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Antrasis Hymanso 
pienas daug blogesnis.

LENKAI TYČIA JAM
"PRIEŠINOSI.”

sis projektas buvo pataisy
tas taip’ kad patenkinus 
Lenkijos reikalavimus, ir 
musų diplomatai dumia 
žmonėms akis, buk antrasis 
mums yra "geresnis.”

Ką gi Vilniaus St. Seimas 
gali tiesioginai pareikšti 
Pautų Sąjungai? klausia 
"Trimitas.” Ir ten pat atsa-

PLENUOJA NAUJĄ 
FEDERACIJĄ.

Amerikos so Anglija) pr^uX“Xžn^- 

vimas 7,8 ir 9 sausio, kad įs
teigus naują unijų federaci
ją, kuri iškalno yra užval
dyta Jungtinė Amerikos 

j Darbininkų Taryba. Prie 
Įlos Tarybos manoma pri- 
Į traukti visas unijas, kurios 
i buvo prašalintos iš Gomper- 
: so federacijos arba pačios iš 
j jos pasitraukė dėl jos vadų 
j atžagareivumo. Tikimasi, 
i kad Tarybon iš karto prisi
rašys apie 1,000,000 darbi
ninkų.

jos nepriverstų. Gal ^rtųsiin . : L
pasaulio ganunai. notas jai i luua&auja naiy 
rašytų, bet tuo ir pasibaig-Į 
tų, kaip lig šiol baigdavos jų! 
notos. Jei visa butų išpildy
ta ir pagaliau abiejų—Vil
niaus ir Kauno —kantonų 
valdžios įsteigtų bendrą vy
riausybę Vilniuje, tai ji butu 
bejėgė: tik Vilniaus lenkiš
ka kariumenė ir policija 
saugotų sostinę, tik Vilniaus 
kantono įstatymais ji butų 
valdoma — mokyklos, pra
monė ir prekyba butų jais 
tvarkoma. Vilniaus faktinai 
mes negautume, o tik jį mai
tintume, keltume jį savo 
srities produktais ir patys 
butunie varžomi svečiai. 
Kauno kariumenei tebūtų 
leista peržengti Vilniaus 
kantono sieną karui ištikus 
arba suirutei gresiant.

Dar butų vargo vedant 
tarp abiejų kantonų sieną, 
nors ji ir nužiūrėta Hyniam 
so projekte. Tautų Sąjunga 
eitų mums susigynus —nu
sileidimo keliu: ką lenkai 
pamažėle užgrobtų iš musų, 
tai vis butų dalinama per 
puse, ligi neprieitų ligi Kau
no.

Lenkija turi užgrobus 
daugybę svetimų žemių ir 

•vis dar daugiau nori. -Jau 
reiškia pretenzijų Į Dina- 
barką ir i visą Latvijos Liet- 
galiją. Pavergtosios žemės 

i stenėdamos velka lenkų jun
gą. Menkas dunkstelėjimas 
iš Rusijos pusės į išsipiltu; 

•sios Lenkijos šoną—ir ji 
subirėtų. Tuomet visos pa
grobtosios šalys veikiausiai 
atatektų Rusijai ir ji mums 
nedovanotų už sutartį su 
Lenkija, padarytą prieš ją.

Taigi mes galėtume dėtis 
(ir tai ne tokiais artimais 
ryšiais, kaip mus Hymanso 
projektas verčia) su Lenki
ja tuomet, kada ji neturėtų 
pagrobusi svetimų sienų, 

: kaip Rytų Galicija, Gardino 
Gudija, Voluinė, Prūsų kari- 

’ ctorius. Susidėję su imperia
listine Lenkija, mes turėtu
me irgi atsakyti už jos impe
rializmą.

Ar Lenkija eis į Kauną 
ginklu, jei musų valdžia ne
pasirašys Hymanso sutar
ties? Reikia labai abejoti. 
Atmetę projektą Lietuviai 

į sustiprėtų, visos lietuvių 
■partijos daugiau užjaustų 
: savo valdžią, ginančią visiš
ką musų nepriklausomybę^

Pagaliaus, jei Lenkija už
imtų visą Lietuvą, tai ji įsi
gytų viduje didžiausi priešą 
lietuviuose, kurie susibūrę 

' su Gudais ir Galicijos Rusi- 
nais netrukus išsprogdintų 
visą Lenkiją. Ir mažas kel
mas parverčia didelį vedi
mą, sako musų priežodis, laivynų 
Lenkija ne toks

SUSIRĖMIMAS NEIŠ
VENGIAMAS, SAKO 

PULK. ROBINS.

Galvanauskas 
sunkiai sužeistas.

ANGLAI ĮNIRŠĘ ANT

Ir Lietuves ministeriai priė
mė jį kaipo "geresni.”

Parvažiavus iš Ženevos 
Lietuvos diplomatams, sako 
"Trimitas,” visais budais ir 
visur pradėta Lietuvos žmo
nėms įkalbinėti, buk antra
sis Hymanso projektas su- ko. Ką norės, tai ir pareikš, 

su Lenkija Tame antrame projekte ga
lima tik spėti, kad jis nu
spręs dėtis su Kaunu, bet 
niekur nepasakyta, kad jis 
būtinai turi taip nuspręsti. 
Gi jei butų taip pasakyta, 
tai butų juokinga, nes juk 
visą laiką tvirtino Aškena- 
žv, jog Vilniaus sritis norin
ti dėtis tik su Lenkija. Ir la
bai galimas daiktas, kad Aš- 
kenazy žino iš anksto tą no
rą ir kad visa bus Lenkijos 
padaryta tam norui įvykin
ti.

Taigi, jei musų ir Lenki
jos vyriausybės pasirašyta 
antrąjį Hymanso projektą, 

j tai Vilniaus "St. Seimas/’ 
'sušauktas lenkišku balsavi- 
i mu, veikiausiai pasisakytų 
Į už federaciją ne su Lietuva, 
bet su Lenkija, ir praneštų 
tokį savo sprendimą tiesiog 
Tautų Sąjungai.

Po to r.e vienas gali pa
klausti: Tai kodėl gi Lenki
jos atstovas vis dėlto pareiš
kė Ženevoje, kad Lenkija 
nesutinkanti su antruoju 
Hymanso pasiulvmu? Jis su 
viena pastaba sutiko ir su jo 
pirmuoju projektu, būtent, 
kad derybose dalyvautų ir 
Vilniaus atstovybė.

Tai turėtų išaiškinti musų 
delegacija. Bet jai to nepa
darius, reikia patiems spė
lioti. Kaip matėme, antrasis 
projektas lietuviams bloges
nis už pirmąjį. Taigi, jei 
Jjenkija ir šaukiasi pirmojo 
projekto, tai tik dėl šlystes. 
Veikiausiai bus Lenkijos ne
sutikimo priežastis (ji .betgi 
neatmetė projekto, o tik ne
davė dar galutino sutikimo) 
ta, kad ji norėtų nieko ne
laukiant prisijungti Vilnių 
ir kad Tautų Sąjunga pripa
žintų tą prijungimą ir tokiu 
budu nustatytų Lenkijai pa
stovias ribas Rytuose. Ant
ra — ir tai ne be pamato —ji 
nori parodyti, kad lenkams 
Sunkiau nei lietuviams pasi
rašyti sutartį, ir tuo priver
sti lietuvius greičiau sutikti. 
Gi nuolat yra musų tarpe 
varoma tokia propaganda: 
Matyti, sako, antrasis pro
jektas vra geras Lietuvai, —---- — —-—
jei Lenkija nenori su juo su- vežimas, kurs važiuoja girg- 
tikti. Taigi lenkai tyčia nu- ždėdamas ir nekaustytais 

’ ratais. Išsprogdinusi, Lietu-
' va dar stipresnė atsikeltu iš 
Lenkijos okupacijos.

vienyti Lietuvą 
esąs mums daug geresnis už 
pirmąjį, ir kad nebesą kitos 
išeities, tik priimti tą antrą
jį'

Ar ištikrujų tas antrasis 
geresnis? Pažiūrėkime.

Pirmuoju ir antruoju pro
jektu Lietuvos ryšiai su 
Lenkija lieka tie patys, tai
gi nėra ko čia kalbėti apie 
gerumą ar blogumą. Yra 
tik atmainų Lietuvos tvar
kyme, todėl pravartu suly
ginti pirmasis projektas su 
antruoju, kuo jie šituo žvilg
sniu skiriasi ir katrų —Len
kų ar Lietuvių — naudai.

Pirmasis projektas sako, 
kad Lietuvos valdžia apsi
ima sutvarkyti Lietuvą 
dviem kantonais — Kauno 
ir Vilniaus, vaduodamos 
Šveicarijos kantonų pama
tais. Vadinasi, musų valdžia 
duoda Vilniui konstituciją, 
sudarytiną tokiais pagrin
dais, kaip Šveicarijos koks 
kantonas; toliaus ji nurodo 
Vilniui ir Seimo rinkimų 
tvarką. Taigi, sulyg pirmojo 
projekto, Lietuvos valdžia 
yra suverene, o Vilniaus — 
tik siuzerenė, t. y. patampa 
savarankiška valstybe kaip 
ir iš Lietuvos valdžios malo
nės. Dar svarbiau, kad tik 
Kauno ir Varšuvos Seimai 
ratifikuoja Hymanso sutar
tį, jei pasirašytų ją Lenkijos 
ir Lietuvos vyriausybės. 
Vilniaus valdžia, kaip netu
rinčioj] suverenės teisės, ne- 
ratifitikuoja tos sutarties, 
bet jai be žodžio pasiduoda.

Lenkijos atstovas Aške- 
nažy pirmajam projektui 
kaip tik dėl to priešinosi, 
kad Vilniaus sritis nepa
klausta turi sutikti su tuo, 
ką Varšuva su Kaunu su
tars.

Tuo tarpu antruoju Hy
manso projektu Vilniaus 
Steigiamasis Seimas pareiš
kia savo sprendimą tiesiog 
Tautų Sąjungai, nesiklaus- 
damas nei Varšuvos, nei 
Lenkijos. Vadinasi, Vilniaus 
sritis tuo savo žingsniu pa
sidaro suverene valstybė, 
lygi Kauno valstybei. Ka
dangi Vilnius pats apsi
sprendžia, tai jis pats nusi- 
stato sau konstituciją ir Sei
mo rinkimų tvarką, kokią 
jis nori. Kaunas neturi jo
kios teisės kištis į tokį Vil
niaus apsisprendimą. Tad 
rinkimų tvarka bus tokia, 
kokia patiks lenkams ir Len
kijai.

Lenkijos atstovas Aske- 
nažy pirmajam projektui 
kaip tik dėlto ir priešinosi, ■ 
kad Vilnius nepaklaustas, 
turėjo sutikti su tuo, ką> 
Varšuva su Kaunu sutars ir. 
pasirašys.

i

I

Tiktai nusiginldav imas ga
lėtų šitą pavojų prašalint.
Jei nusiginklavimo konfe

rencija Washingtone dabar 
nenusiseks, ii’ jei Amerika 
užsibriežtaji savo laivyno 
programą vykins iki galo, 
tai karė tarp Suvienytų 
Valstijų ir Anglijos bus už
tikrinta, ir ji bus labai grei
tai.

Taip pasakė pereitą ne- 
lėldienį pulkininkas Ray- 
ncnd Robins savo prakal
boj Bostone.

"Didinimas ginklų parali- 
žiuoja pasaulio gamybą,” 
sako pulkininkas. "Ginkla
vimosi programas auklėja 
revoliuciją. Iš kiekvieno 
$100, paimto pereitais me
tais iš šios šalies žmonių 
mokesčiais, 892 nuėjo gink
lavimosi reikalams. O pakol 
mes krausime žmonių sker
dimo mašinas vieną ant ki
tos, nesąmonė butų kalbėti 
apie pasaulio ramybę ar 
žmonių brolybę.

"Anglijos" politikoje vy- 
riausis principas yra vieš
patavimas ant jūrių, ir ji 
neleis jokiai valstybei šitoj 
srityje ją pralenkti. Nes jei 
kuri valstybė paimtų ant 
iurių viršų, ji galėtų numa
rinti Londoną badu, ir Ang
lijos valdininkai šitą gerai 
žino. Laivynų didinime A- 
merika dabar eina su Angli
ja lenktynių, ir jei tos lenk
tynės ilgai tęstųsi, Anglija 
negalėtų jų išlaikyti, nes 
.Amerika turi daugiau auk
so ir žmonių.”

Todėl, pulkininko Robins 
nuomone, Anglija ir ne
lauks, pakol Amerika ją

BRIAND GRĮŽTA FRAN- 
CUZIJON.

Francuzų premjeras 
Briane*. kuris buvo atvažia
vęs AVashingtono konfe- 
rencijon, išvažiavo namo.

SUDEGĖ 2 ČEVERYKŲ 
DIRBTUVĖS.

Pereito nedėldienio rytą 
Haverhillyje sudegė dvi če- 
verykų dirbtuvės ir vienas, 
gyvenamas namas ant Ri- 
’-’er st. Policija spėja, kad 
ugnis buvo tyčia padėta.

UŽDRAUDĖ SACCO VAN- 
ZETTI MITINGĄ.

Nevvarko policija pereitą 
nedėldienį uždraudė mitin
gą, kuris buvo šaukiamas 
dėl Sacco-Vanzetti pasmer
kimo miriop. Susirinkusieji 
žmonės buvo išvaikyti. Tai 
tokia kapitalistų valdžios 
teisybė: nuteisė du žmogų 
miriop be prirodymo jiems 
kaltės, ir protestuot prieš 
tai neleidžia.

SUDEGĖ TEATRAS.
Pereito nedėldienio vaka

rą New Havene sudegė 
Rialto Teatras. Gaisras kilo 
rodant jodomuosius paveik
slus. Laike sumišimo 3 žmo
nės likos mirtin užtrempti, o

PER LANGĄ JAM ĮMES 
TA BOMBA.FRANCUZŲ.

Santikiai tarp anglų ir 
francuzų diplomatų buvo 
nuo senai jau įtempti, bet 
dabar jie da daugiau paašt
rėjo. Anglijos užsienio mi- 
nisteris Curzon anądien ty
čia surengė dideli viešą mi
tingą ir išrėžė Francijos ad
resu aštrią prakalbą. Jis at
virai pasakė, kad jei Fran- 
cuzija ir toliau ves savo ats
kirą politiką, norėdama pa
smaugti Vokietiją, tai ji ne
tiek pakenks Vokietijai, 
kiek pati sau. Nes Franci- 
’os galybė ne jos pačios 
ginkluose, sako Anglijos mi- 
nisteris, bet tame, kad kitos 
valstybės ją palaiko. O va
rydama savo keršto politi
ką. kurstydama prieš vokie
čius Lenkiją ar kitas nau- 
’as valstybėles, Francija ga- 
1 netekti kitų valstybių pri

tarimo, ir kur ji tada atsi
ims, jei prieš ją pasikel: 
■usivieniję vokiečiai su ru
dais?

Mes, didžiosios valstybės, 
sako Čurzonas, daugiausia 
esame prisidėję prie sutvė
rimo naujų valstybėlių, to
lei musų pareiga yra ne ka- 
’ę tarp jų kurstyti ir visos 
Europos ramybę drumsti, 
bet malšinti visus jų nesuti
kimus ir remti progresą.

Curzono prakalba buvo 
trumpa, užėmė tik pusę va
landos, bet buvo* pilna ne
apykantos francuzams ii 
nukėlė didžiausios sensaci
jos pilitikos pasaulyje. Tai 
buvo tiesiog antausis Fran
cijos diplomatams Wash- 
mgtone, kurie anądien pa- 
eiškė savo vado Briand’o 

’ u po mis, kad Francija nega 
Ii sumažint ginklų, nes jai 
reikia vokiečius dabot.

Anglų įniršimas yra laba- 
aiškiai suprantamas. Angli- 
’a, kuri skaitosi pirmaeilė 
valstybė ant jūrių, sutinka 
Washingtono konferencijoj 
sumažinti savo spėkas; tu< 
arpu Francija, didžiausia 

militarė galybė šiandien ant 
Europos sausžemio, atsisa
ko nusiginkluoti, ir Wash- 
ingtono konferencija su tuo 
sutinka.

Taip negali būt, sako ang
lai. Jei nusiginkluoti, tai nu
siginkluoti lygiai visiems 
kaip ant jūrių, taip ir ant 
sausžemio. Ir Anglijos val
džios galva. Lloyd George, 
tuojaus metė visus savo na
minius reikalus ir dumia vi
sais garais Amerikon, kac’ 
'tojus čia su francuzų diplo 
matais akis į akį. Todėl lau
kiama AVashingtono konfe
rencijoj aštrių susirėmimų.

Jis simpatizavęs lenkams.
Šį panedėlį atėjo iš Kauno 

; telegrama, kad į buvusio 
premjero Ernesto Galva
nausko miegamąjį kambarį 
per langą buvo įmesta bom- 

įba, kuri sprogdama sunkiai 
Į jį sužeidusi. Jo pati, kuri 
miegojo šalia jo, stebėtinu 
budu išlikusi sveika.

Telegrama priduria, kad 
Galvanauskas stojęs už pri
ėmimą Hymanso projekto ir 
už šaukiamąjį Vilniaus sei
mą. kuris turės nubalsuoti, 
ar Vilnių priskirti prie Lie
tuvos, ar prie Lenkijos, ir 
kad į jį buvo mesta šita 
bomba. Lietuvos gynėjai va- 
iiną Galvanauską Pilsuds- 
:io ir Lenkijos draugu.

Galvanauskas buvo Žene- 
oj su Lietuvos delegacija ir 
siprašė Tautų Lygon, kuri 
»askui pareikalavo, kad Lie- 
uva priimtų Hymanso pro- 
ektą. Nors asmeniškai Gal- 
’anausko negalima už tai 
caltint, nes jis tiktai pildė 
saldžios įsakymus, vienok 
imonės matyt suprato, kad 
is čia buvo didžiausis kalti- 
įinkas.

AIRIJOJ LIEJASI 
KRAUJAS.

Tarp Airijos katalikų ir 
motestonų kas diena darosi 
vis atkaklesnė kova. Perei- 
ą savaitę 27 žmonės buvo 
ižmušti, o 92 sužeisti. Tai 
-e, kokios pasekmės bažny
čios mokslo apie "meilę ar
imo.”

lauks, pakol Amerika 
pralenks. Anglija neleido da l keliasdešimts sužeista, 
nei vienai valstybei susily-! 
ginti su ja ant jūrių. Syki 
pasikėlė Ispanijos armada 
nušluoti Anglijos laivus nuo 
juriu. Anglija tuojaus savo

■ priešą sunaikino. Paskui 
Napoleonas pradėjo statyt 
laivyną, kad galėjus perkel
ti savo armiją Anglijon. Ir 
Anglija sunaikino Napoleo
ną. Pagalios Vokietija ban
dė paimti viršų ant jūrių. Ji 

! taip pat likos sumušta. Da-
■ bar ateina Amerikos eilė.

Todėl puik. Robins labai 
giria prezidentą Harding^, 
kad jis sušaukęs Washing- 
tone nusiginklavimo konfe
renciją ir bando sulaikyti 

i didinimą. Tečiaus 
jau didelis jei šita konferencija nenusi

seks, tai susirėmimas su 
Anglija busiąs neišvengia
mas — nedelto, kad Anglija 
karės norėtų, bet stačiai 
dėlto, kad tos valstybės bu- 

Šitaip kalba apie antrąjį vio užtikrinimas reikalaja, 
Hymanso projektą ir apie kad ant jūrių nebūtų už ją 
a beiną Lietuvos padėti "Trr stipresnių, 
mitas,*’’ kuris atstovauja 
šaulių organizaciją. Iš to 
matyt, kad šauliai yra griež
tai nusistatę prieš Hymanso 
projekto priėmimą. Tuo tar
pu telegramos anądien sakė, 
kad Lietuvos ministerių ka
binetas jau nutaręs tą pro- nis Mikado serga ir bile va

landą gali užversti kojas.

DU VAIKAI ŽUVO 
GAISRE.

Montreal, Kanadoj, perei
tą nedėldienį sudegė Langs- 
ley’ų namai. Gaisre žuvo 
2 maži vaikai ir du senukai 
apdegė.

,220 MOTERŲ POLICIJOJ
New Yorke pastatyta 

;,220 moterų pildyt policijos 
>areigas, nes vyrai policma- 
lai užimti kova su streikuo
jančiais pieno darbininkais 
ir rubsiuviais.

i

ir nekaustytais
ratais. Išsprogdinusi, Lietu-duoda, buk jie iam "priešin-• • , gi.

Ar butų Lietuvoje ramu 
ir ar pagerėtų musų santi- 
kiai su lenkais ir su Lenkija. • 
jei musų vyriausybė ir Sei
mas pasirašytų po Hymanso 
projektu? Visai ne. Kada 
Vilnius apsispręstų, nėra ži
nios, nes apsisprendimo lai
kas nenustatytas (nors rin
kimai i Vilniaus Seimą jau 
apskelbti). Lenkija gal grei- 

{tai vykintu sutartį, o gal vii- ~-------<7- ...
Vadinasi, antra- kintų ir delstų, nes niekas jektą priimti.

NAUJAS JAPONIJOS 
VALDONAS.

•Japonijos valdonu tapo 
paskirtas sosto Įpėdinis ku
nigaikštis Hirohite, nes se-

MOKESČIAI SUMAŽĖJO 
ANT $728,798,329.

Washingtonas paskelbė, 
kad šįmet mokesčių (taksų) 
valdžia surinkusi $728,798,- 
329 mažiau, negu pereitais 
metais. Mokesčių biuras aiš
kina, kad mokesčiai sumažė
ję dėlto, jog daug pinigų 
buvo perkelta iš tamsuoja
mų Į netaksuojamas verty
bes, kaip antai Libertv 
Bondsai ir kitos panašios 
obligacijos.

SUĖMĖ VAGI.
Hyde Parke policija suė- 

nė tūlą Browną, 20 metų 
imžiaus vaikėzą, kuris toj 
tpielinkėj išplėšęs labai 
laug namų naktimis. Jį lai- 
:o po didele kaucija.

NUKAPOJO ALGAS.
Odų fabrikantai Lvnne, 

'’eabodv’je ir Saleme nuka
pojo visiems savo darbinin
kams po 12 ir iki 16 nuošim
čių.

PRANCŪZAI GROBIA 
VOKIETIJOS KASYKLAS.

Varšuvos žinios sako, kad 
vokiečių Silezijoj, kurią 
•liantai atidavė Lenkijai, 
francuzai smarkiai ėmė 
pirkti anglių* kasyklas ir 
fabrikas, kurias jiems par
duoda paliokų valdžia. Tuo 
budu francuzai susisuks Vo
kietijos pašonėj lizdą ir ga
lės išnaudoti buvusias jos 
kasyklas.

TR A ŪKINIS SUVAŽINĖ
JO AUTOMOBILIŲ.

Netoli Corning, N. Y., pe
reitą nedėldienį greitasis 
Jjackawanna traukinis už
bėgo ant uždaryto automo 
biliaus, kuris važiavo sker
sai geležinkelį, ir sudaužė j 
į šipulius. Važiavusieji auto 
mobiliuje 4 žmonės buvo ant 
vietos užmušti

Filipinai vėl kreipiasi į 
'rezidentą Hardingą, pra
vydami sau neprigulmybės. 
lie nesupranta, kad juos 
uojaus japonai užimtų, jei 
Amerika nuimtų nuo jų sa- 
zo globą.

Bridgeporte teismas iš- 
’eido injunction prieš strei
kuojančius spaustuvių dar
bininkus, uždrausdamas 
jiems skelbti boikotą.
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B APŽVALGA a

KATALIKYBĖ IR KITI 
GALAI.

Ar žinot, kiek yra katali
kystės "gatunkų?” Jei neži
not, tai pasiklausykit, ką ra
šo kauniškėj "Laisvėj” kuni
gas Bučys. Jis sako, kad ta 
"neklaidingoji” katalikų 
’viera” visuomet turinti 
būt pritaikinta prie kiekvie
nos tautos ypatybių. Rusijoj 
ji turinti būt kitokia, Lietu
voj kitokia. Lenkijoj da ki
tokia. Ją galima esą net su
vienyt su pravoslavija, ir tai 
Jai nieko nekenksią. Girdi, 
ukrainų vyskupas šeptyckis 
ir prieš karę ir po karės la
bai daug ir protingai darba
vęsis, kad katalikus ir pra
voslavas suvedus vienybėm 
Ir kuningas Bučys užreiš- 
kia, kad—

"Tikybų suvienyjimas yra 
geistinas kaip kiekviena žmo
nių sutartis sujungtomis jo
gomis vykinti gyvenime tiesą 
ir idealą. Tą sutarties uždavinį 
katalikiją turėtų pavesti arti- 
miausiems rusų kaimynams 
katalikams.

"Lenkai turėdami daug dar
bo namieje turi dar vieną ne
geistiną ypatybę, kad tautos 
plėtimo politikai nesidrovi pa
naudoti ir tikybos priemones.; 
Lenkai Rusijoje platina katali
kystę lenkiškos rūšies, o nemo
ka pridėti darbo, kad Rusijoj i 
katalikystė butų rusiškos iš
vaizdos ir rusiško pobūdžio.

'■Lietuviai moka atjausti ru
sų širdį 
Rusijoj 
siška."

Taigi 
prisipažysta, jog tikyba yra 
niekas daugiau, kaip tik žai
dimas žmonių jausmais ir 
mulkinimas jų proto. O Bu
čys juk yra kytriausis kuni
gų pravadyrius, net "profe
sorium” vadinasi, todėl jis 
turi žinoti, ką jis kalba.

Toliaus jis pasako, kad 
yra ir komunistiška katali
kybė, arba katalikiškas ko- 

•munizmas. štai jo žodžiai:
"Arkivyskupas Szeptyck is

• kviečia pasaulio vienuolius ir 
vienuoles kreiptis i Rusiją ir 
dirbti. Vargu Rusija juos be- 
priims. Rusija mielu noru iš
kraustė iš savęs visus nebolše- 
vikus. Nėra vilties, kad ji pri
imtų asmenis galinčius parė
dyti krikščioniško komunizmo 
pavyzdžių vienuolių susitvar
kyme. Bolševikiškam komuniz
mui vienuolių komunizmas yra 
pavojingiausias, nes šalia klai
dos stato daugelio amžių iš
bandytą bendros nuosavybės 
tipą ir rodo, jog jis reikia vy
kinti ne ateistiniu Hudu, tik re
ligijos pagrindais.”
Tai šitaip išrodo tas "ne

klaidingas" katalikų bažny
čios "mokslas.” Jis yra lyg 
ta armonika, ant kurios gali 
griežti ir lietuvišką "klum
pakojį", ir lenkišką "krako
viaką.” ir rusišką "kazoką," 
ir ka tik nori. Pagalios jis 
gali būt pagrindais ir tikrai 

. komunistiškai tvarkai, o 
kartais gal ir "trejanka" 
nuo "gumbo” ligos.

ir galėtų padirbti, kad 
katalikystė taptų ru-

Bučys nemušamas

KIEK YRA PASAULYJE 
KOMUNISTŲ?

Italijos, socialistų organo 
"Avianti" korespondentas 
rašo:

"Kuomet Maskvoje andai 
susirinko 1.000 komunistu i 
Trečiojo Internacionalo konfe
renciją, jie sakėsi tenai atsto
vauja viso pasaulio proletaria
tą, kuomet tikrybėje sudėjus 
visus juos krūvon, išskyrus 
Rusiją, jie neatstovauja tiek 
darbininkų, kiek atstovauja 
viena Austrijos Socialistų 
Partija.

"Austrijos Socialistų Parti
ja, kuri pernai turėjo vos 385,- 
683 narius, šįmet išaugo iki 
491,930 narių.

rai žinote, kaip šiandieną turi- 
me. tiesą pasakius, daug valdi
ninkų, bet specialistu visai 
mažai, iš ko tankiai mes pat\ s 
pečiais traukiame stebėda
mies. kaip tai neturima musų 
specialistų. Ir šiandieną, kada 
susipratusios inteligentų sau- 
jalės sumanymu iškilo klausi
mas senai, senai pageidauja
mo universiteto, mes vėl, kaip 
Pilypas iš kanapių iššokę, šau
kiame: šalin matematikai, in
žinieriai ir tt.. užleiskite mums 
vietą universitete ir mes pa
gaminę kunigų, daktarų, ma
gistrų geriau mokėsime valdy
ti šąli, kaip kad Įvairus pasau
liniai žmonės specialistai. Taip 
elgdamasi kunigija tiesiog 
prieš akis kultūrinio pasaulio 
pasirodo fanatinė ir tamsi, kai 
rudens naktis. Jei mes pa
griebsime universitetą i savo 
rankas, tai tikros esu. kad net 
Lietuvos nepriklausomybei bus 
didesnis pavojus, kaip kad nuo 
Želigovskio. Mums yra leng

viau savo valiuosius draugus iš
siųsti i užsieni baigti augštes- 
ni.ii mokslą, kaip kad pasauli
niam studentui. Tat konfratai. 
bukite rimtesni ir toliau numa- 
tą. Kun. J.”
Tai pirmutinis kunigas, 

kuris turėjo tiek pilietinės 
drąsos, kad pasakius savo 
luomui tiesą.

I
Negudrus gudruoliai.

"Austrija šiandien yra nedi
delė šalis, turi vos 6,3^0.009 
gyventojų. Tas reiškia, jog 
dvylikta dalis visų šalies gy
ventojų priguli prie Socialistų 
Partijos.”

Toliaus "Avianti” korės- • 
pondentas, pasiremdamas 
"Arbeiter Zeitung" skaitli
nėmis, paduoda žinių, kiek 
yra visam pasaulyje organi
zuotų komunistų. Jis sako:

"Nei viena didžiųjų komuni
stų partijų, kaip antai vokie
čių ir francuzų. neturi tiek na
rių. kiek turi Austrijos Socia
listų Partija. 
Frosard. 
vadas.
Partija 
nariu.
partija

Nes. kaip sako 
francuzų komunistų 

Francijos Komunistų 
turi tik apie 130,600 

o vokiečių komunistu 
vos tik apie 100.000

narių. Italijos Komunistų Par-. 
tija. sulyg Serrati, skaito apie i 
25,000 narių. Austrijos komu- i 
nistų yra nedaugiau kaip 18.- i 
000. Šveicarijoj apie 7.000. O- 
landijoj apie 1.500 ir Anglijoj 
apie 10.000. Tuo budu visų ša
lių komunistų partijos sudėtos 
krūvon sudaro apie 292.000 
narių, beveik tik pusę to, ką 
turi viena Austrijos Socialistų 
Partija."
Korespondentas priduria, 

kad proporcionaliai imant. 
Austrijos Socialistų Partija 
yra stipriausia socialistų 
partija visam .pasaulyje.

i

mo-
orga-
gintų

KURIA AMERIKOS DAR
BININKŲ PARTIJĄ.
Per Kalėdas New Yorke 

bus "kairiasparnių” suva
žiavimas, kuris žada įkurti 
"Amerikos Darbininkų Par
tiją-”

šitą partiją organizuoja 
tie elementai, kurie buvo iš
mesti arba patys atsimetė 
nuo Socialistu Partijos. Jie 
sakosi turį 50.000 pasekėjų. 
"Naujos partijos” reikalin
gumą jie aiškina taip:

"Dabartiniu kritingu 
meniu mums reikalinga 
nizacija. kuri netiktai
darbininkų reikalus, bet kuri 
vestų užpuolimo karę dėl pa
naikinimo kapitalizmo. Tik re
voliucinių darbininkų partija 
gaii atlikti šitą užduoti.

"šitokia partija turi išaugti 
ir išaugs iš susivienijimo visų 
politinių grupių. sukilusių 
prieš reakcinius savo senus va 
dus. kurie nepajiegia ar nenėri 
suprasti naujų sąlygų."
Bet tokią partiją šitie 

žmonės buvo jau įkūrę. Tai 
buvo komunistų partija. 
Tverdami ją jie sakė su
griausią kapitalizmą Į du 
mėnesiu. Bet kapitalizmo jie 
nesunaikino, o tik patįs su
birėjo. Labai galimas daik
tas, kad taip pat bus ir sū jų 
"nauja partija.”

i 
I 
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KLERIKALIZMAS PAVO
JINGESNIS, NEGU 

ŽELIGOVSKIS.
Jei Lietuvos kunigai pa- 

griebs į savo rankas mokyk
las, o ypač universitetą, tai 
Lietuvos nepriklausomybei 
nuo to bus didesnis pavojus 
negu nuo Želigovskio.

Taip rašo 44-tam "Lietu
vos Ūkininko" numeryje 
kun. Savo straipsnyje "Žo
dis į kunigiją” jis sako:

"Pas mus niekur be ginčų 
neapsieinama. Rodos švietimo 
reikalai jau taip bendri turėtų 
būti visoms partijoms be skir
tumo, vienok ir čia keliamas 
ermideris. čia noriu savo kon- 
fratrams pasakyti tiesos žodį 
dėl universiteto. , Konfratrai! 
jei esate tikri Lietuvos mylė
tojai. tikri žmonių užtarėjai ir 
pilnoje prasmėje 
tai, meldžiamieji, 
kaip mums yra
Įvairių specialistų: 

inžinierių, agronomų,
rūšies technikų ir tt. Patys ge- ragino griauti visą svietą.

demokratai, 
pažiūrėkite, 
didelė stoka 

gydytojų, 
įvairios

■

I 
į

REIKALAUJA PAŽABOT 
LIETUVOS VALDININ

KUS.
"Lietuvos Ūkininkas" 

praneša, kad Valstiečių Są
jungos ir Liaudininkų suva
žiavimas, apsvarstęs 
vos valdininkų 
na.

Lietu-
sauvaliavi-

nutarė:
1. Reikalauti iš valdžios, 

kad tarnautojams butų įsa
kyta tuoj pat pradėti tardy
ti valdininkų prasižengi
mus, kai tik bus gauti skun
dai apie jų prasižengimus ir 
.eismai pirmoje eilėje, kad 
■ir kitas bylas atidėję, teistų 
nusikaltusius valdininkus, o 
bylos nebūtų vilkinamos po 
2 metu, kaip ligi šiol.

2. Kad prie ministerių ka
ulėto butų įsteigta tam tik

ra įstaiga, kuri rinktų ži
nias apie visus Lietuvos val
dininkus ir kad valdžios įs
taigos be šios įstaigos žinios 
neturėtų teisės priimti į tar
nybą valdininkų.

3. Nusikaltę valdininkai 
irba pavaryti iš kurios nors 
įtaigos nebegalėtų, kaip li- 
?i šiol buvo, gauti atsako- 
mingą vietą.

4. Kiekvienas privalo ko- 
voti su valdininkų sauvalia
vimu per laikraščius, susi’ 
inkimus, gyvu žodžiu, per 

.-.eismus ir tų valdininkų vir
šininkus.

ŠUV A ŽIAVIMAS N E W 
YORKE.

Lietuvos atstovybė šaukia 
Nevr Yorke suvažiavimą 30 
lapkričio. Suvažiaviman 
kviečiami visų srovių atsto
vai ir šiaip įvairus veikėjai.

Aiškaus tikslo šitas suva
žiavimas neturi. Pakvietime 
kalbama tik apie gyvenamo
jo momento svarbumą, apie 
Vilniaus klausimą, apie ne
pripažinimą Lietuvos nepri
klausomybės ir tt.

Mes ton konferencijon ne- 
važiavom, nes netikini, kad 
tokiais pasitarimais butų 
galima ką nors nusverti.

IšVIJO KOMUNISTŲ 
KALBĖTOJĄ.

Anglų laikraščiai praneša, 
kad iš Maine’o valstijos tapo 
išvytas lietuvių komunistų 
kalbėtojas Daubus (turbut 
Daubaras?) iš Brooklyno.

.Tisai kalbėjęs Levvistone 
tūlai lietuvių organizacijai 
ir jo kalba buvusi "labai kur
stančio pobūdžio.”

Todėl policija jį areštavo 
ir paskui įsakė jam išsikrau
styti iš Levi stono ir iš Mai- 
ne’o valstijos.

Nelabai senai Daubaras 
kalbėjo ir So. Bostono ko
munistams, kur jis taip pat

Pastaruoju laiku Lietuvo
je priviso daug gudruolių, 
kuriems rodosi, jog ameri
kiečiai yra tokie žiopliai, 
kurie neturi jokio suprati
mo nei apie daiktų vertę, nei 
apie palyginamąjį pinigų 
kursą, ir kad todėl iš tų 
žioplių galima labai lengva; 
pasipelnyti, tik reikia jiems 
koki menkniekį pasiūlyti ir 
pastatyt gerą kainą... dole
riais. Lietuvoje jie ten pasi
darė perdaug jau smalkstųs 
ant Amerikos dolerių.

štai keliatas pavyzdžių:
Viena 

atvaro 
lietuvių kr

lauko, bet pavasaryje persi-' 
krausto ant burokų ūkės ir 
tik laukų darbams pasibai
gus grįžta atgal į namus.

i Kartais cukraus kompa
nijos parsitraukia šeimynų 
iš įvairių Amerikos kraštų.

Vaikai dirba pavasaryje, 
tuomet reikia retinti jaunus 
nuvokus, ir rudenyje, kuo- 
net reikia juos kąsti ir la
jai nuskinti.

Kuomet retina burokus, 
vaikams prisieina daug 
anksty t is, o kuomet jau ka- 
-a, vaikai turi sunkius pun- 
lelius nešioti. Iš 1,000 vaikų 
Juro gydytojas rado; jog 
.'00 delei darbo tapo nesvei
kais.

Vaikai turi dirbti apie de- 
■ynias arba daugiau valan- 
lų i dieną. Jie atsilikę nuo 
nokslo, nes tėvai atima juos 
iš mokyklų dar kovo mėnesį 
r siunčia prie darbo.

Padėjimas tarp vaikų ap
gailėtinas.

Kaip išrodo nusiginklavimo
konferencija.

I 
J 
f konferencijai veik visus senesnius žmones, 

> jos posėdis bet kas darosi už Washing- 
>. Aš tik ką tono, ji nežinanti. Aš sten- 
iš Justicijos giuos aiškinti jai dalykus 

kur aš dis- kaip įmanydamas, bet jai 
su įvairiais valdi- sunku suprasti. Kuomet aš

Atsidarius i 
subatoj, antras 
buvo utarninke. 
buvau atėjęs 
Departamento, 
kusavau s 
ninkais politinių kalinių am-; jai pasakiau, kad šita de
besiuos klausimą. Mane te- monstracija reikalauja pa- 

kad draugas liuosuoti iš kalėjimu politi- 
‘ nius kalinius, senukė nuste
bo: "Argi Amerikoj yra po- 

” ji klausia, 
aš jai išaiškinau, 

!• yra, ji vėl stebėjosi: 
"Tai kamgi jie laiko juos 
kalėjime? Juk karės dabar 
nėra?”

Aš jai paaiškinau, kad aš 
esu Washingtone kaipo So-

nai užtikrino.
Emil HermsEi, kuris yra nu
teistas 10 metų kalėjimo ir 
kuris dabar randasi ant,litinių kalinių? 
McNeil’s Salos, Washingto- Kuomet 
no valstijoj, busiąs paliuo-jkad
motas 24 gruodžio, ir kad 
greitu laiku busiąs svarsto
mas kitų politinių kalinių 
oaliuosavimo klausimas.

Bet grįžkime prie nusi-, — -------- o----  —r-----
ginklavimo konferencijos. | cialistų Partijos atstovas ir 
Kuomet aš atėjau iš*Justici- 
bs Departamento, delega- 
.ai rinkosi konferencijon. 
Kasdieniniai sostinės daly
kai buvo visai pamiršti aky- 
vaizdoj šitos nepaprastos 
pompos. Taj neapsakomas, 
tegirdėtas šalies iždo eikvo
jimas! Ir kokia ironija! Mi- 
ionai žmonių be darbo ba
dauja; milionai dirba tik 

‘ rumpą laiką ir negali su- 
‘ j durti galo su galu; milionai 
piegali aprūpimi savo šeimy- 
į nu kaip reikia. O čia iš vi- 
! momenės iždo, pripildyto tų 
j vargšų mokesčiais, švaisto- 
mi pinigai didžiausiems ce-

i •emonialams.
Sargai ir valdininkai ant 

i kiekvieno žingsnio. Dvilinka 
;.*ilė jų nustatyta marmuro 
Laiptais, bodžiai daboja, kad 
neįneitų kas be leidimo, 

į žvilgantis automobiliai, uni
formos, auksu išsiūti kari

ninkai, mėiinkepuriai fran- 
.uzai ir nuolatos auganti 
minia žiopsotojų. Gatve al
sina su Amerikos vėliava 
kaltai apsirengusi moteriš
kė, ant kurios krutinės ant 
mėlino skvdo irašvta žodis 
"Taika." Ji praeina per sar
gų eiles ir niekas jos nestab

do; tiesą pasakius, tai nie
kas į ją ir domos nekreipia; 
bet priėjus jai prie konfe
rencijos rūmo ir pradėjus 
ipti laiptais augštvn, ją 

■ rojaus sulaiko ir liepia eiti 
atgal. Tuomet visiems pasi
karo aišku, kad šitoj nusi
ginklavimo konferencijoj 
Taikai nėra vietos.

Po to. atmaršuoja gatve 
keturi karės veteranai. Jie 
neša žvaigždėtą vėliavą ir 
-avo pulko papartį, po kuria 
:ie ėjo į muši. Prie to da jie 
ieša milžinišką iškabą, ant 
kurios parašyta:- "Pasaulio 
Karės Kareiviai Reikalauja 
Paliuosavimo Politinių Ka- 
linių. Be žodžio Laisvės Nė
ra Demokratijos.”

Paskui tuos kareivius ei
na moteris, nešdamos kitus 
-lakatus, ant kurių matosi 
sekančių parašų: "Anglija 
Paiiuosavo Politinius Kali
nius Po Paliaubų;” "Italija 
Suteikė Politiniems Kali
niams Amnestiją 1918 Me

dais;” "Francija Paskelbė 
Amnestiją 1920 Metų Pava
sarį;” "Vokietija Taipgi Pa- 
iiuosavo Politinius Kali-• M mus.

Visi šitie maršuotojai su
stoja kairėj pusėj prie įnėji* 
mo i konferencijos salę ir iš
kelia savo plakatus augš- 
tyn, taip kad visi delegatai 
eidami konferencijon galėtų 
juos matyt.

Minia tuo reginiu labai in- 
domauja, bet didžiūnai sku
binasi pro šalį stengdamiesi 
visai to nematyt.

Šalia manęs atsistoja dai
li senukė ir prašo paaiškint, 
l:ą visa tai reiškia. Ji sakosi 
asanti jau 70 metų amžiaus 
ir visą savo gyvenimą išgy
venusi Washingtone. Ji ge
rai atsimenanti prezidentą 
Lincolną ir sakosi buvusi tą 
vakarą teatre, kur Lincol- 

plas buvo nušautas. Ji sakosi Pas 
pažįstanti Washingtone be-‘

Lietuves spaustuvė 
visiems Amerikos 

įams atviru
čių ir parašo: "Išparduokit 
po 10 centu atvirutę. Sau pa- 
silikit po 3 centus, c mums 
prisiųskit po 7 centus.”

Bet ar galima Amerikoj 
gauti 10 centų už paprastą, 
.iena spalva spausdintą at
virutę, apie tai ta spaustuvė 
nepagalvoja. Ji parduoda 
ias tenai turbut po 10 skati
kų ar pfenigų, tai kodėl gi 
amerikiečiai negalėtų užmo
kėti KUcentų?

Galėt, žinoma, 
j bet nenori. O nenori dėl to 
paprastos priežasties. 
Amerikoje tokių atviručių 
salima gauti 12 už 5 centus. 

1 Amerikiečiai puikiai žino, 
\ad 10 centų dabartiniu 

■ kursu reiškia apie 300 skatr 
į kų, taigi apie 30 kartų dau- 
1 riau, negu tos atvirutės yra 
vertos. Kas tad jas pirks?

Dabar vėl atėjo iš kito šal
tinio panašus pasiūlymas 
Siūloma už 50 centų kokia 
ten pasakų knygutė, kuri 
Lietuvoj parsiduoda po IS 
auksinų, t. y. apie 7c. Ir prie 
to da leidėjas priduria, kad 
amerikiečiai pasiskubintų 
su užsakymais, nes jei tuo- 
;aus neužsisakys, tai paskui 
galėsią "nebelikti.”

šitam negudriam gudruo
liui turbut rodos, kad jei jis 
uasakys, kad tų pasakų tuo
jaus gali "nebelikti.” tai 
amerikiečiai tuojaus ir puls 
lyg musės ant medaus.

Iš to matyt, kad žmonės 
tenai neturi jokios liogikos. 
Kitaip juk galima butų iš 
kalno suprasti, kad ameri
kiečiai iš tokio pasiūlymo 
nusijuoks: "Jei tos knygos 
taip gerai eina, kad greitai 
ių nebeliks, tai kamgi tams
ta taip siūlai jas amerikie
čiams? Parduok sveikas ant 
vietos

Toliaus reikėtų suprasti, 
kad amerikiečiai būtinai pa
statys klausimą: "Jei tams
ia parduodi Lietuvoje tas 
knygutes po 18 auksinų, tai 
kodėl mes turime mokėti už 
jas po 50 centų? Juk mes 
galime nusiųsti tamstai ly
giai 18 auksinų, tai bus tik 
apie 7 centai!"

Šito Lietuvos biznieriai 
nesupranta. Jie nori būt la
bai gudrus, bet amerikie
čiams šita gudrybė išrodo 
labai negudri.

K. R. S.

jie galėtų.
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Vaikų darbas Celorados 
burokų laukuose.

Suv. Valstijų Darbo De
partamentas per savo vaikų 
biurą išleido įdomų raportą 
apie vaikų padėjimą burokų 
laukuose Coioradoje.

Dviejuose pavietuose ne
mažiau kaip 1,077 vaikų, da 
nesukakusių šešiolikos metų 
dirba burokų laukuose. Ke
turi penktadaliai vaikų ne- 
turi dar keturiolikos metų, 
ketvirta dalis neturi dešim
ties metų, ir yra da žemiau 
astuonių metų.

Daugumas tų vaikų yra 
darbininku vaikai, tų darbi
ninkų. kurie atlieka sunkes
nį darbą laukuose. * Papras 
tai darbininko šeimyna gy
venę mieste, netoli burokų

?

Tai bus geriausia dovana 
Kalėdoms.

Draugai, neužmirškime 
-avo giminių Lietuvoje. At- 
-inant Kalėdoms ir Kau
lėms Metams, užrašykim 
iems "Keleivį." Tai bus ge
dausią jiems dovana. Mes 
žinome, kaip Lietuvos žmo- 
lės trokšta žinių iš Ameri
kos. kaip jie myli skaityt 
misų laikraščius. Taigi ir 
;adarykim jiems tą džiatųg- 
mą. Pora dolerių mums ne- 
abai didelis pinigas, o jiems 
Ižiaugsmas bus kuodidžiau- 
-is.

Aš jau esu užrašęs į Lie- 
uvą du "Keleiviu," vieną tė
vams, kitą švogeriui. ir jie 
legali juo atsidžiaugti. Da
bar da nusiunčiau jiems do- 
anų po vieną "Lietuvos 

Respublikos Istoriją."
Šitas veikalas irgi reikėtų 

:uo plačiausia po Lietuvos 
kaimus paskleisti, nes jis 
kiekvienam atidarys akis ir 
>arodys, kas yra Lietuvos 
klerikalai. Tenai kaip ant 
•elno parodyta, kaip tie il
gaskverniai pirma rėmė ca- 
o valdžią, o paskui siuntė 
avo pasiuntinius pas kaize- 
io junkerius ir kvietė juos 

: Lietuvos karalius. Iš tos 
knygos kiekvienas pamatys, 
:ad _ Lietuvos kunigai yra 
-ršiausi laisvės priešai, bet 
<ad revoliucija visus jų pie- 
ius išblaškė, tai jie apsime- 
ė "demokratinės” Lietuvos 
alininkais, ir mulkina žmo- 
įes toliau.

Kad Lietuvos liaudis ši
uos vilkus avies kailyje pa

žintų, jai reikia duoti iš A* 
nerikos teisingos literatu- 
*os. Taigi padėkime savo 
moliams Lietuvoje 
šviesti. Užrašykime jiems 
aikraščių, siųskime gerų 
•mygu. Sustiprinkim jų dva
sią. įkvėpkime drąsos, atida- 
rykim jiems akis ir parody
kim faktus, o tuomet jie ir 
patįs klerikalizmui galvą 
įusuks.

|

apsi

Amerikietis.

DAINELĖ.
Kad paukšteliu mažutėliu 
Pavirsti galėčiau,
Tarp pilkųjų debesėlių 
Augštai sumirgėčiau.

1

Skrisčiau, lėkčiau i gimtinę 
Mylimą šalelę,
Susitikčiau pirmutinę 
Brangiausią dalelę.

Skrisčiau, lėkčiau į giružę 
Pas lapų šlamėsi 
Ir supinčiau ten dainužę 
Lyg paukščių čiulbėsi.

Pasijustų tuomet siela, 
Kad ji dar laiminga. 
Kad gyventi saldu, miela 
Su daina jausminga.

J. A. M

rūpinuos Dėbso paliuosavi- 
mu. Ji ilgai klausėsi, paskui 
apsidairė aplinkui ir tarė: 
"Labai gražiai ištaisyta, ar 
ne? Bet kartu ir liūdna, 
kuomet žmogus žinai, kad 
yra daug žmonių, kurie be
veik miršta badu čia pat 
Washingtone. Perdaug yra 
kontrasto! Ar tamsta matai 
tą vyra? Tenai — tą šoferį 
—tą sudžiuvusį, menką 
žmogų, tenai? Jo pati yra 
sanatorijoj — turi vėžio li
gą, o jis tarnauja už vežiką, 
kad uždirbus keliatą dolerių 
jos gydymui. Pažiūrėk į jo 
veidą — ar matei kur nors 
žmogų, kad taip išrodytų? 
O ar žinai kas jis yra? Pre
zidento giminaitis!”

Žmonės pradėjo jau skirs
tytis. Rūmuose jau ėjo kon
ferencija. žengiau ir aš na
mo. Bet ant laiptų vis dar 
stovėjo nusiminus' balta 
"Taikos” figūra.

O. Branstetter.

Skaitytojų Pastabos.

"Dar-ko" bendradarbis 
rašo, kad .Vileišis neturįs 
ypatingo vardo Lietuvoj. 
Esą, "jis yra vienas tokių 
žmonių, kurs visą gyvenimą 
kūdikiu lieka."

Stebėtina, kaip tą be ypa
tingo vardo "kūdikį" Kauno 
miesto taryba vienbalsiai iš
rinko Kauno gaspadorium!

”Špitolninko” redaktorė- 
lis savo "pastabėlėse” sako: 
"Neužmirštame, kad žydai 
yra Jėzaus broliai, bet kartu 
neužmirštame, kad tie bro
liai nukryžiavojo Jėzų.”

Mano supratimu, "Špitol- 
ninko” red. ir visi krikščio
nys bei klerikalai turėtų 
džiaugtis, o ne pykti, kad 
žydai nukryžiavojo .Jėzų, 
nes kitaip nebūtų buvę krik
ščionybės, iš kurios daro sau 
puikų biznį Romos penimiai 
su savo klapčiukais.

"Špitolninko" mąslu mie- 
ruojant, galima pasakyti da 
ve kas: nors krikščionys sta
tosi mokslo šalininkais, bet 
senovėj jie išžudė nemažai 
mokslo vyrų. Žudytų juos ir 
dabar, jei galę turėtų.

Franci jos militaristų va
das "nusiginklavimo konfe
rencijoj” užreiškė, kad 
Francija yra Europos poli- 
cistas, todėl nusiginkluot ji 
negali. Beginklio policisto 
niekas nebijotų.

Bet ką Europa turi daryt, 
kuomet jos policistai palieka 
plėšikais ir pradeda laužtis 
į svetimą nuosavybę? O 
šiuose laikuose tokių atsiti
kimų nestoka.

!
—Kiek reikia įgyti moks

lo, kad būti "Laisvės” re
daktorium?

—Padirbėti bent porą me- 
"Keleivį" už zecerj.

Darbininkas.
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Kas nieko neveiki* 
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Kas skaitė ir raš*
Tas duonov neprwt>

KUM FORD, ME. 
Komunistų nelaimės.

Musų komunistai, kad pa
rodžius savo dideli nusmų- 
kimą, parsikvietė kalbėti 
komunistų "žvaigždę”. Julių 
Daubarą, kuri pavadinu 
Malinauskiu. Neužimsiu lai
kraštyje vietos aprašymui 
jo kalbos, nes tai butų per- 
žemas darbas. Vien tik pa
minėsiu svarbesnius šių 
" prakalbų” nuotikius.

Kaip jie supranta laisvę.
Atidarydami prakalbas 

jie žadėjo suteikti balsą vi
siems, kurie tik norės kalbė
toją kritikuoti. Bet kada ga
vo rimtų klausimų, tai sė
dintieji komunistai pradėjo 
didžiausią betvarkę kelti, 
kad nedavus priešingai pu
sei kalbėti. Pats kalbėtojas 
vieton rimtai atsakyti Į kri
tiką ir paduotą klausimą, 
tuoj pradėjo žmogų kolioti 
asilu, mulu, žiopliu ir t. p. 
Turbut koliodamasis manė 
žmogų sukritikuoti ir kitus 
atbaidyti nuo klausimų. Bet 
čia jis buvo paprašytas kal
bėti rimtai ir nesikolioti. 
Kuomet tas negelbėjo, tai 
visi asilai ir mulai buvo su
grąžinti jam pačiam. Dau- 
baras Malinauskis, išgirdęs, 
kad Jš publikos asilus grąži
na jam atgal, šoko nuo pa
grindų ir leidosi i svetainę 
prie pečiaus j ieškoti to žmo
gaus, kuris išdrįso jį asilu 
vadinti. Pats būdamas 4 pė
dų "milžinas” jis puolėsi 
prie žmogaus, kuris sveria 
240 svarų, norėdamas tą 
žmogų sumušti ir iš svetai
nės išmesti. Čia tai pasidarė 
tikros sorkės. Kas tai matė 
toki atsitikimą, kad pats 
kalbėtojas bėgiotų po sve
tainę, norėdamas muštis. 
Jeigu kila betvarkė, tai tam 
yra pirmininkas, tvarkos 
dabotojai, pagalios policija. 
'Pas parodo, kad komunistai 
dega tokia neapykanta link 
kitaip manančių, kad tie
siog nustoja lygsvaros.

Kalbėtojas paspruko.
Tasai žmogus (P. Gedmi

nas). kuri kalbėtojas norėjo 
kumščia pertikrinti, norėjo 
kalbėtoją pasiimti už apy
kaklės ir vesti Į policijos 
nuovada. Tuomet "draugas” 
Daubaras-Malinauskis pa- 
paspruko per užpakalines 
duris laukan ir atsidūrė 
Mexico, Me. Žmonės juokėsi, 
kad ten jis buvo po karštos 
komunistės žiurkštu pasis
lėpęs.

Jie ne oportunistai.
Tą vakarą komunistai 

keikė, koliojo socialistus ir 
tautininkus, kam tie taikosi 
prie aplinkybių. Komunistai 
to nedarą. Jiems nebaisi 
mirtis. Tik duokit pinigų 
dėl revoliucijos, tai tuojaus 
jie užimsią Vilnių, Kauną, 
Berliną, Paryžių. Bet pats 
"nebailusis" kalbėtojas, tilt 
išgirdęs policijos vardą, tuo
jaus spruko ir po komunis
tės žiurkštu palindo. Toki 
revoliucionieriai — tai tikri 
žvirbliai.

Baisus nuliūdimas.
Dabar vietos komunistei 

nuleido nosis amžinai. Kažin 
kur visi tik risčia bėgioja, 
kai paklydę avys. Tūli bebė
giodami, sako, net nuo kojų 
nupuolę. Tiesa, yra ko liūdė
ti. nes dabar visi žmonės iš

mės piknikams. Pastatė bu- VVATERBURY, CONN. 
dinką šokiams ir kitokiems Raportas ir atskaita Nuken- 
pasidėjimams, taip kad la- tėjusių Streikierių Apsigv- 
bai patogu toje vietoje va- . _ .
saros laiku rengti pasilink
sminimus. Ta \ieta neša 
Kliubui nemažai pelno, nes 
ją išnuomuoja netik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai. 
Laike bedarbės kliubiečiai 
turėdami liuoso laiko patai
sė kelius, taip kad dabar au
tomobiliais galima priva
žiuoti prie šokių salės.

Apari to, Kliubas yra pa-, 
sižymėjęs ir kitokiais nau-: Draugija iš kasos 25 ir kol. 
dingais darbais, už tai jam: • • °~
išpuola garbė. J. Z.

i
Ii

PHILADELPHIA, PA.
Delei kalinio Jono Sušinsko.

Dąug kuopų ir draugijų, 
kurios yra.aukavę kalinio 
Jono Sušinsko gelbėjimui iš j 
kalėjimo, klausia mus. kaip; 
dalykai stovi su byla ir kiek 
pinigų surinkta.

Byla bus perstatoma pas 
Board of Pardons, Harris- 
burge, Pa., sausio mėnesyj. 
Advokatai yra paimti geri,! 
Chester, Pa. Bvla jau viena

ti, nes dabar visi žmonės 
iu juokiasi.

J. Inkognito.

spaudą atsišauk., laišk. ir 
konvertų ...................... 7.00

Du sykiu kelionė komisi
jos pas advokatą į New Ha- 
veną, Conn. ..............  12.00

Antspaudu guminė dėl 
S. N. A. Fondo............ 1.25

Rugp. 8. Finansų knygos 
........................................50

Rugp. 8. Sainos nešioji-

•9

nimo Fondo.
žemiaus telpa pilna ats

kaita ir raportas delei gyni
mo nukentėjusių streikierių 
laike streiko, Įvykusio birže
lio mėn., 1919.

Įeigos: 
1919 m.

Liepos 27. šv. Stanislovo 
Draugija................. $15.00 . . . . . . ’

Liepos 30. Lietuvos Brolių Rugp
pradedant provą

Rugp. 30. Pikniko Linden 
Parke išmokėjimai .. 156.51 

Rūgs. 9. Adv. Guilfoile, 
reikalaujant ......... 200.00

Rūgs. 13. Pikniko Linden 
Parko išlaidos.........154.13
Krasos

...............................  36.35
Rugp. 3. L. S. kuopa su- 

: rinkta laike prakalbų . 17.29 
1 Rugp. 5. šv. Jurgio Drau
gija iš kasos................ 25.00

Rugp. 6. D. L. K. Keistu
čio Draugija iš kasos .. 15.00

Rugp. 10. Lietuvos Drau
gija iš kasos ir kolekta 93.55

Rugp. 11. šv. Vardo Jė
zaus iš kasos............. 15.00

Rugp. 22. šv. Petre ir Po- 
vylo Draugija ir kasos . 5.00

Rugp. 28 Šv. Juozapo Bro
lijos iš kasos............... 25.00

Rugp. 30. Lietuvos Jauni-

i
į

I

ta.
Įplaukų aukomis yra apie 

$1,762.65. Išlaidų iki šiol yra 
$555.00. Kiek reikės advo
katams užmokėti, to jie dar 
nepasakė, nes darbas -d a ne
užbaigtas, 
paliuosuotų, jiems visi pini
gai nebus išmokėta. Likusie- 

aukotoiai paskirs. Advoka- kas 
tams, jeigu kalinys bus pa- 
liuosuotas, manoma reikės 
išmokėti apie $1,500. Aukų 
dar truks. Visos apyskaitos 
bus paskelbtos bylai pasibai
gus. Jeigu yra kas kam ne
aišku. klauskit laišku, bus 
paaiškinta.

Philadelphijos Draugijų 
Komitetas Kaliniui šelpti:

Jokūbas Matulis, pirm.
A. Abromavičia, rast., 

1541 So. Front st., 
Philadelphia,

George Lukoševič,

manių 7-ta kuopa........5.00
Rūgs. 3. šv. Juozapo D-ja 

iš kasos ir kolekta ... 120.35
Rūgs. 5. Amer. Liet. Pa- 

šelpos Kliubas Harvey, 111
Jeigu kalinio ne • ............. . ............... .  20.25

Rūgs. o. S. Jono Krikštyto
jo Draugija iš kasos .. 50.00 

ii pinigai bus atiduoti, kur , ^gs. 10. Lietuvių Politiš-■ - - 1 — .......... 63.0b
Rūgs. 10. Moterų Apšvie- 

tos Kliubas iš kasos .. 25.00
Rūgs. 13. Nuo pikniko Lin

den Parke..................221.60
Rūgs. 14. Šv. Agotos Mo

terų Draugija iš kasos 25.00
Rūgs. 10. 295 SLA kuopa 

Granville, III. iš kas. ir ko
lekta ...........................24.00

Rūgs. 16. D. L. K. Keistu
čio Draugija .............. 4.00

Rūgs. 22. Liet. Mylėtojų 
Draugija, Chicago .... 20.00

Spalių 1. Alex Bobravičius

LINCOLN, N. H.
Nesutikimai tarpe "mun- 

šainierių."
Musų kolonijoj gyvena 

apie 20 lietuvių šeimynų ir 
nemažai pavienių. Kol nebu
vo daromas "munšainas," 
tai musų lietuviai gyveno 
sutikime. Dabar, atsiradus 
bravorėliams, "munšainie- 
riai" bekonkuruodami pra
dėjo pyktis. Išsyk turėjo 
bravorėlį tiktai viena mote
ris. Vėliaus nuo tos moters 
išmoko daryt "munšainą” ir 
kiti. Tas, suprantama, pa
kenkė tos moters bizniui ir 
ji pradėjo savo konkuren
tus skųsti policijai. Tokiu 
budu prasidėjo areštai ir 
baudos. Tūli užsimokėjo ’ 
bausmių net po šimtą doie-

I

Pa. _ .
ižd. Worcester, Mass..........  1.00

Spaliu 6. Moterų Draugi
ja "Rūta”................. 35.00

i Spalių 10. Darbininkų Są
junga 5-ta kuopa .... 25.00 

Spalid 15. D. L. K. Gede- 
mino Draugija iš kas. 50.00

Lapk. 4. Martin Liuter 
Draugija iš kasos .... 50.00

Lapk. 4. AVaterbury švie
sos Draugija...............25.00

Lap. 4. Suk. per T. Visoc-1 
ki ir M. Krugeli........ 60.00

Liepos .... 51.35
Rugp........ 712.25
Rūgs........ 578.75
Lapkr........ 111.00

Spalių .... 135.00

iščiojimo, kiek važinėjimo, 
kiek rašinėjimo, iki ištyrėm 
ir suradom įtekmingą gabų 
ir prieinamą advokatą, ku
rio pasirinkimu, galim pasi- 
gjrti, neapsirikom, nes tik 
ačiū jo didelei Įtekmei ii- pa- 

I sidarbavimui ši byla be teis- 
mo tapo panaikinta, tokiu 

ibudu visi kaltinamieji strei-R_ . __ ___
mas dėl susirinkimo....... 50 j kieriai liko teisus, ir pati by-

Rugp.
miltonui,

Advokatui Ha- Į la kokius tris ar keturis tuk- 
pradedant prova' stančius dolerių mažiau lė- 
............... 200.00 savo, negu būt eita į teismą 
Adv. Guilfoile k°mltetai ir komisijos 

200 00 turėjom darbo, čia viską ne-
surasysim.

Fondo atskaita taipgi gal 
atrodys keista, kad nė atli
ko, nė nedateko. Dalykas 
yra tame. Kuomet advoka
tai pranešė, kad musų bylą 

ženkleliai siunti- teismas "išmetė,” tai tuomet 
nėjimui laiškų..............5.00 musų advokatams jau buvo

Už du kartu sainos nėšio- Įmokėta viso $600.00, kurių 
jimą šaukt susirinkimą 1.20

Protokolų knygos
1920 m.

Kovo 9. Jos Vokietaitis už 
gaištą dienos darbą .. 6.50 
Kovo 10. M. Krugelis už 

dienos darbą pas adv. 5.00
J. S. Prusalaičio smlk. 3.92 
Kovo 11. M. Alytai už at;

spausdinimą plakatų .. 1.00 
Izidoriaus Bok o ekspen- 

sai išgaunant pinigus 25.00
1921 m.

Sausio 30. Kliubui už 
svetainę susirin........... 4.25

Sausio 24. J. S. Prusalai- 
čiui paras, ir nešiojimą len
tos ............................. 1.50

Sausio 30. AL Ringeliui 
už darbą ir sug. laiką 15.00

Sausio 30. J. Vokietaitis 
už darbą ir sug. laiką 15.00

Sausio 30. J. S. Prusalaitis 
už darbą ir sug. laiką 17.00

Sausio 30. J. Riktei aitis 
už darbą ir sug. laiką 10.00

Sausio 30. S. Cibulskis už 
darbą ir sug. laiką .... 15.00

Sausio 30. K. Ramanaus
kas už darbą ir sugaištą lai
ką ...............  3.00

J.S. Prusalaitis už tel. 1.50 i 
Adv. Guilfoile ii- Hamib 

ton........................  $500.00
M. Alytai už spaudos dar

bus ................
S. Cibulskiui 

mažmožius ...
K Delinikui 

laiką ..............
J. Jokūbaičiui už sugaišta 

laiką ......................  2.69

sug

AI.

.......... 5.50
už visokius
.........  3.50
už sugaištą
.........5.50

veikalo perstatymas. Prie
šakyje svetainės sėdėjo ir 
i pats prabaščiu$. Veikalas 
i becenzuruojant paliko taip 
į sudarkytas, kad visiškai 
[nustojo originalės prasmės.

Farapijonas.

SO. OM Ą H A, N EB.
Kunigo klapčiukai cenzu- j 
ruoja socialistų veikalus.
Dar netaip senai musų 

parapijonai vedė smarkią 
xovą su savo kunigu. Jie bu
vo taip įsisiūbavę, kad net 
vietos socialistus ir šiaip pa
žangius žmones kvietė sau 
zalkon kovoti už parapijonų 
laisvę.” Vienok progresy- 

i viai žmonės laikėsi nuoša- 
I iai, nes žinojo, kad po aud
ros užeis giedra ir špitolnin- 
kai vėl bus paklusniais savo 
dvasiškam vadovui.

Nors lenkomanas kun. 
Mikulskis, užimdamas lietu
vių parapijos valdono vietą, 
pasigyrė, kad i svietiškus 

, •eikalus nesikiš, bet kur tau 
Iškęs vilkas nestaugęs!

Kada moterų "šviesos” 
draugija rengė statyti sce
noj veikalą "Kunigo Gramu- 
los Raštinėj”, tai kunigas 
liepė savo parapijonams 
neiti į tą perstatymą ir savo 

į vaikų neleisti, nes, esą, 
Įsmertelnas griekas žiūrėti, 
Lkaip bus pajuokiami dievo 
tarnai. Užtai visus savo pa- 
'•apijonus jisai ragino eiti į 
-•o ir davatkų rengiamą 
"kermošių.” Bet kas tame 
"kermošiuje" darėsi, tai iš 
tikro gėda buvo ir žiūrėti. 
Pusplikės merginos žargsto- 
si, rodo kojas, o kunigėlis Į 
tą viską žiuri ir džiaugiasi. 
Paeral kunigo supratimą, į 
šitokius vakarus vesti savo 
vaikus tai nėra griekas.

Iš laikraščių tenka maty
ti, kad rytinėse valstijose 
kunigų globojami vyčiai 
pridirba visokių * šposų, bet 
turbut tokiu Šlykščių šposų 
niekur nepridirba, kai musų 
vyčiai.

Pas mus yra savotiškos 
rūšies vyčių., kurie priklau
so prie tautiečių abazo 
Kuomet streikieriai parapi- 

mažai mo- 
kalbą kuni- 
iš tautiečių 
nubėgo pas

I

i

TORRINGTON. CONN. 
Pasipiovė paliokas.

Buvęs Torringtono bar- 
tenderis paliokas A1. Bujak 
pasipiovė savo namuose Ea- 
kerviilėj. Ilgus metus jis gy
vena Torringtone ir dirbu 
W. Gruber’io saliune už bar- 
tenderį. Tik nesenai persikė
lė i Bakerville, kur pasibu- 
davojo savo stubą.

Minėtas paliokas buvo že- 
jotas su lietuve ir turėjo 
tris vaikus. Bujakienė papa
sakojo medical examiner’iui, 
kad jos vyras norėjęs nusi
žudyti per paskutinius 12 
metų. Pereitą ketvergą jis 
norėjęs nužudyti pačią, vai
šus ir pats save. Anot Buja- 
kienės, jis du syk bandė pa
sikart. bet nepavyko. Buja- 
kienė, matydama pavojų, 
retvergo naktį išėjo su val
ais pas kaimynus. Bujakas 
įsiėmęs duoninį peilį, per
plovė sau gerklę.

Nors Bujakienė sako, kad 
’is nusižudė iš priežasties 
girtuoklystės, bet žmonės 
kalba, kad jis labai nesutiko 
u savo pačia ir delei to pa- 
idarė sau galą.

Skaitytojas.

mes manėm ir užteks, todėl 
.90 kad nereikėjo eiti į teismą, o 

tuomet fonde dar buvo 
$517.19, kuriuos sakėm ap-;

; versime ant kokio kito vi- 
' suomeniško naudingo reika-
■ lo. Tečiaus apsirikome: mu-' 
’ sų advokatai pareikalavo da j 
' balanso $759.00. Mat buvo:

suderėta su adv. Guilfoile’
1 už visas tas bybs $700.00, o' 

Hamiltonui po $100.00 į die-' 
ną, tokiu bud u jie turėjo tie
są reikalauti dėl abiejų po 
8700.00. Bet kadangi musų 
bylos komisijos nariai, ku
rie samdė advokatus, turi 
nejudinamą nuosavybę, to
kiu būdu, advokatai savo rei
kalaujamą bilą galėjo iško- 
lektuoti iš komisijos narių 

i nuosavybės. Tada niekas
■ daugiau neliko, kaip tik tai
kytis geruoju su advokatais 
kas per.didelį derėjimąsį pa- 

Ivyko sulygti už $500.00, tik 
todėl, kad su atskaitom per- 
tikrir.om, jogei daugiau pi
nigų neturim. Tada likusiais

; $17.19 kaip tik ištenkam ap- 
i mokėti už atspausdinimą 
[ šių atskaitų ir kitus mažmo
žius. Tokiu budu atskaita ly
giom išėjo.

Visoms draugijoms ir pa
vieniams asmenims, kurie

- kuomi nors rėmė šį fondą, 
varde nukentėjusių streikie- 

‘ rių tariam nuoširdų ačiū.
Šiuomi pareiškiame musų 

’bą užbaigtu. i
■ 

Sreik. Nuk. Aps. Fondas ,
J. Riktoraitis, pirm.
S. Cibulskis, tur. sek. ir iž.
K. Ramanauskas prot. sek.' 

Bylos komisijos nariai •'
J. S. Prusalaitis, 

M. Krugelis, 
J. Vokietaitis.

i

i

WEST GROTON, MASS. 
Šis-tas.

Siaučiant bedarbei, darbi
ninkams prisieina šen tenĮ

pasitrankyti darbo bejieš- 
<ant. Besibaladojant mies
tas nuo miesto ir man prisi- 

. ėjo ant tūlo laiko apsistot: 
West Groton, Mass. Tai yra 

. mažas ir nežymus miestelis, 
Mass valstijoj, apie 40 my
lių Į šiaur-vakarius nuo Bos
tono. čionai yra 3 dirbtuvės 
—viena popieros, antra skū
rą, trečia lentų.

Pirmose dviejose dirbtu
vėse yra Įvesta 8 vai. darbo 
sistema ant trijų šiftų, pa
starojoj gi dirbama tik die
nomis.

Iš viso čia dirba apie 500 
darbininkų. Darbas eina ne
kaip, nors po truputį ima 
gerėti. Bet visgi dvi arba 
tris sąvaites padirbus, vieną 
savaitę prisieina pasilsėti.

Tarpe įvairių tautų dar
bininkų randasi apie 10 ir 
lietuvių, daugiausia pavie
nių. Tik viena šeimyna yra 
vedusių.

Abelnai imant, darbinin- 
I kai neorganizuoti ir visuo
meniško veikimo jokio nėra.

Iš lietuvių laikraščių čia 
ateina "Keleivis,” kuris, pa
tekęs čionai, eina iš rankų i 
rankas, kol suplyšta. Pakal
binus keletas žadėjo trum
poj ateity "Keleivį^ užsi
prenumeruoti. Gyvenantieji 
čionai lietuviai daugiausia 
yra laisvų pažiūrų žmonės.

Reikia pasakyti, jog šis 
miestelis yra laimingas tuo- 
mi, kad jame nėra jokio du
sių ganytojo. Kadangi nie
kas nedrumsčia 
žmonių gyvenimo, 
gyvena sutikime.

■ jonai susilaukė 
kančic lietuvių 

:go, tai vienas 
abazo vyrukas 

i kunigėli siūlytis už vargo
nininką, bet negavo, neštą 
vieta jau buvo užėmuk tūlo 
biznieriaus duktė. Minėtas 
vaikėzas, susitaręs su špi- 
tolninkais, nutarė pastatyti 
scenoj "Keleivio” spaudos 
veikalėli "Amerikoniškos 
Vestuvės." Kadangi tas vei
kalėlis atvaizdina ta,msių

■ katalikų apsiėjimą ir darbus 
j ir jame yra kunigus pajuo
kiančių išsireiškimų, tai tie 
kunigo klapčiukai iš minėto 
veikalėlio išbraukė visus 
jiems nepatinkamus žo
džius.

13 d. lapkričio atsibuvo to

Pribuvo nso $1,588.35 
Išmokėta viso $1,588.35.

RAPORTAS.
Turime už garbę paskelb

ti gerbiamai visuomenei lin 
ksmą žinią, kad streikierių 
byla iš 1919 metų, kuriuos 
musų fondas gynė, užsibai
gė musų laimėjimu, nes ta
po išmesta iš teismo, tai yra 
panaikinta. Taipgi paran
kes (bondą) viso sumoje 
$45,000 tapo nuimta.

Buvo girdėti užmetimų, 
kad šis fondas ne visus strei- 
kierius gynė. Tai yra netie
sa. Mes gynėme visus, kurie 

Į tik prie mus kreipėsi (jų bu- 
!vo 19 asmenų). Bet tūli 
streikreriai iš anksto (pir
miau negu šis fondas Įsikū
rė), nusisamdę advokatus, 
todėl prie musų nesikreipė. 
Jie tapo nubausti nuo 6 mė
nesių iki vienų metų į kalė
jimą, bet tai buvo jų pačių 
kaltė. \

Iš atskaitos kaip kam at
rodys, kad tūliems komite
tams, bei komisijos nariams i 
daug išmokėta. Tas tiesa. [ 
Bet tai tik tiems taip atro
dys, kurie neturėjo progos | 
susipažinti su teismų reika
lais, ypač tokių didelių teis-; 
mų kaip šitas., kuris tęsėsi, 
per pora metų ir kuris buvo. 
nevieno asmens reikalas, bet Į 
komitetų ir komisijų, kur 
menkinusiame reikale reikė* 

i jo šaukti susirinkimus dėl

i

Viso .. $1,588.35
Išmokėjimai: 

1919 m. 
Rugp. 1. Hary Edllin ad- 

rių ir priversti buvo mieste- vokatui už suteikimą rodos 
Ii apleisti. ' I.................................. $3.00

Tai šitaip keliamas musų Rugp. 1. Adv. Collmany 
kolonijoj lietuvių vardas. už suteikimą rodos .... 5.00

J. K. Rūgs. 2. M. Alytai už

i f

I
| Perfeetion Oi! Heater

$5,000.00
Klausk pardavėjo apie 

Kontest?
j

Smagi šiluma šaltoj dirbtuvėj.
Ar darai pataisymus kitiems 
metams? Padaryk dirbtuvę šil
tą. kad butų malonu joje dirbti. 
Perfeetion Oil Heater tai atliks 
i keletą minutų, parankiai ir 
ekonomiškai. Visur šluboje, vir
tuvėj, sėdėjimo kambary, virali
nėj, Perfeetion suteiks extra ši
lumos, kuri yra reikalinga šalto
je žiemos dienose.
Perfeetion dega astuonias va
landas su galionu Soe. kerosino. 
Pasekmėm vartok Socony Kerosin1).

•
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ramaus 
tai vis:

j Lietuvoje gaus šventėms
Dabar geriausias laikas siųst Pinigus Kalėdų Do- 

» vanoms.
11000 aūksimi “^ipat

'5 Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 
pinigų galima*nusipirkti visko ant vietos.

Kuri^ norite, kad nueitų pinigai iki švenčių į Lietu-

$5.50

I

1
Les. k 
Lietu- |

vių Nepriguimmgo Kliubo, $ FUUg<M
miestas partraukė visokių ’g vą Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.

- ““S Patarnavimas užtikrintas,
knygyną, kuriomis lietuviai Į ž 
gali naudotis. BALTIC STATĖS FINANCE CO.

Į 357 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
pasitarimo. Kiek buvo vaik-

• BRISTOL. CONN.
Iš draugijų darbuotės
Per pasidarbavimą 

vių Neprigulmingo Kliubo,

lietuviškų knygų į savo 
i

L.’P.

R. I.

gan naudotis. į g
Tas pats Kliubas atliko $ 

antra naudingą darbą nu- $ 
pirkdamas kelis akerius že- jį

PERFECTJON
OiJ Heaters

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK Į

r 1

PROVIDENCE, 
Prasti kalbėtojai.

, Lietuviu kunigas tankiai 
rengia prakalbas ir už kal
bėtojus daugiausia kviečia 
iš So. Bostono nykštuką ir 
spirguti (Kneižiuką ir Gu
duką). Vienok iš tokių kal- 

ibėtojų žmonės nieko gero 
Į pasimokinti negali. Jie dau- 
giau tinka klebonijoj bulves 

i skusti, o ne prakalbas žmo- 
I nėms sakyti. Daug geriau 
butų, kad jiedu pas mumis 

'daugiau nesilankytų.
Z. O. B.



4 KELEIVIS
t

Kapitalizmas 

Rusijoj miręs.

Kapitalizmas Rusijoj jau 
miręs ir buržuazija daugiau 
tenai neatgims. Koncesijos, 
kurių bolševikai duoda už- 

’enio kapitalistams, netik 
ėra sovietų tvarkai pavo- 

.. Egos, bet da stiprina ją.
rr r

azija turtų negali susikrau-! 
ti.

Kalbos apie naują kapita
listų klesą Rusijoj yra nesą
monė. Mes galim būt užtik
rinti, jog revoliucionieriai 
čia yra gana atsargus, kad 
prie to nedaleidus. Tai yra 
jų pareiga.

Tokios nuomonės yra 
Eiam Z. Foster, pagarsė- 

ys andai Amerikoje nepa- 
kusio plieno streiko orga- 
ząt orius. Jo straipsnis til- 

?■ lihvaukee I.eader yje." 
./darni, kad skaityto

ms jis gali būt Įdomus, pa
losime ji ištisai. Foster 

aso:
Tūli Rusijos draugai ma

rė, kad tarptautinės preky
bos sutartis su kapitalistinė
mis valstybėmis, pramoni
nės koncesijos privatiniems 
kapitalistams ir Įvedimas 
apribuotos privatinės pirk- 
lybos Rusijoj labai susilpni
no tarybų valdžią ir rodo 
grįžimą prie kapitalizmo.

Peižvelgkime šituos daly
kus trumpai ir pažiūrėkime, 
ar jie yra pavojingi, ar ne.

Tarptautinė prekyba rim
to pavojaus nesudaro. Ji bus 
tarybų valdžios kontroliuo
jama ir daug pamato nau
jam kapitalizmui negalės 
patiekti. Lygiai tą patį gali
ma pasakyti ir apie Rusijos 
koncesijas užsienio kapita
listams. Nors nėra abejonės, 
kad jiems bus duota plačių 
gvarantijų. vienok jų pienai 
bus taip apriboti, kad per
daug didelės intakos jie ne
galės turėti.

Kaip Rusija žiuri i tas 
koncesijas, tai labai aiškiai 
išdėstė anądien Kamenevas. 
Jis pareiškė, jog ekonomiš
kai Rusiją galima išgelbėti 
tiktai elektrifikuojant jos 
pramonę. Bet pati Rusija 
negali to padaryti, nes ji ne
itu i Įrankių. Užsienio kapi
talistai turi reikalingų ma
šinų ir Rusija turės užmokė
ti už jas 812,000,000,000. Ka
dangi pinigų Rusija irgi ne
turi, tai jai prisieina duoti 
tokios vertės koncesijų už
sienio kapitalistams. Taigi 
tos koncesijos nepakenks 
’Tisijai, bet išgelbės ją iš 
dabartinės suirutės.

Daug pavojingesnis daly
ke s yra laisva prekyba, kuri 
duoda privatiniems asme- 
<ms teisės vėl gaminti ir 

rdavinėti gyvenimo reik
tais. Bet. kiek galima, ši- 
' e reikmenis bus parduo- 
•mi per ko-operativus, biz

nieriai bus reguliuojami, 
taip jog didelio pavojaus ir 
čia negali būt. Prie to reikia 
atsiminti, kad žalioji me
džiaga. pamatinė industri
ja. transportacija, politinė 
gale ir armija bus tarybų 
valdžios rankose. Karo prie 
šitokių sąlygų gali išaugti 
pavojinga kapitalistų klesa, 
tai aš negaliu suprasti. Visa, 
kas atsitiks, tai išsivystys 
tik laikina privatinė pramo
nė, kuri pagelbės prašalint 
ekonomini krizį.

Nuo to laiko, kai aš atva
žiavau Rusijon, aš vis sten
giausi surasti tą naują bur
žuaziją, apie kurią Spargo 
ir jam panašus sakėsi taip 
daug žiną, bet iki šiol da nie
ko panašaus negalėjau patė- 
myt. Aš galiu pranešti, jog 
siu dienų Rusijoj nėra pri
vatinėse rankose pakanka
mai plataus prekybos ir pra
monės mechanizmo, kuriuo 
galėtų tokia klesa remtis, ir : 
nėra budo privatiniems tur
tams susikrauti.

Nemažiau kaip 90 nuo
šimčiu pramonės yra nacio* k 
nalizuota. Iš likusių iO nuo- * 
šimčių didesnė dalis priklau- 

darbininkų ko-operati- 
kad iš 
buržu-

so < 
vams. Taigi aišku, 
pramonės menamoji

L. Tolstojus.

Dėl Pinigų.
puliavimo gydymą, laukda* 

» mas, kol galva pradės skau
dėti ir svaigti, tas yra pana
šus j žmogų, kuris nuodingą 
gyvatę tik tada muša, kai ji
nai jau mirtinai bus jam įgė
lusi.

Ar negalima apsisaugoti

Borisovičius.—Gerai; tegul sau jaunieji 
vieni pasikalba. (Visi išeina, lieka tik Jašni
kas ir Vašia.)

Vašia.—Jašnike, mes dabar laimingi!..
Jašnikas.—Taip, Vašia, naujas pasaulis 

’ mums prašvito. (Jis paima ją i glėbi ir žiu-

Apie sveikatą

Ar ausų puliavimas yra 
pavojingas?

Daugelis mano, kad nuo- 
iatinis puliavimas pašalina 
iš kūno kenksmingas dale
les, ir todėl skaito ji naudin- nuo tų paslaptingų, pavojin
gu daiktu; mano jie, kad, gų. chroniškų ausų puliavi- 
jeigu nustotų pūliuoti, atsi- mų? 
rastų kitokių ligų, 
rujų, kartais, nustojus au

i

Kokiu budu jie atsi- 
Ir ištilv randa?

Jie pareina visi iš sniar- 
. i šiai pūliuoti, atsitinka kenk- khi. su karščiu ir sopuliais 

smingų pasekmių, kaip pa- surištų, vidurinės ausies už“- 
{ redo sekantis pavyzdis: 

Vieną kartą atėjo pas 
. mus Berlyne vyras, kuriam 

daug metų ausys pūliavo. 
Jis skundėsi, kad jau dvyli
ka dienų, kaip jo ausys pū
stojo pūliavę, ir jis be galo 
kenčiąs gaivos skaudėji
mais. Apžiurėjus ausį pasi
rodė. kad klausomoje lando
je buvo Įstrigęs pašalinis 
daiktas, būtent popierėlis, 
kuri žmogus buvo užmiršęs 
išimti. Prašalinus popieros 
gabalėlį, ausis pradėjo gau
siai pūliuoti, ir sekančią die
ną žmogui 
dėjo.

Pavyzdis 
blogėjimas 
kad" pūliai 
keti 
gvdutume sergančiąją au
sies vietą, tai pūlių daugiau 
nebeatsirastų. ir tatai orga
nizmui nei kiek nepakenktu. 

Ar reikalinga yra puliavi
mas stabdyti? Pavyzdis pa
rodys.

34 metų ligonis atėjo pas 
gydytoją ir skundėsi, labai 
dažnai jam galva skaudanti 
ir svaigstanti. Apžiurėjus 
pasirodė, kad jo abi ausys 
labai pūliuoja; ligonis pasi
sakė. kad nuo mažens jo au
sys pūliuoja, ir jis manąs, j 
kad sveika ausis taip pat 
galinti tekėti (šalinti pū
lius), kaip ir sveika nosis ša
linti glites. Jis sutiko darv- 
ti operaciją, ir keletui dienų 

j praslinkus pavojus buvo 
I prašalintas, ir žmogus dau- 
, giau nebesiskundė galvos 
skaudėjimais, nei svaigi
mais.

. čia matome, kad tiktai 30 
suviršum metų praslinkus 
ausų puliavimas padarė blo
gų pasekmių. Jeigu ligonis 
nebūtų sutikęs tuojaus da
lyti operaciją, greit butų 
sulaukęs smegenų uždegimo j 

rasi, netrukus butų mi- 
iręs.

.. Kodėl ausu puliavimas
f?.a zlPnb|tait> pavojingas?

Pūliai dažniausiai teka 
, , - . - o . ' pro atsiradusia ausies bug-

p.eną, busiąs lautų Sąjun- nejyįe skylutę, toji skylutė 
mo tuoJaus | pareina iš ligos, o patys pu-

’iai dažnai esti kilimo iš ne
sveikos kaulo vietos. Tasai 
kaulas atskiria ausį nuo 
smegenų ir nuo kraujagvs-! 
lės. kuri būna stora, kaip 
pirštas. Tąjį kaulą greičiau 
plonu, negu storu galime pa
vadinti. Kaip danties skylu
tė naikina dantį, taip būna 
naikinama ir toji tarp sme- 

. genų ir ausies kaulo siena; i 
pr-e to dažnai atsiranda 
dvokią pūliai. Tasai kaulo 
nykimas gali ilgus metus 
tęstis, ir ligonis iaučiasi esąs 
sveikas. Bet dažnai, tam 

.kaului nykstant, skylutė at
siranda kaulo pakraštv. ir 
tuomet liga smarkiai plėto
jasi, puldama ant smegenų, 
smegenų plėvių, arba ant 
storos kraujagyslės: tada

BE "KELEIVIO” NEGALI 
GYVENTI.

Adomas Oniunas, kuris 
pirma gyveno Minersvillėj, 
Pa., o dabar Lietuvoje, pri
siuntė šiomis dienomis šito
kį laišką "Keleivio" redak
cijai :

Gerbiamieji Draugai:
Apturėjau "Keleivio” Ben

drovės šėrą, už kurį tariu 
tamstoms širdingą ačiū. 
Šėrą man siuntėt į Miners- 
villę, Pa., bet draugai pri
siuntė man iš tenai i Lietu
va. nes nuo balandžio mėne
sio aš jau Lietuvoj pas savo 
broli, kur ir "Keleivis” 
mums ateina.

Dėlto meldžiu pranešti 
man, kada pasibaigs mano 
prenumerata ir kaip ją at
naujinti, nes be "Keleivio” 
aš negalėsiu gyvent. Kiek 
metų Amerikoj aš išgyve
nau, be "Keleivio" negalė
jau pabūti nei vienos savai
tės. Lietuvoj gi "Keleivis” 
da mylimesnis svečias.

Taigi lai gyvuoja musų 
"Keleivio" Bendrovė, ir lai 
musų "Keleivis" keliauja 
netik po visą Ameriką, bet 
ir Lietuvos bakūžes tegul 
lanko.

Adomas Oniunas, 
Groščių kaimo, 

Pasvalio apskričio.

galva nebeskau-

parodo, jog pa- 
parėjo nuo to, 
nebegalėjo ište- 

iš ausies: bet jeigu sū

Pareiškimas Lie 
tavos valdžiai. .ir.

Amerikas laikraščiuose 
"Nery York World” ir kituo
se tilpo iš Astociated Press 
žinių, o taipgi yra ir kito
kiais keliais gauta praneši
mų, kad Lietuvos kabinetas 
nutarė priimti Tautų Są
jungos pieną, kuriuomi tu
rėtų užsibaigti tarpe Lietu
vos ir Lenkijos ginčai dek 
Vilniaus. Sulyg to pieno bu
tų sudaroma du pusiau au-1 
lonomiškai besivaldanti kan;,r 
tonai, vienas apimantis Vii-L- 
liaus srity, o kitas — likusią į' ' 

Lietuvą. Taipgi y 
kad Lietuvos valdžios atsa-{ ” 
kvmas, priimantis Hymanso 
pieną, busiąs 
gos susirinkime 
svarstomas.

Jeigu tai teisybė, kad Lie
tuvos valdžia yra prielanki 
pamatiniam to pieno dės
niui, kad abiem tokiem kan
tonam butų leista turėti sa
vy valdą (home rule ) su už
sieniu ir militare kantonu 
politika, kuri turėtų būti 
viena, tad—

Mes, Lietuvių Piliečių Są
jungos Amerikoj New Yor
ko apylinkės apskričio susi
važiavime, lapkričio 6 d., šių 
metų. 803 Driggs avė., Broo- 
klyn, N. Y., varde Amerikoj 
gyvenančių Lietuvos pilie
čių reiškiame grieščiausį 
protestą prieš tokio pieno I 
priėmimą, nors ir su Lietu
vos valdžios pataisomis.

Mes patariame tas patai jnrasideda smegenų liga ar-
sas žadėtis su pačia Lenkija 
vykinti tuomet, kai lenkai 
išsikraustys už Lietuvos sie
nų.

Taipgi mes pareiškiame 
Lietuvos piliečiams Lietuvo-

ba kraujo užkrėtimas:—tai 
paskutinis laikas gelbėtis, 
jeigu operacija dar gali pa
dėti : daugeliui ligonių ope
racija nebegali gyvybės iš- 

___  .... __ _ gelbėti — jie miršta. Todėl 
je. kad mes remsime jų gy- ausų puliavimas reikia pra- 
nimą Lietuvos nuo Ryman- dėti gydyti pirma to. kol pu- 

j so bei panašių pienų, kurie liai dar nespėja išsilieti vi- 
yra aiškus Lenkijos naudai, dun, ir kol galva dar nepra- 

( Lietuvių Piliečių Sąjun- dėta skaudėti ir svaigti. Ir 
i gos Amerikoje New Yorko didžiausios praktikos gydy- 
apvlinkės apskričio susiva- r;?Jas. apžiūrėjęs iš aikštės 
žiavimas (išoriniai) negalės pasakyti,]

ar pūliai per kaulus prasi-: 
A. S. Trečiokas, pirm, 'muš per 50 metu, ar per 8 

A. Bubnienė, sekr. dienas. Kas atidėlioja ausų'

degimų, dažnai jau nuo ku- 
: dikvstės dienų. Kartais ta

sai uždegimas gali pats sa
vaime atsirasti, kaipo pa
sekmė būgnelio plėvės su
žeidimo. arba ir dėl pašali
nių daiktų ausyse, nereika
lingo ir klaidingo nosies plo
vimo (ausis yra sujungta su 
užpakaline nosies dalimi 
tam tikru latakų), nuo no
sies . ligų, nuo peršalimo: 
kartais būna pasekmė skar
latinos, tymų, influenzos, 
plaučių uždegimo ir kitokių 
ligų. Dažnai galima smar
kųjį ausies uždegimą sugy- 
dyti ir apsaugoti nuo perėji
mo į chroniškąjį puliavimą, 
tuojaus besikreipiant į gy
dytoja

Iš to seka, kad suaugusie
ji, pajutę ausies skausmus 
arba puliavimą. privalo tuo
jau kreiptis į gydytoją, ir 
tėvui svarbi pareiga nuvesti 
savo vaikus pas tų dalykų ži
novus, kad apsaugotų vaikų 
ausis nuo pavojingo chro
niško puliavimo.

Vienos motinos nesąmonę 
parodo sekantis pavyzdys:

Pas mus atėjo jauna, gra
ži. atrodanti sveika 17 metų 
mergaitė. Ji skundėsi galvos 
skaudėjimais ir kad turinti 

i truputi karščio (drugio, šal
čio krėtimų). Jos ausys j iu 
senai pūliavo, ir motina nie
ku budu nesutiko art būti
nai reikalingos operacijos. 
Kelioms dienoms praslinkus 
karštis pakilo iki 40 C., ir 
smarkus drugys ją krėtė. 
Dabar motina leido daryti 
operaciją. Bet buvo jau vė
lu : mes radome kaulo viduje 
didelę skylę ir jau išsiplėtu
sią augščiau minėtos storos 
kraujagyslės ligą. Kraujo 
užsikrėtimas jau buvo per 
smarkus, ir toji jauna gyvy
bė turėjo žūti. Jaunoji mer- 

i gaitė buvo nesąmoningos 
motinos auka.

Viską krūvon suglaudus 
turėsime:

1. Ausies puliavimai vra- 
' kenksmingi, iš jų pareina 
enkurtimas ir blogas girdė
jimas.

2. Ausies puliavimai yra 
pavojingi. nes užtraukia 
smegenų ligą ir kraujo už
krėtimą ir gali būti mirties 
priežastimi.

3. Ausies puliavimai yra 
išgydomi ar operacijos pa
galba, ar be jos.

Čia duodame keletą pata
rimų:

(a) 
rintu 
ir tt.

<b) 
rais.

(e) Nelašink alyvos į ausi.
(d) Nekišk ausin česnako, 

svogūnų.
(e) Nedėk ausin ispanų 

musėlių.
(f) Nevalyk ausies plau

kų špilkomis, degtukais ir tt.
(g) Jeigu vaikai ką nors i 

nosį ar Į ausį Įkiš, nelieskit 
patys ir eikite tuojaus pas 
gydytoja.

<h) Jeigu nosis užsikim
šusi (užpuolusi), arba jinai 
pūliuoja, eik pas gydytoją, 
nes, kadangi nosis su ausi
mi turi susisiekimo, dažnai 
iš ausų būna nosies ligų pa
sekmės. Ypač pas vaikus 
dažnai pasitaiko vidurinės 
ausies sloga: vaikai tada 
blogai girdi, ir tai apsunki
na jiems mokyklos darbą, o 

įtasai negirdėjimas dažnai 
pareina nuo nosies užsikim- 

išimo. Med. dr. sterkas. 
• ("Sveikata.”)

Neplauk 
vandeniu,

Negydyk

ausies nevi- 
ramunėiiais

ausies ga-

(Tąsa.) j
Piršlys.—Nenusigąsk, Danai Savelevi- rėdami vienas kitam Į akis jiedu po valiai 

čiau. Niekas Į tamstos kišenių nežiūri, sulieja savo lupas. Uždanga nusileidžia.) 
1 amsta išvarei Jašniką iš savo namų deltoj 
kad tamstos duktė jį pamylėjo. Vargšas1 
jaunikaitis butų nusiskandinęs iš nusimini
mo, tečiaus geras žmogus, Fetis Borisovi
čius, ji išgelbėjo, ir tas pats Borisovičius tai vėliau. Jašnikas jau žilas, jo sūnūs jau 
davė jam pinigų, bet tos skolos tamstai ne bUaugęs vyras. Vašia jau mirus.
reikės mokėti. 1 amstos žentas pats Bori- Jašn:kas. (Vartydamas ant stalo popie- 

_________: ”Mink 
už save silpnesnius, jei nori būt turtingas ir 
žmonių gerbiamas.” Jo patarimų klausiau 
ir šiandien esu pirmos klesos pirklys. Vis
lias sekasi gerai, bet kas iš to, kad ramybes 

i aš išva-

ANTRAS AKTAS.
Scena V.

i Dalykas dedasi Jašniko namuose, 25 me-

sovičiui užsimokės, kaip praturtės; o Bori- ias.)—Borisovičius anuomet sakė: 
sovičius ii' nei eikalaus.

Savelevičius.—O kas yra tas Fetis Bori
sovičius?

Piršlys.—V yriausis dvaro daržininkas.
Savelevičius.—Gerai, aš ne užsiginu, kad n®ra. Tas nekaltas žmogus, kurį 

pi ižačėjau šitam ubagui savo dukterį, jei 1iau šio svieto 25 metai atgal, tolyn vis la- 
jis atvažiuos savo arkliu, vežimu ir tinka- byn ima mane persekiot, 
mai apsirėdęs. Aš neužsiginu, jog tai buvo 
mano žodžiai. Bet jei Fetis Borisovičius yra 
jam teks geras, tai jis pats turėjo čia ateiti prašalint. (Įeina sūnūs Aleksandras.) 
ir pasikalbėt apie tai su manim. i Jašnikas.-

Piršlys.—Ir jis pas tamstą ateis, jei tik pasikalbėti, 
tamsta jam paliepsi

Savelevičius.—Gal nereikės; aš geriau 
kreipsiuos pas jo poną. Senas ponas, Dieve užsidarė, 
duok amžiną atilsį jo dusiai, prižadėjo pa-' Aleksandras.— lai kame gi dalykas? 
daryti mano dukteriai ir jos žentui liuosy- Jašnikas.—Sunau, as visada buvau atvi-
bės popieras, ir sakė, kad po jo mirties ras savo šeimynai, o ypač tau. Vis viena, 
kreiptis prie jo sunaus. Taigi dabar aš tu- Raip slapti daiktai buvo, aš vis tau pasaky
mu pamatyti jaunąjį poną.

Piršlys.—Bet tamsta turi pasakyt mums, 
■ir leisi savo dukterį už šito jaunikio? !__
jis čia laukia atsakymo.

Savelevičius.—Aš pašauksiu dukterį, te- t ėjau drąsos pasakyti 
gul ji pati kalba už save. Aš jai nepriėsta- ^-vo šeimynos nariams—nedelto, kad aš ne
rausiu. (Išeina, ir netrukus sugrįžta 
duktere.) Vašia, Jašnikas... (Į į 
tamsta sakei jo vardas po tėvais? s

Piršlys.—Semionovič.
Savelevičius.—Jašnikas Semionovič 

džia imti tave už žmoną. (Vašia su Jašniku 
prieina prie Sav 
už jo tekėti?

Vašia.—Sutinku.
Savelevičius.—Girdite, tai yra jos žodžiai j‘j 

:r sutikimas. . . ,
’-yrei ir pamylėjai, tai aš negaliu tavo norui 
■riešintis ir laiminu tave savo tėviška ran*

L- iii Kd, Ii 
ką.) Leidžiu tau Vašią už pačią; imk ją ir 
gyvenkit abudu, ir-- ----------------r-------- - , ... .
i Tarnai tuo tarpu prirengia stalą.) o da-!a® gailu nuskriausti savo artimą. .
bar meldžiu nusirengti ir sėstis. (Piršliai Aleksandras. Tėve, tai yra tikybinio po- 
lusirengia ir visi sėdasi. įeina Borisovi- Rudžio klausimas, žodis artimas y ra la- 
^•uc. ‘ , bai tankiai vartojamas, bet ne visuomet toj
“ Bcrisovicius.—Ilgo amžiaus Danui Save-' prasmei. Gal tėvas norėjai paklaus-
evlčiui: lai skabi būna duona ir vynas! 'i ,P™f k? nuarti? Ant to as .
Kaip matau, dalykai eina geru keliu. (Pirš- galėčiau pasakyti, kad toas žmogus da nera

Ot, rodos stovi ir 
rodo į mane pirštu. Kelių tūkstančių rub
lių nesigailėčiau, jei galėčiau šitą sloguti

Aleksandiai, aš noriu su ta- 
Tu esi gerai pamokytas, 

kuomet mes griešni tik mažą dalelę to mok
slo galėjome pažinti, irtam greitai duris

dą vau. Vienok, sunau, vienos mano gyve
nimo paslapties tu nežinai. Tai atsitiko da 

Štai pirma, negu tu i ši svietą atėjai, šita pas
laptis yra tokia svarbi, kad aš niekad netu- 

nei tau, nei kitiems

ųžsitikėčiau savo šeimyna, bet stačiai dėlto, 
piršlį) kaip ':ad yra dalykų, kurie guli žmogaus dvasios 

gilumoje ir juos skaudu iš tenai iškelt, skau
du atsiminti; rodos, geriau butų buvę, kad 

ęeį.' jie nebūtų atsitikę, vienok to jau negalima 
atmainyti, nes žmogus žinai, kad taip tikrai

su

-elevičiaus.) Ar tu sutinki atsitiko !...
! Aleksandras.—Tėve, aš netikiu, kad pa-
■ šaulyje butų žmogus, kurio dvasia jaustųsi 

j kuosa nuo nemaloniu atsiminimų iš praei- 
Miela dukrele, jei tu jį pasis- ties- _ , .•! .Jasnikas.—tas tiesa, Aleksandrai. Nėra 

žmogaus pasaulyje, kurio sąžinės neslėgtų 
lai Dievas tave palaimins. (I Jašni- koks nors sunkus atsiminimas, kuris teikia 

— —_ - ......................... r slėpti nuo žmonių... Sunau, tu pažįsti mane
' 'rlai Dievas jums padeda. ’Laipotėvjį; pasakyk tad, kaip tau i odos, ar

Tas tiesa, Aleksandrai. Nėra

gimęs, kuris butų galėjęs visiems Įtikti. 
Kad ir doriausi gyvenimą vestum, o vis bus 
žmonių, kuriems tavo pasielgimai nepatiks 

i ir ras pamato kaltinimui, jog tu juos nu- 
tamstoms sl;r-auje- negali būt tame nieko Įsta-

vs šnabžda Saveletičiui ka tai i ausi.)
Savelevičius.—Meldžiame prie stalo! (Bo-

’isovičius sėdasi.)
Borisovičius.—Papasakosiu

domų atsitikimą.^ Išėjau andai i girią pasi-' taus j’eįu ir ant taVęs, tėve, kas nors skun- 
. aikščiot ir atsisėdau prie ežero pasigėrėt Tečiaus aš tikiu, jog mano tėvas ne-
gamtos grožybėmis. Buvo ištikro gražu:1 darė nįekam skriaudos tyčia> sužiniai.
,š vandens šokinėjo prieš saulę žuvytę o i jašnikas._Taip ir man rodos, kad nuo to 
medžių šakose linksmai čirškėjo paukšte-, jaįko, kaip užsiėmiau prekyba, neperžen- 
iai. Gyvenimas viliote žmogų viliojo. Bet gjau įje&os ribų įr nepapildžiau jokios nedo* 
įtėjo tenai kitas žmogus, kui iam sitas gy- [ ry^s^ de] kurios mano sąžinė galėtų išmeti- 
. enimas buv o jau nemielas. Jis nusii engė Tečiaus buvo laikas, kuomet aš buvau
r puolė i ežeią skandintis. Nutvėriau ji už()a jaunas, kvailas ir taip biednas, jog kas- 
.ankos i~ ——mm - - -
vaikinas (rodo i 
išpasakojo, jog ji spaudė didelis vargas, tai 
pasigailėjau jo ir paskolinau pinigų jo rei
kalams.

Savelevičius.—Tamsta paskolinai, bet...
Borisovičius.—Paskolinau ir prie liudi- 

:inkų pareiškiau, jog nereikalausiu skolos 
iakol jis nepralobs.

Savelevičius.—Ačiū tamstai už gerą širdį. 
(Pripila vyno ir atsistojęs kalba.) Davė 
Dievas susilaukti tos dienos, kada reikia at
siskirti su savo dukteria ir atiduoti ją už 
vyro, kuris bus jos globėju iki grabo lentos, eitis niekados 'nesugrįžš. 
Taigi lai Dievas jiems padeda ir laimina 
juos. O dabar, brangus svečiai, išsigerkim 
už jaunųjų sveikatą. •

Borisovičius (paėmęs stiklą vyno).—Te
gul ištisas ių gyvenimas bus taip linksmas, 
kaip linksma mums čia prie šito vyno. (Visi 
geria.)

Savelevičius.—Pakol pietus bus gatavi, 
eikime pažiūrėti mano sodno.

ir išgelbėjau. Tai buv o sitas pato. n-g du0n0g man fruv0 dideliu klausimu. Prie 
(rodo į Jašniką). Kada jis man j.ckj0 s^urdo ag buvau da labai tamsus jau- 

Jn didelk KUo]is> nepažmojau gyvenimo ir turėjau
klausyti patarimų kitų žmonių. Ir šitokiu 
mano gyvenimo laikotarpiu aš papildžiau 
didelę nedorybę, mielas mano sunau! Aš 
nuskriaudžiau žmogų, kuris nelinkėjo man 
nei blogo nei gero. Ir šitos piktadarybės aš 
paskui jau nebegalėjau atitaisyti, nes per 
mane du turėjo nueiti i kapus...

Aleksandras.—Gyvenime tas tankiai at
sitinka. Vienok kas buvo praeityje, tas jau 
paskendo vėlesniuose atsitikimuose, ir pra-

Jašnikas.—Taigi tas mane ir kankina 
daugiausia, kad praeitis jau nebesugrįžš! 
(Atsidusta.) Tame tai yra visa žmogaus 
nelaimė, kad praeities negalima sugrąžinti 
ir negalima papildytų savo klaidų atitaisy
ti.

Aleksandras.—Ar gi tai buvo tavo kaltė, 
tėve, kad tie žmonės nuėjo Į kapus?

(Toliaus bus).
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Visokios žinios.
SUĖMĖ AUTOMOBILIŲ 

VAGILIUS.
Pittsfielde, netoli Bosto

no, atvykę iš New Yorko de- 
tektivai suėmė du banditu' 
hotelyje. Detektivams padė
jo vietos policija. Suimti 
piktadariai esą gerai žinomi 
New Yorke automobilių va
gį®. Vienas jų esąs labai pa
vojingas galvažudys.

New Orleang mieste su
streikavo uosto darbinin
kai. Streikas sulaikė kelias- 
dešimts laivų.
GREITAS PERSI lM I

MAS LAIVAKORČIŲ.
Svarbu šio laikraščio 

skaitytojams žinoti, kad 
spaliu 7 d. buvo išsiųsta lai
vakortė No. T. C. P. 2133, 
United American Linijos, 
Juozui Danickiui.
mas buvo priimtas 7 d. spa
liu, aplaikvtas didžiajam 
ofise 8 d. snalių ir tą pačią 
dieną išsiųstas paprastu lai
šku i Hamburgą.

Tasai pasažieris išvažiavo 
iš Hamburgo laivu ”IIansa” 
spalių 27 ir pribuvo i New 
Yorką lapkričio 6.

Pasažieris pribuvo j New 
Yorką Į 30 dienų po išsiunti
mui laivakortės.

Tas parodo, kaip greitai 
yra persiunčiamos laivakor- j 
tės ir kaip gerai patarnauja' 
Hamburg American Linija. ;

Abelnai, Detroito lietuvių 
tarpe veikimo yra gana 
daug, tik gaila, kad niekas 
apie tai i laikraščius nepa
rašo.

I)et. Lietuvis.

KULPMONT, PA. 
Susitvėrė choras.

Tik antras mėnuo kaip 
čia prasidėjo organizuotis 
lietuvių maišytas choras, o 
jau padainuoja neblogai. 
Nors iš karto daugelis abe
jojo ar bus galima kas pa
daryti, bet dabar ir tie per
sitikrino, kad choras gy
vuos. Repeticijas jis laiko 
du sykiu i sąvaitę p-nios Le- 
nauskienės salėje. Chorą 
mokina G. Belinis.

Choras savo paskutiniam 
susirinkime nutarė surengti 

'koncertą su perstatymu ko-
medijos "Lietuviškos vestu
vės.” Perstatymas Įvyks

Užsaky- salėje.
tuoj po Kalėdų Washington

Triksas.

Pajieškojimai

KORESPONDENCIJAS

Pajieškau Juozo Praniulio, 10 metų 
amžiaus, paeina iš Kauno rėdybos. 
Šiaulių apskričio. Linkuvos vals
čiaus, Megučionių kaimo. Norėčiau 
ži.soti, ar jis dar gyvas, nes negau
nam nuo jo jokios žinios, širdingai 
meldžiu atsišaukti arba žinantieji 
apie ji praneškit man žemiau naduotu 
adresu, už ką busiu labai dėkingas.

Ignas Pranulis
Linkuvos paštas. Siaubų apskritis, 

Kauno rėdybos. Lithuania.

Aš. Rožė Babkauskiutė. pc vyru... 
Lasauskienė. pajieškau dėdės Jurgio 
Navasodos, Suvalkų rėdybos, Punsko 
parapijos, Zagoriškių sodos. Pir
miau gyveno Chicagoj, o dabar neši
nau kur. Meldžiu atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą. Mano adresas:

Miš. Rose Lasousky
R. R. 2, Box 27, Branch, Midh.

Pajieškau apsivedimui merginos 
r.Tbe našlės nuo 20 iki 30 melų. Vaiki
nų meldžiu nerašinėt.

W. Mockus
132 Macdougal st.. Ne* York, N. Y.

Pajieškau gyvenimui draugūs, mer
ginos arba našlės, nuo 25 iki 30 metu 
amžiaus. Aš esu 30 metų vaikinas 
amatninkas. Kuri myli gražų šeimy
nišką gyvenimą, malonės atsišaukti 
laišku. Vaikinus meldžiu nerašinėti.

A. J. Schultz
58 We)ls st., So. Manchester, Conn.

Pajieškau gyvenimui apsisvietu- 
sies ir pasiturinčios lietuvaitės, tarp" 
20 ir 27 metu; aš esu 27 metų vaiki
nas, kiek pasiturintis. Daugiau dasi- 
zinosit, kai susipažinsime. Malonėkit 
atsišaukti tos. kurios sutinką laksvą 
šiiubą imti. Su pirmu laišku pririųs- 
kite savo paveikslą, kuri ant pareika
lavimo sugrąžinsiu. Atsakymą duosiu 
kiekvienai. Vvrus meldžiu nerašinėti.

B. 1. Nolon
P. O. Box 79, Brockton, Mass.

I I

Pranešimas.
AMERICAN & LITHUANIAN 

TENTILE CORPORATION
Ofisai:

Amerikoje: 395 Broaihvay, 
So. Boston. Mass.

Lietuvoje: 12 Vytauto Prospektas, 
Kaunas.

GERB.:—

r

Po nupirkimo Lietuvoje vieno i«' 1
. L J..I A. . L. L

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba jaunos našlės. Aš esu pasiturin
tis vaikinas, pagal amatą k'iaučius. 
Meldžiu atsišaukti ir savo paveikslą 
prisiųsti, kurį pareikalavus grąžinsiu. 

S. Kibą etas
193 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau našlės arba merginos ap
sivedimui, senumo nuo 20 iki 3o me
tų; aš esu 27 metų. Platesnius žinias 
suteiksiu per laišką. (49)

•Jonas Navickas
471 No. 3rd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
Aš esu 26 metų vaikinas, vidutinio 
ūgio. Musų mieste visai nėra lietu
vaičių merginų, tad esame priversti 
pasijieškoti iš kitur. Kuri mylėtų 
draugišką gyvenimą, malonėkite atsi- 
-au.'.ii ir prisiųsti savo paveikslą.

J. C. (51)
P. O. Box 221, Kenosha, Wis.

Jieškau apsivedimui merginos, my
linčios dora gyvenimą, be skirtumo 
tikėjimo, tarpe 20 ir 35 metu am
žiaus. Aš esu 35 metų, turiu turto, 
todėl norėčiau, 1 ad ir mergini turė
tų kiek turto. Meldžiu atsišaukti pri- 
sienčiant paveikslą. (49)

J. Lyons
Deerfield. 111.

WINN!PEG MAN., 
CANADA.

Bedarbė ir lietuvių gyve
nimas.

Kaip visoj Amerikoj, taip 
ir pas mus darbai visai su
stojo. Darbininkų minios 
vaikščioja po gatves nusi
minę. Vasaros laiku darbai 
prastai ėjo, taip kad darbi
ninkai nieko negalėjo susi
taupyti žiemai.

Šiame mieste randasi bū
relis ir lietuvių, kuriuos 
spaudžia tie patys vargai' 
kaip ir visus kitus darbo 
žmones. Lietuviai turi suor
ganizavę vieną pašalpinę 
draugystę po vardu D. L. K. 
Vytauto. ‘ Nors draugystė 
nariais neskaitlinga ir ne
turtinga. bet iš tarpo tų pa
čių narių atsiranda tokių 
žmonių, kurie visokiais bu
dais bando draugystę iš
naudoti. Taip nesenai buvo 
padaryta iždo apyskaitų re
vizija ir pasirodė ižde pini
gu yra ant 52 dol. daugiau, 
negu sekretoriaus knygos 
rodo. Apart to, vienas iš na
rių, būdamas sveiku, apsi
metė sergančiu ir pasidavė 
po pašalpa. Betgi išrinktoji 
tirinėjimo komisija susekė, 
kad tas narys visiškai ne
serga ir dirba dirbtuvėj. Ši' 
tokis tūlų narių nesąžinin
gumas griauja tą vienintelę 
lietuvių organizaciją.

Vienas iš Draugų.

Pajieškau savo vyro Miko Gutaus
ko. pne’na iš Suvalkų rėdybos. Seiri
jų mieste. 12 metu kaip Amerikoj, 9 
metai kai negaunu nuo jo jokios ži
nios. Pirmiaus jis gyveno Pittston, 
Pa. Kur jis dabar randasi, miręs ar 
gyvas, nežinau. Kas apie jį žinote, 
malonėkite pranešti jo moteref; Anto- 
sei Gutauskienei. Alytaus apskritis, 
Seirijų miestas. Lithuania arba 

•Jos Rudval
173 Stanley Avė., Yonkers, N. Y.

( ENTRAL BROOKLYN, N. Y.
LIETUVIU ŽINIAI.

Kam teikia pigia kaina gerų marš
kinių — apatinių ir viršutinių, kal- 
nierių, naktaizų, pančiakų, kepurių, 
taipgi 14K. auksinių žiedų, lenciū
gėlių. 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: 
"Keleivi”, ''Laisvę”, ir "Amerikos 
L’etuvi”. šiais metais turėsiu ir ka
lendorių knygų 1922. Taigi su visais 
ieikalais meldžiu kreiptis šiuo adre
su: (43)

NAPOLEONAS LEITA
58 Hudson avė., Brooklyn, X. Y.

Pajieškau pusbrolio Antano J- Ru
činsko, paeina iš Kaune rėdybos, 
Šiaulių apskričio. Tarnavo Suv. Valst. 
kariumenėj, iš kur tapo paliuosuotas 
1 <1. birželio. 1921. Girdėjau, kad gy 
veno Detroit, Mieli. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinot man 
praneškit. nes turiu svarbu reikalą. 
Jo motina nori žinot gyvas jis ar mi- 
ięs. Krank Lukašius

P. O. Box 244, liarrisburg, III.

Pajieškau Jono Norkaus, paeina iš 
Suvalkų rėdybos, Mariampolės apsk.. 
Klebiškiu valsčiaus, Ingalangio 
kaimo. Keli metai atgai gyveno 
Dridgeport, Conn.. o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
iį žinote man prantšti, yra labai svar
bus reikalas.

Magdalena Ausiniucė
797 Bank st., VVaterbury, Conn.

Aš. Antonina Visialgiute, pajieš
kau savo tetos Marijonos Kazlauskie
nės. po tėvais Neviackiutčs, Suvalkų 
rėdybos. Krokelaukio parapijos, Nre- 
kščenų kaimo. Girdėjau gyveno Nev 
Yorke ar Broklyne. Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie ją žinot praneškit. 
busiu dėkinga. (49)

Antonina Visiaigiutė
2512, r'ifth avė.. Pittsburgh, Pa.

Pajieškau briįlio -Jono Čivio, Pagi
rių valsčiaus, Leliūnų kaimo. Ukmer
gės apskričio. 1919 metais jis gyveno 
New Jersev valstijoj. Aš važiuoju į 
Lietuva, todėl meldžiu skubiai atsi
šaukti. Jeigu kas apie jį žinot, mel
džiu pranešti šiuo adresu: (49;

Juozapas Chevis
755 Euclid avė., Akion. Ohio.

REIKALAVIMAI.
RE(K.\LING\ moteris ar mergina 

prižiūrėjimui dviejų paaugusių kūdi
kių ir stubos laike šeimininkes darbo. 
Išlygos gana geros. Norinčias susiži
noti meldžiu kreiptis šiuo adresu:

K. Masionis
70 Lawrence st, I.avvrence, Mass.
RE1KALINBA sena moteris pri

žiūrėjimui 4 metų mergaites, kad ir 
nelabai drūta, stubos darbo nereikės 
dirbti. Mokestis pagal sutikimą. Ko- 
’ionės kasta’ bus sugražinti.

S. M.
170. James st.. New Uaven, Conn.

ANT BANDOS du gražus kamba
riai ir vania. ant antrų lubų, gražioj 
v ietoj, prie sodo, pigi randa. Kam 
reikia, malonėk't tuoj ateiti apžiūrėti.

M. AUSTROCIENE
220 Fernon st.. Philadelphia, Pa.

PARDAVIMAI
PARDUODU 6 RUIMU NAMA ne

toli nuo dirbtuvių. Gera proga tam, 
kuris moka dirbt prie karų Perkan
čiam duosiu ir darba.

PARDUODU IR ŪKE 74 akeriai 
žemės. 2 arkliu sveria 33 šimtas. Da- 
k’nkus. du vežimu, plūgą. Platesnių 
žinių suteiksiu laišku.

M. P. PRAN1NSKI
659 NVhite st.. Conneaut. Ohio.

DETROIT. MICH.
Lietuviai pasistatė nuosavią 

svetainę.
Nors dabar ir nekoki lai

kai, bet musų kolonijos lie
tuviai darbuojasi išsijuosę. 
Kadangi Detroite yra dau
gybė Įvairių lietuvių organi
zacijų, tad neturint savo 
svetainės prisieidavo su ko' 
kiais nors parengimais tran
kytis po svetimas svetaines. 
Vienok dabar malonu yra 
pranešti, kad jau baigiama 
statyti lietuvių svetainė, ku
ri atsieis apie 100,000 dole
rių. Turint savo svetainę 
dabar lietuvių veikimas bus 
dar didesnis.

Svetainę stato Lietuvių 
Bendrovė, prie kurios gali 
prigulėti kiekvienas lietuvis, 
nusipirkdamas už 10 dole
rių šėrą. Patartina visiems 
lietuviams prie šios bendro
vės dėtis.

Aš, Agota Stasiunaitienė, pajieš-, 
kau savo vyro Antano Stasiunaičio, 
kuris mane apleido keturi n u-ta i at
gal ir dabar nežinau kur gyvena. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

Mrs. Agota Stasiunaitienė <491 
5g Wells st., So. Manchester, Conn.

Pajieškau savo brolio Antano Ar
lausko. švendriškių kaimo. Kaune ra
dybos. Turiu svarbu reikalu iš Lietu
vos. tad me’džiu greitai atsišaukti 
arba apie jį žinantieji man praneškit, 
už ką busiu dėkinga. (oi)
Mrs. Marcele Arlauskytč-Cvirkiene

41 Clifton st., Walingford, Conn.

Extra Pranešimas.
DIDEDES DOVANOS KALĖDOMS. 
Nauja Knyga ''Receptai ir Sekretai.” 
(Apsisaugojimui nuo įvairių ligų-)
Ligų vardus nėra reikalo minėti. 

Tik mokyti žmonės vartoja visokius 
antiseptikus ir Ideališkus Piautojus. 
Juk to niekas nedraudz'a, kad po ak
tui nevartotų antiseptikų ir tt. Dėl 
sravaus užsilaikymo, kad r.eužsikrės- 
tum venerinėm ligom, nes paskui ir 
kitus gali užkrėsti. Visiems busian
tiems tėvams ir motinoms reikalin
gas studijavimas lyties mokslo. Kny
gos kaina buvo >2.00, o dabar tik 5<)c. 
Tokia žema kaina bus iki Naujų Me
tų. Nesiuskit pašto štampų. Platinto
jams 50 nuoš. Mažų orderių C. C. D. 
tiesiančiame.

Wm. L. MATULIONIS
ĮVEST FRANKFORT. 1LL.

Pajieškau Oibutos. Beiniunų kaimo. 
Vilkijos parapijos. Kauno gub., pirtn 
karo gyveno Philadelphia, Pa. Yra 
svarbus reikalas. Kas apie jį žino, 
ma’onekite pranešti. Pranas Janušau
skas, Didž. Totorių gatvė Ii. Kaunas. 
Lithuania. (49)

Pajieškau Piano Šorio, Kauno gub, 
Salantų parap.. Serepinų sodos; gii- 
dėjau gyvena Chicago. Jo brolis Alek
sandro Šoris serga ir daktarai tikri
na kad nepasveiks; jis yra turtingas, 
turi gražia farma. Atvažiuok greitai. 
Kas apie ji žino malonėkit pranešt.

F. Ger.eikis t 19)
219 So. Paca st.. Baltimore, Aid.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

kuri sutiktų imti laisvą sliubą. No
rinti apsivesti lai atsišaukia prisiųs- 
dama savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugražinsiu.p. r>. w.

Box 554, Sliort Crcek, \V. Va.

Paskutinė Proga!
DABAR ARBA NIEKADOS!

Yra proga įsigyti knygą lietuvių 
1 aiboj po vardu ''TIESUS KELIAS 
prie Turto.”

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

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

Ji taipgi parodo, kur gali gauti 
pirkti žiedus, laikrodėlius, deiman
tus ir kitus brangius daiktus už pu
sę kainos.

Šita knyga kaštuoja tiktai vienas 
doleris su nrisiuntimu. Taigi rašyk 
tuoj dabar reikalaudamas tos knygos. 
Pinigus meldžiu siųsti money orderi 
arba dolerį laiške.

Knygų pardavėjai ir agentai, labai 
svarbi propozicija dėl jūsų. Rašykit 
greitai. (52)

WALTER YURKEVICH
3842 So. Union avė- Dept. K., 

Chicago, III.

didžiausių fabrikų dėl Audeklinės, 
tuoj visiems akcininkams praneši:.-: 
viešai per Lietuvos laikraščius ir taip 
pat dar laiškais, kad visi žinotų Ką s-s 
esu jau nuveikęs dėl audei.!;..Cs.

Spalių 1 d. 1921 m. fabrikas galuti
nai jau nupirktas, ir ant Spalio 16 .1. 
Kaune buvo šaukiami visi akcininkai 
ir taip pat Lietuvos vyrai ir moterys, 
kad susivažiuoti naująjį audeklinė- 
fabriką pasveikinti. Ant 16 d. spalio 
buvo išsiuntinėta su viis 60 pakvieti
mo laiškų visiems Lietuvos Ministe- 
riams, Lietuvos Prezidentui, Vysku 
pui Karevičiui, kad ir jie atsilankytu 
į Kauno Miesto Teatro Salę dėl susi
pažinimo su musų audeklinės įkūri
mu. Ant 16 d. spalio, žmoni;; priva
žiavo iš visos Lietuvos, ir is Kauno 
apylinkės vyrai ir moterys rinkosi į 
fabriką visa d'eną. Kaip 1 vai. 3(1 m. 
do pietn (nedėlioję) buvo uždėta Lie
tuvos Vėliava ant fabriko geležini.; 
vartų. Sargai buvo pastatyti visą die
ną prie darbo svečius išvedžioti po vi
sa fabriką, žemę ir sodą. Kaip '< vai. 
vakare, v’si svečiai susirinko į Kauno 
Miesto Teatro salę, ir taip-gi dalyva
vo apie 40 Valdžios Viršininkų ir Mi- 
įusteriu. Kanauninkas Tumas. Lietu
vos Vice-Prczidentas Staugaitis, Sei
mo nariai, buvęs Vidaus Reikalų Mi- 
nisteris daktaras Draugelis, dabar 
Lietuvos "Laisvės” redaktorius. Va
karo vedėju buvo išrinktus Dr. Jurgis 
Karuža. I)r. Karuž.a. vakaro pirmi
ninkas, pasveikino visus svečius ir 
raip-gi sveikino audeklines Preziden
tą. P. J. Kazlauską, kad jis ii ant to
linus uoliai darbuotųsi dėl audeklinė; 
ir perstatė publikai vž kalbėtoja P. 
J. Kazlauska. Supažindinau visus 
Lietuvos Valdžios Viršininkus ir Lie
tuvos visuomenę su audekline, žo
džiu sakant, buvo iškilminga audekli
nės d:ena. Po mano prakalbos. Lietu
ves laikraščiai gražiai aprašė apie 
mano prakalbą ir audeklinės reikalin
gumą.

Po 16 d. spalio, po prakalbai, Lie
tuvos vyrai ir moterys, kurie buvo 
atvažiavę iš toli, vėl aut rytojaus su
sirinko i fabriką, rašėsi visi audekli
nės akcijas, ir i 4 d e.ias audeklinės 
akcijų buvo parduota už o.h'.nOO auk
sinų. Vienas iš geriausių svečiu buvo, 
visiems gerai žinomas Amerikos vi
suomenei Kun. Tarnas Žilinsi.as, bu
vęs ilgus metus So. Bostone. Lietuviu 
parapijos klebonu, o dabar Suvalkiioj 
turi parapija, atsilankęs pats ypatiš- 
kai i audeklinės fabriką ir papirko už 
50.000 auksinų audeklinės akcijų, ir 
dar prižadėjo pirkti už daugiau.

Dabar jau sujudinau visą Lietuvą 
prie audeklinės, moterys ir merginos 
organizuojasi visuose lJetuvos apsk- 
ričiurge ir parapijose. Lietuvos žmo- 
rės, katrie atvažiuoja į Katiną ; u sa
vo reikalais, atsilanko į audeklinės 
fr.brika sn tuo tikslu, kad p ris i lėti

i 'i r"' ♦«»kad pa-; ♦ 
nudek-

. ,,-j; t 
stengiasi organizuoti Lietuvos;*** 

jau visi A I ♦ 
*:* 
❖ 
*:* 
❖
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Fotografo Mokslas Dykai!
Katras norėtų patapt fotogiafu ir 

įgyt nuosavą studiją didelėj lietuvių 
kolonijoj, tegul atsišaukia kuogrei- 

tiiausiai. Vyrus turi būt pasiturintis, 
gali būt ir bemokslis, bile mokėtų 
biskį rašyt. Bus išmokytas per 4 mė
nesius laiko tiktai. Savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Atsišaukit greitai.

JONAS ANDRUŽIS (49)
131 E. Main st.. Amsterdam. N. Y.

GERIAUSIAS LlEl lAiS ri.ENT.LS 
PH1L\DELPHlJriJ

Juozas F. Grėbstąs, paeinantis iš 
Barzdų miestelio.

Šiuomi duodu visiems žinoti, kad t 
siunčiu pinigus į Lietuvą uz $5- 1000 
auksinų, taipgi parduodu Rusijos 
iublius ir Vokietijos markes. Parduo 
du laivakortes ant geriausių laivų. 
Laivakorčių kainos prasideda nuo $85 
trečios kiesos ir baigiasi 8195 pirmos 
klesos. Dėl platesnių žinių rašykit pus 

Juozą F. Grekštą
3 N. Clarion st.. Philadelphia, Pa.

Gerbiami Worcesterio Lietuviai!
Turiu už. garbę pranešt jumis, kad užlaikau didelę d*apar.ų krau
tuvę. Vyrams Overkotų, Kepu/.ų. Skrybėlių, Siutu, čeverykų. Marš 

kinių ir visokių apatinių drapanų. 
Taipgi ir Moterims; Furkotų, Dro
šiu, Ceverykų ir visokių kitokių 
diapanų dėl moterų, taipgi dėl vai
kų ir mergaičių: Kotukų, Kepurai
čių ir Čevervku. Prieg to, me.> už
laikome Audeklų, Baksų, Lietsar
gių. taipgi visa eile auksinių daik
tu. kaip tai: Žiedų, Laikrodėlių ir 
taip toliau.

Negalėdamas tą 
esu priverstas daryt 
i bvnkiupt salėsi.

Taigi, seni ir jauni, 
galite gaut sau reikal 
musų krautuvėje.

Kurie manote keliaut 
tad ateikite nusipirk 
sau daiktų, o turėsite 
minties is Amerikos.

1 >a ry damas išpurau v i mą 
imažintą kalną ant 5p nuos.
vRDAVIMAS PRASIDĖS SU 1 

DIEN \ GRUODŽIO (DEU.), 1921 
(R TESIS PER 10 DIENU. KURIS 
l ŽS1BAIGS SU 10 DIEN A GRUO- 
DŽIO (DEC.), 1921 M. Taigi 
rinti sutaupvt kelintą centų, tok

I

* 1

viską išlaikyt, 
išpardavimą

kiekvienas
r.gų daiktų

Vaikai labai nori už
laikyti savo dantis 
švariai, kadangi jiem 
tinka COLGATE’S 
skonis.

t Didžiausias
Išpardavimas!

KURSAS LABAI ŽEMAS

KREIPKITĖS Į

BALTIC STATĖS BANKX.

f

PASISKUBINKITE!

Padaro Namus
Maloniais Namais

i

i

•)

“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
ėiučia-liulia.”

(Greičiau bėgki j aptieks ir 
nupirki 35c. bonką

/> -----  ------ - ---- --- ? w..
me braD«2fi< ad ateikite persitikrinti, o busit patenkinti.

Kur yra tar didelis išpardavimas? — Tai yra pas*--------------
A. J. KATKAUSKAS

372 MILLBURY STREET. V.ORCES1 ER. MASS.
Tel. Park

(for- 
per 
mė- 
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sn tuo tikslu, 
prie audeklinės. Jau visi Lietuvos g; 
ventojai užsidegę savo širdy 
daryti Lietuvoje didelę didele 
line. Lietuvos miestuose ir mieste-• 
liuose gyvenanti daktarai ar kunigai ■* 
dabar 
žmones prie audeklinės, nes 
pamate, kad audeklinė pakilo Lietu
voje labai augšt-ii. Katrie gaunate it 
Lietuvos laikraščius, matote gc rai ka 
rašo Lietuvos lai'-rūsčių redaktoriai 
ir taip pat inteligentai apie audeklinę 
ir ap:c mano pašvęsta darbą dėl au- 
deklinės. Lietuvos inteligentija ir I,ie- 
tuves liaudis labai nudžiugo, kada bu- ♦ 
vo fabrikas nupirktas dėl audeklinės. 
Fabrikas gražiausioje vieloje Kauno 
mieste, ir toks didelis, kad viena va
landa ima apvaikščioti visa fabriką, 
žemės plotas 2 amerikoniški akrai. 
Landos eina kas mėnuo nuo gyvento
jų, jau audeklinė turi gera pelną.

...............   ’ ’__ . ant 
.............. Šuku 

leidžiame susidėti 
Lietuvių ar Vokiečiu prekėms 

taip kad is visu pusių

Xieną mūrinį fabriką išleidome a 
metu laiko randon Lietuvos 
Fabrikui, taip-gi 
dėl ' '
(ta vorams), 
jau pelną turime. Par prie to, jei no
rėtume parduoti jau siūlo 2 milionų 
auksinų uždarbio.

Dar karta pranešu visiems audek
linės apcininkams, katrie nesate bai
gę mokestį, kad pasimokėtumete iki 
Naujų Metų, nes galit trotyti savo 
įneštus pinigus Taipgi pranešu vi
siems audeklinės nariams ir kuopoms, 
kad rengtumetės ant audeklinės me
tinio susivažiavimo ant sausio (Jan.) 
21 d. 1922 m. Šis musų susivažiavi
mas turi būti didelis. Aš sugrįžšiu at
gal į Bostoną prieš Kalėdas.

P. J. Kazlauskas, Prezidentas. 
Kaunas, Spalio 2S d., 1921 m.

Kožnas myli gražų daiktą.
Mašinėlė, kuri perstato paveikslus. 

Paveikslai adrodo daug didesni, labai 
aiškiai matyti kožna spalva, kožnas 
prezis. Paveikslus galima vartoti bile 
kokius, iš laikraščių ir knygų arba 
rankų braižinius ir tt. Mašinėlė yri 
padaryta dėl elektros ir gazo. Užsisa
kydami pažvmėkit. Katrą norit. Kai
na tik $14.85. Labai naudingas insr 
rumentas kiekvienam. Mes negali
me aprašyti, kiek ji gali daryti viso
kių juokų. Su nagaiba jos gaiima pa- 
iįžiūrėti visokių miestų, namų, kalnų, 
upių ir tt. Kas norit įsigyti šį brangų 
instrumentą, užsisakykit tuojau-, 
prisiunčiant $4.00 rankpinigių. (51)

S. F. JANCOS
P. O. Bos 640. New Haven. Conn.

I PATARMES 
j MERGINOMS 
1
I
I1I
i
I
Ib

i
I
II
I
aIIIa
I

APIE LYTIES 
DALYKUS.

Parašė M. H. Sangerienė
Knyga panuošta tam tikrais 

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

Kurios da šitos knygos netu
rit. tuojaus užsisakykit. Ji kai
nuoja S1.00. Pinigus galima at
siusti per money orderį, arba 
įdėjus popierinį dolerį į laišką. 
Adresuokit taip: (52)

MRS V. R Al) A VICH 
506 N. Ellvood Avė 

BALTIMORE. M D

1B
Į
i 
e
I
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P ii C KALĖDŲ

UAUv sventems

Visokių Forni- 
čii. Nogėda
mas nutarnau- 
ti savo vien
genčiams, nu
tariau viso
kius stubos ra
kandus 
ničius) 
Gruodžio 
nesį
nužemintomis 

kainomis 50 
nuos. be jokio 
dėl savęs už
darbio.
Taigi naudo-

ites proga. Ateikit, apžiurėkit ir pa
tarkit avo draugams. Kad ir nepirk- 
-ite, aš vistiek busiu dėkingas už at- 
darkymą Su tikra pagarba (50)

VINCAS CIVINSKAS
.'.liilbury st., V» orcester. Mass.

1922 - KALENDORIAI -1922

JEI ŠIA SAVAITĘ 
BANKĄ PINIGUS Į 
MINĖS GAUS JUOS

PASIŲSITE PER MUSŲ 
LIETUVĄ, TAI JŪSŲ Gl- 
KALhDŲ ŠVENTĖMS!

Lietuviški Spalvuoti Kalendoriai 
Didžioji ir Mažoji Lietuva (sąjunga) 
Lietuvos Lentų pjovėjai prie nemuno 
Lietuvos Artojas ir laisvė su vėliava 
Lietuvos mergelės maudosi Šešupėj 
Vytautas sumuša kryžiokus ties žalg 
Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą 
Lietuvos kariuomenė ir karvedys 

Kainos: U25c; 1OO-515; 200-527; 
500—S62 50; 1000—$120.

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

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

Taipgi butu gera dovana pasiųsti 
į Lietuvą tėvams bei giminėms. 

Reikalaukite šiądien!
S. L. ZAPĖNAS

Spaustuvė ir Kalendorių Dirbtuve 
161 I.an rence St. La« rence, Mas*.

291* EIGHTII AVĖ, NEW YORK, N. Y.
Cor. 25-th Street

(Pd52)

FARMOS!

n

KEIKAI

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE GROSERIUOSE

MOTINU MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ

BAMBINO
Vaizbažeziklis užreg. S. V. Pat. Ofise

— Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio viduriu diegimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. ‘'Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiaiis!” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. RICHTER & CO., Rorongh of Rreoklyn, New York.

PARSIDUODA FARMA!
100 akrų 

buvo apsėta javais; 
nių medžių 
2 barnės, 2 

/linkai, visi 
parsiduoda 
arkliai, 175 
šelių bulvių. 50 bušelių burokų, 40 
bušelių kručkų, morkų, kopūstų, kor
nų. avižų; yra daug šieno, visokios 
mašinerijos, vežimai, visokį ūkiški 
padargai. Kaina už viską tik $4,200. 
I.engvios pirkimo išlygos. Tik 2 my
lios nuo pramoningo miestelio, mar- 
ketų, dirbtuvių, teatrų, krautuvių ir 
traukinių. Ateikite pasižiūrėti arba 
rašykit: (49)

■mes, 42 akrai dirbamos, 
yra daug vąisi- 

ir malkų; 6 ruimų stuba, 
vištininkai ir 4 kitoki bu- 

gerame stovyje. Sykiu 
12 melžiamų karvių, 2 

vištos, 2 kiaulės, 170 bu- 
, 50 bušelių

MRS. J. HALPERN
Box 153. Waure*jon. Conn.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

mo. didelių ir mažų. Tos fartnos ran
dasi New .Jersev valstijoj, netoli Ne- 
wark, N. J., prie upių ir šaltinių. 
Parsiduoda ,su mažais (mokėjimais ir 
lengvais išmokėjimais. Platesnių ži
nių klauskit laišku. (Pd48)

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

žiuokit į Flemington, N. J. ?.Iane ra
sit ant stoties kasdien.

FARMOS! FARMOS!
115 akru žemės. 25 akrai dirbamos, 

3 mylios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimų 
stuba, 3 karvės, 
Juo vištų, vežimai, padargai,
1 ija — viskas už $5,000.

Dvieju šeimynų stuba. dešimts 
mų, puiki pievelė, 
mūs. Kaina $1,900.

55 akrai žemės.
10 ruimų stuba. geri 
karvės. 2 kiaulės. 1 arklys, 
vežimai, pakinkai. įrankiai 
ja. puikus 
nuo gelžkelio.

100 akrų farma. 40 akrų dirbamos 
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu
la, yra ir kita -tūba 4 rujnių, barnė 
40x60, malkinycia. vežimams pašiūrė, 
vištininkai. Labai pigiai, tik uz 
$2,500. (137)

200 akrų žemės, daug dirbamos, 
daug malkų, gera stuba, barnė ir tt.
2 arkliai. 2 karvės. 2 jaučiai. 5 kiau
lės, vištos, daug šieno, visokios maši
nerijos ir įrankiai. Viskas uz $4,000.

35 11 
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimu ant mano listo, kuriuos galima 
pirkti ant gerų išlygų. Deiei platesnių 
informacijų rašykit: (?)

F. I. R MINE 
DANIEI.SON, CONN.

2 telyčaitės. 1 arklys, 
mašine- 
(323 į

rui- 
vienas akras že- 

(379)
20 akrų dirbamos, 

kiti budinkai, 2 
250 vištų, 
mašineri- 

sodas. dvi ir pusė mylių 
Kaina $4,500. (381)



Vis tarnas kaltas.
Pas tūla poną buvo tar

nas, kuris tankiai gaudavo 
nuo pono barti už visokius 
apsirikimus. Ant galo ponas 
taip įprato tarną barti, kad 
jeigu kas blogo atsitinka, 
tai vis tarnas kaltas.

Kartą ponia pagimdė duk
terį, o ponas norėjo sunitus. 
Tarnas, sužinojęs apie tai. 
išsigandęs mąsto sau: 

bejonės, ponas sakys.
• tame mano kaltė.

I
l'.atlilikaS šuo.

Ponia Laura Glackli
P roviden.ee, R. I. 
anglų laikraščius 
sitikimą:

Alano nu
buvo pasiųsta 
luvę. Eidama ji 
savim ir kaimynų šu 
kurio savininkai buvo didei’. 
katalikai. Kada ji įė-o į 
krautuvę, suniuks nusitrau
kė nuo stalo dešriukes ir 
pradėjo godžiai ėsti. Mer
gaitė. tai pamačiusi, pradė
jo rėkti ir verkti. Bučeris, 
ramindamas ją, sako: ”Xe- 
\erk. mažyte, aš už tas deš
riukes tau nieko nerokuo- 
siu.” Kadangi tai buvo pėt- 
r.yčios diena, tai mergaitė 
jam atsakė’ "Aš nepaisau 
apie tavo dešriukes. bet šis 
biednas šuniukas yra katali
kas ir jis ėda mėsą pėtny- 
čioj.”

__ ang iš 
padavė i 
šitokį at-

t - •

Žali
i rr i n.

Į 1

mergaite

usi1 ėdė s
V

Jos viską turi.
—Tas vyras, kuris drįsta 

skriausti moteriškę, yra di
džiausias žiaurunas — kar
tą užreiškė vienas inteligen
tiškas senbernis.

- pasiteiravo 
vaikinas.

<4 
v

—Kodėl ? - 
sale storintis

—Ir kaipgi galima mote
riškę skriausti — tęsė toliau 
senbernis — kuomet ji turi 
tokius skaisčius 
molonias lunutes. 
riančias akutes, 
rankutes ir...

—0 taip, moteris viską 
turi — Įsikibo pertraukda-į 
mas senbernį vedęs 
Jos turi svetimus 
padirbtus dantis, 
krūtis, vatines

veidelius, 
širdį ve- 
švelniai

i

i

SUSTOK, ZKJREK

va-.xir.u.

»

rerTrt

LiETUVYS 
Gydytojas ir Chirurgas. 

506 Broadv/ay & G st.
SU. BOSTON.’ MASS.7:30 

iki 1.
81 CANAL ST.. BOSTON. 

Room 215 ir 216.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL ODERKOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

ligų.

,.!lžmogus negali ;
i
I

KELEIVIS

SCREW

i

%

i

CHICAGO, ILI

Speeialė kelionė ant Kalėdų Į 
Puikiu laivu ROTTERDAM} 

Išplauks iš New Yorko
10 GRUODŽIO ‘

Mergaitė:— Tas niekis! 
Aš galiu keikti, kai mano di- 
džoji sesuo.

Tarp vedusiu. 
Vytus:— štai žinia, 

ioje sakoma, kad vyras 
mirė nuo pačios pagauti 
valgio. Yra daug moterų, 1 
nemoka gaminti valgio.

Moteris:— Tas tiesa. Bet 
nemažai yra ir vyrų, kurie 
tai i radeda valgu, tai neži- 
no, kada pabaigt.

Svirply

IS NEW YORKO 
Į EUROPĄ

Ant Suv. \ alsi. Laivų

L.i ET ■ X Y S l: EN VISTAS.

i

i

i

i *
II
!•

Lenkiškai. -2}!’

Specialistas Slaptų
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3. nuo 5 iki 
Šventadieniais nuo 1,.

8BBE5W ■?

be- 
kad

tamsta žinai, ant ko 
- užklausė supykęs

to paties 114 sėdžit 
etų. — atkirto nio-

Vardas ant konverto.
Tūlas lietuvy? biznierius 

pasitikęs ant gatvės pašto 
rių. klausia:

—Ar neturi man laiško?
—0 kaip tavo vardas? — 

klausia pastorius.
—Vardą rasi ant konver- 

to — pasrebi biznierius.

Gudrus vergas.
Baudžiavos laikuose pas 

tūlą poną vergavo gudrus 
nigeris. Kartą užėjo didelė 
vėtra ir nugriovė pono stu- 

■ bos kamino viršų. Ponas įsa
kė nigeriui lipt ant stogo ir 

' pataisyt kaminą. Nigeris bi
jodamas nuo stogo nupult. 

įsako ponui:
—Ponuli, kiek tu už mane 

mokėjai, kuomet pirkai?
—Tūkstanti dolerių — at

sako ponas.
—Taigi žiūrėk, ponuli, jei- 

igu aš nuo stogo nupulsiu, 
į tai tu turėsi 1,000 dol. nuos
tolių. Daug geriau butų, kad 
pasamdytum airiši Svveney. 
Jeigu jis užsimuš, tau nieko 
nekaštuc-s.

Ponas truputį pagalvojo 
ir suprato, kad nigeris sako 
tiesą. Alginis darbininkas 
visuomet pigesnis už vergą.

iI

vyras.— 
plaukus, 
skudurų 

blauzdas 
kitokius pad ailin i mus.

ir

sen- 
gauti 
savo

I Ką veiks po smert.
Katalikas vagis buvo už

klaustas, ką veiks kitame 
sviete. Truputį pamislinęs 
jis liūdnai atsakė:

—Ką gi veiksi? žmonės 
numirdami nieko nepasiima, 
tai nebus kas vogti.

A. Karaliaus 
ir samaniaus 

ir žinov.i 'vties moksle—bet 
lokių didelių ir visam pasauliui ži- 

daktarų ir mokslininkų, kaip 
Dr. Have’iek Eilis. Dr. A; gu> 

Dr. Talmey. Dr. Šoris Sidi: 
R. Stu.gis. Dr. V. Vecki 

A. Wall, D

So. IM/Stvo 50n-W
DAKTARAS

KAPOČIUS!
I
?

l.Ni.US Nuo 9 iki 12 diena, s
Nuo 2 iki 9 v ak.!

' -A-* NEii-.'I.IOMIS: J
<v- Y iki 1 v. po pietų.*

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” name

25 i BroaJwsv. (arpe C ir L>
SO. BOSTON. -MASS.

Žieme.', kainos jau nupigintos
Į LIETUVĄ

Geras s_- -siekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tekt'!.ai ja raudama. Visokį paran
ku mi-.i. didelė vieta a.-tt cleko Vi 
šoki modemiški įrengimai, koki tik 
gali būt ant laivo.

Rvn v

Dr. L. J. rodderi
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRU 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Lir*» 
rALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Raškai ir

69 CHAMBER S1\ BOSTON.
Teiephone: Haymarket 3390 i į

Laivai išeina kas sąyaitė 
iš New Yorko į Hamburgą 

Samiam! (tik trečia klesaV-Stms.
Iš Nėw Yorko Į Antverfą 

K roonland 
Zceiatid ■ - .
Finianti . • ■
Lapland .

Gmędžio
Gruodžio 
Gruodžio 
... Sausio 7

Namo Ant Kalėdų
ciTeica'.usi i, ii;d/ aa.; ?.i ierh<os v< aivos iuiva! rmrvežs 

teve i Tėvyne kan i Liką ’lr.ksmai ^c.,vy.,i Kal.ca-
ĘLY'lOl’Tri—riUFimui RG—EilLMEN

S. .iMElll'. 5 ........................... Sstisiu 3 — *> ąoario
. GEDKi.'i: V. ISHiNGTON Gruodžio ■> — Sausio

E-IF.MEN
. Gruodžio 3 — Sausio

. GrucJ.Ui 10 — Sausio

Pavaiką karštis.
Tūla dievobaiminga 

mergė, negalėdama 
vaikino, nutarė visą 
gyvenimą ‘nekaltybėj” pra
leistu Kad pikta dvasia ne; 
vestų jos į pagundą, tai ji 
nuėjo pas kunigą ir savo pri 
žadą* • T X • JN.3.1 
niausiu 
lupsiu, 
mikir.-m 
'Kunigą pri 
ka.

Po pusei metų davatkai 
pavyko surasti vyrą. Eina ji 
su jaunikiu pas kunigą ant 
užsakų.

—O kur tavo prižadai?— 
klausia nusistebėjęs kuni
gas.

—Kunigėli, neliko kas nei 
kirsti, nei lupti, nei piauti. 
Užsidegė visas kūnas kai 
kerosimi aplietas.

pnsiega 
Vs — nu-

užtvirtino 
rankos pikti 

kai akys piktis —įš- 
kai kojos piktįs — 

- kalbėjo paskui 
lėkdama davat-

Didžiausia pakula.
Jaunikis prieš šliubą ėjo 

išpažinties. Atsitraukęs nuo 
kunigo atsiminė, kad kuni- 

! gas jam pakulos už griekus 
neuždavė. Grįžta jis prie 
spaviednyčios atgal ir klau
sia, kokią pakulą už griekus 
pakutavoti.

—Imi pačią, tai bus di
džiausia pakula visam tavo 
gyvenimui.

į

Tarp vaikų.
Vaikutis:— Aš galiu keik

ti, kai mano didelis brolis.

Kunigas turi dūšią.
Kunigas kalėdodamas už

klausė piemens, ar žmogus 
turi dusią.

Piemuo sako:— Nežinau 
ar visi žmonės turi dūšias, 
bet kunigas tai žinau kad 
turi.

—Iš kur tu tą žinai? — 
užklausė kunigas.

—Sykį aš nuėjau Į klebo
nijos sodą ir įsilipau į obelį. 
Tai buvo tamsi naktis. Man 
beskinant obuolius, kunigas 
atidarė langą ir išleido savo 
dusią sakydamas: ”Ateik, 
dusele, ir kitą sykį.” Nuo 
tada aš žinau, kad kunigas 
turi dūšią.

lene;
i e no
C K Lili U
r
■ c m
n tai: 
erei,
>r. F. R. Scu.gis, Dr. V
>. A. Wall, Dr. Krofft-Ebim 
Mj-strcm, Dr. Thompson. Dr. G 
>r. Hammond, Dr. Neiser, Di. 
■tc.l

Tas aiškiai Įrodo šios knygos be; 
ir.ę vertybę.

Čia viskas yra, kas reikalinga
i kiekvienam vyrui 
erei ar merginai apie sa\o lytį

Knygos formatas 6x9 colius;
>ių beveik 500; paveikslų beveik 20(1 
tora brangi popiera; labai gražus i 
virti apdarai; aukso raidėmis para 
as ant nugaros; o kaina ūk 87.00.

Pinigus reikia siųsti: popierini; 
iolerius registruotame lai 
>rder arba exyress order 
ari bar.koje cheek-accoun 
iųsti chekį iš savo check-book.

Money orderi arba express orde 
tiba bankos čekį visados išrašy 
iktai ant Al. ždargeris vardo i. 
iųskite šiuo adresu:

AL. MARGERIS
St. Paul

V- American Line
ii New Y'orko Į Hamburgą

Mar.cliuria ..................Gruoaao :
.Mongolą'. ........   Sausio

Tikėtai tiesiog i Filevą.
INTERNAT1ONAL MER- 
CANTILE MARINE C0, 

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

arba pas vietinius agentus.

IR KLAUSYK!

A1R. 
TIGHT

rtEAVYSOUOCCPP® 
^■GAL. 
6 GAL.
8 GAL. 7.75 Įi 
IOGAL. 8.90 į 
J5 GAL. 10-50

4.95 
&5O

Visi padaryti 16, 17, 20 ir 22 
-no iš- geriausio šalto rokuoto sun
kaus vario. Ne e^piioduoja. V: i su
virinimai iš lauko. 5 coiių užšriubuo- 
jama kepuraite. Pilnai gvaranitioti, 
kaipo stipriausiai padaryti katilai.

Puse colio varinės triubelės po 30c 
■až pe<ią. Standard »’.:sę colio sujungi
mas 59c. S. V. Customs Stundaid hv- 
dro-metras, parodęs stiprumą iki 
200 Jaipsnių. SI. “

Daiktus išsii 
:ai gauname 
'am .stipriuose

Viršuj ; 
ko kair—. 
drarta' su 
kių daiktų 
reikalauja. V: 
Užsisakykit riab;

určižm tą pat dieną,; 
užsakymus. S

- baksuose. 
parodytos žemiausio 

ros. Pasiųsk money orderį 
užsakymu. Kataloga 

duodame dykai, k 
ąrio kaina eina au;

tuojaus.
THE HOME MFG. ( O. 

2650 N. HALSTED Si.. DEPT 14-96 
CHICAGO. ILL.

Paliudyta Cosmopolitan Sunk, 
Chicago.

Štai Negirdėtas Pasiūlymas—ŠEŠI DALYKAI T1KTAI Iz $6.09.
REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršuj parodyto rinkinio iš šešių daly-i 

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

Jei jus norite-patirti tą didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkite 
t-uū pirmutiniais pasinaudojime šito pe'ningo pasiuiymo ir jus busite musų 
atstovu.

Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl iųs neprivalote abejoti. 
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavardę ir 
adresą, Įdėkite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimą lėšomis apmokėti 
ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius dalykus, 
kaip augščiau parodyta, o žeminus išvardyta.

1. Augštos vertės Ku-ku Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvir- 
čiausio medžio, su rankų darbo išrr.arj iltiniais, kas padaro jį daug branges
niu. Geriausiai atliktas dalbas ir taip nustatytas, kad visuomet, laiko tei
singą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garar.eucjan.as vi
sam jūsų amžiui.

2. Automatiška mašinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam 
savo plaukus lygiai kaip jus sušukuojate juos.

3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais puikiai i 
t-ašiii'uotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kadvisuo-b

laikys teisingą laiką ir yru garantuojamas ant daugelio metų.
-4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Bare-metras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro permai-ll 
viena diena anksčiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukė-'!

moteris, o lietingą orą parodo vyras-lėliukė išeidamas laukan su lietsargiu. 
Avr.ė sienos viduje yra Termometras, kuris parodo temperatūrą. Y ra toks pa-l 
ranku t dalykas, -e kurio nei vienas neprivalėtų būti.

6. Puiki už-ašų knygelė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu f-pda-į 
tuose. Y’ra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali j

vi.
«•» Į

carome 
siekus k
2 Kart daugiau ar i 
tas rini inys augščiau minėtų

; gaut' luinai gal ir jus pat'.
MKITE TUOJAUS! '

UNION
673 \V. MADISON ST.,

-'-a- iš šių šešių dalykų notas parduodamas atskiriant, nes ntes 
pusdykį pasiūlymų tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa- . 

daugiau žmonių. Jei jus atrastumet, kad minėti dalykai nėra i! 
kart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus. Ši- l 

dalykų patrauks ir jus1.? draugus ir jie norės Į > 
s norėsite gauti kita toki pati rinkini, todėl

(4-
SALES CO., Dept. 550

CHICAGO, ILL.

SPECIALIAI KALĖDOMS! GARSUS LAIKRODIS S5.5GI

pinigus. Nepraleiskit progos!

673 W. MADISON ST.

Niekuomet pirmiau jus neturėjot taip 
g-‘ ros progos pasinaudoti tokiu puikiu pa
siūlymu. Todėl posinaudokit dabar! Mes 
siūlome jums šį puikų GEGU’iES LAIK
RODĮ už žemiausią kainą, 
$5.00. Tai yra tik pusė kai 
rodis ištikrujų vertas.

Šis puikus GEGUTES 
kuriu paveikslas čia telpa, 
augsčio ir 8 coiių pločio, 
brangaus medžio, rankomis 
kas jo verte dar labiau p: 
gerai padarytas ir pritaik. 
rodytų laiką teisingai, 
teisingai, nes yra reguliuojamas ant 

.dviejų vogų. Apart to, gegatė išbėga iš 
už duriukių ir iškukuoja valandas ir pus
valandžius. Jos kukavimui pritaria laikro
džio skambėsis. Taip kad ant syk jus gir
dite keturias meliodijas.

PASTABA. Kiekvienas laikrodis pirm 
išsiuntimo yra peržiūrimas ir supakuoja
mas į drūtą baksą, kad kelionėj nebūtų 
sugadintas.

Nesiųskit pinigų iškalno. Tik prisiųsk 
s.-.ve vardą, adresą ir 50e. stampomis pa 
dengimui persiuntimo lėšų. Už laikrodį už
mokėsit, kai aplaikysit jį savo namuose. 
Išbandvkit šį laikrodį per 10 dienų. Jcigv- 
nebūsit juomi užganėdinti, tai pnsiųskrit 
jį mum= atgal, o mes sugrąžinsim jums 

Užsisakykit dabar. Gausit Kalėdoms. <59) 
ŪNioN sales co.

Dept. 6i6,

LAIKRODIS., 
yra 12 colių i 
padarytas iš f 
ašpiaustyto, 

lacLdma. Labai 
lytas taip, kad 

Ir jis rodo laiką!

S. HUDSON....................
S. t’KiNi ESS R.VLO1KA

BREM E.N— DANZIG
S. POTO.MAC.................... Gruodžio 31 — 'Vasario

PLYMOVTH—BOULOGNE—LONDON
S. S. I’ANHANDLE ' !'A : E .. . Gruodžio 27 - Sausio 
S. S. CENTENNIAL STATĖ .. Gruodžio 1. - Sausio 
i.aivai išplaukia ruo Piero 71, 34th St.. N. R. išskyrus S-S 
George yčashingten .!;• S. S. America, nurie išplauk 
Pieio 3 ir 1, Hobolien, N. J.
f s
Yi-7 S J s ii ^*3 S 3’4 ‘Yr -Lr” «.• V 7; • iet

MOORE and Me'ORM.M K COMPANY, Ine. 
EOOSŽAELT .srEAAiSHiD CO.MP INY, Ine. 
LMTED AMERICaN LINKS. Ine.

Vedantieji operatoriai dėl U. S. Shipping Boardo 
Dėl knygelės kreipkitės U. S 

•15 Broadv.ay, New York.

PRALEISKIT KALĖDAS IR NAUJUS METUS 
SU SAVAISIAIS TĖVYNĖJE.

Keliaukite

Holland-America Line
■Geriausi
Trečios Klesos 
Patogumai.

K

Geriausias susi
siekimas kelionėj 
vandeniu į Lietuvą

£
&

DADETINIA1 IŠPLAUKIMAI:
.... Gruodžio 3. ”RYNDAM’’ .... Gruodžio 
Gruodžio 10’ NtEl’\V AM2TERDAM*’ Sausio 

89 Stale St.. 
Iloslon. Mass..

"NOORDAM” .
’ROTTERDAM

HOLLAND AMERICA LINE
arba pas musų agentus.

TIESI KELIONE l LIETUVA PER PILI AVA 
(Karaliaučio prieplauka) 

Arba per LIBAVA-HAMB URGA-EIDKUNUS
Šivomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 
musų nasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI j PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti į Piliav?, aplenkia ler.aų koridorį ir pri
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas su Pihava tai yra šaka musų reguliariško susinėsi
mo 
pas

-------- _ . ra . - •■ .
su Hamburgu, Dar.ziga ir Liepojum, o dėl L.etuvių tai ti u 
ir parankus kelias namon dasigauti. *

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
POI.ONIA Gruodžio 7 S. S. L YTVIA Sausio 4 
LITUANIA Gruodžio 21 S. S. ESTOrsiA Sausio 18 

s t~ečios klesos keleiviams. 
LIEFOJAUS-DANC1GO IR 

CANADA

S. S.
S. S. _______ _ .

Visi laivai turi puikius kambarius 
Taipgi nauja tiesi kelionė tarpe 1. 

HALI FA K.

Švedijos 
Amerikos 1 
Linija

Greitas Pasažierinis Susisiekimas
TARP NEW YORKO IR LIEPOJ AUS.

Per Gothenburgą. Pasažieria: perkeliami ant jūrių ir siunčiami į 
_____________________ Liepoją
ĮĮrottningholm Gruodžio 3. Stoekholni Gruodžio 22.
trecios ktesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos vizų 

nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų.

UNESCO
HAMBURG 
AMERICAN 
LINE

Didžioji Europine Karė!
JUS GALIT MATYT JĄ SAVO NAMUOSE TIK Už $1.79.

Su m; .-ų patentuotu stererskepu jus filit* matyt visa Europinę 
Kai ?, kuri tęsčsi per keletą paskutinių metu FramJ.iei. Austrijoj, 
Italijoj, Ruzijąj, Serbijoj u- justi tSvysėj. Jus pametysit ko-, ų laivy
no ir submannų ant jūrių, nr.išj orlaivių ir zepelinų ore, sunaikintus 
laukus, 1 laimūs ir nsiestus. Taipgi galėsit matyt ir kitas gražias 
dalis pasaulio. Viską matysit taip natūraliai, kad jums atrodys, 
jogel buvote ar t karės ir viską savo akimis matėt. Šitie puikus pa
veikslai yra nutraukti Europoj ir niekur jų negalėsit gauti, kaip tik 
pas mus. Tai bus jums gera atmintis didžiosios pasaulinės karės. 
Tie paveikslai už.interesvos ir jūsų draugus, kuomet jie aplan
kys JUS V NAMUS. Apsisaugokite nuo netikusio panašaus pa
dirbimo. Šis yra patentuotas stereoskonas, kuris yra padarytas 
gražiai ir stipriai, su alumino apykraščiais, mošaslu apmuštas. Sy
kiu su juo siunčiame 150 Europos karės paveikslų tik už $4.50. Tai 
y--a interesingas dalykas del visų. Nelauk, bet užsisakyk tuojau, nes 
šis specialis pasiūly mas tęsis tik trumpą laiką. Paskui jo kaina 
bus daug didesnė.
NESIUSK PINIGŲ IŠKALNO. Tik iškirpk šį apskelbimą ir kartu 
su juo prisiųsk mums tik 50c. persiuntimo lėšoms, o $4.50 užmokėsi, 
kadi aplaikysi daiktus savo namuose. Rašyk tuojaus. (48-50)

VARTETY SALES CO.
1016 MILVAUKEE AVĖ., T%pt. lfl«T CHICAGO, ILL.

Tarp Wew Yorko ir Hamburgo
Trumpiausias susisiekimas su visais portais Centr.-Europos.

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

"MOUNT CLAY” ’HANSA”
MOUNT CARROLL” "BAYERN”

»,MOUNT CLINTON” UERRTEMBERG
Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuviu perkalbėto- 
ju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai. saiionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų "HANSA" ir ’’3AYERN’- yra keli specialiai 

r.sųn -iru»qu;B!Į sntjtnd sk musu agento
J (LIŪS ROTTENBERG. 260 Hanover St.. Boston. Mass.

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

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visti geriaus^t linijų. 

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

JULIUS ROTTENBERG, Ine. v
260 HANOVER ST.. EOSTON, MASS.

«

I
«I♦
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Kas girdėti Lietuvoj
(Nuo musų korespondentų.)

Užgirėlis (Kruonio vals.),' Radvvliškis (Šiaulių ap.). 
Pabaigoje rugsėjo mėnesio ’dadvyliškio valsčiaus jauni* 
Tamošiunų namuose Įvyko mas pradėjo smarkiai dar
bais! žmogžudystė. Tamo
šiūnienė tą dieną lauke bul
ves kasė, o sūnūs su tėvu už 
ką-tai susibarė. Sūnūs šovė 
iš šautuvo tėvui i galvą, bet 
iki smert nenušovė, tuomet 
šautuvo kulbe dabaigė ir la
voną Įsidėjęs i vežimą išve
žė į mišką. Ant rytojaus mo- 
terĮs rado užmuštą Tamo
šiūną miške. Tada sūnūs 
pranešė Darsūniškio milici
ninkui, kad žmogžudžiai už
mušę jo tė\ą. Milicininkas 
atvažiavo tirinėti. Sužinojęs 
apie tėvo su sunum nesuti
kimus, 
Tamošiūnų namus, kad su-

klotis. Rengia teatrališkus; 
vakarėlius ir šiaip šviečiasi. 
Didžiuma dabartinės jau
nuomenės jau nebeklauso 

! senų žmonių ir kunigų kvai
lių pasakų, bet eina naujais! 
į keliais.

Į šią apielinkę pargrįžta 
!daug amerikiečių, kurie pa 
Įdeda skleisti apšvietą ir kel 
iti kultūrą.

A. Vaišvila

Kaunas. Spalių 5 dieną 
‘Šaulių Sąjungos bute Įvyko 
i visuomenės ir mokslo orga- 

jis pradėjo tirinėti inizacijų atstovų susirinki- 
_______ , ’mas, kuriame buvo tariama- 
čadus pėdsakus žmogžudys-Įsi Lietuvos augštosios mo
tės. Stubcje milicininkas su'ikyklos — universiteto ikuri- 
rado žymes kraujo ant šie-; mo reikalu. Profesorius Oe- 
nos ir sūnų areštavo. Išsyk pinskis paskaitė tu.o klausi- 
sunus gynėsi, bet kuomet imu referatą. Be jo kalbėjo 
milicininkai Įkirto jam ge-jdar visa eilė kalbėtojų, ku- 
i ai i pasturgali, tai prie vis- • ne vienbalsiai nurodė uni- 
ko prisipažino. įversiteto steigimo reikalą.

A. Dubickas. Tapo priimta rezoliucija, 
---------- reikalaujanti, kad veikiau- 

Darsuniškis. Nesenai per šiai butų steigiamas uni- 
atlaidus čia tapo nušautas i versitetas su įvairiais fakul- 
jaunas vaikinas Jurgis Var-retais. Tik musų aukštoji 
kala iš Vangų kaimo. Van-į mokykla galės pašalinti di- 
giečiai tą dieną susipešė su Įdėli visokių reikalų žinovų 
darsuniškiečiais, bet maty-' trukumą, o tas trukumas la- 
dami, kad neatsilaikys, ėmė bai trukdo atgimusios vals- 
bėgti. Tuo gi tarpu Į Darsu ' lybės atstatymą.
niški atvažiavo kareiviai pa- i Buvusios komercijos mo- 
tikrinti žmonių pasus. Pa- j kyklos rūmas Kaune (Duo- 
matę Varkalą bėgant ir pul-'nelaičio ir Mickevičiaus 
ką žmonių ji besivejant,.ka- gatvių kampas), pradedama 
reiviai sušuko japi sustot. įtaisyti Lietuvos universite- 
l>et Varkala turbut nenugir-įrui. Tam tikslui tinkamesnio 
do ir bėgo toliau. Tuomet!rūmo Kaune, rodos nėra.; 
vienas kareiviu paleido šū
vi ir pataikė Varkalai sta
čiai i galvą, nušaudamas ji 
ant vietos. Gaila, kad jau
nas vaikinas be laiko tapo 
nuvarytas i kapus.

• ‘’ Ten Buvęs.
z

A. Dubickas.

Tuomet i i um o Kaune,
! Rūmas mūrinis, nesenas, 
i pačiam miesto vidury gana 
! didelis, bet žinoma toli gra- 
’žu nepilnai atsakantis augš- 
Į tosios mokyklos reikalui. 
Tikimas, kad ateinančių me- 
itų pradžioj universitetas 
‘nors dalinai jau pradės vei- 
Įkti.

'Kur galas persekiojimams. 
J Kada pas mus keliamas 
! klausimas priimt ar atmest 

; su lenkais 
iš Vilniaus eina vis

Garmiškė (Kruonio vai.). 
Kunigaucko sūnūs Feliksas 
buvo priimtas Į kariumenę. 
bet atsisakė eiti ir slapstėsi. 
Vienok netrukus milicija ji 
sugavo ir pristatė kur rei-Įsiūlomus mums 
lcia. Po kiek laiko jis iš ka-Į ryšius, iš V1LL________
riumenės pabėgo ir pasisle- Į naujos žinios apie baisiausi 
pė. 14 d. rugpiučio SobovosĮ lietuvių persekiojimą. Len- 
kaime (Jezno vals.) jis pa-'kai tuo lyg dar kartą nori 
pildė baisią žmogžudystę. Į parodyti, kiek jie turi mums 
Pabėgęs iš kariumenės jis į "broliškų” jausmų... 
gyveno pas savo tetą (tėvo i p0 vjSų lietuviškų mokyk- 
seseri). Kuomet tetos sūnūs ir kitų kultūrinių Įstaigų 
išvažiavo iš namų, Kuni- išnaikinimo, apiplėšimo, len- 
gauckas Įėjęs- Į stubą šovėįkai ėmės slopinti lietuvių 
tris kartus i savo tetą i r Spaudą, kuri da galėjo kelti 
kuomet moteris krito, jis i aikštėn jų begėdiškus dar
ėme šaudyti i trylikos metų' btis. Nesenai lietuvių laik- 
mergaitę, bet mergaitei pa-lraščio ”Vilniaus” redakto- 
sisekė pasprukti šūvio ne-Įriui Mykolui Biržiškai už
kliudytai. Kunigauckas ma-Į<)ėj0 100.000 markių pabau- 
tomai norėjo pasivogti pini- dos. Dabar gauta žinia, kad 
gų, bet nespėjo, nes mergai- "Vilnius” jau uždarytas, 
t ė nubėgus pas kaimynus 
pakėlė lermą. žmogžudys 
pasislėpė, o jo teta mirė tą apie 
pačią naktį. Netrukus jis j kais! 
buvo suimtas ir išgabentas! 
i kalėjimą, vienok ir iš ten1 
pabėgo.

7
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i

apgar- 
akvii i

pi 
lž>9 North irring Avė,

tarybos nariai. Gimnazijos 
^rektoriumi taryba išrinko 

p. Jankevičių, kuris yra ku
nigų pastumdėlis. Įdomų, ką 
čia dabar pasakys švietimo 
ministerija?

Taip tai išsijuosę darbuo
jasi Lietuvos klerikalai. 
Ypač jie stengiasi paimti 
savo kunigiškon globon vi
sas musų mokyklas. Juodi 
debesiai aptraukia Lietuvos 
dangaus skliautus.

J. Atstovas. 
(”Liet. Uk”)

NEVARTOK
JOKIŲ TOMKŲ.

Išbandyk AR.'.BIAN POMPEIN 
CRE.'.M, kuris pai’.sizi.'.a pleis
kanas ir puikiai veikia dėl au
ginimo plauk.',. Padirbtas gar
sių skuros specialistų. Pri
siųsk tik 25c. dėl supakavimo 
ir persiuntimo išlaidų. Dolerį 
užmokėsite, kai apiaikysite 

Creamu. Adresas: (50)
C. B. G. DA NORUI -F 

RE.MEDY
11C6 Mil'.vaukee Avė.,

Dept. 107 Chicago, Iii.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo. neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

4a pain-expeller
Vaizbažeuklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad tureli! Ikaro (Anciior) 

Vaizbazenklj.’

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

PUIKIAUSIS IR GERIAUSIS MUZI
KAMS LAIKRODIS PASAULYJE

Stebėtinas grajijantis Laikrodis 
ir tas yra naujausis laikrodžiam ■ 
išradimas. Tas laikrodis 
valandas ir minutas kaip i 
vienas kitas. Padarytas s 
gražiai apdirbtas ir laikys 
amžiui. Jeigu mylite gird, 
žią muziką nereikia Jums 
pinigų už visokiu.-, nu i 
instrumentus. pavyzdin: 
fonografo, smuikos, kori 
tam panašių. Jums tereik 
sukt raktą viršuje to laikr 
jis grajins gražias dait-as i 
dijas, kurios 
jūsų draugus, 
r.utų su vienu 
vieną 
tinga 
pintas mecha 
voliukai 
dėlės verte: 
k rodžio 
’aikrod 
name, 
negalite gauti k 
Tikra kainą to 
Kiekvienas, kuris 
sininią ir prisius 
gaus šį laikrodį už $8.95. 
prašome pinigų iš anksto, 
rašyk savo vardą ir»adres: 
ir įdėk $2.00 depozito, o 
mokėsit kada tą laikrodį 
jums į namus. Kiekviena 
pri- iųs $8.95 iš augš,o 
rodį, tam prisiusime VI 
suotą retežėlį.

palinksmins 
Jis grajina 
užvedimu i 

sykį užvedus gra.ųr 
meiiodijas. Laikrodi 
mechanizmu, kad 

persimaino pati.- 
laikrodis, 

turi da ir 1 
į reikėtų ture! 
Ir jus to laik 

up 
iaiki 
iškirp. 
mums užs:

Patcnt Applied

Špilką ir paauk-

Chicago, Lll.
KLĖS COMI’ANY 

Dept. i 18,

DRAUGAI, platinkite ’*Kel eivj” tarpe savo draugų, 
kaipo tikra darbininkų laikrašti. Kaina metams $2.00.

i

slopinti lietuvių

Vis tai dedasi tuo metu, 
pas mus eina kalbos 
susiartinimą su

(”Tr.”)

len-

EKTRA! TIK KALĖDOMS!
PUIKUS NAUJAS FONOGRAFAS TIK Už $16.95!

6 REKORDAI IR 300 ADATŲ DYKAI!

Pnsiųskite man savo braizi 
nius išradimo 
Reikalaukite 
lės "Patarimai i 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vokatui.

M tRTIN LABINER 
Reg. Patent Atty.

:se;rzaminavimir
šradimų knygų-

Išradėjams,” *♦ ♦
ad-*J»
❖
*♦*!

15 P ARK ROW. NEW YORK ♦£[„,_________
žmonių. Todėl visas civilizuotas pasaulis švenčia

**‘**<>W * ♦ v i -„.Shmc mviriira ir dmnnmis.
' ■ į

KALĖDŲ ŠVENTES jau ateina—tai yra didžiausia 
tė, nes tai yra diena naujo gyvenimo ant žemės, diena

žmoniškumo šver.- 
meilės ir brolybės 
tą šventę su iškii-

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra- 
Į fijas gražiausių merginų, taipgi ka 
’ talegą geriausiai padarytų laikro- 
į džių, fonografų ir kitokių daiktu 
į Rašyk tuojaus įdėdamas kelias stam- 
j pas dėl persiuntimo. <Pd49)

PRACTICAL SALES 
COMPANY

1219 NORTH iRVING AVĖ.. 
DEPT. K. CHICAGO. ILL.

VARINIAI VIRINIMO 
PUODAI.

mėmis, muzika ir dainomis.
Muzika ir dainos tai yra geriausias išreiškėjas žmogaus

ir minties, _____ .__ „ .
: mo, draugiškumo ir pagiežos, pasigailėjimo ir brutališkumo, civilizacijos 
i ir barbarizmo, kaip pavienio asmens, taip ir visos tautos. Juo apsviestes- 
:'is :r kulturiškesnis žmogus 
myli todėl
Muzika padaro

Kad
Į^ifC’ti
rite jo

Jus galite gaut šį

____  _ „ _ jausmų, sielos 
linksmybės ir vargo, džiaugsmo ir neapykantos, meilės ir piktu-

į

i

•a, tuo labiau jis myli muziką ir dainos. Jis 
kad muzika ir dainos —tai yra maistas jo sielai ir širdžiai.

> žmogų geresniu.
gerėt>s -nurika bi’e kad s, kuo met tik užeina noras, iųs privalote 
PUIKŲ NAUJO MODELIO "GARFORD” FONOGRAFA. Jus n<>- 
— jis jums reikalingas.

i šį PUIKŲ NAUJO MODELIO
GRAFA už išimtinai žemą kainą $16.95
adatų.

Naujo modelio "GARFORD E" FONOGRAFAS yra oiitio didumo maši
na. gera: padirbta, puikiai išdabinta. Ji grajina visokius rekordus, kaip 
tai: Edi.-.on.’ Columbia, Victor, Oke’n, Emersou. ”GARFORD E" FONO
GRAFAS yra viena.- iš brangių fonografų.

Užsisakyk sau fonografą šiandien. Prisiųsk $1.00 su orderiu padengimui 
persiuntimo lėšų, o likusius užmokėsi, kai aplaikvs; for.ograią savo na
muose.

IŠBANDYMAS DYKAI; -Jus galit išbandyt šį fonografą per 10 dienų ir 
'eigų busit iuomi neužganėdinti, pri siųskit jį po 10 dienų mums atgal, o 
mes sugrąžinsime jūsų pinigus.

NEG \UK! Užsisakvk šiandien, kol žema kaina.
UNION SALES COMPANY

V. MADISON ST., Dept. 662,

”GARFORD” FONG-
su 6 rekordais ir 3G9 rekordams

(50 i

Nėra daugiau K AR ALIŲ ir CARŲ. Atėjo dienos demokratijos, kuomet visi 
žmonės paliko lygiais karaliams, Pasismaginimai, kuriais seniaus naudo
josi tik turčiai, šiandien reikalingi jums. MUSŲ MUZIKALIS LAIKRO
DIS. kurį seniau tik turtingi galėjo įsigyti, šiandien gali 
t ienas. Tai nėra paprastas muzikalis laikrodis, kokis yra s 
naščiuose. Tai nėra koks pigus bresio šmotas parduodamas 
nigus ir ne toks daiktas, kuris greitai atsibosta.
DAILĖS, GROŽĖS IR MELIODIJOS, yn;;- 
liodijas. Pasižiūrėk į viršų! Mes nega'ime a;.-.:-.' 
laikrodis nėra užtektinai tinkamas na kbint uile 
iš drūto maierioio ir gražiai apdaiiim -. Stc 
rūgščio, visas gi laikrodis 10 Jį colių r. /s- :o 
muzipališkas instrumentas, kuris grali .a ža’ . 
vidury ir padarytas taip, kaip Player-S'm:■ 
sais ir pradeda grajit staigiai, kol ne ,us ...b-lni 
panorėsiu Jį galima uzstaiyt, kad jisiem' n.ibud 
mis, vieton budniko. JIS LAIKA RODO TiGSl

MES IŠDIRBAM šiuos laikrodžius, t< ',1 galime
■ u- • zindinsime
Inai gvar: 

------____ __ ____ j. _________ _— ncrcikm r 
šit kai aplaikysit. Jeigu kas nors nebus juomi užganėdintas, 
mums atgal. Rašykit dabar, priduoda ni savo t:iš\ius a<li 
mi 65c. sidabru arba stampomis (kaip rankpi-iig; : i. Ka 
praktišką, dailų ir meliodišką laikro Ii. uzr- ite 
persiutimą. Iškalno reikalaujam užmo ;ėt tik nuo gyvena 
Rašykit dabar!

pigia kaina. Tik per trumpą laika, k •! 
mes parduosime ji tik už $8.65. .Jis yra ; 
mainytas į 14 dienų po išsiuntimui. Jums

nusipirkt? kiek- 
ikelbiamas laik
ui didelius pi- 

TAI YRA MEKANIZMAS 
Įvairias harmoniškas me

lai; jo gražumų. Ar musų 
? . ti.ba? Jis yra padarytas 
įčios liyuro- yra 6% colių 
r 10 coliu pločio. Gražus 

pančius m< liodijas, randasi 
jis grajina iv-ii i iausiais bal

ais grajina, kada tik jus 
ita gražiomis meliodijo- 

NGAI.
parduot nepaprastai 

juo publika, 
r.ntuota- ir gali būt ap- 
nokėt iškalno. Užmokė- 

gali pasiųst 
.sus ir prisiųsda- 
i gausite musų 

Mes užmokant 
ačiū užrubežiaose.
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MUSICAL DEPARTMENT

1330 N. Western Avė., Dept. 26, ( riicagn, III.. L’. S. A.

, Rokiškis. Apskrities tary
bai prašant buvo suvalsty
binta Rokiškio gimnazija. 

Kruonis (Trakų apskrj. Atsisakius A. Purėnui būti 
Kruonio klebono nuomonių gimnazijos direktoriumi, li- 
negalima suvaikyti. Seniau, gj šio laiko direktoriaus pa
būdavo, šventadieniais per reigas laikinai ėjo pil. Pet- 
pamokslus jis išjuokdavo rulis. Dabar švietimo minis- 
savo parapijonus, kad ne- terija paskyrė direktorium 
švariai pasirėdę. Ypač kliu- pil. v. Didžiuli. Bet tai ne
daro merginoms, kad iligus patiko kunigams ir jų šali- 
ir plačius andarokus nešioja Į ninkams, kadangi p. Didžiu
li’ padalkais visas gatvių i lig nesąs jų partijos žmogus, 
sąšlavas nušluoja. Dabar gi, Į Nežiūrint Į tai kad j vals- 
kuotnet merginos pradėjo kybinių gimnazijų direkto- 
dėvėti siaurus ir trumpus riaus ir mokytojų paskiri- 
andarokus, tai musų kuni- mą apskrities taryba neturi 
gui vėl nepatinka. Jau ke- teisės kištis, vienok tarybos 
iintas šventadienis ant tėvų! posėdyj rugp. 1 d. jos narys 
rėkia, kam savo dukterims kun. Štakelė aiškino tary- 
leidžia taip trtimpus anda- ,bai, kad savivaldybė būtinai 
rokus dėvėti. Girdi, dabar turinti rinkti nuolatinį di- 
merginos atrodo kaip gar- rektorių. Jei ministerija ir 
niai pavasary su raudonom paskyrusi, tai tas esą nevi- 
kojom. Nežinia, kaip musų sai teisėtai, nes ministerijos 
kunigui galima Įtikti. raštas esąs pasirašytas ne

Butu geriau, kad kunige- ministerio Bizausko, bet 
lis mislytų daugiau apie die- Mašioto, kuris net rašyti 
va, o ne apie merginų anda- taisykliškai nemokąs. Tame 
rokus. _ Girdėjęs, posėdyj dalyvavo ne visi

Gerai Žinąs.

gi šio laiko direktoriaus pa-

ir formos. Taipgi

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIENŲ.

EXTRA! EXTRA!. Visokio didumo 
varinės ir blėkinės triubeiės visokio 
didumo, sujungimai, speneliai, hydro- 
metrai ir apsaugos puodai. Užsaky
mai laiškais tuojaus ’špildonrii. (48) 

SKLAR & LEHRMAN CO.
36 Pnrtland St.. Boston. Mass.

Štai nepaprasta proga įsigyti pui
ku nikeliuotą gero išdirbimo "’Younjj 
America’’ revolverį. Jis sauja tikro
mis kulkomis, septynis kartus vienu 
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 
3& kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolveri pažymėkit, kokio kali
bro jus norit. Mes gvarar.tuojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums 
pinigus. Neužmirškit, kad šį revoive- 
>į tokia pigia kaina galėsit gaut t)K 
laike šio mėnesio.

Iškirpjūt ši anskelbimą ir pasiuskit 
mums su savo vardu, adresu ir 35c. 
stampomis arba sidabru dėl persiun
timo lėšų. $5.50 jus užmokėsite, kai 
apiaikysite revolverį. Jeigu nenorite 
praleisti šios progos, rašykite dabar.

(?)
CHICAGO SAFETY COMPANY 

Dept. 809
1330 N. \Vestern avė.. Chicago, III.

žemiau negu fabriko ktiaa, 6 bar- 
beriški daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
labai pigiai, nes šia daiktai mažiausia1 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barberišką britvą, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barbariš
kas žirkliukes. 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 trumpę laiką, ir jeigu jus norite | 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- 
siųskite 20c. dėl persiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus apiaikysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (49)

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

CHICAG®, ILL. j

•timušates and 
strengthena 
the vital pow- 
era. It i a a 
valuable blocd, 
nerve and, 
heaith tonic. A 
combination of 
correeti ve and re« 
storative arenta, 
that haa the hiffh 
approvalof Med* 
ieal Scieaee.

J*.

Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

Nuga-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują, 
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

‘nėra taip geros” neivienos neduoda 
mama todėl, kad Nuga-Tone yra 

■. .<rt irojac <>:'• ir rekf>raendtivjarnos 
gydue s už vieniu kainą.
s ir <)< ”•/..-s, kraujui. Be stiprrų 

, : vt'ika’os ir džiau^ties gyvenimu, 
jo gvver.’mc ir veikime.

•a-fojant Nuga-Tone, 
įztar.t. Jt;s pajausite

• Vra k:tą gyduolę lygiu Nuga-Tone. nvivirnos 
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra Febai Irngv.j i.-..i:'r 
sudėta Ls sud^t'nrj astuonių Lr-aftiu gyduoL-i/k-..-. : .
geriausių pasaulyj gydytojų. Ta.p, jus gaunate a.ituo: •.

Nuga-Tcme turi savyje Fosforo re -..liir go t;-”. - 
nu 'kitimų nervi; ir raudono k;>ujo jus neųaiit t'kete ; ■ 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklitmo ;:fr- 
Pr.uick šumdien grąžinti savo nervų sistemą j st:p-'. \ s 
J.js greitai pamatysite savo senąja sveikai' . * • ■ r sug
kaip naujas žmogus xr galėsite džiaugtus q . .(*i. :: i. ::<u;

Nuga-Tone sustiprina ir 3ti”',.’koja visus r^k..’ kono orimus— odi.skilvi, grobus, 
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia r*ra apetr.t, n.Ų ; • •. : -im • <1 gcr.. magą, regulioja
tustmimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prakilni g’eiv. . ■ •-> ’ r'zuv;'». ;-v alma nemalonų 

‘ na skilvio nesmagumus, ka--p tai: .-,kau<!t. i'T‘utn:..-i. koktumą. gastA ir 
panašius nemalonumus. .Nelaukite k.’ >.■> diena,s ■ i.žsisakykit Nuga-Tone 
tuojau.

MUSV ABSOLIUTE CiVARANCIIA. Kama mž N -ųa-T. • vra >!.00 
už buteli pils’;, visam mcTieram Ųyd\ .icl .ešj . i •;/ ?5.<X). Imk 
Nuga-Tone dvidešimts (JO) d;r-v i’ jei>'ū ų;s nebūsit •.•^"inv’intns pa- 
sekmėmis. sugražmkit likusiai "ydu^lcs tci k :r pirkote ir Atsiimkit savo 

•. kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at- 
, odamas \isuosc geruose aptickuose torais pačio

mis sąlygomis ir gvarantija.

........ Prisųsk Sj Kuponą Šiandien.........
NAflONAL. LABORATORY, t. 05 SJ7 So. Dcarborn St.. Chte»xo.

kepenis, inkštus ir tt.

kvapą, praiš

pinigus tuojau. Jus matote, kad 
sakome. Nuga-Tone pard

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą $ 

persiuntimą, apmokėtą, .........   buteli Nuga-Tone.

ą malonėkit prisiųsti man

Vardas

Adresas



Luna, kuris likos peršau
tas, buvo šoferium. -lis sako 
kulipka kirto ji mainant 
jam gyrus. Nors petis liko 
sutrupintas ir jis neteko vie
nos rankos, tečiaus rato ne ' 
paleido ir išvažiavo Į lau
kus. Tenai jie sustoję per
mainė blėtą su numeriais, 
faskui pavažiavę toliau pa
šiepė automobiliu i daržinę, 
kur vėliaus policija ji rado.

Paslėpus automobilių, Lu- 
Šha\vmut Banko automobi- nil sa.^°- sėbrai davę jam 
i:„ .,..:..,..ziA t>- tvj_ S300 ir pasamdę kitą auto

mobilių kad nuvežtų ji kur 
nors. Jie taipgi davę jam 
kitą automatišką revolverį! 
ir pasakę: "Jei kartais pa- 
pultum i policijos rankas, 
tai nusišauk.” Jis sakosi va-! 
žinėjęs po Bostoną visą nak
tį ir nežinojęs, kur dėtis. 
Nedėlios rytą atvažiavęs į 
'o. Bostoną, kur jis seniaus 
gyvenęs, ir paėmęs čia kam
barį.

Luna sako, kad atsiskir- 
dami kiti plėšikai jam Silke 
tėmyt Bostono lenkų laik
raščius. kur jie žadėjo 
skelbti kur susirinkti ir 

dyti pinigais.

v

Vietinės Žinios
LENKAI APIPLĖŠĖ BAN

KO AUTOMOBILIŲ.
Vienas pašautas Želigovs
kio tautietis suimtas So. 
Bostone ant Broadway.
Pereito j subatoj šeši gink

luoti banditai Chelsea’je už
puolė Bostono National

i

Jeigu naudoj at skalbimo 
mašiną, šekit du lengvu 
Rinso žingsniu

iių, apšaudė sargus ir pa
grobę $28,444 pabėgo.

Pinigai buvo vežami iš 
Bostono banko į \Valtono če- 
verykų kompanijos dirbtu
vę Chelsea'je darbininku al
goms. Banditai buvo susėdę 
į didelį automobilių ir laukė 
ant kampo Beach ir Hurd 
gatvių Kaip tik 
banko automobilius, 
tai užvažiavo jam 
kelio ir išsitrau 
rius tuojaus 
žėją ir sargus

Kad nugąsdinus sargus, 
plėšikai šovė kelis kartus.

Visa tai atsitiko tokiu 
greitumu, kad praeiviai ne
spėjo suprasti nei kas čia 
darosi.

Kuomet plėšikai susėdo į 
savo automobilių ir leidosi 
bėgti, vienas sargų 
paskui jų kelis kartus, bet 
banditai pabėgo, nors sar
gas tikrino, kad vienam jų 
jis pataikęs.

Plėšikų automobiliaus nu
meris buvo 431,325 su raidė
mis ”N’ Y.,” kas turėtų reik
šti. kad automobilius regist
ruotas New Yorko valstijoj.

Tuojaus apie tai buvo pra
nešta Bostono ir visti aplin
kinių miestelių policijai, ir 
ant pabėgusių banditų pra
sidėjo medžioklė. Bankas 
paskelbė $1,000 dovanų tam. 
kas suims arba nurodys 
piktadarius.

Ir neclėlioj jau du plėši
kai tapo suimti. Viena mo
teris, kuri užlaiko ant Bro- 
adevay po Nr. 103 kamba
rius, pranešė So. Bostono 
policijai, kadi tūlas žmogus 
paėmęs pas ją kambari. bet 
išrodąs sužeistas ir veikiau
sia busiąs plėšikas. Policija 
tuojaus apsupo tą namą ir 
inėjus vidun rado lovoje gu
linti žmogų. Policmanai 
tuoj jį sugriebė, bet pasiro
dė. kad jis labai silpnas, nes 
peršautas per petį ir turi 
jau užnuodytą kraują. Jis 
turėjo lovoje du revolveriu, 
bet nebandė juos vartoti. 
Jis pasisakė, kad jo pavarde, 
esanti Luna.

Patyrus iš jo, kad kitas jo! 
sėbras randasi Everette po * 
Nr. 97. policija tuojaus nu
vyko tenai ir rado kitą ban
ditą. Jis taipgi buvo lovoje 
ir tuiėjo prie savęs du auto
matišku pištalietu, bet pa
jutęs policiją bandė pabėgti 
per langą. Pas jį atrado ir 
$2f!,92L45 pinigų. Jis pasi
sakė esąs Dubok. Pas Luna 
So. Bostone policija rado 
$250. -Jie yra abudu lenkai ir 
sakosi atvažiavę iš Scranto- 
no. kur užsiimdavo slaptu į>ajifškau /.y 
degtinės pardavinėjimu. kausty-j arklius

Trečias banditas, Jonas 
Petkevičius, pats pasidavė. 
Jis buvo nuvažiavęs jau ne
toli Detroito. Jis matyt bu
vo sąžinės persekiojamas, 
nes traukiniui bėgant staiga 
atsisuko i du pasažieriu. ku
rie sėdėjo užpakaly jo, ir ta
rė: ”Aš žinau, kad jus esat 

ir sekat 
Taigi aš

Kaip ir kubiluose
Ištarpyk—Visiškai ištarpyk pusę puoduko 
Rinso dviejose kvortose verdančio vandens 
kiekvienam kubilui drapanų.

JUOZAS ZUPKAUSKAS

virsutimus 
švarkus

Geriausiai 
pirkti 
pas 
mus

*1*

pasirodė1 
jie grei-: 
skersai! 

raukę revolve- į 
apnyko jo ve- Į

sove

slapti policmanai
mane iš Bostono, 
prisipažįstu, kad aš esu kal
tas; aš dalyvavau užpuoli
me ant banko automobi- 
liaus tenai.”

Jis buvo tuojaus paimtas 
ir Detroite atiduotas į poli
cijos rankas.

Taigi tris banditai jau su
imti, ir visi tris lenkai. Kitų 
trijų policija da nesuranda.

Policija mano, kad plėši
kai bu\o labai išgąsdinti ir 
pu piešimo tuoj išbėgiojo, 
nes pinigai buvo atrasti da 
nepasidalyti.

n

Vilnius So. Bostone.
Broadwav Teatre. So. 

stone, pereitą i-
rodoma kruto:

pa
pu-

Bo-' 
sąvaitę buvo 
miuose pa

veiksluose Vilnius. Ir pa
aiškinimuose buvo pažymė
ta, jog šitas miestas yra 

sistinė. bet lenkų 
__ skis ją už- 

ir kad dabar dėl to' i f 
į

I
i Lietuvos
į generolas želigo
j griebė
j miesto eina ginčai tarp Len- 
ikiios ir Lietuvos. Buvo taip 
į gi rodoma badaujantis 
įnuplyšę Vilniaus žmonės 
kaip amerikiečiai dalyja 
jiems pašalpą. Parodvta ir 
Želigovskis su savo kariu- 
mene.

Sėdint So. Bostone teatre 
:r matant savo krašto mies
tą ir žmones, kurie randasi 
kitoj pusėj žemės kamuolio, 
darosi gana keistas įspūdis.

ir
ir

Į

I

i

š'urmas nedarė daug 
blėdies.

Smarkus lietus, šaltis ir 
vėjas pereitą nedėldienį pri
darė labai daug biėdies ir 
nuostolių. Telefonų ir elekt
ros vielos taip apšalo, kad 
stulnai pradėio lūžti. Ediso
no elektros kompanijai tuo 
bodu pasidarė apie $1,000,- 
000 nuostoliu, o telefono 
kompanijai blėdies pridary
ta ant $500,000.

Labdarystės Draugijos 
Rinkimai.

Pėtnyčioj, 2 gruodžio, 8 
valandą vakare bus rinki
mai Lietuviu Labdarystės 
Draugijos valdybos kitiems 
matams. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti ir balsuoti.

Rast. A. Matulis.
.1. M. PILIS

LIETUVIS LAIKRODININKAS
Atidarau gera Laikrodžių ir kito- 

ių auksiniu ir nasipuošimui daiktų 
utuve. Visokius Vyrų ir Moter 
ipuošimus parduosim už prieina- 

ausia kainą. (51)
TAISOME ' LSOKIUS LAIKRO

DŽIUS PIGIAI.
2 1'1 Br‘jad»ay. So. Boston. Mass.
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S e Ve ros G yd u o fes uita i ko * 
šeimynos sveikata.

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 Severa's Cold and Grip Tablets 
(Severo Plyškeiies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 30c. — Greitą 
pageltą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paiiuoso skre
plius. sustabda kosulį, paoara kvie- 
pavimą lengvą ir pageiba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni 
25 centai. Vįsose'Aptiekose.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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Suplik į Kubilą pripildytą šiltu vandeniu, 
gerai išmaišyk. Pilk soliuciją, kol pasidarys 
geras, muiluotas vanduo, kad muilo burbu
liukai matytųsi ir po to, kai sumerkiat dra
bužius.

Tegul mirksta—vieną valandą, dvi valandas 
7 i ba ir visą naktį, kaip jums parankiau.

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, pranešu, patariu ir kviečių 
savo draugus ir tautiečius, kad krautuvė, kurioje aš dirbu, S. H. 
HARRISON CO. 662-672 M ASHINGTON ST.. ir kampas Beach 
St.. yra priversta apleistiužimamą vietą. Is tos priežasties jie 
nutarė pigia kaina išparduoti visą tavorą, kaip tai drabužius vy
rams, vaikinams ir kitokius vyriškus aprėdai us ir čeverykus. 
Delei persikėlimo priežasties jie numarkiavo Overkotus, Siutus ir 
kitus daiktus puse kainos ir dar pigiau.
Ateikite ir pasinaudokite šiuo nupiginimu. Naujos mados gra
žus overkotai parsiduoda kainomis $14.50, $18.50, S21.50, $23.50, 
$28.00 ir $32.60. Klauskit JUOZAPO ZUPKAUSKO

S. H. HARRISON CO
662-672 WASHINGTON ST., BOSTON, MASS.
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Boston, MasSe

LIETDVYS GRABORIDS

st.
išdirbtas S. X'

Gausit didžiausio knygyno 
taliogą DYKAI.

Žiemos laike knyga yra 
niausiu žmogaus draugu,
ramintojum ir pamoky tojum.

(51)

Daiičk šviežios soliucijos pirm skalbimo su 
mašina — vartojant tiek pat Rinso, kaip ir 
mirkinimui.

Įsigyk pakeli Rinso šiandien. Gaunamas 
dvejopo didumo — 8c. ir didelis naujas 30c. 
pakelis. Lever Bros. Co., Cambridge, Ma

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 atstovaujam visas Gariaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj AVashingtone, išėmimui pasportų.

Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

85 Leverett St

Knygą Katalogas

<✓

Didelis Nauja

Prisiųskit 2c. štampų po adresu

A. OLSkEVVSKI 
3251 S. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

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 apielinkčs lietuviai reika
lui esant kreipkitės pas mane 
ypatiškai aiba per telefoną.

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADAVAY 

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

MES TURIME EUROPOS RUOŽVO- 
TV PLUNKSNŲ IR PUKU- 

Parduodam žemiausia Kaina.
Atsilankyk, rašyk arba teiefonuok 

pas (52»
BOSTON FEATHER CO. 

_ 209 Second st., Chelsea, Mass. 
i elenhone Chelsea 398-\V.

ANT PARDAVIMO.
Kostumcriška- Kriaučių Biznis.
Puikioj vietoj, biznis išdirbtas per 

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

Geo Stukas. fotografas.
453 Broad«ay, So. Boston. Mass.

Naudingas

Pasiūlymas

i

Į

mes užlaikome a uostos 
KLESOS PIANUS, PLAYER 
PIANUS IR FONOGRAFUS. 
KURIUOS DUODAM ANT 
lengvo išmokėjimo už pi
giausias KAINAS, GERIAU
SIOMIS išlygomis, pagal 
.SUTARIMĄ MES ANT VIENO 
METO Už DYKA PIANUS TU- 
NINAM IR REGULIUOJAM. 
GVARANTUOJAM ANT 10 
METŲ. TAIPGI MES TURIME 
DAUGYBE LIETUVIŠKŲ MU
SIC ROLIŲ DĖL PLAYER PIA
NO TINKAMŲ DĖL ŠOKIŲ IR 
DAINAVIMO. LABAI PUIKUS' 
SEKANTIS SU ŽODŽIAIS:

Važiavau dieną .....................
Nesifcriaudink, mergužėle ir 
Lietuva tėvynė musų..............
Noriu miego, saldaus miego .. 
Karvelėlį mėlynasis ..............
Atjok, berneli, vakarą. Valcas 
Nedėlios rytelį. Polka..............
Rūtelių darželis. Valcas .........
Kur upelis teka. Polka ...........
Per laukelį, dirvonėlį..............
Ant kalno karklai siūbavo .... 
Per girią girelę .....................
Pas darž.elį trys mergelės .... 
Gana broliai mums miegoti . . 
Vai kalba žada tėvas dukrelei. 
Ak aš myliu tave.....................
Era mano brangi.....................
Jojau dieną, jojau naktį..........
Pamylėjau vakar, pam. siand. 
Lietuvių himnas .....................
Nesigriaudink, mergužėle ir

S 1.00

einu per dvarelį
Puikiai Skambantis Uoliai be 

žodžiu sekantis:
Šėriau žirgeli 
K'-iputis. Polka .... 
Klumpakojis. Polka 
Suktinis. Polka .... 
Liepelė. Polka .... 
Lietuvaitė. Mazurka 
Diedukas. Polka ... 
čigonėlė.. Polka . .. 
Noriu miego ..........
Barbora. Polka .... 
Kokietka. Polka . .. 
Varpelis. Valcas ... 
Krakaviakas ..........
Reikalaujanti music rolių, ma-'l

.70 

.85 

.85 

.85 

.85 

.90 

.70 

.60 

.70 

.70 

.70 
•70 Į 1.60 « 

if 
g 

lonekite pinigus prisiųsti drauge ! g 
su užsakymu arba C. O. D. ant '1 
šio adreso: (51) g

REIKALINGA MERGINA 
dirbti ofise, tuii mokėt gerai angliš
kai ir suprast nors biskį lietuviškai 
Apie sąlygas klaust "Keleivio" Kny
gyne, 255 Croadv.ay, So. Boston. Mass

I PETRAS VALDKONIS I
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

A. ANTPUSAITIS & 
COMPANY

646 Grand Street, 
BROOKLYN, N. Y.

Atdara nuo 9 ryto iki 
vakare.
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NAMAI IR FARMOS 

už Šerus!
.Musu agentūra padarė speciaiišką 

NAMU ir FARMU išpardavimą. Jei 
turite nusipirkę Įvairių kooperacijų 
ar kompanijų Šerų, arba Liberty Bo
nų, kurie dabartiniu laiku stovi že
miau originališkos vertės, pirkdami 
namus ar farmas per musų agentūrą 
jusu šėrai bus priimti už pilną vertę, 
kaipo dalis (cash) įmekėjimo.
PASINAUDOKITE ŠIA PROGAI 
UŽSISAKYKITE ANGLIŲ PER 

MUSU AGENTŪRA PAKOL 
PIGIOS!

A. J. Kupstis, vedėjas
332 BROAD1VAY. SO. BOSTON.
AGENTAI: Juozas Maurušaitis, 

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

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESU AT

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

262 WASHINGTON STREET.
BOSTON. MASS.
Tel. Main 3334
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Per 12 metų So. Bostone par- Ž 
Juodu ir taisau visokios rūšies g 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir g 
šiaip visokius auksinius ir auk- fa
suotus daiktus. Darbą ir užsa- 6- 
kymus priimu per paštą ir iš- a 
pildau teisingai ir greitai. (?) 6-

P. VALLKON1S b
SO. BOSTON, MASS. |

375 BROADWAY | •>

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Bro.adtvay, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ iii MOTERŲ’. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

$ Tel.: Richmond 2957-M.w.
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
321

I 
I
1

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo 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. Dieiių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
.Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir suččdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

1C0 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

10 ryte.
3 dieną.
8 vakare.

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

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

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

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS fi

373 BR0ADWAY, Kampas E st., SO. BOSTON, MASS. |
-.z.'z:-. v.'J.v


