdžios laikraštis 
”Ekonomičeskaja žizn” pa
duoda tokiu žinių. Bulvėm 
Pervežti reikalinga mažiau- 
ia 60 tukst. vagonų pirmos 
-ųšies, gi yra jų vos 20 tuks. 
Ir jų skaičius vis mažėja. 
Metų pradžioj Tarybų Ru
sai turėję 437 tuks. vagonų; 
sugedusių 122 tukst.; varto
tinų vagonų prekėm vežti 
buvo 294 tukst. Liepos 1 d. 
;ų beliko 203 tukst. Per pu- 
-ę metų sumažėjo beveik vi- 
u trečdaliu. — nesuspėja 
įtaisyti.

Nevyksta darbas ir kitose 
ikio srityse. Galima sa
kyti, visur darbo padaroma 
telyginamai mažiau, kaip 
irieš karą, 
nas, bendrai imant, 
ledidėja, nežiūrint visų da* 
•omu pastangų. Tas ūkio iri- 
nas šaukte šaukia Tarybų 
•aidžiai, kad jo nebegalima 
aip vesti, kaip iki šiol. Tas 
ikio irimas ir privertė T. 
■aidžią trauktis atgal, prie 
-apitalistinio ūkio formų, 
ežiurint kad prieš tai labai 
iktai šiaušiasi komunistų 

partijos masės.
Naftos buvo Rusijoj gau- 

a pirmąjį 1915 m. pusmetį 
87 mil. pūdų. 1921 metais 
u o pačiu laiku tegauta 122 
iii. pūdų. Naftos gamini
mas svarbiausiam žibalo ra- 
one — Bakų vyksta prastai, 
saujų naftos šulinių visai 
ekasama, sugedusių netai- 
orna; imama tik tai, kas sa- 
•aime muša iš požemių. Va
dinasi, ir toje srityje bolše- 
ikų ūkis priklauso nuo die- 
o malonės!
Da prasčiau dedasi su an

gies kasimu. Prieš karą, 
akysim 1913 metais, per 
'usmeti anglies buvo pri
kasta 1.112 mil. pūdų. Gi 
920 metais tuo pačiu laiku 
ik 202 mil. pūdų ir 1921 m. 
ik 252 mil. pūdų. Tenka pri
durti, kad didelė iškastos 
.nglies dalis suvartojama 
'ia pat, kasyklų reikalam. 
Sakysim, Dono srity arti pu- 
ės anglies lieka vietoj. Kiek 

yra suirusios anglių kasyk- 
cs, matyt ir iš to, kad š. mė
li pavasarį dėl anglies sto
kos buvo sustoję geležinke- 
iai, artimiausia Dono sri
čiai. Kaž koks greitas komi
saras buvo net patiekęs su- 
nanymą gabenti Dono ba- 
'•einan anglį iš užsienio at
gaivinimui kasyklų darbo.

Nepajiegdama gauti kuro 
iš naftos ir anglių kasyklų, 
Tarybų valdžia metėsi Į miš
kus. Prieš karą Rusai tik 
■septintą reikalingo kuro daypu nepradėjo Rusuose jokio 

i imdavo iš miško malkomis, didesnio darbo.
920 metais malkų sukūren

ta iš trijų dalių dvi dali, gi 
1921 metais malkos pavada
vo keturias iš penkių dalis

sritis, — žuk- 
ežeruose ir 

Prieš karą kai ku- 
kaip Kaspijos, 
Rusiją

į rišo suvartoto kuro. Bet ir pramonę. Smulkiąją ir vi- 
| malkų gaminimas nedidėja, dutiniškąją ji taip pat per- 
1920 metais buvo paruošta leidžia į privačias rankas.' 

į malkų 5 mil. 282 tukst. kubi- Ji duoda vystytis liuosai 
nių sieksnių. 1921 metais prekybai; ji eina prie atgai- 
tuo pačiu laiku tėra paruoš- nnimo bankų ir kitokių kre
ta 3 mil. sieksnių.

Paminėtos ūkio sritys nė
ra ypatingai parinktos. Pa
imk pasiskaityt Tarybų val
džios laikraštį "Ėkonom. 
žizn,” ir iš kiekvieno jo pus
lapio kasdien šaukiama apie 
didžiausį tarybinio ūkio 
vargą, ir visose tos pačios 
nesisekimo priežastys. Dar
bininkai bėga iš darbų dėlto, 
kad neaprupinti duona, dra
bužiu. Kurie nebėga,—men
kai dirba, nes pailsę. Fabri
kai stoja dėl kuro stokos. 
Kurie dirba. — netikusiai ir 
brangiai dirba, 
taigos

■tratėjusios; dirba lėtai, ne- ti, kol padėtis paaiškės. Ir 
rangiai, nerodo reikalingos todėl bolševikų nauji bandy-j 
gyvos minties, neturi darbui niai vargiai galės prigyti 
reikalingo supratimo.

spekuliacijos

fe V

sieksnių. 1921 metais prekybai; ji eina prie atgai
vinimo bankų ir kitokių kre- 
dito įstaigii.

Diegdama kapitalistinę

L. Tolstojus.

Dėl Pinigų.
(Tąsa.)

Borisovičius.—Užtaigi tu turi taip daryt.

Į Jašnikas.—Ale jų dūšios... Kūną gali už
mušti, bet dusia nulekia pas Dievą.

Borisovičius.—Dusia! Kokia dūšia? Tai 
i yra bobų pasaka! Kaip ten nebuvo jokios 
dūšios, taip ji negalėjo niekur nulėkti.

Jašnikas.—Juk žmogus ne gyvulys...
Borisovičius.—Ne gyvulys! O ar tu ži-

1

isur darbo padaroma 
ramai mažiau, kaip

Ir darbo našu- 
visai

!

i rp » ’ — -------------- ------------------- 1 -------- I iviuo.------ai
i pTnoH La£ikltiaSvn nlit k?d Žmonės nesužhl0tlb DaiJk taiP’ kaiP nai kuo žmogus skiriasi nuo gyvulio, paukš- 
i žiūroj jai vadovauti. Per ją f's tau Silkau’ tai niekas nežinos. (Po• va- , žuvies ar vabalo? Visi jie tam pačiam 
eiti galų gale į socialistinį įant^^sD Žiūrėk, saulė jau leidžiasi, štai, pasaulyje atsiranda, gyvena, paskui miršta 
surėdvmą. iimk sltą šakotą buožę, ir eik. Dabar pats įr vjsu ju čia galas.

.Tolumo, ik? t0 griovio nu.° 5“ bu,si Jašnikas—Na, tai k«W gi kunigas sako, 
. .į- penki varstai. Pribuvęs tenai, uzsiglausk ųad po mirties mes gyvensime kitam pašau-

lai, kad ir jausdami kas v a- už medžių ir lauk nedarydamas jokio sla-
mėsio. Kaip piikljs mažiuos, bus jau prite- g0Sjos į pragara, ir tenai turės už blogus 
mus—šok prie vežimo, ir drožk buože per - - - - ■ - -
galvą!

(Jašnikas stovi kaip pastyręs. Paskui. 
, nei žo-

Valdžios įs- 'niu. Kol to tikrumo niekas ūžio netaręs, išeina. Uždanga nusileidžia.) ! 
kurios ukiui vado- šiandien nereiškia, kapitali-j į1

yra didelės, subiuro-’ štai bus linkę geriau palauk- ANTRAS AKTAS. PraSaras
kol padėtis paaiškės. Ir * Q m * i fra

lengviau kvailius valdyti?
i JaŠnika8.

, , ................................. . , žmogui numirus viskas numiršta, ir dusia?Jasnikas (baimingai prisiartina prie ka
pų ir klaupdamas persižegnoja).—Dieve, 
susimylėk ant manęs! Ir jus, palaimintos 
dvasios, atleiski’ man, savo užmušėjui. (Pa
silenkia prie kapo, paskui pašoka nusigan
dęs ir leidžiasi bėgti. Tuo tarpu iš krūmų 
iššoka Borisovičius ir nutveria jį už ran
kos. )

Borisovičius.—O ko tu čia valkiojiesi, 
kvaily? Ko tu čia atėjai nakties laiku? 
Atsakyk man, ir žiūrėk, kad sakytum tei
sybę !

Jašnikas (drebėdamas).—Aš... aš atėjau
atlankyt kapų užmuštųjų...

Bcrisovičius.—Ko tu čionai atėjai?
Jašnikas.—Atėjau persitikrinti, ar kas 

gali pasiekti tokį iširimo lepasirodys ir ar nepasakys, ar Dievas 
baus mane už tą piktadarystę, ar ne?

Borisovičius.—Tu esi tikras kvailys. Tu 
kitu atsitikimu komunistai nežinai kaip sulaikyt liežuvi. Tu jau įsple- 
geruoįu niekam neužleis sa- pėjai viską kokiai nors bobai ir tiki visiems 
*vo vietos. Kiekviena ■ giles- bobiškiems burtams. Tik tu klausyk 
nis pasikeitimas Rusų gvve-

■ybų valdžią f?vogaįva j kilpas. O! tu kvaily, tu kvaily!
Tu nesidžiaugi, kad viskas išėjo tavo nau- 

> liežuviu viską pa
gadint ir da mane į bėdą įtraukt. Kaip pa>- 

į kilpas, tai viską suversi ant manęs:

Ar tie komunistų bandy-; laikas, 
rr.ai pasiseks? Ar kapitalis-

' landą ant savo sprando ta
rybinės valdžios ranką, drįs 
dėti savo kapitalus ilges
niam laikui į tokį netikrą 
biznį? Dėtų jei tikėtų grei-, ; .
to komunistų valdžios žlugi- paima buožę, pavarto, atsidusta ir.

lyje; kad gerosios dusios eis į dangų, o blo-

Dabar Tarybų valdžia nu 
sitvėrė naujos politikos ūkio.1' 
srity, kaip aklas lazdos, ir ‘ 
jai deda visą savo viltį. ” 
rybų valdžia grįžta prie ka
pitalistinio ūkio, 
svarbiausias ūkio 
tarybinių Įstaigų

Ji atima 
sritis iš 

____ ____žinios ir
perduoda jas naujai kuria- komunistų 
mom bendrovėm—trustams. 
Tie trustai yra mišrios vals
tybiniai - kapitalistinės or
ganizacijos. Juose dalyvau
ja iš vienos pusės valdžia su 
savo fabrikais, kasyklomis, 
miškais ir kitokiu natūrali
niu turtu; iš kitos pusės 
traukiami dalyvauti kapita- 
’istai su savo pinigais. Trus
tai veda savo ūkį savaran
kiai; jie samdosi darbinin
kus. parūpina jiem maisto ir 
kitokių produktų. Jie pei
kusi jų pramonei reikalingą 
medžiagą ir gamina. Trus
tai parduoda savo dirbinius 
Rusijoj ar užsienin rinkos 
kainomis. Jie tik dalį savo 
iirbinių. išanksto sukalbė
tų, perleidžia pačiai valdžiai 
už tam tikrą atlyginimą. 
Trustų darbuotė yra bend
roj valdžios priežiūroj.

Tokiais trustais manoma 
apimti visas didisai Rusijos 
akis. Kaip kiekvienas Tary
bų valdžios sumanymas, 
■taip ir tie trustai diegiami 
dabar su nepaprastu karš
čiu ir greitumu, bet diegia
mi Centro valdžios įsaky
mu, pagal vienodą visiem 
kurpalį, vadinasi, biurokra
tiniu budu.

Jau yra keletas suorgani
zuotų trustų.

Visi žibalo šaltiniai Ru
suose. visos priemonės žiba
lu1’ imti, valyti, jį vežioti, 
atiduodami aliejaus trustui. 
Rusijos miškam kirsti, ap
dirbti ir užsienin vežti su
daromas trustas vardu 
"Sieverolies.”

Visa didžioji linų audimo 
ir verpimo 
Ižiujų fabrikų atiduota linų 
dirbimo trustui, kuris jau 
paleido 5 fabrikus, o kitus 
žada paleisti ne vėliau š. m. 
lapkričio mėnesio. Ruošia
mas trustas platinai ir ang
lim kasti, statyti mašinom, 
ir kitokie.

Galimas daiktas, kad kiek 
vėliau bus bandoma atiduoti 
trustui ir Rusijos gelžkeliai.

Be kuriamu trustu, Tarv- 
bu valdžia rūpinasi išdalinti Smiltys- 
užsienio 
eesijas. Pas mus nėra pa
kankamos medžiagos išaiš
kinti, kiek tokių koncesijų 
jau sutarta. Galima bendrai 
pasakyti, kad užsienio kapi-

ei

šok prie vežimo, ir drožk buože per savo d;lrbus sunkjai kentėtj Q juR jjs kal_ 

ba iš rašto, jis turbut žino...
I Borisovičius <sau).—O, kvailumas, kvai
lumas! Jis tiki į viską, ką tik kunigas pasa
ko! (Jašnikui i Argi tu to nesupranti, 

ANTRAS AKTAS PraS'aras lr klti tam panašus dalykai
Scena III i ‘'ra tarn- ka^ gudriems butų

Dalykas dedasi girioj. Matyt supilti du
ten. kur negalima varyti kapai.

” ; ir umu laiku
iebiai pasipelnyti.
Ar vystysis nauju keliu 

Ta- leidžiamas Rusų gyvenimas, 
ar bolševiku bandymas pa
siliks tik popieriniu projek
tu. kaip dešimčiai kitų. — ir 
vienu ir antru atsitikimu 

'_____viešpatavimui
! Rusuose gali grėsti didelis 
pavojus. Jei išsivystys vals
tybinis kapitalizmas, tai jis 
gali tiek sustiprinti bolševi
kam priešingas jėgas, kad 
kažin ar begalima bus jas 
suvaldv-ti. Jei dabartiniai 
bandymai pasirodys muilo 
burbulas, suvargęs Rusų 
ūkis dar labiau pakriks. Jis

■Tai sulvg tavo nuomonės,

laipsni, kad Tarybų valdžios 
susibankrutijimas taps ne- 
išvengiamas. Nei vienu, nei

visų 
ms pasikeitimas Kiršų gyye- 1a c HUpIepslų, o tu pamatysi, kaip tu įkiši 
nime stums flarv bų vąldžią f?vo gajva j kįiDas. 
prie griežtų žingsnių ir net ® “ * .
prie avantiūrų. Šių metų ba-. . . p ..
das Rusuose ne tik sužadino nori kvailu savo
reakcijos viltis ir suragino

i jos veiklumą, bet ir pačius tekši
i bolševikus padarė karinges- pagundžiau tave, aš pamokinau ir pri- 
niais. Jeigu dar pasunkėtų 
vidujinė Rusų padėtis. Ta
rybų valdžia tam tikrais at
sitikimais gal nevengtų net 
naujo 
trauktų savos visuomenės 
domę nuo vidujinių vargų, j

Tuo tarpu Rusų - Lenkų 
susirėmimas suslugo ir lai-

. kinai baigtas. Tuojau karo 
nebus. Žiemos karas nevilio
ja net karščiausius peštu
kus. Bet ar bus ramus ir 
ateinantis pavasaris, —tai 
sunku butų tvirtinti.

Kurmis.

o'

Borisovičius.—Kas syki mirė, tas dau- 
giau jau negyvena. Jei kas tvirtina, kad 
numirę žmonės gyvena iš naujo, tai tegul 
jis man tatai parodo.

Jašnikas.—Man rodos, jog negalimas 
daiktas, kad žmogaus dūšia mirtų kartu su 
kimu.... Juk Viešpats teis mus visus po mir
ties. Jis ir man nuspręs bausmę. Ir dėlto 
aš bijau. Man rodos kad Dievas prakeiks 
mane ir nustums i amžinas pragaro kan
čias.

Borisovičius < pašiepiančiai i.—Dieve, Die
ve!... 0 ką tu žinai apie Dievą? Ar jis yra 
kur nors ant žemės? Aš jau klausiau tavęs 
ir vėl noriu paklausti: ar tu matei jį kada 
nors savo akimis? Jei matei, tai parodyk ir 
man, abu pasižiurėsim.

Jašnikas.—Mokyti žmonės apie jį kalba, 
o ką aš, prasčiokas, vargo žmogelis!... Aš 
tik klausau, kaip mokslo vyrai aiškina tam
suoliams apie Dievą, dangų ir pragarą.

Borisovičius. -Tai yra bobų kalbos. Nie
kas Dievo nėra matęs ir nėra su juom kal
bėjęs. O tas faktas, kad niekas nėra io 
matęs, parodo, kad niekas jo nežino. Tur
čiai Dievo visai nepaiso. .Jie nepaiso nei 
dangaus, nei velnio, nei pragaro, bet pras
čiokams nenori to pasakyti.

Jašnikas.—Bet jei nebūtų Dievo, tai kas
spyriau tą piktadarystę atlikti... O, jus ap pasauli sutvėręs^
•.eiktini vergai! Jus visi tokie; jus vis at- “ . ’ _

• i ui - ‘ i-o Borisovičius.—Kas sutvėrė pasauli ? Pa-simokat blogu uz gerą... Na, ir pasakyk. Ką , v . u t - n Z - -i »ūmais net y u .ji-ic Paulis y įsados buvo. O, Jasmke, Jasnike!’nknrn hpf tik tnn ati- tu matei ant to kapo, kad taip bėgai, it akis . ’ _ • • E , . . ta-jo karo, oet uk tuo au u 1 Ar tau rodos, kad tie žmones visi tiki i Die-
i - -i rz + vą. ką tave mokina tikėti? Oi ne. Jie visaiJasnikas.—Kuomet prisiartinau prie uz- • a . u x i -•

Ivonai kitaip apie tai mano, bet ka jie mano, tai muštuju, man nasirode jų paveikslai, lygiai ’ .. • , x u\
, . ' - -1,-1 • x ‘ tau Jie nepasako, nes jie non, kad tu butumickie paveikslai, kaip as mačiau juos gyvus .. J..... ~

vrieš pat užmušima * Aš nusigandau jų ir ,r sunkia, dirbtum. Dėlto
nejučiomis sukniubau ant jų kapo. Akise J,e ir Įstatymus tau parašę, kurių patjs 
patemo, širdis pradėjo plakti didesniu grei- neP1. °- .
lumu ir aš neturėjau jėgų atsistoti ant ko- Jasnikas.-bulyg tavo kalbos, tai Pasku- 

i jų. Kas su manim ] 
suprasti: mano akise pasirodė krūva pini- . 
gų, arklys pakinkytas su naujom plėškėm,

'* ir mano galvon atėjo šita mintis: jei aš ne- 
s bučiau juos užmušęs, aš nebūčiau turėjęs nė ’ 

’ mėlyno žipono, nei arklio su vežimu, nei 
; Vasios nebūčiau niekad matęs.

,I Po tos, atėjo priešinga mintis: bet ar ne
būtų gi buvę geriau, jei bučiau buvęs šian
dien vargšu ir ganęs kiaules? Tuomet są
žinė manęs nekankintų, o dabar ji mane 
slegia prie žemės kaip koks akmuo. O tai 
pakelti juk daug sunkiau, negu didžiausį

■ vargą...
| Paskui vėl nauja mintis: taip, aš turiu 
dabar pinigų ir tie pinigai patįs savaimi 

1 jau didinas. Kur aš juos gavau, žmonės ne-

SMEGO ŽVAIGŽDUTĖS
Krinta gražios žvaigždutės.
Puošia žemelę baltai.

pramonė. 17 di- Tyliai, malonios, mažutės
Krinta gražios žvaigždutė:

Prisnigtos medžių šakutės 
vos sulinguoja lėtai.

Krinta gražios žvaigždutės
Puošia žemelę baltai...

Juozas žengė.
(”L. Uk”)

pasidarė, aš negalėjau tiniojo Teismo irę nebus?
_ ’ Borisovičius.—Žinoma, kad nebus. Kas

- ir ką galės teisti, kuomet visi bus numirę?
- - - - - ' Jašnikas nežinodamas ką atsakyt, patrau-

- - -• - ko pečiais.) Tu, Jašnike, bijaisi blogų dar-
į bų, bet kodėl jie yra blogi, tu to nežinai. Vil

ias sudrasko avį, katė paplauna pelę. Taigi, 
ar tie darbai yra blogi, ar ne? Jei taip, tai 
tie žvėrįs irgi turėtų stoti prieš Dievo teis
mą. Kaip tau rodos?

Jašnikas.—Aš nežinau.
Borisovičius.—Na, tai pasiklausyk ką aš 

tau pasakysiu. Vilko Dievas negali šaukti 
atsakomybėn. Nes jei vilkui reikėtų stoti 
prieš teismą, tai jis pasakytų taip: ”Aš no
rėjau ėsti, todėl ir sudraskiau avį. Jei tas 
darbas negeras, tai kodelgi Dievas nesutvė
rė manęs tokiu, kad galėčiau maitintis žole. 
Aš esu sutvertas taip kad be mėsos negaliu 
gyvent. Jei nebūčiau avį suėdęs, tai pats 
bučiau pastipęs.”

Jeigu tavęs Dievas paklaustų, ”kam už
mušei pirklį?” tu jam atsakytum taip: ”0 
kamgi Dievas sutvėrė mane ubagu ? Jei ne
būčiau buvęs ubagu, nebūtų reikėję man tą 

i pirklį žudyti. Aš mačiau, kaip kiti žmonės 
apsiveda ir linksmai gyvena, todėl ir man 
norėjosi apšivesti; bet gauti merginą ir ap- 

kysiu: kvailys esi! Visi tie dalykai* ką tu »ivesti len&ya b'k tam> kas turtingas; aš gi 
i čia matei ir girdėjai, tai veikmė kvailų tavo buvau vargšas ir vien dėlto, kad aš neturė- 

> smegenų! Ar gi tu iš tiesų tiki tam, kad už-' Jau Pini£U» merginos tėvas neleido jos už 
įmuštieji šnekasi su Dievu?... Kaip jie gali Liall§s- Kam-gi, o Viešpatie, sutvėrei mane 
šnekėtis, kuomet tu jiems galvas suskaldei, tokiu ubagu ir davei noro gerai gyventi? 

' kuomet jų liežuviai jau sustingę? ! (Toliaus bus).

PAMAREIVIŲ AIDAS.
Marių bangos, aukso putos., žino ir niekad nežinos. Bet Dievas viską ži- 

laisvės šypsena...
kapitalistam kon- Karštą vėją tik pajutęs,

Tari—naktis ir diena —

šičia naktį žvaigždės dega, 
šičia mėnesio juokai, 
Vandenynų šeimos klega, 

talistai tik tuomet drįsta šičia pievos ir laukai.... 
kelti koją į Tarybų Rusus, 
kai turi pažadėtą stiprią sa
vo valdžios paramą. Iki šiol 
bene drąsiausiais pasirodė 
vokiečiai, bet ir jie tuo tar-

Dieną tyrlaukiai pašėlę 
Jurą lieja su dangum, 
Karščio vėjas pasikėlęs, 
Meilę siulina bangoms...

Čia mes slankiosim šišėliais 
Palei plaukiančias valtis,Per trustus ir su užsienio 

kapitalistų pagalba Tarybų Iki tol, kol marių sielą 
valdžia nori sutvarkyti ir iš- Neprislėgs mirties naktis... 
vystyti Rusuose didžiąją Juozas Tysliava.

; no ir nubaus mane už tai. Ir aš Įsivaizdi- 
piau, jog iš kapo šaukia balsas: ”Viešpatie, 
■nubausk musų užmušėją!” O kitas balsas 
• rodos, iš kur-tai atsiliepė: ”Taip aš nubau- 
i siu jį po 40 metų!” Ir pasirodė, kad iš kapo 
! keliasi du kūnai, ir rankas ištiesę siekia 
į prie manęs. Aš ir nejutau, kaip atsiliešiau 
nuo kapo ir leidausi bėgti. Man rodėsi, kad 

! paskui manęs Kas tai vejasi.
Borisovičius.—Kvailys! Ir da sykį pasa

kysiu: kvailys esi!

1%
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"KELEIVIS”
GUUAUS1S DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTIS
PRENUMERATOS KAINA 

Amerikoje:
Metams .....................
Pusei metu ..................

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

piant j Redakciją, rašykit šitok; 
adresą:

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

lybė. Ypač organizavimosi 
reikalas paaiškėjo musų 
miestelio kurpiams. Mat ne
senai Plungėje atsidarė ava-. 
linės krautuvė, kuri parda
vinėja magazino darbo ava
linę ir tuom atima darbą 
vietos kurpiam. Rupinama-

I

I

33. Sutrauka smulkesnių mū
šių.

34. Plebiscitas ir jo nenusise- 
kimas.

VIII.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Prancūzų kolonija Klaipė-

Pajieškau Matjošiaus Bagdono i 
Vilkaviškio apskr., Keturvalakių pa
rapijos, Valavičių kaimo. Prašau at
sisaukt ant šio adreso: (46)

Petras Lazauckas 
IVanamie. Pa.

Visokios žinios.
BOSTOMETIS BEMAŽKO 

NEŽUVO MAINE’O 
GIRIOSE.

Arthur Parker, kuris bu
vo andai išvažiavęs iš Bos
tono Į Maine’o girias me
džioti, dabar sugrįžęs pasa
koja šiurpulingų atsitikimų. 
Vieną dieną jis nuėjęs vie
nas apie 6 mylias nuo kem
pės girios gilumon, tuo tar
pu prisnigo apie pėdą snie
go ir grįždamas jis taip pa
vargęs, ‘ kad nutaręs per
plaukti valtyje skersai eže
rą, kurį kitaip jam butų rei
kėję apeiti aplinkui. Bai
giant irtis prie kito krašto, 
pakilęs smarkus vėjas ir ap
vertęs jo valtį. Jis Įpuolęs Į 
vandenį, ant kurio jau ledas 
buvo pradėjęs šalti. Šitoj ne
laimėj jis pametęs savo ka
rabiną ir paleidęs irklą. Ap
sikabinęs valtį jis šiaip-taip 
išplaukęs prie krašto, bet 
išlipus iš vandens, sušalo jo 
drapanos ir jis pats taip 
peršalo, taip nuvargo, kad 
nukrito nuo kojų ir šliaužte 
turėjo šliaužti. Pagalios ap
alpo ir be žado sukniubo Į 
sniegą. JĮ rado pareidamas 
namo vienas jo draugų ir 
pasišaukęs iš kempės dau
giau žmonių, parnešė kem
pėm Tenai ji atgaivino, bet 
dabar jis turi nušalusius 
rankų ir koių pirštus.

si Įkurti profesinę kurpiu d°L.
___  i___ _• n.. .„.t—• visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

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

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 

j $1.00. Apdaryta auksuotais 
, audeklo viršais — $1.50.

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

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

sąjungą, kuri suburtų musų 
■pajėgas. Tik vargas, kad' ne
turime Įstatų.

Prastuokėlis.

Raseinių padangė. Musų 
žmonės, ypač biednuomenė, 
tik dabar suprato kokią 
klaidą padarė balsuodama 
rinkimuose Į Seimą už krik, 
tiem. Dauguma tuomet pa
tikėjo, kad greit gausime 
žemės ir laisvės, bet ne taip 
išėjo. Musų reikalas bent 
dabar nebūti palaidom. Rei
kia organizuotis ir ruoštis 
tolimesnėn kovon už savo 
reikalus, tik tuomet mes ži
nosime už ką balsuoti ir ko
kius žmones rinkti.

Nuskaustasis.
(”S.-d”)

FAKTAI APIE LIETUVĄ

Pajieakau Kazimiero Lapelio, 42 m , 
daug kalba ir moka meluot, nykščio 
valas kairės rankos nukirsta^; paeinu 
iš Tetervinų k:urao, Pasvalio parup., 
Kauno gub. 1915 m. išėjo i darbų ir 
negrįžo. Kas tokį vyra patėmys ir 
praneš teisingai, skiriu $10 atiygini- 
>no. (46)

Kastancija Lapieniėne 
1610 VVashburn st., Scranton, l’a.

Pajieškau Juozo Puikaus, Kauno 
gub., Šiaulių apskr., Raišbalių salos; 
meldžiu atsišaukti.

Jonas Railzes
621 (jreen st., Chester, Pu.

Pajieškau Aleksandro Gavėno, gy
venančio Suvienytose Valstijose. Tu 
riu svarbius laiškus nuo jo giminie
čio Jono Rudoko, Kali.iečių kaimo, 
Svėdasų valsčiaus. Rokiškio apskri
čio. Meldžiu atsišaukti arba žinantie
ji prisiųskite jo antrašą, už ką busiu 
labai dėkingas. (47)

J. Gimbutis
1606 So. Halsted st., Chicago, Ii1.

Pajieškau savo brolio Motiejaus 
Macevičiaus ir jo sunaus Motiejaus, 
paeina iš Kauno vedybos, Kuršėnų 
miesto. Malonėkite atsišaukti arba 
žinantieji apie juos pranešti šiuo ad
resu: (47)

Stanislava Kirkutienė
20 VValling st., Providence, R. 1-

RADO GIRIOJ LAVONĄ.
Netoli Worcesterio me

džiotojai rado girioje neži
nomo žmogaus lavoną. Iš la
vono pozicijos išrodo, kad 
žmogus zbuvo atsigulęs po 
medžiu miegot. Po galva bu
vo sulenktas jo ploščius ir 
netoli jo gulėjo skrybėlė. Jis 
mirė, matyt, jau senai, nes 
jau pusėtinai lapais apkri
tęs.

C

Iš Lietuvos.
Lazdijai. Buvo ir pas mus 

atsilankė ministeriai. Skun
dėsi darbininkai, kad varžo
mos prof. sąjungos. Skundė
si ūkininkai, kad sunkios 
rekvizicijos. Skundėsi labai 
daug. Buvo nurodyta 
musų kraštas rūgsta degti
nėje, 
lų. — mat turime 12 karče
mų ir tik 3 mokyklas. Bet 
ką gi padės tie skundai, jei 
mes patys nesigriebsime or
ganizacijos darbo. Kurkime 
nors nedideles, bet tik savo 
darbininkų organizacijas.

Pas mus buvo surengta 
rinkliava badaujančiai Ru
sijai, — aukos plaukė gana 
gerai.

, kad

kad stingame mokvk-

Vargo Pele.

Joniškis (Šiaulių aps.). 
Nesenai pas mus buvo tėvų 
susirinkimas. Per susirinki
mą krikš. dem. prirodinėjo, 
kad reikia pašalinti iš mo
kyklų visus vaikus bedie
vius, — jie, girdi, gali už
krėsti bedievybės liga visus 
kitus. Karščio pagauti krik
ščionys skelbia kryžių ka
rus bedieviams. Gi ištikrujų 
visas tas lermas eina iš kle
bonėlių pilvo. — tėveliai bi
josi neteksią žmonėse Įtakos 
ir gausia diržą sutraukti.

Žvirblis.

Plungė. Pastaraisiais lai
kais ir mus darbininkų tar
pe pradeda rastis noro orga
nizuotis. nes gerai visi nusi
mano, kad vienybėje — ga-

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą ?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
ti su Sovietų Rusija?
. Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

Čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas 
veikalas apima visą laikotarpi 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius! 
ir valsčius, jos rubežius ir visas 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda 
sekamu skyrių:

I.
1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m

Svarbas Pranešimas.
Ikišiol nebuvo tinkamos gali

mybės persiuntinėt daiktus Lie
tuvon, lietuviškų firmų nebuvo, 
o svetimtaučiai, nežinodami Eu
ropos ir Lietuvos susisiekimo są
lygų, nežinojo kaip ir iš kurio

i galo pradėti. Bet Amerikos lie
tuviams nuo senai reikėjo toki 
Įstaiga turėti, nes kiekvienas 
amerikietis turi Lietuvoje savo 
giminių, kurias norėtų apdova
noti šiuo tuo, arba ir savus daik
tus išsiųsti pirm iškeliausiant 
Lietuvon, arba ir parsitraukti 
daiktų ir prekių iš Lietuvos.

Tokią Įstaigą jau turime. — 
tai yra Lithuanian - Anierican 
Transfer Company, 428 West 
29-th St. New York, N. Y. Jo
je priklauso New Yorko Lietu
viai, turinti gerą ryšių su Lie
tuva ir galinti per savo žmones 
pristatyti siuntinius Lietuvoje. 
Visi Lietuvių Transfero Kompa
nijos siuntiniai yra apdraudžia
mi Amerikos Insurance Kompa
nijų iki pat Lietuvos rubežių, o 
iJetuvoje yra apdraudžiami Vo
kiečių Kompanijose.

iš

•z •
3. Praloto Antanavičiaus ap

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

4. Caro valdžia griųva.
II.

5. Klerikalai ruošia monarchi
ją Lietuvoje.

6. Vyskupo Karevičiaus kelio
nė pas Ludendorfą.

7. Karevičiaus išdavystę re
mia visi kunigai.

8. Klerikalai kviečia von Ura
chą ant Lietuvos sosto.

9. Mokina Urachą "Tėve Mu
sų."

10. Vokietijos revoliucija iš
blaško klerikalų pienus.

III.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.

IV. •

Taigi dabar Amerikiečiai ga
li drąsiai siųsti Lietuvon ką tik 
nori: drabužius ii1 kitokias dova
nas. Jei kas važuoja Lietuvon 
ir nori parsigabenti žemei dirbti 
Traktori ar šiaip kokių mašinų, 
mes prisiusime iki vietai; arba 
nori parsivežti automobilių (ge
riausiai Forduką)—mes persiu
sime; arba nori be jokio riziko 
pervežti savo bagažą,—mes per
siusime: gali sau keliauti be bai
mės, o savo daigtus rasi Eydt- 
kunuose ar Liepojuje.

Klauskite informacijų ir są
lygų, rašydami šiuo adresu:

LITHUANIAN-AMERICAN 
TRANSFER CO.

428 Wcst 29-th St., 
NEW YORK, N. Y.

P.S. — Reikalaujame agentų, 
—atsiliepkite, geros sąlygos.

EXTRA!
Lietuviški Kalendoriai, labai dai 

: lųs, tik 25c.; už 4—§1. Jums vie- 
įnas dykai. Prisiųsk markę, gau-

13. Lietuva apskelbta respub- si kataliogą. .J. Yerusevičius.
bka. j Box 68, l>awrence, Mass.

14. Laikinoji Lietuvos konsti
tucija.

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

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.

re-

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

leisti Įstatymai.
22. žemės reformos Įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.

iš

VII.
25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 
Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos

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

Kauno.
30. Prusa lietuviai ateina Lie

tuvai Į pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

šiltintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.

Aš, Juozas Nevecka, pajieškau sa
vo švogerio Antano Stasiukonio. 
Pirmiau jis gyveno Neįtark, N. J., 
dabar nežinau kur jis randasi, 
tižiu atsišaukti arba kas apie jį 
man pranešti.

Joe Nevecka
Box 631, Daisytown, Pa.

Aš, Jonas Gumauskas, pajieškau 
savo brolio Simo Gumausko, 35 me
tai Amerikoj, 2o metų atgal aplei
do Baltimorę. Jis yra 6 pėdų augščio, 
paeina iš Krokelaukio parapijos. Kal
varijos apskričio, Suvalkų rėdybos. 
Kas apie jį žinot, malonėkite praneš
ti. (47)

■Jonas Gumauskas
825 E. Eager st., Baltimore, Md.

Pajieškau Wilimo Kiroliaus ir se
selės Julijonos Kirolienės. 1914 me
tais buvo mieste Providence, R. I. Aš 
esu Jonas Stasionis, Lietuvos karei
vis. pirmas iš pastojusių Lietuvos ka- 
riumenėn apgynimui savo šalies nuo 
priešų. Meldžiu atsišaukti arba kas 
»ie juos žinot, praneškite man šiuo 

adresu:
2 t>ėst- DLK Algirdo pulk. Ūkės sk., 

Jonas Stasionis, Lithuania

APSIVEDIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

>rba našlės, nuo 25 iki 35 metų, Jais- 
.-ų pažiūru. Aš esu 35 metų našlys, 
uriu du vaiku, kuriuodu lanko mo- 
;ykia. Su pirmu laišku meldžiu pri
dusti paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai ir paveikslą ant pareikala
vimo sugražinsiu. Platesniu žinių su- 
eiksiu laiškais. Vyrus meldžiu nera- 

širtėti. A. J. L. (46)
2019 N. 17 st., Spnngfield, Iii.

Pajieškau gyvenimui draugės, mer
ginos arba našlės, nuo 21 iki 3-5 metų; 
-su 25 metu vaikįnas, amatninkas. 
Kori, myli gražų šeimynos gyvenimą 
malones atsišaukti laišku. (16) 

J. R..
243 So. 4-th st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės tarpe 20 ir 30 metų. Aš 
tsu 29 metų vaikinas, pinigų turiu 
,'1,000. Norinčios apsivesti atsišauktt 
jrisiųsdamos ir savo paveikslus.

Joe Bartašius 
Comstock Park, Mich.

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

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

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

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

PARDAVIMAI

CENTRAI. BROOKLYN, N. Y. 
LIETUVIŲ ŽINIAI.

Kam reikia pigia kaina gei-ų marš
kinių — apatinių ir viršutinių, kal- 
ir'erių, naktaizų, pančiakų. kepurių, 
taipgi 14K. auksinių žiedų, lenciu- 
geiių. britvų, gerų lenktinių peiliukų, 
žirklių, visokio turinio knygų, kaip 
tai: sapnininkų, istorijų, elemento
rių. vadovėlių, maldaknygių — atei
kite pas mane. Taipgi galite gauti 
pas mane kožnos savaitės laikraščius: 
"Keleivį”, "Laisvę", ir "Amerikos 
Lietuvi", šiais metais turėsiu ir ka
lendorių knygų 1922. Taigi su visais 
reikalais meldžiu kreiptis šiuo adre
su: (48)

NAPOLEONAS LEITA
56 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
DIRBTUVE

Su visomis mašinomis ir trankiais. 
Mašinos Champion Co. Goodyear Stit- 
her mašina, Universa1 Finisher 50. 

Daug tavoro visokio, parduodu pi
giai. Geriausioj vietoj mieste. (46) 

GOODYEAR and McKAY
Shoe Repairing Shop

189 E. Merrimack st.. Lomei!, Mass.

PARSIDUODA HARDVVARE. PAIN- 
TŲ IR STL'BOS FORNIŠIŲ KRAU

TUVE SU NAMU.
Viskas pirmos klesos padčjim''. 

Biznio padaroma už pinigus, ne ant 
bargo nuo $700.00 iki $1,000.00 kas 
sąvaitė. Vieta biznio sekcijoj, tarpe 
lietuvių, rusų, lenkų ir amerikonų. 
Namo kaina $13,000. biznio kaina su 
•■a voro $10,000. Perkant kartu par
duosiu už $19,000. Norintieji pirkt 
kreipkitės prie savininko šiuo adresu- 

S. BISH
3140 Richmond st., Philadelphia, Pa.

Pajieškojimai
Aš, Kazimieras Augė, pajieškau 

savo pusbrolių Fe’ikso Ganeo ir Vin
cento Augės, Šiaulių valsčiaus, Bridų 
sodžiaus. Tutiu prie jų svarbų reika
lų iš Lietuvos. Kas apie juos žinote, 
meldžiu duoti man žinią. (46)

K. Augė
2104 Trowbridge st.,

Hamtramck, Mich.

Aš, Antanas 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. Chcrry st.., Shenandoah, Pa.

LDLD. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI:

J. S. Prusalaitis, pirmininkas
943 Bank S t., Waterburv. Ccnn.

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

Bingfhamton, N. Y.
K. Liutkus, iždininkas

Great Neck L. I., N. Y.

!

t

lel. Hayu:; iket 4154
Gyvenimo ’i'el.: Cambridi'i- 6993.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 (ANAI. ST.. BOSTON. 
Room 215 ir 2i6.

gali gauti 
deimnn- 

pu-

f

Progress Shoe Mfg. Korp

DAINOS*
Išėjo mujos muzikos apie 60 
įvairių dailiu, taipgi pianui ir 
smuikai; jų tarpe ir lietuviški 
šokiai: Suktinis, Kiumpakojis, 
Noriu miego, Kriputis ir kiti. 
Tas leidinys tai "Penkių Metų 
Kanklės. Kaina pažeminta lig 
Naujų Metų. Kaina knygos, 
minkštais apdarais — 4 dol.; 
kaina knygos kietais, rūbo, ap
darais — 5 dol. Pasiųsk drau
gams Lietuvon. Adresas:

M. PETRAUSKAS
769 Froadviay,

SO. BOSTON, MASS.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Nuo dusulio, krutinės sunkumu ir 

nuo plaučių puvimo išgydau ir tuos, 
kurių daktarai neišgydo. Tris moters 
jau apsaugojau ant visados nuo sun
kios ligos. Kokių patarimų norite, 
kreiptis šiuo adresu: M. L. K. S. J.

1311 Broaduay, N. W.
Grand Rupius, Mich. , 

------------------------------------------------------j 

Paskutinė Proga!
DABAR ARBA NIEKADOS!

Y i-a proga įsigyti knygą lietuvių 
1 alboj po vardu "TIESUS KELIAS 
PRIE TURTO."

Šita knyga parodo, kaip su keletu 
dolerių galima pradėti savo biznį ir 
tapti laimingu. Ji išaiškina suvirs 20- 
šakų visokio išdirbinio.

Šita knyga pilnai parodo, kaip pa
dalyti ketčupą, syrupą, kavą, muilą, 
lazurką. amonija, gyduoles ir daug 
kitų visokių išdirbysčių.

Ji taipgi parodo, kur 
jerkti žiedus, laikrodėlius,
tus ir kitus brangius daiktus u 
sę kainos.

Šita knyga kaštuoja tiktai 
doleris su prisiuntimu. Taigi

vienas 
rašyk 

tuoj dabar reikalaudamas tos knygos. 
Pinigus meldžiu siųsti money orderi 
arbt dolerį laiške.

Knygų pardavėjai ir agentai, labai 
svarbi propozicija dėl jūsų. Rašykit 
| : eitai. (52)

VVALTER YURKEVICH
3842 So. Union avė., Dept. K., 

Chicago, 111.

PATARMES 
MERGINOMS

Suteik savo dantims per
liuką baltumą šveisda
mas juos nuolatos su 
UOLGATE’S.APIE LYTIES 

DALYKUS.
Parašė M. H. Saiigerienė

Knyga papuošta tani tikrai , 
paveikslais. Išleido F .j. Stro- 
pienė, pridėdama naudingų pa. 
tarinių ir moterims.

Kurios <la šitos knygos netu
rit, tuojaus užsisakykit. Ji kai
nuoja $1.00. Pinigus galima at
siųsti per money orderi, arba 
įdėjus popierinį dolerį į laišku. 
Adresuokit taip: (52)

MRS V. RADAVICH
506 N. Eihvood Avė 

BALTIMORE

PARDUODA

Dėl informacijų apie išlygas ir kainas kreipkitės:

PROGRESS SHOE MFG. CO
88-92 Spark St Brockton, Mass

Didžiausia ir geriausia PROGA norintiems eiti i ČEVEKYKU 
BIZNĮ. Dabar yra pats geriausias laikas eiti Į tokį bizni, nes 
žiemai atėjus visi perka naujus čeverykus.

Visas Savo KRAUTUVES

Krautuvės parsiduoda po vieną arba visos sykiu (galite suda
ryt korporaciją). Taipgi galite paimti tuščią vietą <lel krautu
vės bile mieste ir Progress Shoe Mfg. Ko. prigelbės Jums Įreng
ti ir atidaryti formališką Progress Shoe Išdirbystės Agentūrą 
(skyrių). Progress Shoe Mfg. Korp. nori turėti savo Išdirbys
tės Agentūrą kiekvienoj lietuvių kolonijoj. Tuo tikslu mes da
rome pradžią, pirma parduodam? tas krautuves, kurios yra ati
darytos ir daro bizni. Agentūros Korporacija yra geriau, negu 
nuosavos krautuvės, todėl, kad jųjų priežiūra Korp. nieko nekai
nuoja.

Krautuvės yra sekančiose
WORCESTER, MASS.. ant 
NEW BRITAIN. CONN, 401 

NEW HAVEN, CONN., 
PROVIDENCE, R. I.. 
ELIZABETHPORT, N. J. 
BALTIMORE. MD.,

m ‘estuose:
M Ilbury Street;
M tin Street;
Grand Avenue;

19 )9 W. Minister St., Olnytille sq 
., 217 First Street;

702VVest Baltimore Street.

20 ATVIRUČIŲ UŽ 50c.
Komiškos atvirutės iš kares Ameri

kos ir Vokiečių Francijoj ir ’.OO cir- 
kuliorių visokių firmų formules pro
pozicijos. Norintiems užsidėt manu
faktūrą prisiusim koznąm dykai. Pi 
nigus galit siųst pašto ženkleliais.

Peter Nažarow
P. O. Box 118, Gardner, Mass.

RUIMAS UŽ DYKA
Dėl moters; gali gyvent dvi arba 

tris kartu. Atsišaukite laišku. (46) 
Joe Stumbris

1639 Hastings st., Chicago, III.

SENIAUSIA 
flOfiMrfl 
VIENYBE

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

S_B 5
"VIENYBĖ” 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

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

juokų skyrių 

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

Pirkite "Vienybės” Ben
drovės serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas šėras §10.
SS ■ « •

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.
vi-

Reikalaukite platesnių in
formacijų apie viską, ra
šykite mums laiškus, rei
kalaukite musą piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITflUflNIAN 
VIENYBE PUBL.Ga.
193 Grand St. vv 
Brooklyn, N. Y.

Kur vienybė, 
Ten galybė.
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Traukinyje.
Konduktorius į pasažie- 

rių:— šitam vagone nevalia 
rūkyt, štai parašas ant sie
nos.

Pasažieris:— Atsiprašau, 
kuomet Įėjau į vagoną, tai 
jame buvo tiek daug durnų, 
kad nei parašo neįžiūrėjau.

Svirplys.

Bene butu geriau.

O jei duos, bus gerai, 
Jei neduos, da geriau, 
Linksma mano širdužėlė 
Ir be tos arielkos.

(Iš "L. U. K.”)

KELEIVIS

Jis daugiau nerinks.
—Na, už ką balsuosim? 

Ką šįmet rinksim?
—Aš jau daugiau nebe- 

rinksiu. Vieną sykį rinkau, 
nepavyko, to ir užtenka.

—Kada tai buvo?
—Penki metai atgal, kuo

met apsirinkau sau pačią.

Verbliudas gali S dienas ne
ėdęs dirbti.

—Ar žinai, 
sako parėjęs 
vyras — profesorius 
pasakojo, 
gali 8 dienas neėdęs ir negė
ręs dirbti...

—Tai niekis
jam piktomis 
Įėjusi žmona. — 
kitą toki sutvėrimą, kuris 
gali astuonias dienas gerti 
nedirbės.

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA

žmonele. — 
pusgirtis 
s man 

kad verbliudas

1 • — atsakė 
akimis dirste- 

Aš pažįstų 
kuri

Nesusipratimas.
Mieste B. parapija turtin

ga. todėl prabaščius ir vika
ras turi atskirus namus.

Prabaščius paliepė vika
rui nedėlioj pasakyt pamok
slą. Bet ant nelaimės vika
rui po linksmo pasisvečiavi
mo sutino gerklė ir iš tos 
priežasties jisai visai užki
mo. Nedėlios rytą vikaras 
atsikėlė anksti ir matyda
mas. kad negalės sakyti pa
moksle, nuėjo i kleboniją iš- 
anksto apie tai pranešti 
prabaščiui. Patraukus skam 
būti išėjo gaspadinė. Vika
ras pašnabždomis (nes gar
siai kalbėti negalėjo) jai 
sako:

—Ar prabaščius namie?
—Nėra... Eikš, 

mano kambarį - 
si akia. pratarė gaspadinė.

i
j

kunigėli, Į
pamerku-

Gera kalbėtoja.
-Jonas:— Ar buvai vakar 

ant Petrikienės prakalbų?
Jurgis:— Ne. U ką ji kal

bėjo?
Jonas:— Kad kalbėjo, tai 

kalbėjo, net dabar ausyse 
ūžia. O tai garsi kalbėtoja!

Jurgis:— Vis tik ji nėra 
tokia garsi, kai mano boba. 
Kartais manoji kai pradeda 
man prakalbą sakyt, tai net 
sienos dreba. Už penkių blo
kų gali jos žodžius girdėti.

Susiorganizavę.
Tai buvo 

kuose. Tūlas 
torius turėjo 
kuris buvo

4 
|

Ar čiaudėjo?
—Ponas daktare, mano, 

žmonai nieko tie vaistai ne
gelbėjo. pusiaunakčiu ji pa
simirė...

—Pasimirė, sakai? — O, 
prieš mirsiant ar čiaudėjo?

—Čiaudėjo, ilgai čiaudė
jo...

—Na. tai gerai, labai ge
rai...

Drąsusis Ickus.
—Ponas daktare, skubint 

bėgk, mano Sorė žibalo stik
linę išgėrė.— Ui, greičiau, 
gi eičiau! Jau ji visai numi
rė...

Atėjęs daktaras į namus 
liepia Ickui žvakę prie ligo
nio pašviesti.

—Ui, ponas daktare, imt 
tą žvakę pats. Aš bijau, kad 
žibalas neužsidegtų, kad So
rė nesprogtų ir mane nesu
žeistų... Ui, dabar ji kaip 
bomba!

PARSIDUODA CONNECTICUT 
FARM A.

Iš priežasties mirties šei 
parsiduoda 1<)1 akro farma. 
derlinga žemė, 45 akrą: 
kusioji didelis miškas 
Vien tik miškas gali : 
du syk tiek, kiek jus 
farma; puiki 8 ruimų 
barnė. pilna šieno. Visi kfti budintai 
ii's'i geri; 3 geros karvės, geras ark
lys. 25 vištos, vijoki farmų Įrankiai, 
vežimai, pakinkai ir kitkas. Vivia 
mailė iki vieškelio ir bažnyčių, 
nauja mokykla, puiki apielinkė 
ruailės iki pramoningo miestelio 
l ėlio stoties ir markėtų. Tai vr 
■ uktyvė farma, kuri buvo v 
rankose per 40 metų. Turi bu 
duota kad ir už labai žemą 
nes Diisieina turtas pasiduii 
r.a tik 83,500. J mokėt $2.l»s :|. 
pasiliks ant mortgičiaus.

SOPH1E HEIMAN
33 Re> nolds st.. Danielson. Conn.

di> bumo 
ir gani 

pmokėti 
mokė e i L
>iuoa.

PARSIDUODA FARMA
Parsiduoda produktvvė farma. 

: krų žemės, dvi mailės nuo stoties, 
25 akrai dirbamos žemės (labai gera 
bulvėms), likusioji miškas; 75 obelys, 
. ruimų stuba, barnė, vežimams pa
šiūrė, vištininkai dėl 500 vistų: kaitų 
parsiduoda 2 arkliai, 2 karves, 1 
kiaulės, antys, 120 vištų, vežimai. pa
kinkai, visi farmos Įrankiai, stubos 
■..įkandai, daug daržovių ir šieno. Kai
na $3.300. Lengvos išlygos. Rašykit 
angliškai (47)

MRS MINNTE M. MILLIGAN
DANIELSON, CONN.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

mo, didelių i: mažų. Tos farmos ran
dasi Xew Jersey valstijoj, netoli Ne- 
vvark. N. -J., prie upių ir šaltinių. 
Parsiduoda su mažais Įmokėsimais ir 
lengvais išmokėjimais. Platesnių ži

lų klauskit laišku. <Pd48)
M. CHURINSKAS

Box 46, Sar.d Brook, N. J.
P. S. Norėdami farmos matyt, 

duokit i Flemington, N. J. Mane ra
sit ant stoties kasdien.

t;

baudžiavos lai- 
ponas planta- 
ni geri vergą, 

labai išsilavinęs 
botagu šmigoti. Kur tik pa-
mierkavoja, ten botago 
niazgu*kliudo. Jeigu pama
tys, būdavo, ant kvietkų už
tūpusią peteliškę ar musę, 
tik švilpt botagu ir mazgas 
perkerta vabalėiį/ioks trige
rio išsilavinimas labai pa
tikdavo įo ponui.

Kartą nigeris veža poną 
keliu ir botagu šmigoia į ša
lis. Ponas staiga pamatė 
širšių lizdą. A iena širšė lai
piojo viršuj lizdo.

—Nukirsk botagu tą šir
šę, — liepia ponas nigeriui.

—Ne, ponuli, to padaryti 
negaliu.

—Kodėl?
—Nes širšės yra gerai su

siorganizavę.

Nenori vagies, bus bąnki- 
ninkas...

Viena žydė neturėjo vai
kų. Ji važinėjo pas vyriau
si rabiną. Tasai liepė jai 
melstis. Bet jos maldos nie
ko negelbėjo. Ji dagirdo, 
kad vieno rabino maldos pa
gelbsti. Nuvažiavo pas tą 
rabiną. Ir ištikrujų, šito ra
bino maldos pagelbėjo. Tada 
nueina šita žydė pas1 vyriau
si rabiną ir papasakoja, kad 
tokio ir tokio rabino maldos 
buvo dievo išklausytos. Vy 
riausis rabinas sušuko:

—Tavo sūnūs bus vagis, 
plėšikas! Jeigu tu tokio bū
tum norėjusi, tai ir mano 
maldos butų senai išklausy- 
t°s-- _

Išsigando žydė ir nubėgu
si pas aną rabiną verkdama 
skundėsi, kad jos sūnūs bus 
vagis, plėšikas...

—Neverk. — tarė rabi
nas. — jeigu nenori, kad ta
vo sūnūs būt vagis ar plėši- 

ji,kas. tai aš pasimelsiu 
sai bus bankininkas.

ir

Tarp mažulėlių. 
—-Jurguti, ar Birutė

Lietus.
—Ir vėl lietus!
—Nėra bėdos, juk lietsar

gį turit.
—Tame ir dalykas, kad 

lietsargis naujas, sušlapt 
gali.

Barometras Į viršų, bet lie
tus Į žemę.

Farmerys:— Tikra dievo 
koronė, lyja ir lyja, negaliu 
nei šieno parvežt namo.

Gali džiaugtis, 
kyla Į

Svečias: 
šandien barometras 
viršų.

Farmerys •’— Kas 
kad barometras kyla 
šų. bet lietus puola į žemę.

iš to, 
i vir

Holland - America Line
s išsineria us i

.sieki::
deniuPatogumai. v

kelionėj
i Lietuvą

PADĖTINIAI
19 Lapkričio
26 Lapkričio

3
10

StaleS0
1 Aston,

Rj nda m
' m^terdaui

<i>peciaiė kelionė ant Kalėdų i Geriausias 
Puikiu laivu ROTTERDAM' 

Išplauks iš New Yorko 
10 GRUODŽIO

Keliaukite

Street, Boston, Mass.

f

Lapkričio 12, Gruodžio 31 
Gruodžio 3
Gruodžio ]<»

Generalini Agentai uel CE NTRALINES ir RYTU EUROPOS 
NOKTU - GERM \N LLOYD RREMEN.

PRALEISKIT KALĖDAS IR -NAUJUS METUS 
SI SAVAISIAIS TĖVYNĖJE.

IŠPLAUKIMAI:
Neoriam
Rotterdam

HOLLAND AMERICA LINE
arba pas ntusų agentus.

Gruodžio 
Gruzdžio

Žiemos kainos jau nupigintos
Į LIETUVĄ

Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. V’soki paran- 
kumai, didelė vieta ant doko. Vi
sokį modemiški Įrenginiai, koki tik 
eali būt ant laive.

^RedStarLine
Laivai išeina kas sąvaitė 

Iš New Yorko į Hamburgą
Samland (tik trt '.ia klesa) Lap.

Iš New Yorko į Antiverpa 
Zeeland ....................... Lapkr.
Kroonland Gruodžio

American Line
Iš New Yorko į Hamburgą

Manchuria..................... Lapkr. 23
Minn.ekahda ... .... Grtiodž. 10

Tikėtai tiesiog į Pilevą.
INTERNATIONAL MER-
CANTILE MARINE CO..

120 laivu — 1,300,000 tonu.
Boston office: 84 Stale Street. 

arba pas vietinius agentus.

Iš NEVI YORKO TIESI Al J
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukta tiesiai į LIEPOJŲ per Dancigą. Tiesus persimainy- 
mas nuo laivo ant laivo.

POTOMAC .................
liUUSON ...................
PRINCESS -KATOIKA
iš N.E." . YORKO TIESIA! } CHERBOl'UGA IR BREMENA

t didęnais ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos portų. 
-•VVJERIC \ Lapkričio 29 ir Sausio 3
(iLORGE 5VASHINGTON Gruodžio 8 ir Sausio 17

Kreipkitės į agentus, tarnaujančius

UNITED STATĖS LINES
99 Stat

. Ant visų šitų garlaivių trečio s klesos keliauninkai yra sutalpinami 
!. atskiras sajutas po 2, 4 arba 6 ypatas. Užtektinai geras maistas 
yra suteikiamas permainant kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentų 

United American Lines. Ine...
Rooseveit Steamship Co., Ine. 
Moore & McCorniack Co.. Ine.

15 Broadway. New York.
Operatoriai Suvienytu Valstijų Tarvbos.
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SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
šiai Negirdėtas Pasiulvmas
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UNITED į J
AMERICAN H £
LINES.hc A

HAMBURG 
AMERICAN 
LINEFARMOS! FARMOS!

RYTINES CONNECTICUT FARMOS
100 akrų farma. 30 akru dirbamos 

ir gerai prirengtos visokiems ja
vams; puiki ganykla; užtektinai mai
lių namu reikalams; geriausi Maišiai; 
galima laikyti 25 galvos galvijų; 9 
ruimų stuba ir kita 4 ruimų stuba; 
bėgantis vanduo ant kieme; 2 bamės 
ir viskas geriausiame stovyje. Gera 
vieta partneriams, randasi apie ketu
rias maiies nuo didelio pramoningo 
miestelio ir gelžkelio stoties. Yra 
nuiki farma. kuria sunku gaut už 
$2,000.

200 akrų farma. 75 akrai dirbamos, 
be akmenų, likusioji ganykla ir miš
kas. Yra visokių vaisinių medžių. 13 
ruimų stuba su geležiniais porčiais ir 
keturių ruimų skiepas. Barnė 40x81 
su užtvaromis dei 27 karvių ir 5 ark
lių, taipgi vieta dėl 75 tonų šieno; 
vištininkai. ledaunė. vanduo bėga ant 
kiemo. Visos triobos randasi geriau
siame stovyje. Sykiu parsiduoda 13 
galvų galvijų. 4 arkliai. 4 kiaulės. 1 
kuilys, apie 50 vištų, daugybė farmos’ 
Įrankių ir mašinerijų, kaip tai pakin
ių, vežimų, karietų, žodžiu sakant 
'•ra viskas, kas tik ant farmos reika
linga. Daug javų taipgi parsiduoda 
■'.artu su farma. Randasi vienos mai- 
lės atstume nuo gelžkelio stoties ir. 
dvieju mailių atstume nuo trijų pra
moningų miestelių. Iš priežasties sa
vininko senatvės ši vieta parsiduoda 
labai pigiai, tik už $7,800.

200 akrų farma, puikiai padalinta 
Į dirbamą žemę, ganyklą ir mišką. 
Apskaitoma, kad iš miško galima 
i-rikirst apie 500 kordų malkų. Puiki 
: tūba, barnė, 2 arkliai, 2 karvės. 3 
veršiai, pi'ftt jaučių, 5 kiaulės, vištos, 
daugybė šieno žiemai, puikus javai, ■ 
4 ir pusė mailių nuo gelžkelio. Viskas ; 
parsiduos tik už $3,500. Pusę tos su
mos j nešt.

175 akrai žemes, puikiai padalinta 
i dirbama, ganyklas ir mišką, randa
si apie 2 maiies nuo gelžkelio, didelis 
ežeras apie už -300 jardų nuo stubos: 
70 obelių, taipgi pyčių, vuogų ir kito-. 
1 ių vaisių. Labai puiki stuba ant 
dviejų ir pusės gyvenimų. 10 ruimų, 
cimentinis skiepas, maudynės, štvmj- 
ne šiluma, telefonas, bėgantis van
duo, puiki apielinkė; barnės didumas 
40x72, užtvaros 25 galvijams, vieta 
dėl 75 tonų šier.o, vištininkai, 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, 
visoki ūkės padargai ir mašinerija, 
vežimai ir visokios rūšies pakinkai, 
puikus javai, kurių užteks per visą

* žiemą. FTeno parsiduoda už $300 per 
■mėnesį.
pinigų, 
išlygos.

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

RACINE FARM AGENCY
DANIELSON, CONN.

i
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tai 
tavo sesutė? — klausia sve
čias Jurgučio.

—Ne, ji man ne sesutė. 
Tai aš jai broliukas, — at
sako rimtai Jurgutis.

Smuklėj.
—Duočiau tau už tokį pa

sakymą snukiu, tik nesinori 
paskui mokėti štai sėdin
čiam Sikorskiui už falšvvą 
iiudymą teisme.

Pasigėriau kai gaidys.
Pasigėriau kai gaidys. 
Kas gi mane pabaidys? 
Nei pačios, nei marčios, 
Kas gi mane pabučiuos?

Gėriau dieną, gėriau naktį 
Pas Kalpoką plikakakti, 
Dėkui jam ir vaikam,
Ir bačkelei ir lankam!

Nuo alaus galva skaust.
Nuo alaus galva skaust, 
Nuo midaus dar labiaus,
Kad kas duotų arielkelės,

i

REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršuj parodyto rinkinio iš šešių daly
ku ir kuomet jį aplaikysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams ir 

4t- ir tegul jie sprendžia apie jų angštą vertę.
Jei jus norite patirti tą didelę vertybę šitų dalykų, tad pnsister.gkite 

būti pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite musų 
atstovu. . . .

Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti, j 
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavardę ir 
ro’tesą, Įdėkite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšomis apmokėti i 
ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius dalykus,1 
ka:p aukščiau parodyta, o žeminus išvardyta.

1. Augštos vertės Ku-ku Laikrodis, padarytas iį brangiausio ir tvir- 
ėi::t>sic medžio, su rankų darbo išmargirdmais, kas padaro jį daug branges-I 
rili. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko tei- i 
■ir.gą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojamas vi-j 
san; jūsų amžiui.

2. Automatiška, mašinukė plauku kirpimui. Galima nusikirpti pačiam'
savo plaukus lygiai kaip jus sušukuojate juos. ;

3. Geležir.ktiiečių siyliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais puikiai;
■ uS duotai ir išmargintais. Jo nikeliniai vidurini taip nustatyti, kad visuo
met ’aikj teisingą iaiką ir yra garantuojamas ant daugelio nsetų. i,

4. P.;;:ul:suota= žiedas su jūsų inicialais.
5. E ;?cme~-ras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro perimai- | 

:as vi. na diena anksčiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukė- Į 
mcieris, ■> lietinga orą parodo vyras-lėliukė išeidamas laukan .-u lietsargiu. į 
Ar. -i” :os ’ i-luje yra Te .cometi as. Kuris parod*> temperatūrą. Yra toks pa- I 
rankos dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.

6. Puiki u,, asu Knygelė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda-'j
■ ,ws-e. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali, 
apsieiti.

Nei vienas iš siu šešių daiykų nebus parduodamas aiški,i jm, nes mes 
karome šit-, pusdykį pasiuiymą tokia žema kaina vien tuo tiksiu, kad pa
siekus kuodau i/ iau žmonių. Jei jus atrastumet, kad m’nėti dalykai nėra 
2 kari daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus, ši
tas rinkinys autričiau minėtų dalyku patrauks ir jūsų draugus ir jie norės 

i ?aui: taipgi gal ir jus Datvs norėsiu gauti kita toki patį rinkinį, rodei 
OJAUS! (48) ;

UNTON SALES CO.. Depi. 550
673 W. MADISON ST, CHICAGO. ILL.

y;
E

VEIKIVE T

f

iai yra puiki vieta 
Kaina tik $13,000.

kitokiu informacijų

darymui 
Lengvos

kasi ink

DIDŽIAUSIAS NUfiGmS KOKIS TIK BUVO!
Moters ir merginos! Pirmą kartą 

jus turite progą nusipirkti naujausios 
mados lar.gtieses (kurtinas) su gra
žiausiais išdabirūmais, taip kad pa
trauks kiekvieno akį ir bus puikus or- 
namentalis padabinamas jūsų langam.

Musų langtiesės yra padarytos iš 
geriausio materiolo, augštos klesos 
išdirbimo ik nepaisant kiek jus rnokė- 
jot už savo langtieses, jos neišrado 
geriau ir nelaikys ilgiau, kaip mūsiš
kės, kurias mes parduodam iabai pi
gia kaina, tik po S2.25 vienam langui. 
Jeigu jus užsisakysite keturias lang
tieses, tai sučėdysite $1.00, nes mes 
atiduosime jas už $8.00. Atminkite, 
kad šis spccialis pasiūlymas yra ge
ras tik šiam mėnesiui. Todėl naudoki
tės proga dabar. Jus negalėsite atsi
gerėti.

Nereikalaujam pinigų iškalno. Pri- 
siųskite tik 35c. įtampomis persiun
timui, o likusius užmokėsite, kuomet 
langtieses aplaikysite. Gvarantuojam 
pilną užsiganėdinimą arba sugrąžina
me pinigus.

Nepraleiskite geras progos, 
kit šiandien.

UNTON SALES COMPANY
Dept. 92,

Ii

■■ v. - ■-

Rady-
(47 j

Chicaffo. 111.
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Tarp Kew Yorko ir Hamburgo
Trumpiausias susisiekimas su visais pertais Centr.-Europos^ 

Savaitiniai išplaukimai kas Ketvergas 
nuo Piero 86, North. River, 46 Street, New York, 

’MOUNT CLAY” * ' "HANSA”
"MOUNT CARROLL” ’BAYERN”
’MOUNT CLINTON” ’AVL ’ERRTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuviu perkalbė.o- 
ju. 275 svarų bagažas (Sykai iki rubežiui.
Kambariai su 2. 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų "HANSA” ir -'BAYERN” yra keli specialiai 

neivf •tET.iecm'BH shjpnd ?k musų agento
JULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover St„ Boston. Mass.

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

Išmokami būna iabai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausią liniją.

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja Į Lietuvą bėgiu keliu sąvaičių. -Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Just; draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST„ BOSTON, MASS.
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Greitas Pasažierinis Susisiekimas
TARP NFAV YORKO IR LIEPOJAUS

Per Gothenbnrgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami i 
Liepojų

Švedijos 
Amerikos 
Linija

S. S. DROTTN1NGHOLM Gruodžio 3
S. S. STOCKHOLM Gruodžio 24

Trečios klesos kainos
I HAMBURGĄ
j LIEPOJ L

I PILIAVA. KARALIAUČIŲ 
IR DANCIGĄ $133

$125
?’45 

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

I

TIESI KELIONE I LIETUVA PER PILIAVA
(Karaliaučio prieplauka)

Arba per LIBAVA-HAMB CRG A-EIDKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pnsidarbavom idant 
musų pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI Į PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti j Pilių, v?, aplenkia ler.ąų koridorj ir pri
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas su Piliava tai yra šaka musų rcguliariško susinėsi
mo su Hamburgu, Dar.zigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trum
pas ir parankus kelias namAn daslgauti.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
S. S. ESTONIA Lapkričio 23 S. S. LITUANIA Gruodžio 21
S. S. POLONI A Gruodžio 7 S. S. LATVI A Gruodžio 28.

Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
Taipgi nauja tiesi k’lione tarpe LIEPOJAUS-DANCIGO IR 

RALIFAK. CANADAs
I
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Padėtis Sibire.
(Tąsa.)

Generolas Semionovas vis 
dar tebesilaikė Užbaikalyje. 
.lis vedė kovą su taip vadi
nama ”Kappelio armija” 
(dalis Kolčako armijos, su
sidedančios vien tik iš lais- 
vanorių Votkino ir Jževsko 
darbininkų, kuri, nors ir 
prieš bolševikinė, bet labai 
demokratinga) likusia vie
nintele organizuota vienata 
iš visos didžiulės Kolčako 
aimijos ir su mūšiais perė
jusia visą Sibirą nuo Volgos 
krantų. Atėjus i Čitą, prie 
Semionovo ta armija nepri
sidėjo už jo šunybes Kolča
ko laikais. Tuo laiku parti
zanai užpuolė Sernionovą. 
Jis to užpuolimo neišlaikė ir 
turėjo pasitraukti i Mand- 
žuriją. Sykiu iš Užbaikalio 
traukėsi ir Kappelio armija. 
Mandžurijoje jas abidvi ki
nai nuginklavo ir pervežė Į 
Pamario kraštą. Semiono
vo kariumenė sustojo Gro- 
dekove. o jisai pats apsigy
veno Port-Arture. Kappelio 
gi armija i 20,000 kareivių 
sustojo arčiau Vladivosto
ko: Nikolsk-Ussurijske ir 
Razdolnoje. Taip jiems be
stovint praslinko ištisi me
tai.

Per tą laiką koalicinė val
džia, išėjimui iš keblaus pa
dėjimo, pasidalino i dvi da
li: Vladivostoke liko vieni 
socialistai, pasivadindami 
save laikinąja valdžia, o bol
ševikai su Nikiforovu prie
šakyje išvažiavo Į Čitą, kur 
ir susispietė prie Krasnoš- 
čiokovo (Tobelsono), tver
dami ”buferą” vardu „Toli
mųjų Rytų Respublika.” 
Jie i trumpą laiką sušaukė 
steigiamąjį susirinkimą, ku
ris susidėjo beveik iš vienų 
komunistų. Krasnošcioko- 
vas steigdamas savo buferą 
sulyg Tarybų Rusijos pro- 
gramo, dekliaravo ji kaipo 
demokratini.

Visai kitaip ėjo šioje pu
sėje nustatytos japonų ne- 
utralės zonos. Socialistų lai
kinoji valdžia buvo neakty- 
vė ir bejėgė. Dešiniojo spar
no organizacijos dirbo išsi- 
juosusios. Sušauktas jų ne- 
socialistinis susivažiavimas 
Vladivostoke, nutarė nuver
sti Antonovo (paskutinis 
laikinosios valdžios premje
ras) valdžią. Įtraukdamas i 
tą avantiūrą ir Kappelio ar
miją. Kappelio beginklė ar
mija panešė aukų užmuš
tais ir sužeistais i 20 žmo
nių, nuversdama 26 gegužės 
š. m. laikinąją valdžią. Val
džią, sulyg nesocialistinio 
susivažiavimo nutarimu, pa
ėmė i savo rankas Mierkulo- 
vas, vietinis komersantas. 
Po to už poros dienii su ja
ponų laivu atplaukė gen. 
Semionovas. reikalaudamas 
perduot valdymo vairą jam, 
kaipo Kolčako Įpėdiniui.

Mierkulovas valdymo nu
stoti nepanorėjo ii Semio
novo Į Vladivostoką neįsi
leido. Liaudis tame atvėju- 
je palaikė Mierkulovą. Vie
nok su japonų pageiba Se
mionovas ant kranto išlipo 
ir jų buvo pervežtas Į savo 
kariumenės likučių buveinę 
—Grodekovo.

Dabar Tolimuose Rytuose 
yra net 4 valdžios: Vladivo
stoke Mierkulovo su Kappe
lio armija, kuri iki šiam lai
kui neturėjo jokio suprati
mo apie politiką; Grodeko
vo Semionovas su savo ka- 
riumene iš 5,000 kazokų ir 
daugybe savo dirbtų gene
rolų ii* pulkininkų; ant įma
no buvusioji Vladivostoke 
socialisto Antonovo valdžia, 
išvežta tais pačiais japo- j 
nais, kurie palaikė ir Šėmio- j 
novą; ir Čitoje Tolymųjų 
Rytų Respublika Kresnos- į 
čiokovo. Visos tos valdžios, 
šaukia savojo rajono stei-į 
giamuosius susirinkimus, iš
skyrus Semionovo, kuris 
laukia patogaus laiko..

Japonai deklaruoja savo 
; neutralumą ir sakosi žiūrė

sią, kas bus toliau.
Ekonominė padėtis Sibire.

Vladivostoko uostas, vie
nintelis visoje Rusijoje, per 
kuri, laike karo, buvo gabe
nama Rusijon kariškoji me
džiaga ir visokios prekės. 
Kadangi iš Sibiro visų pre
kių i Rusiją pervežti nesu
gebėta, todėl ir iki šiam lai
kui Vladivostoke liko dar 
nukrautų sandeliuose viso
kių prekių ir karinės me
džiagos ant milžiniškos su
uos pinigų. Rusijos laikino
sios valdžios, kaip bolševi
kų, taip ir dešiniojo sparno, 
stengėsi tas brangenybes 
kai]) nors išparduoti, katra 
kiek suspėdama. Kolčako 
aikais buvo parduota ir iš
vežta i užsieni daugybė bo- 
velnos, o vėliaus, prie socia- 
istų bei bolševikų — laivais 
vario, arbatos. Taip po biski 
Vladivostoko uostas stipro
kai aptuštėjo ir atsiradus 
labarciniai Mierkulovo val
džiai, sunkiai besiranda ko 
ir beparduoti ir todėl eko
nominis valdžios padėjimas 
iabai apverktinas.
Pinigų kursas prieš karę ir 

laike karės.
Prieš karę 1 jiena (100 se

nų) kainavo 98 rusų kapei
kos. Prasidėjus karei kur
sas rusų rubliaus ėmė pulti. 
Išpradžių jisai puolė labai 
pamaži, po kelias kapeikas i 
mėnesi, bet revoliucijai pra
sidėjus, pulti pradėjo smar
kiai. Nuo 1914 iki 1918 m. 
rusų rublis nupuolė iki 2 rb. 
už 1 jieną. 1918 m. už 1 jieną 
seikėjo mokėti tarpe 3 ir 4 
rublių. Pabaigoj 1919 metų 
rublio kaina nukrito ant 
tiek, kad už vieną jieną rei
kėjo mokėti tarpe 140 ir 160 
rublių. Per 1920 metus rub
lio kaina vis nesiliovė puo
lus žemyn. Birželio 1 dieną i 
už 1 jieną reikėjo mokėti 
• 50 rublių, o birželio 7 jau 
net 2500 rublių.

(Toliaus bus.)
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5 Or.d.C. Landžius Seyirour
? LIETUVYS
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Tel. S. B. 2488.

Gydytojas ir Chirurgas.
506 Broadwav & G st.

SO. BOSTON, MASS.

f
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Vėsius Rytus Padaro Smagiais

Klausk pardavėjo apie

$5,000.00
Perfection 0:1 lleater 

Kontesta

LIETUVIŠKI KALENDORIAI, 1922

KESūStNt

(Pd52)

7

LIG Ab.i
S

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.,

BOSTON. MASS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

(ir mėnesiai lietuviški). Tai

5 PLUNKSNOS
z j K a tik išėjo musų nauja
/ "tiesiog- is dirbtuvės” 
m —Nupiginimo Knyga ant. 
^fcaapnauju ir š/arių patali- 

r-ių. Paduskos ir plunks- 
ries parduodamos sva

rais bile kokioj daugumoj. Jei
gu norit gaut už pigią suirtą 
geriausių plunksnų, pasiųsk 
mums atvirutę užklausdamas 
musų kainų ir reikalaudamas 
knygos ir sampuki — viską 
gausit d> kai. Rašykit šiandien 

—tuojaus. (51)
American Feather & Pilto* Co.

F — 16 Nasbviile. 'ienn.

Lietuviški Spalvuoti Kalendoriai 
Didžioji ir .Mažoji Lietuva (sąjunga) 
Lietuvos Lentų pjovėjai prie nemano 
Lietuvos Artojas ir laisvė su vėliava 
Lietuvos mergelės maudosi Šešupėj 
Vytautas sumuša kryžiokus tiesiai-' 
Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą 
Lietuvos kariuomenė ir karvedys 
Kainos: Lį-25c; 190—$15; 200—$ 
500—862 50; 1000-8120.

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

Biznieriai, užsisakykite dabar, nes 
vėliau strhku bus greit padirbti.

Taipgi butu gera dovana pasiųsti 
Į Lietuvą tėvams bei gimin :ms. 

Reikalaukite šiądien!
S. L. ZAPĖNAS

Spaustuvė ir Kairdonų Dirbtuvė 
164 Lawrence St. Lawrer.ce, Mass.

VARINIAI VIRINIMO 
ĘUODAI.

i - x 
■. S tTŠ

Visokio didumo ir formos. Taipgi 
varinės ir blėkinės triubelės visokio 
didumo, sujungimai, speneliai, hvdro- 
netrai ir apsaugos puodai. Užsaky

mai laiškais tuoiaus išpildomi. (48) 
SKLAR& LEHRMAN CO.

36 Portland St.. Boston. .Mass.

■
Didele Auka — Naujas Modelis — 

Pagerintas — Geresnis Negu Kada 
Nors — Garsus Akuratr.as Laikrodis 
—Žinomas Visoj šaly Savo Gerumu 
Ir Laikymu Laiko.

I
I

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIENU-

Štai nepaprasta 
kv nikeliuotą gero 
America" revolverį 
mis kulkomis, septynis kartus vieną 
užtaisymu. Paprasta šio revolverio 
kaina yra $10.00, bet mes laike šio 
mėnesio numušėm jo kainą iki $5.50. 
Mes turime trejopo didumo: 22. 32 ir 

■ >8 kalibro, visų viena kaina. Užsisa- 
■ant revolverį pažymėkit. Kokio kali
bro jus norit. .Mes gvarantuojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jum- 
pir.igus. Neužmirškit, kad šį revolve
ri tokia pigia kaina galėsit gaut tik 
uike šio mėnesio.

Iškirpkit šį apskelbimą ir pasiuskit 
mums su savo vardu, adresu ir 35c 
į tampomis -arba sidabru dėl persiun
timo lėšų. 85.50 jus užmokėsite, kai 
aplaikysite revolverį. Jeigu nenorite 
praleisti šios progos, rašykite dabar, 

t ?)
CHICAGO SAFETY COMPANY

Dept. 800
1330 N. IVestern avė.. Chicago. III.

proga Įsigyti pui 
išdirbinio "Your.;.

Jis sauja tikro-

2i AKMENŲ
Gelžk. Laikrodis
Sriubelių užsuka
mas, vyriško ir 
moteriško didu
mo. ant 20 metų 
auksuotas su iš
rašytais dubclta- 
vais viršais. La
bai teisingas, ty
čia padarytas 

gelžkelio žmonėms, kuriems reikia 
tikras laikas žinoti. Gvarantuotas art 
20 metu. Ypatingas pasiūlymas. Mes 
išsiunčiame ši laikrodėlį ant kiekvieno 
adreso už 89.45 C O. D. ir persiunti
mo kaštus, su teise jums viską per
žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
mokėk nė cento. Puikus auksuotas 
'.enciugėlis ir kabutis dykai su kiek
viena laikrodėliu. (?)

ENCELSIOR IVATCH CO.
906 Hobbs Bldg., CHICAGO. ILL.

Prisiuskite man savo braizi- 
nius išradimo išegzaminavimui.%.* 
Reikalaukite išradimų knygu-^% 
tęs "Patarimai Išradėjams,” J 
kuri duodama dykai.

Rašykite iietuviškai savo ad-*2»

f 
YPAKE ROW. NEW YORK&

vokatui.
MARTIN LAB1NER 

Reg. Patent Atty.

Rtchmond 2957-M.

SOCONY

Kode! nesirengt Perfection ap
šildytam kambary? Jame būna 
šilta ir malonu.
Kur tik jums yra reikalas Per- 
fection Oil Heater išvaro vėsu
mą rytu iš kambariu ir pa
daro juos šiitais ir ramiais. As
tuonias valandas hile kurioj daly 
stubos gali šildyt su vienu galio
nu Socony Kerosino.
Perfection Oil Heater yra geras 
daiktas. Klausk savo pardavėjo, 

ekmem vartok Soconv Kerosiną.

PERFECTION 
Oil Heaters

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra
fijas gražiausių merginų, taipgi ka
talogą geriausiai padarytų laikro
džių, fonografų ir kitokiu daiktų. 
Rašyk tuojaus Įdėdamas kelias Štam
pas dėl persiuntimo. (P<149)

PRACTICAL SALES 
. COMPANY

1219 NORTH IRVING AVĖ., 
DEPT. K. CHICAGO. ILL.

Ka,ba Lietuviškai, Lenkiškai

«
Ii

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
321 įl išdirbau 2 nauju slėnin u

?.i lietuviški spalvuoti kaiendoria 
geriau įlėdu dovana saviškiams

Jie kalruaia atvdu už 5(c.. 5 už 81. 
kalendorių k. i. 3 kareiviai kelia vėlia 
tonos paveikslą, Vilniaus reginys su 
Himnu ir Vytautas sumusa kryžiokus 
eę ne lietuviškų gražių merginų ir ki ’.okių. 5 
daug, duodu pigiau. Norintiems parda- 
tumerių daug pigiau. Užmokestį siuskite stampomi: 
neriais, ar čekiais, šiuo adresu:

LITI! f ANIA N I’RESS
199 Ncw York Avė..

kalendorių. PaveikslėL matote
i 

Lietuvoje.
Turiu ir kitokių gražių lietuviškų 

va, Gen. Žukauską ant arklio. A. Sme- 
”panie-panie,” Lietuvos ženklas su 
ties Žalgiriu. Turiu ir kitokių daugy- 

kalendoriai už SI.00. Imant 
inėti arba biznieriams dėl savo kos- 

doleriais, nioney or- 
(46)
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Newark. N. J.

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

ant lliO Salėm st., kur rasite visokių: naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo gaivos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Liolių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriuusiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, ta j ateikite-į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

EXTRA! EXTRA!

J. L. PAŠAKARNIS O. D.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Vienintelis lietuvis Optomctri. 

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

Ofisas ir gyvenimas 
377a RROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
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Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
beriški daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
iabai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barbarišką britva, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barbariš
kas žirkiiukes. 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
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- 
siųskite 20c. dėl persiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (Pdl6)

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

CIIICAGO, ILL.

j Nėra daugiau KARALIŲ ir CARŲ. Atėjo dienos demokratijos, kuomet 
' žmonės paliko lygiais karaliams, Pasismaginimai, kuriais seniaus naudo- 
i josi tik turčiai, šiandien reikalingi jums. MUSŲ MUZIKALIS LAIKRO- 
DIS, kurį seniau tik turtingi galėjo įsigyti, šiandien gali nusipirkti kiek

vienas. Tai nėra paprastas muzikalis laikrodis, kokis yra skelbiamas laik- 
I naščiuose. Tai nėra koks pigus bresio šmotas parduodamas už didelius pi

nigus ir ne toks daiktas, kuris greitai atsibosta. TAI YRA 7JEKANIZMAS
• DAILĖS, GROŽĖS IR MELIODIJOS. grojantis įvairias harmoniškas mc- 
’ licdijas. Pasižiūrėk į viršų! Mes negalime apsakyti jo gražumą. Ar musų 
j laikrodis nėra užtektinai tinkamas padabint bile stubą ? Jis yra padarytas 
iš drūto materio'o ir gražiai apdailintas. Stovinčios figūros yra ii1," colių 
rūgščio, visas gi laikrodis 10% colių augščio ir 10 colių pločio. Gražus 
muzipališkas instrumentas, kuris grajir.a žavėiančias meiiodijas, randasi 
vidury ir padarytas taip, kaip Player-Piano. Jis grajina įvairiausiais bal
sais ir pradeda grajit staigiai, kol r.esnstabdai. Jis grajina. kada tik jus 
panorėsiu Jį galima užstatyt, kad jisjumis pribudintų gražiomis ineliodijo- 
inis. vieton budr.iko. JIS LAIKA RODO TEISINGAI.

MES ISDIRBAM šiuos laikrodžius, tcdel galime parduot nepaprastai 
pigia kaina. Tik per trumpą laiką, kol supažindinsime sj juo publika, 
mes parduosime jį tik už 8Š.65. Jis yra pilnai gvarantuotas ir gali būt ap
mainytas į 14 dienų po išsiuntimui. Jums nereikia mokėt iškalno. Užmokė
sit kai apiaikysit. Jeigu kas nors nebus juomi užganėdintas, gali pasiųst 
nv.ms atgal. Rašykit dabar, priduodami savo aiškius adresus ir prisjųsda- 
ni 65c. sidabru arba stampomis (kaip rankpinigius). Kai gausite musu 
praktišką, dailų ir meiiodišką laikrodi, užmokėsite $8.00. Mes užmokam 
persiutimą. Iškalno .eikalaujam užmokėt tik nuo gyvenančių užrubežiuose. 
Rašykit dabar! (50)

MUSICAL DEPARTMENT
1330 N. VVcstern Avė., Dept. 26, Chicago. III.. U. S. A.
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Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pinigų ar šifkor- 

tę, arba rengiesi pats grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

85 Leverett St- Boston. Mass.
Mes atstovaujant visas Garlaivių Linijas.

čvlusą ofise nuolatos randasi notarijušas. užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštų ir tuoj bus išpildytas. 

BUCKMAN IR FINBERG 
Bankieriai

85 Leverett St.,
-š... —■■

Boston, Mass
i

1N
i

Tas puikus Laikrodėlis, tas Laikrodis ir 10 kily daiktu $9.95

Ar savo gyvenime turėjai kada nors tokia gerą progą, kaip šita? šTf.am 
pigumui niesad nebuvo Tygaus. Šis puikus laikrodis, šis gražus laikrodėlis 
ir 10 šitų brangių ir gražių daiktų tik už $9.95. Tokio pigumo niekad ne
ri a tei. Mes taip pigiai galime parduot tik todėl, kad imame ant syk labai 
daug tiesiog iš fabrikos. Iš priežasties augštesnių taksu mes negalėsime 
daugiau taip pigiai tuos daiktus pirkti, nei parduoti, todėl užsisakykite 
juos dabar, jeigu norite sucėdyti pinigus.

Štai kokius: daiktus ntes siūlome: AUGŠTOS \ERiES GELŽKELIO 
LAIKRODĖLIS su pirmos klesos viduriais ir tikrais akmenėliais, padary- 
t s taip, kari laiką rodytų teisingai. Sidabruotais nikelio viršeliais ir atro
dovertes $10.00. Kiekvienas laikrodėlis gva»-antuotas. IMPORTUOTAS 
ARTISTIŠKAS LAIKRODIS, puikiai padabintas, gerai eina, geras namų 
i adabinimas. IR 10 ŠITŲ DAIKTŲ: 1) Puikus moteriškas loketukas. 2) 
Skurine mašnelė. 3) Rankovėms guzikai, 4) Puikus naauksuotas žiedas, 5) 
Kakli?.-aiščio špilkutė, 6| Saliko špilka. 7) Kalnieriaus špilka. 8) Puikus 
klšenukas, 9) Geriausia fontaninė plunksna ir 10) plieninė britva, verta 
S3.00. Mes gvarantuojam piiną užsiganedinima arba pinigus grąžiname, 
jeigu daiktai mums būna prisiųsti į 10 dienų. Buk pirmas ir pasakyk apie 
tai savo draugams. ............................NESIŲSK PINIGŲ, tik iškirpk si apskelbimą ir pnsiųsk jį mums su sa
vo adresu ir 50c. persiuntimo lėšoms, o aplaikęs daiktus užmokėsi virsnn-

VARIETY CALES < OMPAN)
10l« MII VVAUKEE AVE„ Dept. 1279, CHICAGO. ILK
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Vietinės Žinios
Protesto Susirinkimas.

Pereitą nedėldieni Faneu- 
ill salėje lietuviai turėjo 
protesto mitingą. Nors kle-| 
rikalai per savo "Dar-ką’ ir 
vedė agitaciją prieš tą susi- 
linkimą, buvo net pagarsi
nę, kad jo visai nebus, tečiau 
'paskirtu laiku svetainė pri
sipildė publikos.

Kalbėjo daug lietuvių kal
bėtojų ir keletas anglų. Kon- 
gresmanas Gallivan iš Bos
tono pabrėžė, jog teisingo: 
lietuvių tautos reikalavimo, i 
kad Lietuvai butų sugrąžin
tos jos teritorijos, neistengsj 
niekas užgniaužti, ir kad j 
tauta, kuri teisingai eina 
prie išsiliuosavimo, turi būt) 
remiama kiekvieno Teisingo j 
žmogaus ir kiekvienos 
mokrūtingos valstybės.

Suv. Valst. prokuroro 
gelbininkas Stone, kuris , ... 
gimęs Vilniuje, pašiepė len
kus už jų barbarizmą. Adv. 
Bagočius nupiešė lenkų van
dalizmą užimtoje Lietuvos 
teritorijoje ir publika išreiš
kė jiems panieką. -J. Gegužis 
kalbėjo kaip lenkai elgiasi 
su Vilniaus lietuviais ir 
kaip nusistačius Lietuvos 
liaudis ir kariumenė linkui 
Hymanso projekto.

Vienbalsiai buvo priimta 
protesto 
lenkus.

Aukų 
nevalia, 
aukavo 
čių $63.39.

cle-

pa
yra

rezoliucija prieš

rinkti toje salėje 
tečiaus publika su- 
padengimui iškaš- 

Reporteris.

Gen. Foch Bostone.
Ši panedėli Bostonan bu

vo pakviestas franeuzų ge
nerolas Foch (ištark Foš), 
kuriam vadovaujant alian- 
tai sumušė Vokietiją. Jo 
garbintojai norėjo surengti 
kuo didžiausią parodą jo 
priėmimui, bet kadangi oras 
pasitaikė bjaurus, tai žiop- 
sotojų labai daug nebuvo. 
Maršavo tik kareiviai ir A- 
merikos Legijonas. Vakare 
Fochui buvo iškelta puota 
Copley Plaza kotelyje.

Esperanto kalbos kursai.
Bostono esperantininkų 

draugija prašo mus praneš
ti. kad ji atidaro šiai žiemai 
tarptautinės kalbos kursus. 
Pamokos būna utarninkų 
vakarais Pierce Buildinge, 
butas 507, Copley skvero. 
Kursus veda Dr. 0. S. Lo- 
well, pagarsėjęs esperanti
ninkas ir kitų kalbų žinovas. 
Draugija turi ir lietuviškų 
vadovėlių Esperanto kalbai 
mokintis.

šaliapinas Bostone dainuos.
šio ketvergo vakarą, 19 

lapkričio, Symphony Hallėj 
bus Šaliapino koncertas, ša
liapinas yra vienas geriau
sių dainininkų pasaulyje, 
tūli sako, kad geresnis da ir 
už italų Carusą, tik ne tiek 
pagarsėjęs, nes, kaipo rusas, 
daugiausia dainavo Rusijoj 
ir kitose šalise netiek žino
mas, kaip buvo Caruso (da
bar jau miręs).

Vakarinė mokykla suau
gusiems.

Tremont Temple name ta
po Įsteigta vakarinė mokyk
la suaugusiems, kurie yra 
jau turėję gerą mokslo pra
džią, bet dėl kokių nors prie
žasčių negalėjo jo pabaigti. 
Ši mokykla bus žinoma var
du Frederick-Louis Institu
te. Ji atsidarė utarninko va
karą, 15 lapkričio.

Ar neradot apykaklės?
Pereitą nedėldieni Over- 

kų mergaitė, pareidama iš 
bažnyčios, tarp Broadtvay 
ir 5-tosios gatvės pametė 
kailio apykaklę. Jeigu ją 
kas rado, malonės sugrąžin
ti šiuo adresu: J. Overka, 
174 Bolton st., So. Boston.

Ištarpink
»

paskui

Pilk į kubilą

Tiktai taip

Tiedu lengvifžingsniai pakeitė Skalbimo 
Dienos darbą Naujoj Anglijoj.

žius muiluotame nuo Rinso vandenyje 
—ir paskui juos išgrumdo be sunkaus 
trinimo. švarios Rinso valymo mede- 
gos yra taip puikiai sutaisytos, kad 
lengvai paliuosuoja visą purvą nuo la
biausiai Įdėvėtų drabužių, visai 
kenkiant audiniams. Trinimo 
Jauja plėtmai ir tai tik biskutj.

Drabužiams, mirkinamienis su
nieko nekenkia—vis tiek kaip ir tyra
me vandenyje. Rinso parsiduoda re
guliariuose pakeliuose po 8c.. naujuo
se dideliuose po 30e. Gauk pakelį šian
dien. Neištrink savo jaunystės. Rinso 
yra padarytas Lux išdirbėjų. Lever 
Droš. Co., Cambridge, Mass.

Per -gus laikus moteris vargo prie 
skalbi;: t lentos, išlengvo, vienok tikrai 
naikinc'ąmos savo sveikatą ir nuo/to 
s Tikau; darbo tūlų palikdavo tik skūra 
ir kaub.i.

Net i. šios savaitės skalbiniams ir ne 
vien ki cs. bet savaitė po savaitės, me
tai po metų.

šeim mos drabužiai turi būt išskalb
ti. nep; įsant. kad už tai reikia užmokė
ti sovo jaunyste ir sveikata.

Šiandien tas viskas atsimainė. Nau
josios Anglijos meterys greitai pama-

v &ps<iu-
strėnas laužiančio trinimo 

tik išmirkina savo drabu-

te. kad u lengvi Rinso žingsniai a 
goja nuo

Dal

.Jūsų drabužiai išmirksią saugiai kai vandeny 
Padarytas Suv. \ ai.

16-tas Metinis Balius
RENGIA CA.MBRIDGE-AUS LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTE. 

KURIS JVYKS KETVERGE.

24 d. Lapkričio-November, 1921
THANKSG1V1NG DAY

CYPRUS HALL
40 PKOSPECT ST, CAMBRIDGE, MASS.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Grajius Algirdo Orchestia iš Mor.tellos. įžanga pigi. Atsilankykit

Kviečia KOMITETAS.
1*. S. Važiuojant is kitur islipkit ant Sentral sq.; čia tuojuus svetainė

FREDERICK - LOUIS INSTITUTAS
Vakarinė Mokykla suaugusiems. Pavienams arba klesose mo

koma anglų kalba, Aritmetika, istorija, Americanizacija. Rei
kalaukite Kataliogo pas

LOUIS GOLDBERG. 53 Statė Street. Room 606, BOSTON.

I 
I » 
I a 
I

LOUIS GOLDBERG, Advokatas
Veda bylas visokiuose reikaluose, visuose skyriuose.

606 EX( HANGE BLDG., 53 STATĖ ST., BOSTON.

TAIP PIGUS NIEKAD DA NEBUVO.

MES PATARIAME DABAR PIRKTI PERLAIDAS 
DELEI KALĖDŲ.
VIETA PIRKIMUI YRA TEN. KUR KAINA ŽE
MIAUSIA ir patarnavimas užtikrintas.
ŠIAS SANLYGAS LIETUVIAI VISUOMET RASIT. 

(48)

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
414 BRO1DWAY, BOSTON 27, MASS.

AUKSINAI LABAI PIGUS

KIRPIMO MOKYKLA BOSTONE
Moterų ir 
vakare. 
Mokinama

neuž- 
reika-

Rinso

Tikras didumas 8c.
Didelis naujas pakelis 30c.

Kaz. Kinčinas paliuosuotas. daryti. Vien tik girtuoklių 
šiais metais tenai buvo areš
tuota 4,423. Pernai girtų su
imta tenai tik 2,139. Vadina
si, kuo toliau i blaivybę, tuo 
daugiau girtuoklybės.

Anąsyk buvom šioje "Ke
leivio” vietoje rašę, kad Ka
zimieras Kinčinas iš New- 
lon Upper Falls likos nutei
stas ant 3 mėnesių kalėji- 
man užtai, kad davė jaunom 
mergaitėm degtinės išsiger
ti. ši panedėli tečiaus jis ta
po išteisintas ir paleistas iš 
kalėjimo. .Ji gynė advokatė 
Z. Puišiutė. Tai buvo, rodos, 
pirmutinė p-lės Puišiutės 
byla, ir iš pirmo karto jai 
pavyko išgelbėti žmogų nuo 
kalėjimo.

LSS. 60 kp. susirinkimas.
Ateinančioj pėtnyčioj, 18 

lapkričio, "Keleivio” name 
bus LSS. 60-tos kuopos susi
rinkimas. 8 valandą vakare. 
Visi draugai malonės susi
rinkti, nes kuopa rengiasi 
statyt scenoj dideli veikalą. 
Prie to, reikia priimti pini
gus nuo senojo kasieriaus, 
kuris buvo priverstas išva
žiuoti kitur, ir reikia išrink
ti naują kasierių. Reikia taip 
pat paskirti delegatus Į Bos
tono Draugijų Konferenci
ją, kuri Įvyks ateinanti ne
dėldieni. Todėl i šitą susirin
kimą turi susirinkti visi 
draugai.

Sekretorius.

4,423 girtuoklių Roxhuryje.
Policijos žiniomis, Roxbu- 

ryje dabar daug daugiau 
piktadarysčių, negu pirma, 
kuomet saliunai buvo neuž-

REIKALINGA M ERG l N A 
dirbti ofise, turi mokėt gerai anglis 
kai ir suprast nors biskį lietuviškai 
Apie sąlygas klaust "Keleivio” Kny 
tryne. 255 Broadtvay, So. Boston, Mas:

CITY POINT BARGENAS.
3 šeimynų namas -— 6 kambarių

: amas užpakalyje, nekurie įtaisymai. 
Mėnesyje raudos $52.00. Kaina 8300 ». 
įtaksuotas i $4,400.00. Dalis ant iš
mokėjimo.
Philip P. Fuhs. 819 Second st.. So 
Boston. Mass.

NEALn.OHOI.IsKI PRIESKONIAI, 
sataisymu: gėrimų, geriausios rūšies. 
Kaina $3.75. 4 oz.; $7.50, 8 oz.; $10, 
pante. Gin, Rye. Brandy, Bourbcn, 
Kum. .46)

BEACON BEVERAGE CO.
6 Beach st.. Boston. Mass. Depl. F. 6.

vyrų rūbų. Registruotis galima kožną dieną iki 10 vai. 

lietuvių kalboj. Iš toliau kreipkitės per pastą.

DESICNINC STUDIO
425 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Metinis Apvaikščiojimas
MILŽINIŠKAS ISTORIŠKAS TEATRAS

•‘Zivili:”
5 AKTŲ, 7 ATIDENGIMŲ DRAMA
Rengia Lietuvių Kooperacijos Bendrovė

Bus Sulošta Padėkavonės Dienoj (Thanksgiving Dar)

24 d. Lapkričio-November, 1921
Pradžia 2 \a>andą po pietų.

BRIGHTON’O LIETUVIŲ LIAUDIES NAME
26 LINCOLN STREET. BRIGHTON, MASS.

Širdingai kviečia LIETUVIŲ KOOP. BENDROVE.
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Viešas Pardavimas!
(PL’BLIC AUCTI0N)

Subatoj. 19 LAPKRIČIO. 
Pradžia 3 vai. po pietų. 
ANT NEtVMAN ST.

Parsiduos 3 dailus lotai žemės. Lo
tas pietvakarių Xewman st. pusėj 
_.8ū" ket. pėdų; lotas siaurinėj New- 
inan st. pusėj 3,000 ket. pėdų; o lotas 
pietinėj Jenkir.s st. pusėj 3,149 ket 
pėdų. Ant kožno loto įniokėt $100. 
Platesnių žinių bus duota.

G. R. RUCKER
2326 MASHINGTON ST.. BOSTON.

ANT PARDAVIMO. 
Kostumeriškas Kriaučių Biznis. 
Puikioj vietoj, biznis išdirbtas per 

daugelį metų. Geriausia proga su
prantančiam tą biznį pasinaudoti. 
Klauskite pas (48)

Geo Stukas. fotografas.
453 Broad" ay. So. Boston. Mass.

Pinigų Kursas 

žymiai nupigo
BET VĖL PRADEDA KILTI.

i

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESU AT

STOVAI.
Veda provas civyliška* 
kriminališkas.
66—67 Journal BuildTnc 

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

ir

j Tel. So. Boston 506-W
1 DAKTARAS
Į A. L. KAPOČIUS
| LIETUVYS DENTISTAS.
| VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLI0MIS:
iki 1 ▼. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadwav, tarpe C ir D 
SO. BOSTON. MASS.

PARSIDUODA Violir. Cello pigiai. 
Mokėta už ja $100. Klauskite ant 2- 
lubų, po num. 16b Bolton s 
So. Boston. (46)

»
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BULGARIŠKO KRAUJO 
ARBATA

Milionai geria šią arbatą nuo slo- 
Igų; jie geria ją guldami. Ji paliuo- 

.’ suoja vidurius, sustiprina skilvį, inks- 
i tus ir išvalo kraują. Gaunama aptie- 

NAMŲ ir FĄRMŲ išpardavimą. Jei! §725, arba 7ūž'$3A5, 3^6 už'$5^5. 
tunte nusipirkę įvairių kooperacijų; . r> •
ar kompanijų Šerų,'arba Liberty Bo-I Adr^’į°^t: ?rouucts Com-
nų, kurie dabartiniu laiku stovi že-į Pan>> 491 Marvel Bldg., 
miau originališkos vertės, pirkdami j rittscurgn, ra.
namus ar farmas per musų agentūrą ; 
jusu šėrai bus priimti už pilną vertę, i 
kaipo dalis (cash) įmokėjimo.
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA! 
UŽSISAKYKITE ANGLIŲ PER 

MUSŲ AGENTŪRA PAKOL 
PIGIOS!

A. J. Kupstis, vedėjas
332 BROADWAY, SO. BOSTON.
AGENTAI: Juozas Maurušaitis, 

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

NAMAI IR FARMOS i

už Šerus!
. . J _ ..... i t,ue ir įdvaiv nauja. vjciu.u<aiu<x upute-

a'rį.n.vol»art-pa-<la! speclallsJ*;?; koše, arba per paštą. 1 didelis baksas AMŲ ir FARMŲ isparuavimą. Jei s, __K„ ■> *•>

-^'‘Sėveros Gyduoles užlaiko * 
’ šeimynos sveikata.

♦ 
I

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERUKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Dabar geriausias laikas siųst Pinigus Kalėdų Do
vanoms.
Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 
pinigų galima nusipirkti visko ant vietos.
Todėl, kurie norite siųst pinigus i Lietuvą, tad 
kreipkitės i mus, nes gausite užtikrintą patar
navimą.

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
357 BROAI)WAY, SO. BOSTON, MASS.
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LIETUVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADVAY

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

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severe** Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kama 50c. —Greitą 
pagelbą nuo kosuli duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paiiuoso 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 
CFOAR RAPIDS. IOWA
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LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway,
SO. BOSTON Tel.

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 

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

priešais paštą. 
So. Boston 823

iki 12

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odoa Ligas, j 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

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

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390 i


