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Lietuva priimta 
Tautų Lygon.

BET VILNIAUS KLAU 
SIMAS NEIŠRIŠTAS.

Lietuviai turi patĮs su len
kais susitaikyt.

Vyriausioji Tautų Lygos 
Taryba Ženevoj pereitą są- 
vaitę padarė du svarbiu nu
tarimu Lietuvos klausimu; 
viena, ji nutarė rekomen
duoti Lygai priimti Lietuvą 
Į savo narius, o antra, ji nu
sprendė pavesti lenkų-lietu
vių ginčą išrišti Lygos na
rių susirinkimui, nes pati 
Taryba negalėjo lenkų su 
lietuviais sutaikyt.

Už priėmimą Lietuvos 
Tautų Lygon balsavo visi 
delegatai, tik Rumunijos ir 
Lenkijos atstovai buvo tam 
priešingi.

Lietuvos atstovas Galva
nauskas pasakė, kad lietu
viai yra tuo labai patenkinti 
ir dabar jau jie sutinka tai
kytis taip kaip yra, tik no
rėtų, kad Želigovskį lenkai 
atšauktų iš Vilniaus.

Lenkų delegacijos galva 
Askenažv ant to atšovė; ”0 
kas yra generolas Želigovs
kis — maištininkas, vertas 
karės teismo, ar patriotas, 
vertas patriotų vainiko ? 
Mes nežinom. Abudu atsa
kymu galima duoti, žiūrint 
katras kam geriau patinka. 
Aš sakysiu, kad jis yra ge
ras patriotas. Jis užėmė Vil
nių ir dabar tenai su savo 
kariumene stovi.”

Šituo Askenažo pasiputu
siu pareiškimu pąsipiktino 
beveik visas susirinkimas ir 
anglų atstovas Balfour pa
darė lenkams gana aštrių 
pastabų. "Pakol tas neaiš
kus jūsų generolas su savo 
abejotinos ištikimybės ka
riumene laikys užėmęs gin
čijamą žemę, patol susitai
kyti nebus vilties,” pasakė 
Balfour. Kitas gi anglų ats
tovas, lordas Cecil, pavadi
no lenkų politiką "tarptau
tiniu skandalu.” Net fran- 
cuzas Bourgeois pradėjo 
smerkti lenkus dėl jų nesu- 
kalbamumo ir tuščio pasi
putimo. Jis pasakė sutinkąs 
su Balfouro nuomone ir re- 
miąs Ryman so pasiūlymą 
taikos pamatui, kurį lietu
viai jau priima ir nori tai
kytis. Baigdamas savo kal
bą francuzas patarė abiem 
pusėm grįžti prie savo val
džių ir aiškiai pasakyti, kas 
buvo kalbama apie Vilniaus 
klausimą Tarybos susirinki
me "prie atdarų durų ir 
Lingu.” Manoma, kad šita 
francuzu atstovo kalba su
silpnins lenkų poziciją.

Pereitoj subatoj Vilniaus

’ Šveicarija, ir pripažįsta tam 
j kantonui kultūrinę ir admi- 
■ nistratyvę autonomiją, bet 
lenkai ir su tuo nesutinką.

Pagalios Hymansas pa
briežė, kad kaip Lietuva lai- 

Įmėjo sau laisvę ne savo jie- 
gomis, taip ir Lenkija įgijo 
sau nepriklausomybę ne sa
vo pastangomis, bet jungti
nėmis aliantų jėgomis ir 
krauju, ir todėl tos valsty- 

jbės, kurios prisidėjo prie tų 
įšaliu paliuosavimo, turi 
• šiandien daugiausia teisės 
reikalauti, kad jos tuojaus 
susitaikytų ir nedrumstų 

i pasaulio ramybės.
i Po šitai jo kalbai pradėjo 
ploti delnais visas susirinki- 

imas, išskirus tik lenkus ir 
Pabalti jos valstybių atsto
vus.

Paskui Lygos susirinki
mas padėkojo Tarybai už 
jos stengimąsi sutaikyti 
lenkus su lietuviais, ir išne
šė rezoliuciją, kuri pataria 
lenkams ir lietuviams susi
taikyt patiems.

Susirinkę žmonės jautėsi 
apsivylę, kad Tautų Lyga 
negalėjo nieko daugiau pa
daryti, kaip tik padėkuoti 
Tarybai už jos darbą, ku
riuo nieko nenuveikta.

Taigi Vilniaus klausimas 
taip ir pasilieka neišrištas.

Tautų Lygos susirinki
mas priėmė Lietuvą į savo 
narius ir jos ginčuose su 
Lenkija nori laikytis jau 
"bepartvviškai.”

1 TARPTAUTINĖS KON
FERENCIJOS.

Šiomis dienomis įvyksta 
kelios tarptautinės svarbios 
konferencijos. Washingtone 

!šį panedėlį atsidarė konfe- 
j rencija nedarbo klausimui 
rišti.

Šveicarijoj tuo tarpu su
važiavo viso pasaulio "sla
pieji," tai yra žmonės, kurie 
kovoja su blaivybės judėji-. 
mu. Jų tiklas yra įsteigti 
tarptautinį biurą, kuris va
rytų per viso pasaulio spau
dą agitaciją už palaikymą 
svaigalų* ir griautų blaivy
bės šalininkų argumentus.

Spalių pradžioje Wash- 
ingtone atsidarys tarptauti
nė nusiginklavimo konfe
rencija, kurioj dalyvaus 
veik visos pasaulio valsty
bės. net ir Rusijos Steigia
mojo Seimo atstovai žada 
atvažiuoti. Šitą konferenci
ją šaukia Amerikos valdžia 
ir jos tikslas yra pasitarti, 
ar negalėtų pasaulis nusi
ginkluoti ir panaikinti savo 
armijas bei laivynus.

Lietuvių-lenkų derybos 
nutrauktos.

Vilniaus klausimas referuo
jamas Sąjungos plenumui.
Washingtonas. — Eltos 

pranešimu, Lenkų delegatas 
Tautų Sąjungoje, Aškenazy, 
rugsėjo 20 d. kalbėjo vieša
me Tarybos posėdyje lietu
vių-lenkų klausimu. Angli
jos delegatas Balfour dide- 
lioje prakalboje, pasakytoje 
Sąjungos posėdyje, rėmė 
Lietuvą, o francuzu delega
tas Bourgeois — Lenkiją. 
Kuomet nebuvo vilties susi
tarti, Taryba nutarė nu
traukti derybas ir atiduoti 
Vilniaus klausimą Tautų 
Sąjungos susirinkimui.

L. I. B.

NUTARĖ PRIIMT LIETU
VA SĄJUNGON.

Washingtonas. — Eltos 
pranešimu, rugsėjo 20 d. 
Tautų Sąjungos užsienių po
litinė komisija nusprendė 
priimti Lietuvą Tautų Są
jungom Lenkijos ir Rumu
nijos delegatai buvo tam 
priešingi.

L. I. B.

RUSIJOS PERSPĖJIMAS 
LIETUVAI.

Washingtonas. — Rusijos 
užsienių komisaras čičeri- 
nas Įteikė Lietuvos atstovui 
Maskvoje notą, kurioje nu
rodo, kad jo pastebėjimu 
Francuzija ragina Lenkus 
pulti Rusiją, ir kartu parei
škia baimės, kad ir Lietuva 
nebūtų ton akcijon įtrauk
ta. Ant galo čičerinas pri
duria, kad Lietuvos vyriau
sybė vis tikisi atkreipti i ši 
perspėjimą tinkamos do-

Norėjo užmušt 
Pilsudskį.

IŠVIJO STREIKLAUŽIUS.
Californijos aliejaus lau

kuose sustreikavo anądien

GRAPAS GRABOVSKIS 
TAPO PAŠAUTAS.

ŠAUKIA TOLIMŲJŲ 
RYTŲ KONGRESĄ.

Tuo pačiu laiku, kaip 
Washingtone susirinks "im
perialistų konferencija’’ nu
siginklavimui, Maskva keti
na šaukti Totimujų Rytų 
kongresą tokiam pat tiks
lui. Washingtono "imperia
listų” ji nepaiso.

CHICAGOS POLICIJA 
PARDUODA DEGTINU.
Chicagos policijos virši

ninkas Fitzmorris pasakė, 
kad 2,500 jo policmanų esą 
"bootleggeriai,” tai yra 
žmonės, kurie slapta par
duoda degtinę. Viena polici
jos nuovada esanti paversta 
į tikrą degtinės sandelį, kur 
degtinė pristatoma polici
jos automobiliais. Federalė 
valdžia jau pradėjo tyrinė
jimą. Keliatas policmanų 
areštuota. Iš jų pasakojimų 
paaiškėjo, kad policija žino 
beveik visus degtindarius 
Chicagoje ir apsaugoja juos 
nuo blaivybės agentų. Deg
tindariai daro degtinę, o po
licija ją parduoda. Girtuok-

klausimas buvo pakeltas jau lybės da daugiau, negu pir- 
Tautų Lygos narių, susirin- rna. kuomet svaigalai buvo 
kime. Belgijos atstovas Hy- viešai parduodami saliunuo- 
mansas, kuris visą laiką va
dovavo lenkų-lietuvių dery
boms, papasakojo visą Vil
niaus ginčų istoriją. Jisai 
pradėjo nuo bolševikų užė- 
jimo ir pabaigė Želigovskio 
avantiūra. Jis pabriežė, kad 
Lietuva sutiko sudaryti iš
Vilniaus gubernijos tokį rikoj pradėjo ofensyvą prieš 
kantoną, is kokių susidaro sukilusius maurus.

I se.

TRUMPOS ŽINUTĖS.
Nuo 11 spaliu, 1918 mėty 

iki šiol Anglija išmokėjo be
darbių pašalpai $500,000,000

Ispanijos kariuomenė Af-

RENGĖ ŽYDŲ POGROMĄ 
CHICAGOJ.

ŠĮ panedėlĮ Chicagos teis
me tūlas Vi. Dombrovskis, Į 
rusas, buvo nubaustas $100' 
už rengimą žydų skerdynės 
vakariniam miesto šone, 
kur gyvena daug žydų. At
sistojęs ant bakso ir ener-i 
gingai mosuodamas švino 
”paipa,” jisai kvietė visus j 
rusus eiti su juo ir naikinti 
pagoniškąją sėklą, kaip po
licija ji suėmė. Policijos 
nuovadoj jisai pasisakė esąs 
Ku Klux Klano narys.

UŽMUŠĖ SOCIALISTŲ 
ATSTOVĄ.

Romoj likos nušautas so
cialistų atstovas parliamen- 
te d. Giuseppe Di Vagno. 
Jis buvo socialistų susirin
kime, ir išeinant jam iš te
nai pradėjo i ji šaudyt. Pa
leista iš viso 30 šūvių. Ma
noma, kad tai yra politinių 
priešų darbas. Keliatas nu
žiūrimų žmonių areštuota.

SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAI ŠVEDIJOJ.

Pereitą sąvaitę švedijoi 
buvo visuotini rinkimai Į 
parliamentą. Pilnų žinių 
apie ju pasekmę da nėra, bet 
iš tų, kurios atėjo, jau ma
tyt, kad socialistai turėjo 
didelių laimėjimų. Švedijos 
sostinėj Stokholme socialis
tai gavo 77,037 balsus, kon- 
servativai gavo 48,269, libe
ralai 14.387, blaivininkai 
7,157.

Žinios iš kitu miestų ro
do, kad socialistų parlia- 
mentan išrinkta 43, liberalų 
13, konservativų 28, ūkinin
kų 5, ir, rodos, vienas komu
nistas.

DERYBOS ŽENEVOJE.
Washingtonas. — 22 rug- mės. Tą žinią praneša Rusų 

sėjo. — Lietuvos delegacija 
savo kontrpasiulyme sutiko, 
kad Vilniaus sryčiai butų 
duota kultūrinė ir administ- 
ravytė autonomija. Griežtai 
atmesdama bendrąjį spren
džiamąjį užsienio politikos 
organą, Lietuvos delegacija 

,siūlo periiodines abiejų ša
lių užsienių reikalų ministe- 
rių konferencijas ir Įsteigi
mą darbo sekretorijato, ku
ris neturėdamas jokio spren
džiamojo balso butų įkurtas 
politikos ryšiams palaikyti. 
Toliau Lietuvos delegacija 
sutinka padaryti su lenkais 
militarę apsigynimo kon
venciją prieš bendrus prie
šus. bet tik tuomet jei di
džiosios valstybės pripažins 
Lietuvos ir Lenkijos sienas. 
Lietuva nesipriešina pada
rymui ekonominės sutarties 
su Lenkija, bet ji nesutiks 
panaikinti muitų sieną. Šita 
sutartis turėtų būti galima 
panaikinti dviejų metų bė
gyje pareiškus anie tai norą 
vienai susitarusių šalių. 
Vienok lenkų delegacija su 
šiais pasiūlymais nesutinka 
ir laikosi pirmojo projekto. 
Tautų Sąjungos Taryba nu
tarė pasiūlyti abiem delega

cijom galutinai priimti ant
rąjį Hvmanso projektą, jei 
jos nesutiktų jo priimti, tai 

j referuoti klausimą Tautų
Sąjungos plenumui.

Liet. Inf. Biuras.

telegramų agentūra. Jos 
oficialio patvirtinimo Lietu
vos atstovybėje čionai dar 
nėra gauta. L. I. B.

RUSIJA NEĮSILEIDŽIA 
AMERIKOS KOMUNIS

TŲ.
Iš Washingtono praneša

ma, kad Suvienytose Vals
tijose dabar yra 100 anar
chistų ir komunistų, kurie 
buvo savo laiku čia areštuo
ti ir nuteisti deportavimui, 
bet deportuoti buvo negali
ma. nes sovietų Rusija atsi
sakė juos priimti. Dabar jie 
paleisti čia ant parankos, 
kurios esą sudėta Liberty 
Bondsais $600,000.

Bolševikai šaukiasi i 
pasaulio proletariatą.

SAKO, LIETUVA IR LEN
KIJA RENGIASI KARĖN.

Eltos

Kitos valstybės taipgi esą 
francuzu kurstomos prieš 

Rusiją.
Trečiasis Internacionalas 

išsiuntinėjo iš Maskvos be
vieliu telegrafu atsišauki
mą i visos Europos darbi
ninkus, ragindamas juos 
priešintis amunicijos siunti
mui Į Lenkiją, Rumuniją, 
Estoniją, Latviją, Lietuvą 
ir Finlandija.

Bolševikai sako, kad pasi
naudodami dabartiniu Ru
sijos badu, Francuzija orga
nizuoja naują užpuolimą 
ant jos. Į tą suokalbi esanti 
Įtraukta ir Lietuvos valdžia.

POLICIJOS VIRŠININ
KAS GAVO KALĖJIMO.

Chicagos policijos virši
ninkas Fitzmorris gavo už
simokėti $100 pabaudos ir 
atsėdėt 5 dienas kalėjime. 
Teisėjas davė jam 30 dienų 
laiko užsimokėt pabaudą. 
Jei ponas viršininkas į tą 
laiką "faino” neužsimokės, 
tai turės tūpti džėlon ant 
čielu šešių mėnesių.

Šita bausmė jam tapo už- projektą, 
dėta už paniekinimą teismo.

LENKAI ATMETĖ HY- 
MANSO NAUJĄJĮ PRO

JEKTĄ.
Washir.gtonas.

• pranešimu, Hymansas rug
sėjo 18 d. Tautų Sąjungos 
Tarybos posėdyje Ženevoje 
darė generalį pranešimą lie- 
't uvių-lenkų klausime. Len
kų delegatas Sąjungoje, Aš
kenazy, skųsdamasis lenkų 
persekiojimais Lietuvoje, 
pareiškė pirmąjį Hvmanso 
projektą diskusijų base ir 
kategoringai atmetė jo nau
jąjį prijektą. Lietuvos dele
gatas Galvanauskas parei
kalavo, kad Želigovskio ka
riuomenė evakuotų Vilnių, 
kas trukdo susitarimui lie
tuvių-lenkų klausime, ir taip 
pat aiškino Lietuvos kontr-

MIRĖ GARSUS DETEK- 
TIVAS.

New Yorke mirė pagarsė
jęs detektivas Frank D. Ca- 
sassa, kuris veikdamas prie 
New Yorko policijos per 25 
metus areštavo 16,000 vagių 
ir kitokių piktadarių.

POPIEŽIUS REMIA 
BUSIJĄ.

Romos popiežius davė 
tarptautinei Raudono Kry- i 
žiaus komisijai 1,006,000 ii-! 
rų Rusijai šelpti.

L. I. B.

8,000 darbininkų. Kompani- Bet paliokų prezidentas įsli- 
jos pririnko San Franciscoj *° sveikas,
traukinį streiklaužių ir iš-i 
siuntė juos streiko vieton.

Kuomet traukinys pribu
vo į Portland Junction, te
nai pasirodė daugybė auto
mobilių ir kitokių vežimų su 

įginkluotais žmonėmis. Vie
ni jų tuojaus apsupo trauki
nį, kiti sulipo į vagonus ir 
pareiškė, kad jie yra darbi
ninkų deleguoti. "Deputy 
šerifai” ir tvarkos daboto
jai, pradėjo krėsti važiuo
jančius streiklaužius ir jieš- 
koti ginklų. Skebų bagažuo
se buvo atrasta keliasde- 
šimts revolverių. Streiklau
žius nuginklavę, darbininkų 
"šerifai” leido streiklau
žiams važiuoti toliaus.

Kuomet streiklaužių trū
kis atėjo į Bekersfieldą, ne
toli aliejaus laukų, pasirodė 
da daugiau streikuojančių 
darbininkų. Jų čia buvo jau 
keli tūkstančiai, ir minia vė 
apniko traukinį. Tarp triuk
šmo streikieriai da iššovė 
kelis kartus iš revolverių, 
kas visai nugąsdino streik
laužius.

Grasinamas ir ujamas 
streiklaužių traukinis ■ iš
traukė iš Bekersfieldo ir su
grįžo į San Francisco atgal. 

Ir taip skebai likos išvyti.

n

SCRANTONE MIRĖ A. 
VEŽEVIČIUS.

Scranton, Pa. — šiomis 
dienomis čia mirė staiga 
mirčia Antanas Veževičius. 
Velionis parėjo iš darbo ne
dėlios dieną sveikas, bet pa
valgęs pradėjo dejuoti, kad 
jam negera esą. Atsigulė Į 
lovą ir vakare 10 valandą 
numirė, nespėjo nei daktaro 
pašaukti.

Velionis paėjo iš Kauno 
rėdybos, Ukmergės apskr., 
Pabaisko parapijos, Sevedo- 
nių kaimo; Amerikoj išgy
veno 9 metus ir buvo 57 me
tų amžiaus. Paliko savo mo
terį dideliame nubudime su 
trimis vaikais. Taipgi turėjo 
savo tikrą brolį Amerikoje 
Joną, katras dalyvavo ir lai
dotuvėse. Velionis Antanas 
l uvo doras ir teisingas žmo
gus, sutikime gyveno su sa
vo šeimyna, mėgo skaityti 
knygas ir laikraščius, buvo 
skaitytojum "Keleivio,” 
"Dirvos” ir "Naujienų,” pri
gulėjo prie .Jokimo Lelevelio 
draugijos ir buvo visų myli
mas žmogus.

Likosi palaidotas ant Lie
tuvių Tautiškų Kapinių. Lai 
bus lengva Amerikos žeme
lė! Bačių Juozas.

LIETUVOS AUKSINAI 
NUPUOLĖ.

Pastaromis dienomis pra
dėjo labai kristi Vokietijos 
markės. Šį panedėlį 1,000 

Mažoj: markių galima buvo gauti 
Azijoj gavo nuo turkų į kai- jau už $8.70. Kadangi Lietu- 
li ir pasitraukus atgal dabar va vartoja Vokietijos pini- 
įsikasa žemėn, kad lengviau'gus, tai kartu ir Lietuvos 
butų laikytis. auksinai nupuolė.

Graikų armija

Lvove, Galicijoj, šį pane
dėlį buvo padarytas pasikė
sinimas užmušt paliokų pre
zidentą Pilsudskį. Prošepa- 
nai buvo surengę tenai jo 
garbei puotą, kur susirinkę 
didžiūnai ir kunigai latra- 
vo visą dieną, kuomet Len
kijos liaudis miršta nuo ba
do ir ligų.

Vakare šita dykaduonių 
gauja nutarė važiuoti teat
ram Ir lipant jiems į auto
mobilius, jaunas vyras pri
bėgęs netoli Pilsudskio auto- 
mobiliaus pradėjo šaudyt. 
Pilsudskis išliko sveikas, bet 
buvęs šalia jo grapas Gra- 
bovskis krito sužeistas.

Šaudžiusi vaikiną žanda
rai sučiupo. Sakoma, kad jis 
bandęs nusižudyti.

Pašautas grapas Grabov- 
skis buvo nusiųstas ligonbu- 
tin, o Pilsudskis su likusia 
svita nuvažiavo teatran.

BAISI NELAIMĖ VOKIE 
TUOJ.

Oppau miestelyje, Vokie
tijoj, pereitą sąvaitę ištiko 
baisi ekspliozija chemikalų 
dirbtuvėj, kur dirbo apie 
15,000 žmonių. Dirbtuvė li
kos sunaikinta ir apie 1,500 
darbininkų buyo užmušta. 
Trenksmas buvo jaučiamas 
per 50 mylių aplinkui Eks
pliozija ištiko po 7 vakare, 
kuomet daug darbininkų 
buvo jau išėję namo, kitaip 
gyvybės nuostoliai butų da 
baisesni. Po ekspliozijos tir
šti debesiai durnų apsupo vi
są miestelį ir ilgai kabojo. 
Kuomet durnai išsisklaidė, 
fabrikos triobų jau nesima
tė, tik toj vietoj, kur jos 
stovėjo, buvo išpusta didelė 
duobė.

Šitos dirbtuvės vardas 
Aliantų ausyse skamba la
bai piktai, nes karės metu 
tenai buvo daromi nuodingi 
gazai Vokietijos armijai. 
Karės metu aliantų šnipai 
ir orlaiviai nuolatos bandė 
tą dirbtuvę išsprogdyt, bet 
negalėjo jokiu budu prie jos 
prisiartinti — taip vokie
čiai ją saugojo. Užtai gi ji 
tapo sunaikinta dabar. La
bai galimas daiktas, kad tai 
francuzu valdžios šnipų 
darbas.

BOLŠEVIKAI SPAUSDI
NA MILION1NES "BU- 

MAŽKAS."
Maskva. — Sovietų val

džia paskelbė, kad ji išlei
džia naujus popierinius pi
nigus. Naujos "bumažkos” 
bus po 1,000,000, po 5.000,000 
ir po 10,000,000 rublių. To
rio didelio skaičiaus rubli
nės reikalingos dėlto, kad 
bolševikų pinigai pasidarė 
tokie pigus, jog juos reikia 
skaityt jau milionais ir ma
žesnėmis "bumažkomis” ne- 
oaranku juos vartoti. Už 
vieną Amerikos dolerį da
bar mokama 40,000 bolševi
kiškų rublių.
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APŽVALGA ū
ti valstybės, kurios tą Lygą 
sudaro. .Mažiausia mokestis.

is, yra $60,000.00
Skaitytoji} Pastabos.

KUNIGAI RAUJASI.
Chicagos švento Kazio 

klioštoriaus organas "Drau
gas" susirovė su kunigo Mi
luko "žvaigžde.”

Klioštoi iaus "gazieta” iš
vadino kun. Miluką "anar
chistu,” kam tas pataria au
kas klerikalų universitetui 
siųsti ne per klerikalų "tau
tos fondą,” bet tiesiog vys
kupui Karevičiui.

Bet Antanas Milukas 
anarchisto vardo neprisi
ima ir drožia klioštornin- 
kams per pakinkles, šaky-j 
damas, kad jie platina ’*he- 
reziją.”

"Draugo" redaktoriai at
remdami šitą kaltinimą, 
pliekia savo konfratrui iš 
"žvaigždės" atgal.

Tai vadinasi "krikščioniš
ka dora." Dėl pinigų tie 
grašiagaudos gatavi už 
plaukų vieni kitiems grieb
ti.

ranka mostelėjimai ant pasiu
ku ir... bažnyčios. Man prisi
mena taipgi ir tie Tamstos 
prietikiai su ’sesere’ Ona ir ki-

'giminai-ta mčh nake. kaipo
te.* "
Jeigu jau tokius 

kunigai patys kelia 
da. tai kas tada turi būti jų 
klebonijose?

dalykus 
i spau-

KUNIGAI—TAI DIEVAS.
Ar žinot, kas yra Dievas?
Ogi Romos katalikų baž

nyčia. Kitaip sakant, kuni
gu t rustas.

Taip sako klerikalų fede
racijos konstitucija, kurią 
dabar pataisė tos federaci
jos "kongresas." Trečiam 
jos skyriuje, ant 20 to pus
lapio buvo pasakyta, kad 
federacijos narys turi pil
dyti "krikščionių doros įsa
kymus." Dabar tas sakinys 
likos pataisytas ir skambės 
taip; "Federacijos bei jos 
skyrių narys turi pildyt vi
sus Dievo bei R-kataliku 
Bažnyčios Įsakymus."

Vadinasi, ar Dievo įsaky
mai, ar Romos katalikų ku
nigų (bažnyčios), tai vis- 
viena.

KLERIKALŲ DISCIP
LINA.

"Draugas" 12 rugsėjo nu
mery paduoda klerikalų fe
deracijos "kongreso” pri
imtą rezoliuciją aukit klau
simu. Tenai sakoma:

”1. Pabriežiame būtiną ir 
privalomą Federacijos nariams 
bei jon įeinančioms draugi
joms drausmę, kad visos su
rinktos aukos Lietuvai butų 
siunčiamos per Tautos Fondą.

”2. Kataliku laikraščiai ne
privalo skelbti jokių aukoms 
rinkti atsišaukimų negavę iš 
Tautos Fondo Centro Valdy
bos pranešimo.

”3. Visi atsišaukimai iš Lie
tuvos aukų reikale, jeigu jie

bar tai jau tikrai bus išriš
tas bedarbės klausimas: su
rasta bedarbės priežastis ir 
bedarbės kaltininkai tinka- 

jinai bus nubausti.
Tą "bedarbės konferenci

ją” aš vadinu juokdarių

St. Seimui susirinkus
Nekask kitam duobės, nes 

pats į ją įkrisi.
Hartfordo komunistai at

spausdino ir platino varde 1 ją 
SLA. kuopos lapelius, ku- konferericija, nes apart "fo
nuose 
sukilti ir nuversti Suvieny
tų Valstijų valdžią. Tai da
rydami jie tikėjosi du zui
kiu nušauti: sukiršinti dar
bininkus prieš valdžią ir iš
kasti duobę Susivienyjimo 
Lietuvių .Amerikoj kuopai. 
Bet išėjo kaip tik atbulai: 
kasdami duobę kitiems pa- 
ivs Į ja Įkrito ir jau nebega
li iš jos išlipti. Valdžia lape
lių platintojus nučiupo ir

: pastatė prieš teismą. Teis
me paaiškėjo, kad jie prie 
SI.A. kuopos visai nepri- 

į klauso ir jos vardą panau- 
' dojo provokacijos tikslais. 
Dabar laikraščiai praneša, 
kad už tą nedorą darbą Ona 
Baltakauskiutė nubausta 
100 dolerių piniginės baus
mės ir 30 dienų kalėjimo; 
A. Žvingilas 100 dolerių pi
niginės bausmės, 16 dienų 
kalėjimo ir bus deportuotas 
iš Suvienytų Valstiją; Dei
vis gavo 5 mėnesius kalėji
mo ir bus deportuotas.

Šitie "politiški kankiniai” 
vra "Laisvės” ir Jukelio mo
kiniai. Lai dabar jie padė- 
kuoja už "visą gerą” savo 
mokytojams.

Darbininkas.

mai s.-d. keliami aikštėn ir 
norom, nenorom prisieina 
parodyti savo tikrasai vei
das ir kai kur prisipažinti 
atvirai, keno reikalus gina 
lie žmonės, kurie mėgsta pa
sipuošti nesavo plunksno
mis ir ant visų kampų šauk
ti apie "demokratingumą” 
ir darbininkų reikalus.

Jau minėjom pradžioje, 
kad dauguma gyvu krašto 
reikalų turės jau dabar ga
lutinai rištis. Kokie gi tie 
klausimai? Pirmon eilėn — 
žemės reformos įstatymas 
turės būti priimtas galutinu 
trečiuoju skaitymu. Antra
sai to Įstatymo svarstymas, 
nors ir nulėmė to klausimo 
galutiną išrišimą, bet pasi
lieka galimybė dar kartą iš
kelti aikštėn, kad žemė bus 
imama iš savininkų dvarų 
ir dvarelių ir duodama už 
pinigus, kad pavyzdingi ir 
stambus ūkiai bus skaldomi 
i sklypelius ir dalijami vie
toj to, kad tuos plotus pave- . 
dus darbininkam, kad že
mės reformos vykdymas tu
ri priklausyti ne valdinin
kam, bet tam tikriem komi-

Dėl tų mokesčių pradėjo 
protestuoti net tokios vals
tybės, kaip Italija. Dėl tų 
mokesčių kai kurios valsty
bės jau išstojo is Lygos. Ki
tos, kaip ve, Suvienytos Val
stijos, nebuvo prie jos nei 
prisidėjusios, nors Lyga la
bai norėtų jas gauti. Na. o 
Lietuvos valdžia darė di
džiausių pastangų, kad ją 
tenai priimtų!

Ar ilgai gi ji ištesės mo
kėti iš tuščio savo kišeniaus 
tas mokestis?

PILĖNAS SU LENKAIS.
Kazys Pilėnas, žinomas 

lietuvis šnipas, kuris nela
bai senai da organizavo Lie
tuvos "žvalgybą,” dabar 
niekina lietuvius ir išsijuo
sęs agituoja už lenkus. Pa
ryžiaus laikrašty "L’Eclair” 
tilpo ilgokas jo straipsnys, 
kur jis išduoda daug Lietu
vos "žvalgybos” paslapčių ir 
sako, kad kuomet jisai, kai-

Atostogom pasibaigus, St.
• Seimas jau pradėjo savo to

limesnius darbus. Rodos, ta
me nieko ypatingo nėra, — 
ne pirmutinės tai atostogos 
ir gal ne paskutinė darbų 
pradžia po atostogų. Bet šį 
Kartą kitokių darbų turime 
laukti iš susirinkusio Seimo. 
Tie klausimai, kurie pernai 
ir šiemet buvo ir tebėra pri
brendę, dabar galop turės 
būti Seimo išrišti. Kraštas, 
pusantrų metų laukęs, turės 
gauti atsakymą i visą eilę 
skaudžiai jį liejančių klausi
mų.

Koks bus tasai Seimo at
sakymas i pribrendusius 
klausimus, mes ne šiandiena 
žinome. Tai buvo žinoma 
jau tuomet, kada rinkimai 
Seiman paaiškėjo, apie^ai 
galėjome ir galime spręsti iš 
tų darbų, kokius jis yra nu
veikęs savo gyvavimo metu. 
Toji dauguma, kuri sėdi Sei
mo vežime ir laiko savo ran
kose krašto vadeles, važiuo
ja ne tuo keliu, kurį pasi
rinktumėme mes, socialde
mokratai.

i Dauguma St. Seime pri-Į
klauso subuožėjusiam ūki-lietam, kur sprendžiamuoju 

’ pinkui, kuri veda krikščio- (balsu dalyvautų darbininkų 
nvs demokratai. Juos seka, atstovai ir tt.

i neva darbininkų atstovai iš: 
"darbo federacijos,” 1/ 
sios klebonijos stonelėje ir mas apie įvedimą darbinin- 
pažabotos tų pačių krikščio- kų draudimo nuo ligos —li
pių demokratų apynasriu.'genių kasų įstatymas;—ne 

vistiek, kaip bus nustatytos 
ligonių kasų lėšos, kas daly
vaus tų kasų valdybose, kas 
ir kaip tvarkys tų kasų rei
kalus, kaip bus apginti rei
kalai moterų darbininkių ir 
tt. Soc.-dem. frakcijos se
nai įneštas Seimo komisijon 
Įstatymas apie darbininkų 
komitetus, svarstomas įsta
tymas apie darbo dienos 
normavimą žemės ūkio dar
bininkam. Visa eilė darbi
ninkų draudimo klausimu, 
—Seimas juos turės galuti
nai priimti.

... __ = _ ______ _______ , Bet eikime toliau, ši kąr-
liks, nes kaip ten nekalbėsi, tą turės būti svarstoma kra- 
ką ten nemanysi, vis tik što konstitucija, tvarka rin- 
bendras gaspadoriškas rei- kimų Į nuolatini Seimą, ga
balas karts kartėmis verste lutinai Seimas pasisakys, 
verčia vieniem pas kitus tai- kaip jis supranta švietimo 
kon nuvažiuoti. Ypač gi tos klausimą — pradžios, vidu- 
ber.dros talkos reikalingos rinių, augštujų specialių ir 
tuomet, kuomet kalba užei- augštosios mokyklų reika- 
11a apie darbininkus, jų rei- lūs, jų tvarkymą ir mokslo 
kalų aprūpinimą, kur at- jose pastatymą. Be to bent 

ir kartą valdžia turės Įnešti 
Seiman krašto biudžetą t. y.

kvietė darbininkus nių" niekas daugiau iš jos 
neišeis. Štai ponas Hooveris 
jau pareiškė, kad minimoj 
konferencijoj nevalia bus 
kalbėti apie bedarbės prie
žastis, neigi apie ”open 
shop” kapitalistų kovą su 
darbininkais.

Tai bus tikra "darbininkų 
mulkinimo konferencija’’ ir 
darbininkai, kad ir ne tie
sioginiu budu, turės pa
dengti jos lėšas.

laisvės Mylėtojas.

"SOCIALDEMOKRATAS" 
DĖKUOJA AMERIKIE
ČIAMS Už PROTESTUS.

"Socialdemokratas" iš
spausdino 36-tam savo nu
mery Omahos lietuvių pro
testo rezoliuciją prieš Lie
tuvos valdžią, ir priduria: 

"Musų 'krikščioniškoji’ val
džia pasiskolino pernai metais 
iš Amerikos lietuvių daugiau, 
kaip 100 mil. auksinų nepri
klausomai. demokratingai Lie
tuvai kurti. Dauguma tų pini- 

. gų suskolinta lietuvių darbi
ninkų. Be abejo. Lietuvos 
džios atstovai Amerikoj, ra
gindami tautiečius skolinti pi
nigus, mokėjo gražiai papiešti F 
valdžios demokratingumą i. 
jos gerą širdį Lietuvos darbi
ninkam. Tuo budu pirmu laiku 
daug ką galėjo suklaidinti. Bet 
dabar ir Amerikos lietuviam 
darosi aišku, kad dabartinė 
Lietuvos valdžia jų pačių sudė
tais pinigais tvirtina pas mus 
reakcinius klerikalus, slopina 
darbininkų judėjimą. valdo 
kraštą karo padėtimis ir lei
džia įsigalėti visokiai sauva- 
liai. Jau dabai* Omahos lietu
vių darbininkų balsas nėra vie
nintelis. Juo pikčiau šėls pas 
mus krikščioniškoji reakcija, 
tuo panašių balsų bus vis dau
giau. Po žodžių eis darbas. A- 
merikos lietuviai darbininkai 
labai greit užrauks savo kap
šą ir parodys nugarą musų 
valdžios agentam paskolos 
prašant.

”Už tą gyvą Amerikos lie
tuvių darbininkų norą padėti 
Lietuvos darbininkam mes te
galini tarti širdingos padėkos 
žodį.”

Mes gi galim painformuo
ti Lietuvos draugus, kad A- 
merikos lietuviai darbinin
kai jau ir užraukė savo kap
si Lietuvos valdžiai. Jos pa
skola visai nesiseka. Žmo
nės baisiai pasipiktinę kleri
kalų reakcija ir karės sto
vio palaikymu.

i
IsaKO, Kau Kuomet jisai, Kai-i 

’.aĮ_1 po šnipų galva, 'nuvykęs su 
Lietuvos valdžia į Vilnių, 
kuomet bolševikai iš tenai 

šti pasitraukė, tai miestas pasi- 
jr rodęs grynai lenkiškas 

lietuviams priešingas. Vi
sam Vilniuje lietuvių kal
bos Pilėnas negirdėjęs nei 
žodžio. Gyventojai aiškiai 
parodę, jog jie nenori lietu
vių ir laukią lenkų armijos 
grįžtant. Sekančiam "Ke
leivio” numery paduosime 
visą Pilėno straipsnį.

ir

Į
į

šuniški žmonės.
"Sandaros” Nr. 38 tilpo 

šlykšti korespondencija iš 
Chicagos, po kuria pasirašo 
Baltas Varnas. Joje nacha- 
liškiausiu budu yra išnieki
nami "Naujienų” vedėjai. 
Matomai, tą korespondenci
ją parašė koks nors žymus 
tautininkų šulas, nes kitaip 
"Sandaroj” ji nebūtų, tilpusi.

Už tai tame pačiame "S.” 
numeryje apžvalgoje tilpo 
apie tokius korespondentus j 
redakcijos pastaba. Tokius 
žmones, kurie stengiasi ant 
ko nors užsipulti, ką nors 
Įkąsti, ant ko nors tulžį iš
lieti, "Sandaros” redakcija 
vadina žmonėmis, gimusiais 
"šunio plemiete.” Ištikro, tai 
yra šuniški žmonės. Jų yra 
nemažai pas tautininkus, 
bet dar daugiau pas komu
nistus ir klerikalus.

Bepartyvis.

Bet to mažai, jau dabar 
girnų- turės būti* priimtas Įstaty-

j nių demokratų apynasriu.
■ Todėl visa politika, visas 
, klausimų rišimas priklauso 
į išvardytai "traicei,” suside- 
įdančiai iš sąmoningo klebo- 
Įnėlio, atkutusio ūkininko ir

■ apvilto, pavadžiu vedamo 
darbininko iš "federacijos.”,

Svarbesniuose klausimuo
se, kuriuose prisieis tarti 
galutinas žodis, pasirinkti 
ar kairę ar dešinę, pastarą
ją pusę greičiau palaikys tos 
pačios rūšies ūkininkas iš 
"valstiečių sąjungos” ir 
"liaudininkas” iš demokra
tų. Nekartą jau buvo taip 
atsitikę ir nekartą dar atsi-

"Bedarbės konferencija.”
Washingtono valdžia su

manė sušaukti taip vadina
mą "bedarbės konferenci-1 
ją." Daugelis mano, kad da-

KOVA SU KU KLUX 
KLANU.

Pastaruoju laiku Ameri
koje pradėjo atgyti terori- 
tinė organizacija Ku Klux 
Klan. kuri buvo gimus po 
civilės karės ir gyvavo apie 
50 metų atgal. Tai buvo 
slapta teroristų draugija, 
kuri savo tikslu turėjo ker
šyti paliuosuotiems iš ver
gijos juodveidžiams. Žudy
mas ir deginimas — tai bu
vo jų paprastas kovos bū
das. Jie veikdavo paprastai 
naktimis, užpuldami dide
liais būriais, ilgais paltais 
maišais apsivilkę ir visuo
met raiti.

Patys ku klux klanai skai
to save gerais patriotais. 
Jie stoja už pildymą Įstatų, 
už palaikymą bažnyčios ir 
baisiai priešingi organizuo
tiems darbininkams. Kapi
talistams tokia organizaci-

j ja patiktų, bet iš kitos vėl 
vm-it atkputk 'ipusės sarmata nuo civili-
NAi. JAS LAlKKAsiia. ’zuoto pasaulio, kad tokie

Iš Pennsylvanijos mainų žmogžudžiai terorizuotų ša- 
\Vilkes Barre miestelio pa-.Jį. ir todėl valdžia jau pra- 
sirodė naujas laikraštis — 
"Tėvvnės Baisas.” Jo leidė-

i

Į
turi tikybinio pobūdžio, priva-h^g pasirašo kokia tai ”Lit- 

Vyskupijos kurijos,jpjuanįan industrial Corpo
ration.” Laikraščio spalva 
yra klerikališka. Darbą pra
dėdama, redakcija savo žo
dyje aiškina:

"Sutvėrė Dievas žemę ir 
davė ją valdyti žmogui... 
Apaštalas gyvybę padeda, 
apsakinėdamas netikė
liams Kristaus išganymą, 
nes jis myli žmones, žmog
žudys : ,
apiplėšia, kad 
padaryti

"Vis tai iš meilės...”
Iš tos meilės ir "Tėvynės 

Balsas” gimęs, kad padarius 
sau gera.

i
11

lo gauti
Katalikų Veikimo Centro Lie
tuvoje ir Tautos Fondo suti
kimą."

Taigi klerikalų disciplina 
reikalauja, kad visos aukos 
eitų i jų "tautos fondą.” ku
ris neduoda atskaitų.

Kas tos disciplinos ne
klausys, tą kunigai apšauks 
"bedieviu” ir "anarchistu." 
Jeigu jie turėtu galios, jie 
pasodintų toki kalėjiman.

dėjo su jais kovą. Justicijos 
' Departamentas pradėjo ty- 
jrinėti jų darbuotę ir kai ku- 
! įie jų vadai jau pašaukti 
pVashingtonan.

i

žmogų užmuša ii'
1 sau gerai 

jis save myli.”
KUNIGAS APIE KU

NIGĄ.
Adenas kunigas ra

"Garse” apie kitą kunigą:
"Drauge Albinai! Man labai j

gaila, kad musu jaunystės sva-’
Jonės, sielų troškimai ne taip 
išsipildė, kaip musu jaunystės Jy Lygon 
pasaukimai tiauke. Tamsta ccrini

KOKIA BUS Iš TO 
NAUDA?

Lietuva tapo priimta Tau-
• -H prašėsi tenai 

pašaukimai traukė. Tamsta jau senai, bet didžiųjų vals- 
aplinkybiu stumiamas, Prrevtvbiu diplomatai vis nenorė
jais savo vidujini Jausmą, kaip įo ja jsileisti. Taigi nereikia 
ir priverstinai nkais kunigu... neį aiškinti, kad Lietuvos 
Aš suprantu, kad... ir šiandien valdžia jaučiasi dabar dide- 
kunigystę ant tiek toleruoji. ’ (;eM0 laimėjimo atsiekusi, 
ant kiek toji kunigyste gelbsti Ret klausimas kįla. kokia 
pelnyti duonos kąsni... Iš pra- to fcus nauda?
leistų valandų Tamstos klebo-t Kaip žinia, Lygos išlaidos 
nijoje aš žinau, kad ir Ameri- baisiai didelės. Jos viršinin- 
kon Tamstai atvykus vidujinis kai ima nesvietiškai augš- 
jausmas nepasitaise. Man ir*as algas. Prie to reikia už- 
dabar prisimena tasai petny- laikyti jos rumus Šveicari- 
Čioje Valgytas ’steikas’ ir tie Visus lAšas turi naripner-

NEDARBO KONFEREN
CIJA.

ŠĮ panedėlį Washingtor.e 
atsidarė valdžios sumanyta 
konferencija, kurios tikslas 
yra neva surasti būdą ne
darbui sumažint. Konferen
ciją atidarė pats preziden
tas Harding. Bet bedar
biams nuo tos konferencijos 
lengviau nei kiek nebus. Tuo 
pačiu laiku, kuomet Wash- 
ingtono ponai jieško nedar
bo priežasčių, New Yorko 
policija mindžioja bedar
bius arkliais ir neduoda 
jiems nei duonos pasiimt, 
kurios tūlas labdarys nupir
ko vežimą. Ar gali darbi
ninkai tikėtis pagalbos iš 
tokios valdžios, kuri taip ty
čiojasi iš jų skurdo?

joj. Visas lėšas turi paaeng- ketų srėbti.

PASTABĖLĖS.
Kaip ilgai bolševikai eg

zistavo ?
Ogi pakol porcijas užbai

gė dalyti.

Kaip lietuviai žiuri Į pa
liokus Vilniuje?

Ogi kaip Į musę barščiuo
se, kuriuos lietuviams rei-

V. Dom.’

Caro despotizmas ir komu 
nistų diktatūra.

tariatą, komunistu 
agentūra ”Rosta” 
randasi Lenino ir kompani
jos kulne) pradėjo platinti 
po visą pasauli žinias, kad 
kankinamieji socialdemo-

žinių 
Ikuri

Rusijos caro despotizmas 
buvo žinomas visame pasau
lyje. Nei vienoj šaly nebuvo 
vartojami tokie baisus ir 
žiaurus budai kankinimui 
evoliucionierių, kaip caro 

kalėjimuose. Nors šimtai ir kratai ir socialrevoliucionie- 
tukstančiai revoliucionieriųj riai esą kontr-revoliucio- 
žuvo nuo barbariškų caro; nieriais ir nori nuversti Ru- 
Toi turų. vienok jie savo idė-jsijos "darbininkų valdžią." 
ių neišsižadėjo. Būdami už' Užrubežiniai komunistų 

i -toru kalėjimo sienų jie agentai platina tas ”Rostos” 
' griovė carizmą. Jų idėjos žinias (da su pridėčkaisj 
(vis plačiau ir plačiau sklei-į tarpe svetimų šalių darbi- 
' dėsi tarpe minių. Ir juo la- įninku. Ir daug užsienio dar
biau carizmas siuto, tuoįbininkų, komunistų, agentų 

į silpniau jis jautėsi. Paga- įkalbėti, toms žinioms tiki, 
jlios atėjo diena — ir cariz- Vienok jie nežino, kad kū
mas žlugo. Ta diena tapo irių revoliucionierių negalė- 
užrašyta darbininkų istori- jo nuveikti caro despotiz- 
ion didžiausiomis raidėmis, i mas. tuos nuveikė komunis- 
Atsidarė sunkus kalėjimų Jų diktatūra.
vartai ir visi tie, ką buvo Į Viso pasaulio revoliuci- 
uaskirti kankynėms ir mir- niam proletariatui buvo ži
biai. išvydo laisvę. Laisvai noma Marija Spiridonova. 
atsikvėpė Rusijos liaudis Tai buvo nepergalima revo- 
numetus sunkų jungą nuo liucionierė. Nuo caro for
savo pečių. Visi džiaugėsi turų ji išliko gyva. Bet ko- 
laisve. munistų diktatūra ją nu-

Bet.... nelemta dar buvo veikė.- Šiandien jos balso 
Rusijos liaudžiai laisvai gy- rnes negirdime, nes . ji jau 
venti*. Nespėjo išdžiūti nei kapuose. Kartu su ją ilsisi 
džiaugsmo ašaros ant vei- ir daug kitų žymių revoliu- 
dų, kaip jai laisvė ir vėl ta- pionierių, kurie tapo komu- 
do atimta. Po priedanga ap- . diktatūros aukomis, 
gavingu demagogiškų lo- Nežiūrint žiauriausių per- 
zungų komunistai pagrobė sekiojimų ir kankinimų, tik- 
šalies vairą i savo rankas, rieji Rusijos revoliucionie- 
Prasidėjo komunistinė ”pro- riai, socialdemokratai, savo 
ietarų” diktatūra. Kas ne ^dėjų neišsižada. Tą parodo 
komunistas, tam nėra baisoj kad ir ši žinia, kuri tilpo 
nei teisių. Kad įgyjus sau ’’Naujienų" Nr. 200: "Iš 
urivilegijų visokie valkatos -400 Ukrainos, ^socialdemo- 

: ir aristokratų išmatos pra- ...........
Idėio spiestis po komunistų 
1 vėliava. Juo labiau augo ko
munistų partija, tuo labiau 
jos darbai darėsi juodesni. 
Laisvė žodžio atimta. Kas 
ne komunistiška, tas kontr- 
revoliucioniška. Ir visus 
žymiausius caro laiku revo
liucionierius. socialistus, ko
munistai apskelbė kontr-re-į

kratų darbininkų, kuriuos 
komunistai areštavo ir su
kimšo į kalėjimus, nežiūrint 
kankinimų, tik'penki kali
niai sutiko išpildyt komuni
stų reikalavimą — išstoti iš 
socialdemokratų partijos?’ 

Kas brangina savo idėjas, 
j tas sutinka ir mirti už jas. 
; Neišplėšė Rusijos socialde- 
'mokratams jų idėjų caro 

voliucionieriais, ir pradėjo | despotizmas, neišplėš nei 
juos carišku budu persekio-į komunistų diktatūra. Jeigu 
ti. Daugely atsitikimų ko-j baisios torturos ir priverčia 
munistų diktatūros žiauru- t ieno-kito kalinio lupas iš- 
niai pereina ir carizmo žiau-(tarti išsižadėjimo žodžius, 
rumus. I tai visgi komunistams iš to

Kad pateisinus savo žiau-į naudos nebus.
rumus prieš pasaulio prole- f . _

ii

skirti ”krikščioniško” 
"laisvamaninio” ūkininko 
reikalai yra labai sunku. Tai nurodyti, kokias ji turi pa- 
tokia padėtis. įjamas ir kokiem reikalam

Nebojant tos padėties, so- gautus pinigus aikvoja ir 
cialdemokratų frakcijos kiek kuriam reikalui leidžia. 
Seime pareiga yra, visomis Bet dar turime prisiminti 
pajėgomis ginti darbininkų ir tai, kad Seimas bus vie- 
reikalus, kelti aikštėn visus nintėlė vieta, kur laisviau 
Seimo daugumos sumany- galės skambėti visos darbi
nius, kad butų aiškus jų šie- ninku ir krašto dejonės. Ne- 
kimai ir tikslai, atsispirti vi- užmirškime, kad turime ka
same kame, kur darbininkų 
ir krašto reikalam gresia 
pavojus iš tos politikos, ku
rią veda dabartiniai Seimo 
šeimininkai. Atsiminkime 
tiktai s.-d. frakcijos žygius 
tais klausimais, kurie liečia 
bendrą krašto padėtį, bū
tent: — amnestijos politi
niam klausimą, karo stovio 
Įvedimą, mirties bausmių 
vartojimą, žvalgybos ir mi
licijos sauvales, dėl areštų, 
kratų ir mušimų, profesinių 
darbininkų sąjungų perse
kiojimą ir tt., visais šitais 
atvejais daryta viskas, kad 
iškėlus aikštėn tuos darbe- pinti plačios darbininku ir 
iiv.s įvairių valdžios Įstaigų, darbo žmonių minios. Kova 
kurie mielu noru padengia- už darbininkų reikalus pri- 
mi Seimo daugumos. Antrą valo eiti visu frontu, prade- 
nusę ėmus, žemės klausimu dant dvaro kumetine ar 
darbininkų ir darbo apsau- dirbtuve ir baigiant Seimu, 
gos klausimai, švietimo rei- Tas kas maitinasi kitomis 
kalai ir kiti, svarstant juos viltimis turi atsiminti, kad 
Seime nepasiliko be atsa- nedalyvavimas opių savo 
kvmo ir be nušvietimo jų iš reikalų gynime, reiškia ūž
tos pusės, kaip jie turėtų bu- leidimą pozicijų savo klasės 
ti rišami darbininkų akimis priešininkui, tas pozicijas 
žiūrint. Ant visu tų dalykų anksčiau ar vėliau prisieis 
ramia širdžia uždėtų savo užimti. Tai gi organizuoki- 
antspaudą krikščionys de- mes vietose ir suburkime sa-

Laisvės Mylėtojas, mokratai, bet tie sumany- vo pajėgas. (”S-tas.")

ro stovi su visomis jo pasek 
mėmis,—mirties bausmė
mis, trėmimais darbininkų, 
profesinių darbininkų są
jungų gujimu ir visokia re
akcija. Kova su karo padė
timi, pirmaeilis darbas mu* 
su visų.

Aiškus dalykas, kad s.-d. 
f rakei jos prievolė visais tais 
klausimais ginti darbininkų 
klasės reikalus, kelti aikštėn 
visą tai ką musų priešinin
kai yra sumynė, išaiškinti 
tikrasai jų veidas ir sieki
mai. Bet to mažai, gyvais 
savo reikalais turi susiru-
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ADAMANA, ARIZONA. I lęjvį,” dabar jau "prikandę 
nes apšmeižę jų 

žmones, suprask, komunis
tiški pliuškiai, nusiuntę 
"Keleiviui" "ultimatumą" ir’ 
pareikalavę, kad daugiau 
tokių korespondencijų ne
talpintų. (Mes nesame gavę 
jokių "ultimatumų." Red.) 

Aš paklausiau to žmo
gaus, ką Degutis yra para
šęs į "Keleivį" neteisingai? 
Jis rašė, kad Kliubas išmetė 
už durų komunistų lyderį 
Joną Piungį. Bet ar ne tie
sa? O ką buvo rašyta apie 
kitą komunistų gizą, apie 
Krasauckutį, kad ji> lenda 
prie svetimų moterų, tai ir
gi ne išmistas. Tą juk žino 
visas Elizabethas ir to ne
drįsta užginčvt nei patįs 
"Laisvės” pliuškiai.

Kad mažiau dabar apie 
tuos pliuškius rašoma, tai 
tik dėlto, kad su laiku paaiš
kėjo, jog gyvenime jie nie
ko nereiškia ir geriau juos 
ignoruoti.

J. Pojeta.

“ • —- — - — — —y ----- — - — - —r
šiš-tas apie Arizona valstiją 

Adamana miestukas ran
dasi rytinėj daly Arizona 
valstijos, šešios mylios į pie
tus nuo Adamana randasi 
stebuklinga vieta Petrified 
Forest. Tai yra negyvų su
akmenėjusių medžių miš
kas. Daugelis žmonių atva
žiuoja pasižiūrėt šio nepap
rasto gamtos stebuklo. Yra 
daug storų parvirtusių ant 
žemės medžių, kurių užsili
kęs netik visas pavydalas, 
bet ir šakos. Tie medžiai 
nuo neatmenamų amžių 
yra suakmenėję. Man bežiū
rint i tuos medžių pavyda- 
lo akmenis nenoroms atėjo 
į galvą mintis: ot, kad tokie 
medžiai butų tamsioj Lietu
voj, tad kunigai tuojaus ap
skelbtų dievo stebuklus ir 
darytų iš tamsių žmonelių 
didžiausi sau biznį.

Arizonoj kitokių darbų 
nėra, kaip tik vario, sidab
ro ir aukso kasyklos ir ant 
farmų. Čia yra daug didelių 
farmų. kur farmeriai užlai
ko dideles bandas gyvulių 
arba augina vatą ar šiaip 
kokius javus. Šioj valstijoj 
yra ir pustymų, kur joki ja
vai neauga, vien tik smėlio 
kalnai. Čia per dienų dienas 
vėjas nešioja debesius dul
kių.

Darbininkų padėjimas 
Arizonoj yra gana sunkus 
Vario mamose, kurios turi 
iki 4,000 pėdų gilio, dirbti 
yra sunku ir nepaprastai 
karšta. Darbininkai apsau
gojimui savo reikalų turi 
dvi unijas: I.W.W. ir Vaka
rinę Federaciją. Daugelis 
darbininkų nepriklauso nei 
prie vienos unijos. Kadangi 
ši valstija siekia Meksikos 
rubežių, tai Č‘ „ 
meksikonų, kurie didžiumo
je yra labai tamsus ir laike 
streikų daugiausia streik- 
laužiauja.

Kadangi šioj valstijoj va-į 
rio trustas yra begalo įsiga- j 
Įėjęs, tai darbininkams yra j 
labai sunku iškovoti sau 
kiek geresnį būvį. Laike 
streikų veikia gaujos vario 
kompanijos razbaininkų. 
Tie razbaininkai užpuola 
negeistinus kompanijai dar
bininkus ir visai iš tos vals
tijos išdeportuoja. Visi mes 
atsimename, kas atsitiko 
1917 metais Bisbee mieste
lyje. Tuomet kompanijos 
galvažudžiai žvėrišku, budu 
užpuolė ant darbininkų na
mų, suėmė 1180 streikierių, 
suvarė į gyvulių vagonus ir 
išvežę į Nevv Mexico valsti
jos pustynes juos ten palįko 
be maisto ir vandens. Nore 
už tą biaurų darbą razbai
ninkų vadai buvo patraukti 
atsakomybėn, bet pereitais 
betais kapitalistų teismas tą 
bylą panaikino. Tokioms 
apystovoms esant darbinin
kai dirba kaip tikri vergai 
ir neišdrįsta savo ponams 
pasipriešinti.

P. Martinkaitis.

čia yra nemažai 
kurie didžiumo-

NORVVOOD, MASS. 
Margumynai.

Iš Nonvoodo nieko nesi- 
! mato laikraščiuose. Tyla. 
Ar nebus tik tyla prieš aud- 

Į ra? Kitą syk garsi savo vei
kimu kolonija nejaugi taip 
ir apmirtų?

Lukšių Juozas ir vėl ap
sivedė. Nieks apie tai nei į 
laikraščius neparašė, tar
tum jo vestuvės tai visai 
menkos svarbos žinia. O bu 
vo kas rašyti ’

# jįe aje

Nonvoodo lietuviai pra
dėjo provotis. Skundžia vie
ni kitus už ką tik papuola. 
Bet turėkim viltį, kad po 
audrai ateis giedra. Bus ta
da "ugadu.”!

♦ ♦ *

22 d. rugsėjo čia buvo di
delis spėkų išbandymas ar
ba ristynės, kuriose dalyva
vo ir du lietuviai ristikai: 
Kranas Juška ir Andrius 
Zaruba. Andriukas ir šį sy
kį pralošė. Jį paguldė "ma
karonas.” Bet jeigu dar tre
čiu kartu jis eis imtis, tai 
iau "šiur" laimės, nes ir šiuo 
svkiu pasirodė neprastai. 
Už tai gi Juška pataisė lie
tuvių vardą. Jis į 26 minu- 
tas parsilupo seną italų 
šampioną Pardeiio. kuris 
sveria 250 svarų. Ant pabai
gos italas Gardini partren
kė amerikoną "Masked 
Marvel”. Sekančios ristynės 
žada būti tarp Juškos 
Gardini.

5>

Kuomet buvo skundas ant 
Miklo, tai Griganavičius 
bandė kalbėt, bet susirinki
mas nedavė jam balso. Bet 
A. Kaniušiui gražiai susi
rinkimo paprašius, susirin
kimas leido Griganavičiui 

1 atsiprašyti. Po to Grigana
vičius akis augštyn pasta
tęs, pradėjo vištgaidžio bal
su rėkti ant "daktarų,” vi
sokių "ponų” ir kitokių gai
valų, kad šie neturėję tiesos 
minėtose 
vilių areštuoti. Taigi tas ! 
Kliubo Narys, norėdamas: 
ką-nors apie draugijų susi
rinkimus rašyti, tegul lanko i 
susirinkimus, tada nereiks 
nesąmonių rašinėti. Prieg- į 
tam turiu da pasakyti, kad 
kliube nėra jokių bolševikų: 
jeigu ir yra vienas kitas na
rys, tai jie kliubo susirinki
mų nelanko. Kliube yra di
džiuma darbininkai žmonės, 
kurie tokiems kaip "Kliubo: 
Narys" nesiduoda mulkinti.

A. Abromavičius.
’ Nuo Redakcijos: Daugiau 
ginčų šiuo klausimu netal
pinsime.

ir tie, kurie jai aukauja, at
lieka labdaringą darbą. Te
čiaus tikrų žinių apie tai 
mes neturime ir todėl nega
lime pasakyti, kiek tas jos 
atsišaukimas yra teisingas. 
Mums rodos, kad toks atsi
šaukimas turėtų būt keno 
nors paliudytas; jeigu jau 
pažįstamų lietuvių Kara
liaučiuje ji neturi, tai pa
liudymą galėtų duoti bent 
ligonbutis, kur ji sakosi gy- 

prakalbose bolše- dosi.

I

I

su "laisvamane” mergina, 
šliubą ėmė bažnyčioj su vi
somis nobaženstvomis. Kei
sta, kad žmonės geria van
deni iš to šulinio, į kurį dar 
nesenai jie patys spiaudė.

Kat—kas.

apsakomas. Man teko daug 
lietuvių kolonijų aplankyti, 
bet tokių tamsių lietuvių 
kaip čia niekur neužtikau. 
Viską, ką jie žino — tai 
melstis ir girtuokliauti. Be
veik kiekvienuose namuose 
yra bravoras ir tuo raugu 
pasmirdus visa kolonija. 
Atėjus šventadieniui di- 

■džiuma kataliku geria, kol 
at-1 visiškai nusigeria. Nuo vy- 

rouo ir lietuvių ciayrapu-jų neatsilieka i. 
sėtinas būrelis. Beveik kiek-į Taip atrodo, ka, 
vienas čia apsigyvenęs lie-Inas” i__. _____
tuvis turi nuosavą namelį. Į tamsunėlių gyvastis. 
Bet lietuvių tamsumas ne- Klapčiukas

pu-’ių neatsilieka ir moterįs.
1 "munšai- 

netrukus sunaikins tų
HOLYOKE. MASS. 

Iš lietuvių darbuotės.
11 d. rugsėjo atsibuvo 

Lietuvių Piliečių Sąjungos 
vietinio skyriaus susirinki
mas. Iš svarbesnių nutari
mų reikia pažymėti, kad nu
tarta uždėti knygyną ir pa
imt kokį-nors laikrašti sau 
už organą. Susirinkime pa
sirodė daugiausia pritarėjų 
"Keleiviui.” Taipgi nutarta 
surengti prakalbas ir kalbė- 
rojum kviesti advokatą F. 
J. Bagočių iš Bostono.

Draugai holyokiečiai, ku-, 
rie turite atliekamų knygų, 
malonėkite atnešti į lietuvių 
kliubą, kad butų proga ir ki
tiems pasiskaityti. Kliubas 
atdaras priėmimui ir išda
vimui knygų vien tik nedėl- 
dieniais nuo 7 iki S vaka- 

! rais.
Dar noriu pranešti, kad 

ir musų kolonija susilaukė 
lietuvio daktaro. Čia atida- 

( rė ofisą daktaras F. Pusku
nigis. Kiek teko patirti, dr. 
Puskunigis yra neblogas 
gydytojas, todėl patartina 
vietos lietuviams prie jo 
kreiptis. Jo ofisas randasi 
133 Maple st.

A. Ražukevičius.

Iš Lietuvos Laikraščiu.c
Rublelių vai. (šakių auskr.

Į Liepalotų kaimą pa 
ūkininką Antaną š. š. m 
birželio mėn. teikėsi atsilan
kyti Naumiesčio žvalgyba 
Nežiūrint, kad šeimininke 
nebuvo namie, žvalgybinin
kai ėmėsi kratos. Surinkt 
pundą gautų iš Ameriko: 
laikraščių ir laiškų, "sve
čiai" išėjo savo keliais, žmo
nės čia jau tiek įpratę tokiu: 
dalykus matyti, kad nieke 
nė nesakė "by tik išėjo—sa 
ko - 
giau 
•dar ne galo butą. Šiomis die 
Inomis tą ūkininką (A. S.) 
j pasikvietė žvalgybos tardy
tojas ir ėmė klausinėti apie 

| jo vaikus, kurie jau nuo se
nai Amerikoje gyvena. Tar- 
Idytojas įdomavosi jų užsiė
mimu, pažintimis, pažiuro 

imis ir tt. Matyti, apsidirbu 
(si su vietiniais "nenaudė- 
i'liais,” žvalgyba jau kreipia 
j savo akį į... Ameriką. Man 
rodosi, kad vargu pasieks 
žvalgyba savo tikslo 
gai pertrūmpi.

ies mokyklų, dideliu spar- 
umu vaiė tą darbą laike 
rijų pastarųjų metų, dabar 
ėdamas klebonijos rankos, 
vietinio klausimuose pra
ėjo eiti atatupstas. Tai rei
kia krikšč. dem. laimėji- 
las prasideda nuo likvida* 
Įjos kartą sukurto darbo.
Joniškio švietimo komisi- 

a su vais. valdyba gali tar- 
i ką nori, bet dar yra vil- 
ies, kad išvardytųjų moky
tą tėvų tarybos nepasiduos 
okiem nutarimam.

Dabokite savo jnokyklas, 
ies jose darbo žmonių atei- 
is. Diktariškių mokyklos 
Šiaulėnų vais. nedabojo, ji 
apo auka apsukrių pilko
sios baronerijos žmonių.

X.

NVORCESTER. MASS. 
Margumynai.

Worcesterio katalikiškos 
draugijos išnešė protestą 
prieš "jegamastį” K. J., ku
ris begėdišku budu klerika
lų laikraščiuose apšmeižė 
buvusį Lietuvos atstovą Vi
leišį. Šis faktas parodo, kad 
iau ir katalikiškos draugi
jos moka atskirti gera nuo 
blogo ir paskui klerikališ- 
kus politikierius aklai nese
ka. Reikia pasveikinti šv. 
Kazimiero, šv. Jurgio ir šv. 
Liudviko draugijas 
chrabrost.”

Vienu iš smarkiausiu ir 
prielankiausių Vy'orcesterio 
lietuvių biznierių turbut 

|vra P. A. Dėdynas. Nors da 
1 jaunas vyrukas, bet * savo 
apsukrumu jis jau spėjo 
biznyje pusėtinai iškilti. 
Apart savo seno biznio jis 
nesenai užsidėjo aiskrymo 
fabriką. Taip atrodo, kad ir 
naujas biznis jam vyksta 
gana gerai.

* * *
Aną subatą likosi suareš

tuoti broliai Ščepavičiai už 
"munšaino” pardavinėjimą. 
"Gerą” darydami savo ”kos- 
tumeriams’’ pakliuvo i bėdą.

* * *

Nore kitos lietuvių drau
gijos laike bedarbės narių 
skaičiumi žymiai sumažėjo, 
bet SLA. kuopa dar gi padi
dėjo. Dabar ji yra didžiausia 
kuopa visame Susivieni jime 
ir skaitlingiausia organiza
cija Worcestery.

❖ ❖ t

Pora metų atgal, kuomet 
i dratinėse darbai ėjo gerai, 
drato traukėjai galėjo pasi
girti didžiausiomis algomis, 
nes uždirbdavo nuo 50 iki 
90 dol. į sąvaitę. Dabar jie 
gali pasigirti mažiausiomis 
algomis, nes ant to paties 
darbo uždirba nuo 12 iki 17 
dol. į sąvaitę. Tai ve kaip yra 
su darbininkais, kurie netu
ri jokios organizacijos ir 
yra atsidavę darbdavių ma
lonei.

ELIZABETH, N. J. 
Pliuškiai vis pliauškia.
Tūlas pliuškius, pasivadi-j 

nęs Pas- Puikiutė, rašo pliu
škių organe "Laisvėj,” buk 
Elizabetho "Progresyviš- 
kas Kliubas” nutaręs gelbė-: 
ti Rusiją, kur komunistams 
begaspadoriaujant žmonės 
pradėjo mirti nuo bado.

Kad komunistai privedė 
Rusiją prie suirutės ir di
džiausios nelaimės, kokia 
tik buvo kada žmonijos isto
rijai žinoma, tai yra faktas, j

Kriaučius.

ir

"za

PENNSBURG, PA. 
Stebuklai.

Aną nedėldienį nuvažia
vęs ant farmų pamačiau 
stebuklus. Nors dabar jau 
rudens laikas, bet čia neku
riu farmerių sodnai žydi. 
Vieno vokiečio farmerio 
pražydo obelis, o lietuvio 

Bet kad tas kliubas galėti] j farmerio grušia. žmonės iš 
Rusijos žmones sušelpti, tai to 
yra pliuškių pliauškimas.

daro visokias kalbas, 
yra pliuškių pliauškimas. Vieni lemia gerus laikus, ki- 

Toliaus "Laisvės” pliuškis ti — blogus. Ištikro, šioj 
ir daugiau nesąmonių pri- apielinkėj negirdėtas atsi- 
pliauškia. Jisai sako, buk tikimas, kad šiuo laiku me- 
Degutis ir Lukoševičia, ku- džiai žydėtų, 
rie pirma rašinėdavę į ”Ke- Farmerys.

smigi s.

PHILADELPHIA, PA.
Atsakymas Kliubo Nariui.

"Keleivio” Nr. 37 nekuris 
Kliubo Narys, aprašydamas 
Lietuvių, Laisvės Neprigul- 
mingo Kliubo susirinkimą, 
kur buvo paduotas skundas 
ant K. Miklo, kam jis su
areštavo per dr. Alseikos 
prakalbas tarpe kitu ir Kliu
bo narį Bendoravičių. Kliu
bo Narys sako, buk ir aš ten 
ėmęs dalyvumą ir visomis 
keturiomis gynęs bolševi
kus, o smerkęs Miklą. Kliu
bo Narys, turbut, maukė 
tuom tarpu raugalą ir ant 
susirinkimo nebuvo, jei taio 
melagingai aprašė tą susi
rinkimą,

Kadangi kliubo konstitu
cijoj yra pasakyta, kad kliu
bo nariai susiginčiję tarp 
savęs pirma turi kreiptis i 
kljubą, o ne į valdišką teis
mą. Kadangi tas areštas at
sibuvo kliubo svetainėje ir 
Miklas, būdamas kliubo na
riu, areštavo kitą kliubo na
rį, Bendoravičių, tai pasta
rasis ir atsišaukė i kliųbą. 
Kuomet tas skundas buvo 
pakeltas, po visokių nuomo
nių ir aš išsireiškiau, kad 
galima buvo apsieiti ir be 
arešto. Bet neėmiau jokio 
""aktyvio dalyvumo” su ko
munistais, ir aš su jais nieko 
bendra neturiu. Toliau tas 
Kliubo Narys, nebuvęs susi
rinkime rašo, kad Grigana
vičius aiškiai nupiešė komu- 
nistų-bolševikų slaptas in
trigas kliube. Čia dar aiš
kiau Kliubo Narys meluoja. 
Griganavičius nekalbėjo nei 
apie komunistus-bolševikus, 
nei apie jokias slaptas intri
gas. Griganavičius sėbravo 
su senuoju dženitorium Si- 
geliu ir kuomet Sigelis tapo 
išvytas iš kliubo, tai jis pri
davė kliubui neteisingą bilą, 
kurią komitetas, neapsižiu- 
rėjęs, išmokėjo, šis susirin
kimas nutarė iš Sigeiio kau
cijos minėtą sumą pasilai
kyti. Griganavičius, buvęs 
Sigeiio agentu, kuris gauda
vo už dyką nuo dženitoriaus 
išsigerti, rėkė visa gerkle, 
kad pinigai butų Sigeliui 
atiduoti. Taip berėkdamas 
įžeidė narius, už ką jam at
ėmė susirinkimas balsą.

BALTIMORE, ME.
Aukos nelaimingai merginai

Perkaitęs "Keleivyj” at
sišaukimą iš Karaliaučiaus 
ligonbučio Liudvikos Ba
rauskaitės, kuri šaukiasi 
pagalbos, aš perėjau per 
dirbtuvę ir parinkau jai au
kų. Aukavo šie draugai: po 
SI, K. Brazys, M. Adomavi
čienė ir M. Grajauskienė; po 
50 centų davė V. Pedzins- 
kas, J. Jagela ir V. Leukevi- 
čius; po 25 elitus aukavo I. 
Kvedarą, S. Kalpokas, V. 
Matukaitis, V. Agurkas, 1. 
Kablys, A. Bansevičius, A. 
Kalinauskiutė, F. Geltuvie- 
nė, O. Krivickienė, i. Siau- 
rusaitis, I. Gražulis, A. Pin- 
kauskienė ir K. Norutis, i 
Smulkiais surinkta $1.25;: 
iš viso pasidarė $9.00, Pini- i 
gus pasiunčiau per "Ameri
kos Lietuvio” agentūrą tie-: 
siog į Karaliaučių Liudvi
kai Barauskaitei.

P. Adomavičius.
Nuo Redakcijos:— Gali 

būt, kad L. Barauskaitė iš-, 
tikro serga svetimoj šalyje,1
r

RUMFORD, ME.
Komunistai dedasi prie 

vyčių.
"Vietinė komunistų kuopa 

pakriko, kai Grigo bitės. 
Atskiri jos "člunkai” dūli
nėja po visas pakampes, ne
surasdami sau prieglaudos. 
Tūli glaudžiasi prie bažny
čios, meldžiasi ir pakutavo- 
ja už griekus.

Vienas buvęs karštas ko
munistas nesenai apsivedė

Lietuvė motina iš Clevelando rašo:
>

”Kad ji neturėjo visai pieno nei vienam savo kū
dikiui, bet sulyg patarimo savo gydytojo ji išaugi
no juos visus ant

KAD GYVENIMAI BUTŲ UŽGANĖDINA UTIS 
REIK A TEISINGAI PRADĖTI

EAGLE BRAND(CONDENSED MILK}
Ji toliau patėmija:

”Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas.
į

Thc Borden Company
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI rr.ustj knyg% KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
GERGVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105
Vardas ..........................................................
Adresas ........................................................

• galėjo būti da blo 
Bet pasirodo, kad ta’

rs.-d.”)

— na- 
Pr.

Vilnius. Einąs lenkų vy- 
iausvbės delegato prie gen. 
Želigovskio pareigas pulk, 
fupalskis pranešė Tautų 
Sąjungos kontrolės komisi
ni, jog lietuviai puolė len
kus ir kruvinoj kovoj ties 
Valkininkais esą nukautų. 
Kontrolės komisija nuvyko 
vieton ir sužinojo, jog ties 
Dėksnių kaimu šaudėsi tarp 
savęs lenkų kareiviai, kad 
lenkai Deksnių gyventojus 
ir privertė pasirašyti, jog 
lietuviai užpuolė kaimą.

Šiaulių padangė.
I Rinkimuose į vietos savi
valdybes, kaip žinome, paė- 

, imė viršų krikščionys demo- 
. j kratai, arba nepartyviai pil
kieji baronai — stambus 
ūkininkai, vedami kleboni- 

Įjos ir įvairaus plauko da- 
vatkų. Tasai jų viršus jau 
(apsireiškė akyvais darbų 
darbeliais. Pradėta nuo 
švietimo reikalų. Pilkas Lie
tuvos baronas — ūkininkas, 
eidamas ranka rankon su 
stambiu parapijos žemių 
valdytoju — klebonu, greit 
moką susiprasti su gryno 

: kraujo baronu, štai jum pa
vyzdžiai iš Joniškio vals- 

jčiaus švietimo komisijos
darbuotės.

Barono Jono Koškulio Ja- 
kiškių dvare buvo įsikurusi 
mokykla. Baronas kadaise 
buvo pabėgęs Vokietijon, 
laike garsiosios bermonti- 
jados. Dabar jisai grižo net 
su trimis šeimynomis. Joni
škio švietimo komisija, ku
rion įeina kun. Al. Bublys, 
pasigailėjo nelaimingojo 
barono, atrado jo prašy
mą teisingu ir nutarė kreip
tis į Joniškio vais. valdybą, 
kad pastaroji pareikalautų 
iš Jakiškių mokyklos tėvų 
komiteto perkelti mokyklą! .
kitan butan ir paliuosuoti stiečių sąjungos blokas vi- 
Koškuliui rūmą. Sargunų-( .
Dovnaravos mokykla nutar-jbos ir. kaip girdėt, bus visai 
ta taipgi iškraustyti iš jos 
seno buto, nes dvaro admi
nistracija to reikalauja. — 
tuo tikslu vėl prašoma vais. 
valdybos pažaboti mokyklos 
tėvų komitetą ir paraginti 
jį surasti mokyklai naują 
butą. Taip tai veikia "buo
žių” ir krikščionių demo
kratų valsčiaus švietimo ko
misija.

Iš didelio širdies skaus
mo, kad trįs barono Košku
lio šeimynos neturi kur ap
sigyventi, skriaudžiama de
šimtis šeimynų, kurių vai
kai lanko mokyklą.

Joniškio valsčius umu lai
ku sutvėręs virš dvidešim-

Rokiškis. Rugpiučio 7 d. 
Įvyko Rokiškio valsčiaus ta
rybos posėdis. Susidarė du 
doku: krikščionių demo
kratų iš 17 narių ir valstie- 
'■ių sąjungos iš 14 narių. Po- 
ėdžio metu kilo dideli gin

tai dėl sudarymo valsčiaus 
aldybos ir išrinkimo atsto
tų į apskrities tarybą. Vals- 
iečių sąjungos blokas rei

kalavo duot jam po vieną 
.alsčiaus vaidyboje ir apsk- 
ities taryboje, tuo budu su- 
ikdami palikti krikščioniu 
lemokratų blokui po 2 vieti 
/alsčiaus vald. irxapsk. tary
boje. Krikščionių demokra
tų blokas, turėdamas 3 bal
sus daugiau kaip valst. są
jungos blokas nesutiko eiti 
ąompromisan ir sudarė val
sčiaus valdybą iš savo tarpo 
—3 narių ir išrinko i apskr. 
tarybą taip pat 3 atstovus 
neįsileisdamas nei vieno at
stovo iš valstiečių sąjungos 
bloko.

Esant tokiai padėčiai, val-

sai išėjo is valsčiaus tary-

atšauktas visas valstiečių 
sąjungos sąrašas. (”L.")

Redakcijos Atsakymai
J. Degučiui. Galbūt tie 

"vadai” taip ir pasielgė, 
kaip jus rašot, bet visgi ne
turint aiškių prirodymų 
įtarti juos vagystėje nega
lima. Tą galėtų padaryti tik 
I.W.W. centras.

Skaitytojui. žinutė ne
svarbi, netilps.

Visiems. Kurių raštai ne
telpa šiame numery, tilps 
sekančiuose.



4 KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

duona nelabai gardi ir laši- 
tėve. niai surūdiję, o šiaip viskas 

butų okei. Ot, kas blogiau- 
tai brudo per

daug yra. Neišsitraukęs sa- 
, tai per blusas

—Heilo, vaike!
—Sveikas-gyvas,

Ar tai tu čia?
—Šiur, aš! Ar tu jau, vai- šia Lietuvoj, 

ke. manęs nepažįsti ? c—„ .—
—Pažinti tai pažįstų, bet mogonkos, 

kur tu per tokį ilgą laiką negali nei užmigti. Jos vai- 
buvai pradingęs? " " ke. labiau kerta, negu ame*

—Lietuvoj buvau, Maike. rikoniškos blakės.
—Lietuvoj?! Na, kaipgi

tu ten pakliuvai?
—Nugi šipas parvežė — 

kaip ir visus.
—Aš žinau.

laivo važiavai, bet...
—Tai kam klausi, kad ži

nai ?
—Bet man stebėtina, kas 

tau laivakorte išpirko, nes 
tu pinigų neturėjai!

—Kytras, vaike, ir be pi
nigų gali į Lietuvą 
žiuoti.

—Kokiu budu?
—Man šipkortė. 

nekaštavo nei vieno 
Lašinių bendrovė siuntė į 
Lietuvą pulką davatkų ir 
vyčių. Kad jie nepaklystų, 
tai mane paskyrė jų prava- 
dyrium ir apmokėjo už ma
ne visus ekspensus. Tai ma
tai, vaike, kaip aš parvažia
vau.

—Tai šitaip! Na. o ką ge
ro Lietuvoj girdėjai, tėve?

—Lietuvoj, vaike, viskas 
orait. Alaus ir samabonkos 
yra įvalias.

—O kas ta „samabonka,’’ 
tėve?

—Samabonka. tai Lietu
vos munšainas. Dabar su
pranti ?

—Tai tėvas turbūt norė
jai pasakyt samogonka?

—Gal ir taip, užmiršau 
kol parvažiavau.

—Papasakok daugiau, tė
ve, ką Lietuvoj matei.

—les, vaike. Samogonkos 
ir alaus Lietuvoj pilna, gerk 
ir norėk.

—Tiek to su gėrimais, tė
ve. Papasakok man apie 
žmonių gyvenimą, jų var
gus.

—Žmonės, Maike, Lietu-1 
voj gyvena gerai. Kunigai 
dabar turi daugiau laisvės, 
negu ]x> ruskiu. Jiems žmo
nės prineša ir kiaušinių ir 
paršiukų ir sūrių. Tik ko
njako, tai patys turi nusi
pirkti.

—Aš žinau, tėve, kad Lie
tuvoj kunigai gyvena per-' 
tekliuje. Bet aš klausiu apie 
žmones.

—šarap, Maike, tu man 
neperiškadyk. o aš viską pa
pasakosiu iš eilės. j;

—Gerai, tėve, aš klausau.! 
—Ūkininkai, tai yra Lie

tuvos farmeriai, irgi gyve- • 
na nesiektai. Duonos ir laši-1 
nių turi įvalias. Tiktai ką kad tie Lietuvos darbinin-

—Na. o kaip gyvena Lie
tuvos darbininkai, bežemiai 
ir mažažemiai?

—Apie tai. Maike, aš ne- 
kad tu ant 'sužinojau. Tik tiek galiu pa

sakyt, kad kunigai skundė
si. jog darbininkai perdaug 
ištvirkę ir nepaklusnus. Bet 
ar tas tiesa, 
užtvirtyt.

—Kodėl gi 
neatsilankei 
kus ir neištyrei jų gyvenimo 
sanlygų ?

—Ką tu, Maike, mislini 
i taip sakydamas? Aš, buda- 
inas vyčių generolu, eisiu 
pas paprastus mužikus ! Į ką 
tai butų padabna?

—Matai, koks tu išdidus 
palikai I O kas gi tu pats esi. 

i tėve, jei ne mužikas?
—Nosari, aš vyčių gene

rolas! Ir tu. ?»Iaike, mano 
! unaro neužgauk. ba kad 
trauksiu šoble per sprandą, 
tai žinosi su kuo kalbi.

—Gerai, kad tu, tėve, ne
gavai Lietuvos milicisto na- 
gaikos paragaut, tai butų 
visas tavo „unaras” prapuo
lęs.

—Jes. vaike, ragavau.
—Ar gardu buvo?
—Jes, Maike, Įkerta da 

smarkiau, negu ruskas ka
zokas.

—Už ką gi, tėve, tave taip 
pavaišino?

—Per apmilką, vaike. 
Mat, aš nežinojau, kad Lie
tuvos zakonai draudžia po 
dvyliktai nakčia vaikščiot 
strytais. O aš. bracia, išėjau 
vėlai iš karčemos ir traukiu 
išilgai Laisvės Alėją. Pasi
tinka mane milicistas ir no
ri sureštyt, o aš jam nepa
siduot. Tai kad traukė jis 
man nagaika per kuprą, net 
ir smegenys ištryško, vaike. 
Bet kuomet mane nuvedė Į 
džėla ir prirodžiau, kad esu 
vyčių generolas, tai paleido.

—Taip, tėve, Lietuvos mi
licija yra 
Lietuvos 
skaudžiau, 
darai.

—Nosar,- vaike, tu Lietu
voj nebuvai ir nieko neži
nai. Lietuvos milicija nemu
ša paklusnių kunigams ir 
valdžiai darbininkų. Ji niš- 
čina tik bolševikus ir bedie
vius.

—Iš kur tu, tėve, žinai,

tai aš negaliu

tu pats, tėve, 
pas darbinin-

nuva-

vaike. 
cento.

I

žiauri. Ji muša 
darbininkus da 
negu caro žan-

kai, kuriuos milicija perse
kioja, yra bolševikai?

—Kaip gi nežinosiu? Vi
si juos žino, ba jie neina į 
bažnyčią, neužperka mišių 
šventų, neina spąviednies ir 
neklauso kunigų. Tai kas gi 
jie tokie vra, jei ne bolševi
kai?

—Tai yra laisvi, daugiau 
apsišvietę bei susipratę Lie
tuvos darbininkai, tėve. Ma
tydami, kad kunigai eina iš
vien su dvarponiais ir kito
kiais darbininkų išnaudoto
jais ir platina vien tik prie
tarus ir tamsybę, argi susi
pratę darbininkai gali pas
kui juos sekti? Paskui tą 
juodą kunigų armiją seka 
tik tamsus, neprotaujantįs 
špitolninkai ir davatkos.

—Laimė tavo, vaike, kad 
čia Amerikas, o ne senasis 
kontras. Jeigu Lietuvoj tu 
butum taip pasakęs, tai šiur 
i dželą butum pakliuvęs. 
Ten tokių kalbų, vaike, ne
myli.

—Matai, tėve, tu pats pri
pažįsti, kad už tokią kalbą 
Lietuvoj aš bučiau kaiėji- 
man pakliuvęs. O juk tu ge
rai žinai, kad aš nesu bolše
vikas.

—O aš ligšiol maniau. 
Maike, kad kas tik neklauso 
kunigų, neina į bažnyčią, tai 
ir bolševikas. Ir Lietuvoj vi
si krikščionys taip mano, 
kaip aš.

—Lietuvos kunigai tyčia 
apšaukia laisvus darbinin
kus bolševikais, kad galėjus 
juos pagal įstatymus perse
kiot. O tie. ką kunigą žo
džiams tiki, yra tamsumai.

—Ar tai tu, Maike, manai, 
kad ir aš esu tamsunas?

—Nekitaip.
—šarap, tu brude: Jei aš 

bučiau tamsunas. tai vyčiai 
manęs nekviestų prakalbą 
sakyt. Ot, ir šį vakarą einu 
po bažnyčia sakyt spyčių 
apie Lietuvą.

—Keliauk sveikas.

Pranešimas

Lietuvos respublikos įga
liotinis Sibire prašo praneš
ti Amerikos lietuviams se
kantį pranešimą:

’’Yra atsitikimų, kad lie
tuviai iš Amerikos bando 
važiuoti į Lietuvą per Sibi
rą. Kadangi iš Vladivostoko 
per Sibirą į Lietuvą visai 
nėra jokios galės pervažiuo
ti, tai visi tie atkeliavę iš 
Amerikos žmonės priversti 
yra apsistoti Vladivostoke, 
ilgesniam laikui ir čia be 
darbo pragyvenę paskuti
nius pinigus atsiranda labai 
keblame padėjime.

”Yra ir tokių, kurie ne
žiūrint į tai. kad Lietuvos 
Atstovybė Amerikoje aprū
pina visus Lietuvos pilie
čius, keliaujančius i Lietuvą 
pasais, atvažiuoja į Vladi
vostoką su rusų pasais,, gau
tais iš rusų konsulų Ameri
koje, o čionai. Vladivosto
ke, nori gauti lietuvišką pa
są.

„Tokie keleiviai stato 
Lietuvos atstovybę -Sibire į 
keblą padėtį. Jie turėtų ži
noti, kad šiuo tarpu, nėra 
jokios galimybės važiuoti 
Lietuvon per Sibirą ir kad 
Lietuvos atstovybė Sibire 
neduoda atkeliavusiems iš 
Amerikos Lietuvos pilie
čiams pasų delei tos priežas
ties, kad tie keleiviai netik 
neturi dokumentų, bet ir 
pažįstamų liudininkų savo 
asmens prirodymui.’’

Liet. Atstovybė Amerikoj.

SUKILO BALTIJOS 
LAIVYNAS.

Varšuvos žiniomis, rusų 
Baltijos laivynas vėl sukilo 
prieš bolševikų valdžią. Ke
turi šimtai laivyno oficierių 
buvę areštuota ir išsiųsta 
Maskvon, kur juos laukia 
mirtis.

Rašykimės “Keleivio” 
Bendrovėn!

"Keleivio” Bendrovė turi 
gražiausią ateitį prieš save, 
nes jos darbuotės planas 
apima Ameriką ir Lietuvą.

Amerikoje jos tikslas yra 
leisti „Keleivį” ir knygas.

Lietuvoje ji yra pasiryžus 
kurti popieros dirbtuvę, 
steigti amerikoniško sty
giaus spaustuvę ir leisti dar
bininkams pašvęstą laikraš
tį ir kitokią literatūrą.

Gali būt, kad ne vienas 
musų parvažiavę iš Ameri
kos Lietuvon gausim ir dar
bo savo dirbtuvėj, jeigu tik 
dabar prisidėsim prie „Ke
leivio” Bendrovės.

Dirva Lietuvoje dįibar la
bai patogi pramonei steig
ti. Tenai visko reikia, o dirb
tuvių nėra. Popiera gi yra 
reikalingiausias daiktas. 
Žmonės gali kartais apsieiti 
be batų: jie gali apsieiti be 
cukraus ir arbatos: jie gali 
apsieiti be automobilių ir 
pirktinių drapanų; bet be 
popieros šalis negali apsiei
ti nei vienos dienos. Popiera 
reikalinga laikraščiams, 
knygoms, mokykloms, pri
vatinėms ir valstybinėms 
raštinėms. Ir juo daugiau 
šalis šviečiasi, juo daugiau 
steigiama mokyklų, juo 
daugiau žmonės ima skaityt 
laikraščių ir knygų, tuc 
daugiau reikia popieros. 
Tai yra toks dalykas, kuris 
niekad negali išeiti iš ma
dos, ir niekad negali pasen
ti. O Lietuvoj dabar nėra 
nei vienos popieros dirbtu
vės. Todėl atidarius dabar 
tenai popierinę, ji darbo tu
rėtu tiek, kiek tik galėtu at 
likti.

Taigi rašykimės „Kelei
vio” Bendrovėn ir statyki
me ant Nemuno popieros 
dirbtuvę, pakol svetimas ka
pitalas da nėra tos dirvos 
apžergęs. Juk tūkstantį sy
kių geriau turėti darbinin
kų kontroliuojamą dirbtuvę 
ir patiems naudotis jos pel 
nu. negu eit dirbti kapitalis
to fabrikon ir krauti jair 
lobius.

Kodėl tad neįsitaisyti sau 
tokios dirbtuvės? Nejaug’ 
mes tik tam esam gimę, kaė 
visą amžių vergauti už nu
metamą algą svetimiems? 
Tuk daugelis iš musų turi ii 
skatiko. Mes neturim milio- 
nų. bet po šimtą-kitą beveik 
kiekvienas iš mus gali įdėt 
Bendrovėn. Yra tokių, ką 
turi ir po keliatą tukstan 
čių. Jie laiko tuos piniguc 
pasidėję į banką ar kur ki
tur be jokios naudos. Je; 
mes visi susiprastume ir su
dėtume tuos pinigus į „Ke- 
’eivio” Bendrovę, mes tuo 
taus turėtume Lietuvoj di 
dėlę darbininkų spaustuvę 
ir popieros dirbtuvę, kui 
parvažiavę ir patįs galėtu 
me dirbti.

Aš turiu nusipirkęs už 
>500 šėrų iš „Keleivio” Ben
drovės, ir kaip tik galėsiu 
pirksiu daugiau, nes žinau 
kad „Keleivio” Bendrovė; 
geresne vieta mano cen
tams, negu bankoj, kur jafc 
naudojasi tik kapitalistai.

Šėrininkas.

FAKTAI APIE “KELEI
VIO” BENDROVE.

Kas yra „Keleivio” Bend 
rovė ?

Tai yra pramonės organi
zacija, kurios tikslas yra lei 
sti darbininkų reikalams 
pašvęstą literatūrą ir steig 
ti nuosavą popieros dirbtu
vę Lietuvoje.

Iš ko ji susideda, šita 
Bendrovė?

Ji susideda iš dabartiniu 
„Keleivio” leidėjų ir tų jc 
skaitytojų, kurie prie jos 
jau prisirašė.

Kas „Keleivio” Bendrovę 
valdo?

Ją valdo patįs šėrininkaL

filozofija.Kas reikia daryt, kad ta 
pus „Keleivio” 
šėrininku ?

Reikia nusipirkti jos šė
rų.

Kas tuos serus parduo
da?

Juos parduoda „Keleivio” 
Bendrovės Valdyba.

Ar galima jų nusipirkti 
būnant kitam mieste?

Taip, galima.
Kokiuo budu?
Reikia parašyti Valdybai 

laišką ir pasakyti kiek nori 
imt šėrų. Kartu galima pri
siųsti ir pinigus. Adresuot 
reikia šitaip: Keleivis Pub- 
lishing Co., 255 Broadwav, 
So. Boston, Mass. Gavus pi
nigus, Bendrovės Valdyba 
tuojaus įrašys jus į Bendro
vės narius ir išsiųs Šerus.

O kur eina pinigai už šė
rus?

Pinigai .eina į Bendųpvės 
kasą.

O kas už juos atsako?
Už juos atsako visas "Ke

leivio” turtas ir Bendrovės 
Valdyba, kuri stovi po val
džios kontrole.

Ar moka „Keleivio” Ben
drovė nuošimčius ant įdėtu 
pinigų?

Dabar da nuošimčių ne
moka. bet kaip tik pinigai 
bus įdėti į pramonę ir pra
dės nešti pelną, tuomet ant 
Įdėtų pinigu šėrininkams 
bus mokami dividendai.

Kada „Keleivio” Bendro
vė tikisi pastatyti popieros 
dirbtuvę?

Dirbtuvę manoma pradėt 
statyt tuojaus, kaip tik bus 
Išparduota pakankamai Še
rų. kad surinkus bent pusę 
reikalingų pinigų.

Ar „Keleivio” Bendrovėn 
:ėru galima dabar nusipirk
ti?

Taip.
O kiek šėras kainuoja?
Šero kaina yra $5.00, bet 

Bendrovės konstitucija lei
džia kiekvienam nusipirkti 
iki 200 šėrų.

i

t

Dainu mylėtojams 
pranešimas.

iš 
mano 

_ .. _ _ ys,
vardu „Lyra” Nr. 1, kuria- 
ne telpa šios dainos garsių
jų pasaulio kompozitorių: 
(D 
>o; 
berto;
įa,” I. Heimo;

yarp žvaigždžių,
Pirmoji yra darbininkų dai- 
įa, antroji — gamtos ir 
r.eilės lirika, trečioji — pa
vasario himnas, o ketvirtoji 
—laidotuvių daina. Visos 
keturios, kiekviena atskirai 
parengta: vyrų, moterų ir 
mišriems chorams. Reikia 
oridurt ir tą, kad. moterų 
norams dainos galima ir 

vaiku chorams dainuoti. 
Taigi visas leidinys turi 
lvyliką dainų kompozicijų. 
Kaina viso leidinio 75c.

Visi chorai ir pavieniai, 
kurie tų dainų išleidimui bu
vo iš anksto užsisakę ir pi
nigus man prisiuntė, mel- 
Ižiu priduoti man savo da
bartinį tikrą adresą, palei 
kurį aš turiu išsiuntinėti 
iems pripuolantį egzemp- 
iorių skaičių. Nauji dainų 
nvlėtojai meldžiami kreip- 
is mano adresu, pridedant 

'5c. už kiekvieną egzemp- 
iorių.

Taipgi pranešu, kad ”Ly- 
•os„ Nr. 2 jau irgi spaudon 
vaduotas ir neužilgo bus ga
tavas.

Leonas Ercminas,
324 Berriman St.,

Brooklyn, N. Y.

Šiomis dienomis parėjo 
Tilžės išspausdintas 
įrengtųjų dainų rinkiny

„Liuosybė,” C. A. Gros-
(2) „Liepa,” Fr. Schu

(3) „Pavasario die-
(4) „Kelias 
” F. Abto.

VENGRIJOS MONAR- 
CHISTŲ JUDĖJIMAS.
Rugpiučio 17 d. visose 

Vengrų sostinės Budapešto 
bažnyčiose buvo laikomos 
oamaldos už buvusį Vengri
jos imperatorių Karolį IV 
ant sosto.

Dr. A. J. Karalius.

Leibnitz.
Septynioliktam šinitme-; tyti.

sese, nes jas galima išskirs- 
«,uuW..v-,w- Dalindami medžiagą, 

tyje žmonija turėjo du dide- męs prieiname prie zero, 
liu galvočių — Nevvtoną ir 
l^eibnitzą. Newtono protas, 
gal būt, buvo stipresnis, 
naudingesnis ir rimtesnis; 
Leibnitzo protas, gal būt, 
jautresnis ir gilesnis. New- 
tonas darbavosi vienoje sri
tyje ir nuveikė amžinų da
lykų. Leibnitzo gi išmintis 
pajudino visus abstrakti
nius dalykus ir juose taipgi 
-daug ką rado. -Jis pasirodė 
inistru ir matematikoj ir 
teologijoj, ir istorijoj, ir fi
losofijoj, ir kitur. Europa, 
matomai, jautė jo didybę, 
nes visokeriopai jį apdova
nojo. Mokslo įstaigos, val
donai ir rašytojai — visi 
klausė jo patarimų, net bar
bariškos Rusijos caras Pet
ras Didysis klausė Leibnit
zo patarimų. Tur būt nei 
vienas galvočius neturėjo 
tiek turtingų garbintojų, 
kaip Leibnitzas, nei tiek do
vanų.

Leibnitzas turėjo aukso 
daugiau, negu galvočius pa
prastai turi, bet jis nesilio
vė studijavęs iki pat mir
ties. Gyveno be ypatingo 
puošnumo, nors butų galė
jęs geriau už ne vieną val
doną gyventi, šeimyninė lai
mė jam, matomai, nerūpėjo, 
apie apsivedimą nei nema
nė. Leibnitzo filosofija ne
buvo pavojinga valdonų in
teresams — todėl jie jam 
dovanų ir pensijų nesigailė
jo. Kodėl K. Marksą, kurio 
rrotas buvo nei kiek nema
žesnis. valdonai dovano
mis neapkrovė? Kodėl Ba
roną bažnyčia negarbino? 
Kodėl Niltzchers doktrinos 
kunigijai taip baisios? Ko
lei Bebelio raštai degina
mi? Kodėl?

Leibnitzas. aplamai imant,- 
laikėsi Descarteso filosofi
jos, bet ja nepasitenkino, 
daug ką perkeitė, ypatingai 
kuomet prisiėjo atremti 
skaudžias Lockes atakas.

leibnitzo filosofijos pa
grinduose randame šitokį 
principą: filosofijoj, kaip 
ir kituose moksluose, yra di
lelių pradinių teisybių, bū
tinųjų tiesų, nepaeinančių 
■š patirties, bet esančių dū
šios gelmėse ir nuo jausmų 
nepriklausomų. Tai pama
tas, ant kurio stovi visa jo 
filosofija: tai 
tarp Leibnitzo 
Kantas vėliau 
doktrinas gabiai 
kieti jo j, o Cousin — Fran- 
cuzijoj.

Jausmai neduoda tikro 
supratimo, sako Leibnitzas. 
Čia jis sutinka su senovės 
graikų eleaniečiais ir su 
Platonu.

Bet kaip surasti tikrąsias 
idėjas? Kuomi teisybę pa- riausybė išėjo su savo kontr- 
tikrinti? Leibnitzas paduo
da dvi kriteriji, du principu, 
ant kurių, jis sako, remiasi 
visos musų išvados: kontra- 
dikcija, kaip Aristotelio 
skelbta, — tai klaidinga, ka
me galima įvesti priešingų 
pareiškimų ir užtektinai 
priežasties 
teisinga be tinkamos prie- Lietuvoje jaučiamas pakilęs 
žasties ('čių). Spinoza, Mal- ūpas. Miestuose, miesteliuo- 
brauš ir jų sekėjai viską su- se žmonės renkasi į mitin- 
veda į dievybę, užmiršta, gus ir nervingai laukia ži- 
kad pasaulyje yra medžią- nių iš Ženevos. Pavyzdžiui, 
ra. Leibnitzas neužmiršta, užvakar rugsėjo 18 d. Vilka- 
;ad yra medžiaga. viškyje susirinko 5 tukstan-

Kaip ir kuomi išaiškinti čiai žmonių j mitingą ir iš- 
nuolatinius reiškinius gam- kilmingai pasižadėjo remti 
toje, klausia Leibnitzas, ku- valdžia ligi paskutiniųjų, 
rių visur tokia daugybė ir kad tik valdžia apgintų Lie- 
įvairybė? Matomai medžią- tuvos nepriklausomybę, ne- 
roje yra savo rųšies ypaty- atiduotų Vilniaus lenkams 
>ė (ar ypatybės), kuri pa- ir atsispirtų nuo unijos su 

daro visokių permainų. I^enkija sudarymo. Jei da- 
<aip-gi kitaip išaiškinti vi- bartinė valdžia to padaryti 

sas gamtos permainas? Jei nesugebėtų, Seimas* turėtų 
yra medžiagoje kokia nors tuojaus ją pašalinti ir pa- 
vpatybė, spėka, tai kame ji statyti kitą vyriausybę, 
randasi? Ne sudėtinose ma-

;prie punkto, kur jau dau- 
jgiau smulkinti negalime. 
I Palieka nedaloma substan- 
Icija, elementas spėkos. —tai 
Leibnitzo monadas. Mona
das nedalinamas ir nenyks
tantis, amžinas. Yra daug 
monadų — kiekvienoj me
džiagoj vis tokie monadai, 
ir jų ypatybės skirtingos. 
Leibnitzas randa keturias 
klesas monadų: (1) mate
rialinių daiktų monadai, (2) 
gyvūnų dūšių monadai, (3) 
žmogaus dūšios monadai, ir 
(4) originalis monadas (Die
vas) — Monas monadum, 
šaltinis visos žinijos. Die
viškoji valia, jisai sako, 
tvarko visus monadus ir sy
kiu viską, kas pasaulyje yra. 
Leibnitzą vadina optimistu, 
nes jis labai gudriai gynė 
sutvertoją nuo smerkimų 
už esamas pasaulyje blogy
bes. Leibnitzas bando paro
dyti, kad Dievas viską su
tvarkė labai išmintingai, 
kad visi blogi daiktai nėra 
taip blogi, kaip mums iš pa
viršiaus atrodo. Christian 
Wolf sutvarkė Leibnitzo fi
losofiją, ir viską aiškiau iš
dėstė.

Leibnitzo doktrinos įsiga
vo į Europos universitetus 
ir iki pusės 18-to šimtmečio 
gana stipriai laikėsi.

(Bus daugiau)

į

skirtumas 
ir Lockes. 
Leibnitzo 
gynė Vo-

nieko nėra

i

Delei derybų su lenkais.
Washingtonas.----- Dery

bos su lenkais Ženevoje vys
tosi toliau. Pastaromis die
nomis pasirodė amerikiečių 
spaudoje net žinių apie lie
tuvių ir lenkų susitaikymą. 
Šitos žinios yra lygiai per- 
ankstybos, kaip ]>eranksty- 
ba buvo š. m. 1 d. Associated 
Press žinia. Nors Lietuvos 
atstovybėje dar nėra gauta 
patikrinančių žinių, vienok, 
jei abi besitariančios šalvs 
butų susitarę dėl derybų pa
grindų, tai tas butų tikėtina 
(bet tai dar nėra susitaiky
mas). Briuselio derybos bu
vo nutrukusios |el lenkų, at
sisakymo priimti Hymanso 
projektą kaipo derybų pa
grindą. Lietuviai, priimda
mi tą projektą, kaip savo 
laiku L. T. Biuro buvo pra
nešta, padarė pastabą, kad 
jie priima jį tiktai kaipo pa
grindą deryboms, bet nepa
sisako, kad jie su tuo pro
jektu visu ar kokia jo dali
mi jau išanksto sutinka.

Delei Tautų Lygos Tary
bos birželio m. 28 d. nutari
mų, kurie sukėlė didelių 
protesto demonstracijų vi
soje Lietuvoje ir prieš ku
riuos griežtai buvo nusista
tęs St. Seimas, Lietuvos vy-

projektu, kuris dabar dis- 
kusuojamas konferencijoje 
kartu su Hymanso paskuti
niuoju projektu.

ŽMONĖS PRIEŠINGI 
LENKŲ UNIJAI.

Washingtonas. — Einant 
deryboms Ženevoje visoje

L. I. B.
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Juozas Surplis su šeimyna, (9) 
Kastantas Žardeckis. (10) Juo
zas Polopaitis, (11) Tarnas 
Šmulskis, (12) Stasys Našlėnas 
su šeimyna, (13) Kazys Juška, 
(14) Aleksandra Navickas, (15) 
Jurgis Klimas su šeimyna, (16) 
Petras Jurevičius, (17; Adomas 
Vainilavičius su šeimyna, (18) 
Arnoldas Klivis su šeimyna, 
119) Petras Zvinis, (20) Kazys 
Bičiūnas, (21) Petras Rupšis, 
(22) Kazys Muraška, (23) Juo
zas Latoza, (24) Bernardas

Šiuomi pranešu, kad Uršulė Dau
girdienė, Katlauskiutė iš namų, bu
vusi mano pati, prasišalino nuo ma-
nęs 8 rugsėjo su bernu Styviu (Ste- du randasi, 
pu) Mainoniu, ir pasiėmė 18 mėnesių ' 
mergaitę. Čia paduodu ir jų paveiks-

= ---------I
STATĖMENT OK THE OVVNER- 

SHIP ANT) MAN AG EM ENT of the Roth, (25) Juozas Kolek su šei- 
"Keleivis,” published Weekly at Bos- mvn„ 
ton, Mass.. reųuircd by the Act of ’
August 24, 1912.

-------- , (26) Stasys Mozūras, 
j (27) Stasys čaponaitis, (28) 

Editor — St. Michelson, So. Boston. Juozas Rainvs, (29) Juozas Že- 
(30) Antanas Mockevi- 

(31) K. Jakš- 
tvs su šeimyna, (32) Vaclovas 
Ščiukas su šeimyna, (33) I.iud- 

, vika Kazakauskienė, (34) Jieva
Strikalienė, (35) Petras Šatas, 

i (36) Jonas Puzinas su šeimyna. 
I (37) Uršulė
mvna, (38)

i . .
i su šeimyna, 

c inkevičius,
. Žilinskas,

Publisher — J. G. Gegužis & Co.
OWNERS: (iKMUS,

J. G. Gegužis and M. St. Michelson, čius SU Šeimyna, 
So. Boston, Mass.

Known bondbolders, mortgagees, 
and others security holders, holdmg 
1 per cent, or more of totai amont 
of bonds, mortgages, or other secu- 
rities — None.

By S. Michelson, Editor.
Sworn to and subscribed before me 

this September 27-th, 1921. 
Roman J. Vasil, Justice of the Peace. 
My Comm. Exp. Oct. 20, 1922.

Visokios žinios.

Pajieškau savo draugų Juozo ir 
Povylo Kliezukų, pirma gyveno Det- 
roit, Mich., o dabar nežinau kur jie- 
L ___ j__ Meldžiu atsišaukti šiuo
adresu: <391

August Gulbinaitis
P. O. Box 616, Zeiglcr, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuc 2? iki 32 metų, turi 
būt kiek sukalbanti angliškai ir my- ( 
linti šeimynišką gyvenimą. As esu 33 j 
metų, amatninkas prie lengvo darbo. 
Priežastį neapsivedimo išreikšiu laiš-1 
k u. Norinčios susirašyti prisiųskite 
paveikslą. Atsakymą duosiu kiekvie
nai. A. L. B. (40)

Box 479, Eureka, Cal.

REIKALINGI SlTCHERIAI 
Prie rainkotų. (Pd41)

American Eagle Gar meni Corp. 
339 Broad«a_v. Su. Boston, .Mass.

Pajieškau Petro Griniaus, 5 metai 
atgal gyveno St. Louis, Mv. Paeina iš 
Kauno rėdybos, Ukmergės apskričio. 
Pagirių miestelio. Jo sena motina iš 
Lietuvos prašo amerikiečių vardan 
žmoniškumo pranešti kur jos sūnūs 
yra. Praneškite šiuo adresu: (40>

Juozas Sakavičius
110*1 Brooklyn st., St. Louis, Mo.Pajieškau savo sūnaus Antano Ži- 

linskio, 15 metų amžiaus, Raudėnų 
parapijos, Šiaulių apskričio. 1919 m. 
įstojo į Kolčako armiją Lietuvoj ir 
kaip Kolčakas liko sumuštas, tai ne
žinau kur dabar randasi. Todėl mel
džiu 
arba 
man

jo paties jeigu gyvas atsišaukti 
kas žino kur jis randasi duoti 
žinią, už ką busiu labai dėkinga.

Barbora Žilinskienė (39) 
P. O. Lewiston, Me., Nortli Amvrica.

Pajieškau savo sesers Agotos Mi- 
kalauskiutčs no vyru Dovydaitienė-, 
pirmiau gyveno Chicago. I>1. dabar 
nežinau kur randasi. Taip pat pa
jieškau Matijošiaus Cibirkos, švoge- 
lio, kuris pirmiaus gyveno Bridge
port, Conn., dabar nežinau kur ran
dasi. Jeigu kas anie juos žino malo
nėkite pranešti sekančiu adresu:

Pranas Mikalauskas (40)
11 Judge st., Brooklyn, N. Y.

I

Pajieškau brolio Kazimiero Gabris- 
kio, Kauno rėdybos, Vantos apskričio, 
Rupšių kaimo. Taipgi pajieškau švo- 
gerio Ka.-.iniieio Voro. Jie patys lai 
atsišaukia arba kas apie juos žino 
malonėkite pranešti šiuo adresu: (40) 

Justinas Gabriskis 
419 — 21 E. lieron st, 

Aberdeen. Wash.

Pajieškau pusseserės Monikos Bau- 
žikės, po vj rui Kaminskienė' , keturi 
metai atgal gyveno HarttorJ. Conn.. 
o dabar nežinau kur ji randasi. Mel
džiu atsišaukti šiuo antrašu; (39) 

S. Bauža
P. O Box 651, Bridgeport. Conn.

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame, kad piliečiai J. 

Avus, A. J. Jacus, ir J. Ėendoraitis 
i Bendor) jau yra pertraukę rvsius su 
Atlaso Rūbų Bendrove ir nuo 15-tos 
dienos rugsėjo jau nereprezentuoja 
mumis; kas duos jiems orderius po 
tai dienai, tai Atlaso Rūbų Bendrovė 
neatsako už juos. (40)

Atlaso 'Rūbų Bendrovė,
343 Broadway, South Boston, Mass.

Authorized by Boaru of Directors 
Septembei 8, 1921.

Per K. J. Zuris, Seeretary.

PARDAVIMAI

<

NORIU EIT I BIZNI.

Biznieriai, norintieji parduot biznį, 
kaip tai čeverykų taisymo, drabužių 
arba kur randasi tam tinsania krau
tuve, meldžiu pranešti, bus 
atlyginta.

90 l’orter avė.

meldžiu pranešti, bus už tai 
A. Kirvi (40;
, Montelio, Mass.

PROGA!
laike parsi-

APSIVEDIMAI i

AUKSINĖ
Trumpame 

duoda Viešbutis-Hotelis su 
50 kambarių, baru ir resto
ranu, Ne\v Yorko mieste. 
Vieta labai paranki iš visų 
atžvilgių, nes randasi pa
čiame centre biznio ir arti 
laivų prieplaukos. Kaina la
bai pigi. Laiškais arba vpa- 
tiškai kreipkitės sekančiu 
antrašu: J. B. Mikalauskas, 
301 West Street, New York, 
N. Y. (39)

KAS NORI PIRKTI AR PARDUOTI 

savo Namus ar Karmą tegul atsišau 
k:a pas mane. Pirkėjai farmų atva
žiuoja pas mane iš visų šalių Ameri
kos ir Kanados. Karmos Mass., ir 
Conn., valstijose yra geriausios už 
tai. kad randasi daugybė fabrikų. 
Gromatas prašau rašyti lietuviškai ar 
lenkiškai. (42)

J. K. RICHARi)
33 Ganai st., So. Iladley Kalis, Mass

apsivedimui lietuvaitės 
ūgio, tarpe 20 ir 25 metų 
Aš esu vaikinas 2(5 metu, 
šiuo adresu:
T. Pa ui

Shady Side, Ohio.

l’ajie’kau 
t idutinio 
a mžiaus. 
Atsišaukit

Pajieškau savo tėvo Jono Šakio, 
apie 12 metų atgal gyvenusio Cleve- 
land, Ohio. Dabar nezir.au kur jis 
randasi. Meldžiu atsišaukti, aiba ži
nantieji apie ji malonėkite man pra
nešti. (40)

Meimė Šakiutė-Mitchell
910 — 8th st., VVaukegan, 111.

Dvi maži mergaiti paliko pas ma
ne. Kas juos patėmytų, meldžiu man 
pranešti. Aš nenoriu daugiau su ja 
gyventi, bet turiu atsiskaityti ir gaut 
divorsą. Jisai paeina iš Kauno gub., 
Krinčino parapijos, I.iciunų kaimo.

A. Daugirda
445 2nd st., So. Boston, Mass.

Box -18.
PLUNKSNOS

K a tik išėjo musų nauja 
"tiesiog is dirbtuvės” 

' Nupiginimo Knyga ant 
naujų ir švarių patali
nių. Paduskos ir plunks
nos parduodamos sva

rais bile kokioj daugumoj. Jei
gu norit gaut už pigią kainą 
geriausiu plunksnų. pasiųsk 
mums atvirutę užklausdamas 
musų kainų ir reikalaudamas 
knygos ir sampalų — viską 
gausit dykai. Rašykit šiandien 
—tuojaus. UI)
American Feather & Pillou Co.

F — 16 Nashviile, Ttnn.

Kuzevičienė su šei- 
Martinas Liutkus 
(39) Antanas Mar- 
(40) Aleksandras 

(41) Jurgis 
(42) Stasys Grigas. (43) 
Capskis, (46) Franciška 

jdislovas Sležius, (45) 
ūapskis, (46) Franciška Marcin- 

■nauskienė, (47) Motiejus Mika
lonis su žmona, (48) Juozas Va
lavičius. (49) Boleslovas Petra
vičius su žmona Agneška, (50) 

I Vladislovas Lukoševičius, (51) 
M. G. Kreich, (52) K. Staponai- 

(53) Vytautas J. Šauklis, 
Stanley ir Jessie Mistos, 

, (56) Po-
Dutkus su šeimyna, (57) 

;, (58) Juo
zas žemaitis. (59) Jonas Časas, 
(60) Adomas Jankūnas su šei
myna, (61) Petras širvidas, 

į (62) Vincentas Rainis, (63) Pc-
•

I

Driža,
Jonas 

Marci- 
Petras

j

RIAUŠĖS FRANCUZIJOJ.
Audėjų streikas Lille mie

ste, Francuzijoj, virto gene- 
raliu streiku. Sustojo visas 
judėjimas, tik retkarčiais 
pasirodo ant gatvių tram
vajai, kuriuos operuoja 
ginkluoti streiklaužiai. Pra-Į 
sideio įau ir nauses. V ai-į o... J J . , _ . . ; oo) iytasvs Bartkus,dzia pasiuntė kariuomene .j. 
prieš darbininkus. Streikas Rutavičius
gaus apimti visą siaurės | 
Francuziją. Jis kilo dėl nu
mažinimo darbininkams al-
gtJ.

■

tis, 
(54)

ATSIDARĖ PAŠTAS I 
RUSIJĄ.

Pereitą sąvaitę Wash- 
ingtonas paskelbė, kad tarp 
Rusijos ir Suvienytų Valsti
jų jau Įsteigta pilnas pašto 
susisiekimas. Laiškai ėjo i 
Rusiją jau nuo balandžio 
mėnesio: dabar gi galima 
siųsti jau ir siuntinius. Visi 
siuntiniai ir laiškai adre
suoti Rusijon iš Amerikos 
eina Anglijon, o iš tenai 
siunčiami Rusijon. Tik re
gistruotų laiškų paštas ne
priima Rusijon, nes komu
nistų valdžia nėra pripažin
ta.

KIEK AMERIKOS KA
REIVIŲ KRITO KARĖJ?

Viešai buvo skelbiama, 
kad Amerika neteko Pran
cūzijoj 50,000 savo kareiviu 
užmuštais. Bet pereitą sa
vaitę Washingtonas paskel
bė, kad 40,000 užmuštųjų 
kareivių lavonų iš Franci- 
jos jau pargabenta, 3,000 
randasi da kelionėj ir 30,162 
pasiliksią Francuzijos že
mėj ilsėtis. Taigi pasirodo, 
kad amerikiečių krito ne 
50,000, bet daugiau kaip 
73,000.

Jie žinojo, kur kreiptis.
Baltic Statės Banko (294 

Eighth avė., New York) patar
navimai keliaujantiems Lietu
von užsipelnė tokios užuojautos 
ir užsitikėjimo visuomenėje, kad 
kas kart vis daugiau keleivių 
I>erka tame Banke laivakortes, 
ir kiekvienu Banko rekomen
duojamu laivu išplaukia dideli 
būriai lietuvių. Mat tie, kurie 
gavo progos naudotis Banko pa
tarnavimais, nuoširdžiai tą 
Banką rekomenduoja visiems 
savo pažįstamiems, ir tokiu bu
du šie jau tikrai žino, kad kreip
damiesi į BALTIC STATĖS 
BANKA gaus geriausį patarna
vimą ir pigiausi aprūpinimą ke
lionėje Lietuvon, ar kituose rei
kaluose.

Pastaromis dienomis išvažia
vo per Baltic Statės Banką šie 
lietuviai: (1) L. Berman, (2) 
Marė šulskienė, (3) Jonas Son
gaila. (4) Vincas Laudanskis su 
šeimyna, (5) Jonas Pakalniškis 
su šeimyna, (6) Veronika Ju- 
ciutė, (7) Marė Montvidaitė, (8)

As. Juozapas Navickas, pajieškau 
Juozapo Statkaus, Kauno > ėdy bos, 
Raseinių apskričio, Paparčių s^dos. 
Turiu svarbų reikalą, meldžiu atsi
šaukti. (40)

Juozapas Navickas
1213 E. Moyamensing avė., 

Philadelphia. Pa.
I

Pajieškau Juozo Staualniko, Vil
niaus gubernijos. Trakų p;*v., Onuškio 
valsčiaus, Nliguičionių Kaimo. Apie 
8 metai kaip Amerikoj. Kas j; žir.o, 
arba jis pats lai atsišaukia šiuo ad
resu ; (40)

Jonas Dulke
17 Tremont st., Norwood, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 19 iki 23 metų. Aš esu 25 metų, 
amatninkas ir neblogai uždirbu, maž
daug lavinta- ir pasiturintis, ne gir
tuoklis ir prisitaikąs etikos.

Jehn I.einis
40 Schooler st., Brooklyn, N. Y.

i

------------- --------------------------------------- I $10. DOVANU S10.
As, Petras Dvarauskas, pajieškau Pajieškau savo vyro Juozapo 

savo sesers Marijonos Dvarauskiutės. rikto, kuris mane apleido : a 
Paeina iš Ruimskų miestelio. Kauno mažais vaikais Spalių mėnesyj, 1913 
rėdybos. Pirmiau gyveno < onn. vals- m. Girdėjau, jog 1917 m. dirbo amu-; 
tijoj, o dabar nežinau kur. Meldžiu nicijos dirbtuvėj N’ew Jersey valsti- 
atsisaukti'arba žinančius pranešti. joj. Jisai turi 36 m. amžiaus, paeina

Petras Dvarauskas (40) iš Suvalkų rėdybos, Senaučio kaimo.'
Logan. V . \ a. Kas apie jį praneštų gyvų ar mirusi

------------------------------------------------------- gaus $10 dovanų. (40)
Mrs. Magdalena Albriktienė

34 Hazel st., Binghamton, N. Y.

t ras Varnelis, (64) Stanislovas 
Grigas, (65) Pranas Pravilionis,
(66) Jonas Dirda su šeimyna,
(67) Petras Jaroševičius, (68) 
Jonas Simanavičius su šeimyna. 
(69) Antanas Juškevičius, (70) 
Tadas Skomantas su šeimyna. 
(71) Kazimieras Veliška, (72) 
Mateušas Dovydaitis, (73) Juo
zas Murauskas, (74) Jonas Rai- 
zis, (75) Bronislava Bacevičie
nė, (76) Liudas Bacevičius, 
(77) Jonas Čičinskas, (78) Sta
sys Sharko, (79) Gotlibas, (80) 
Pranas Stankevičius, su dukte- 
re, (81) Ona Kaplitz, (82) Vin
tas Navikas su šeimyna, (83) 
Kastantas Kaziunas su šeimyna, 
(84) xAntanas Rozickis ir dar 
daug kitų, kurie prašė negarsin
ti jų pavardžių laikraščiuose.

Nekurie keleiviai atvažiavo 
New Yorkan susirūpinę kelionės 
nepatogumais, bet kuomet pa
matė kaip BALTIC STATĖS; 
BANK sugabiai ir sąžiningai 
keleivius aprūpina, kaip paran
kiai ir patogiai yra kelionę su
tvarkęs, tai visų veidai nušvito 
ir jie išvažiavo tėvynėn linksmi 
ir pilni vilties greitai ir laimin
gai pasiekti savo gimtinę šalį. 
Dėkuodami Bankui už patarna
vimą. jie ištarė atsisveikinimo 
žodi ir visiems savo draugams, 
pažįstamiems ir abelnai visiems 
Amerikos lietuviams, o ypač 
tiems, kurie ketina grįžti Lietu
von, kad žinotų, jog Baltic Sta
tės Bankas yra geriausia, tikrai 
lietuviška Įstaiga, kuri žino ir 
moka patarnauti broliams lietu
viams.

PASARGA: Baltic Statės 
Bankas yra tiktai vienas, todėl 
keleiviai privalo apsižiūrėti, kad 
nesumaišyti jo su kitomis įstai
gomis, ką nors panašaus užsi- 
vadinime turinčiomis, šio Ban
ko adresas toks:

BALTIC STATĖS BANK
294 Eighth Avė, and 25th St., 

New York, N. Y.

Pajieškojimai
Pajieškau Miko Neverbicko, paeina 

iš Kaugonių kaimo, Žaslių vals., Tra
kų pavieto. Vilniaus rėdybos. 3 metai 
kaip apleido Lavrence miestą. Gyve
no Providence, R. I., o vėliaus Buffa- 
io, N. Y. Jis pat* ar kas kitas prašomi 
pranešti, nes turiu labai svarbų rei
kalą. Juozas Tamošiūnas

25 Harvąrd st, Latvrence, Mass.

FA J IEŠKAU vietos dėl barbernės 
lietuvių apgyvento) vietoj, kur da nė
ra lietuvio barberio. Kad bus tinka
ma vieta, gal aš nupirksiu ar paran- 
davosiu. Rašydami man laišką apra
šyki viską plačiai.

Mr. J. Kubilius
829 —lOth st., Rockford, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
|arba našlės be vaikų, be skirtumo ti
kėjimo. tarpe 25 ir 35 metų. Aš turiu 

Į savo nuosavybę ir rakandus, tik rei- 
1 kalinga gaspadinė. Merginos ir naš
lės, norinčios apsivesti, kreipkitės 

' žemiau nurodytu adresu, prisiųsda- 
rr.os savo paveikslą. Platesnių žinių 
nuteiksiu laiškais. Vaikinus meldžiu 
nerašinėti. A. Y. S.

1623 E. Jackson st, Springfield, III.

į

i

PARSIDUODA PAVEIKSIĄ 
STUDIJA.

Puiki biznio vieta, žemai, ir vie
nintelė Studija Amsterdame, didelėj 
lietuvių kolonijoj. Biznis išdirbtas di
delis per daug metų. Savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Reikalingas pasitu
rintis mokinys, mokslas dykai. Reika
le atsišaukit. (Pd39'

Jonas Andružis
134 E. Main st.. Amesterdam. N. Y.

AR UŽDIRBI $45 AR $70 I 
SAVAITE?

Jei ne, tai rašyk mums laišką ang- 
! liškai, o mes pasiųsime informacijų. 
I Musų perstatytojai uždirba nuo $45 
! iki $70 į sąvaitę komišinu ir dar mo
kam algą gabiems vyrams. įdėk mar
kes atsakymui. (42)

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

ps- • 
WlPajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, nesenesnės 40 metų. Aš 
esu naši; 
viena 
vienas 
turiu 
Esu .
teriškei. Butų gerai. kad atsišaukian
ti prisiųstų savo paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu. Aš savo 

irgi nusiusiu. Malonėkite 
turiu siųsti laiškus arba ypatiskai pribūti 

(39) ; ant šio adreso: (40)
Mr. K. B. — K. L.

218 Hamilton avė., Duųuesne, Pa

i r

C-

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

39 metu, su 4 kūdikiais: 
mergaitė 13 metų, antra 12; 
vaikas 8 metų, antras 4. Aš 

savo namą vertės $4,000.00. 
lengvo budo, neprieštarauju mo-

PAJIEŠKAU DARBO pas lietuvišką 
duonkepį. Moku kepti Lietuvišką ir 
Latvišką duoną. (40)

P. Kriaučiūnas
1 Paige et., So. Boston, Mass.

1102 So. 7th st..

0

Pajieškau Juozo Miskin:o, kuris 
seniau gyveno Ph'ladelphijoj, o da
bar nežinau kur. Jis pats ar kas apie 
ji žino lai man praneša. <39)

Košt. Kunigėnas
656 E Sth st.. So. Boston, Mass.

Pajieškau brolio Vicer.to Vasiliaus, 
jisai paeina iš Zebsrių kaimo, Užver
tęs parapijos, Telšių apskričio. Šiame 
laike randasi Amerikoj. Malonėkite 
atsišaukti ar kas žinote praneškit. paveikslą 
bus atlyginta. Aš, jo sesuo, 
svarbų reikalą.

Gendruta Vasilaitč
Philadelphia,

SCENOS MĖGĖJU DOMAI'.
Idant tinkamai perstačius teatro 

veikalus, reikia įsigyt tinkamos sce- 
nerijos. Reikalaujantiems patarnau- 
sim sąžiningai. (-12)

JONAS STOČKUS
Diman Vocational Schcol

Fall River. Mass.

SENIAUSIA
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VIENYBE
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Šeimynų skalbiniams —išvalo drabužius svariai

Žingsnis Nr. 1. Žingsnis N r.

Du lengvi žingsniai 
sutaupys jums valandas 

strėnas laužiančio trinimo
Su šiuo nauju sensaciniu muilo 
produktu jus galit sutaupyt va
landas strėnas laužiančio trini- 
no ant lentos.
Visi mes žinom, kad galima re- 
guleriai išskalbti nedėlinius 
skalbinius su paprasto muilo 
šmoteliu, bet tai yra baisiai il
gas ir sunkus darbas. Mes ži
nom, kad išmirkinimas drabu
žių reiškia mažiau darbo.
Po ilgų patirimo metų, didžiau
si muilo išdirbėjai sviete, spe- 
cialio proceso keliu, pagamino 
tokį muilo produktą, kuris pada-

• v

Tada
sumerk drabužius 
ir grumdyk — be 
sunkaus trinimo —

Mirkyk valandą, dvi valan
das. arba ir visa naktį, kiek 
jums parankiausia. Šis mui
luotas vanduo paliuosuoja 
purvą nuo drabužių. Grum
dyk drabužius tol. kol van
duo iš jų bėgs tyras.

ro drabužius švariais. Tas pui
kus produktas, vadinamas Rinso, 
yra kombinacija tyrų valymo 
medžiagų, kurios paliuosuoja ir 
atskiria purvą nuo drabužių, be 
.lokio kenkimo audiniams. Jums 
nereikia trinti drabužių, jei tik 
kalnierius ir rankoves, ir tai la
bai mažai.
Nesunaikink prie trinimo dra
bužiu savo jaunystės. Gauk pa
kelį RINSO šiandien jūsų gro- 
cerio ar departamento krautu
vėj. Lever Bros. Co., Cambridge, 
Mass.

SKALBIMO MAŠINŲ 
SAVININKAMS. Padaryk 

gražiai baltus drabužius su 
Rinso. Pridėdami.* Rinso 
soliticijų pirm skalbimo. 
Rezultatai puikus.

Neištrink savo jaunystės

arduoda laivakor
tes ant visu pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

Sa ■ S
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

Si ■ šr
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus. vėliausias aruiias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 

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

S ■ Si
’ 'Vienybės ’ ’ Ben- 
.ši'rus. Dividendai 
Ateityje bus di-

Pirkite 
drovės 
mokami. 
deJis pelnas.

Vienas seras $10, 
j- |

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
švkitc mums laiškus, 
ka laukit*- musų pinig 
kurso ir l.nygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN
VIENYBE PUBL.60

193 Grand St, w 
Brooklyn, N. y.

•)

t

nezir.au


Rūbų gamyba 
Lietuvoje.

Man teko plačiai išsikal
bėti su l.iet. Am. Kubų Iš
dirbinio Bendrovės direkto
rių ir advokatu K. Gugiu, 
kuris tik ką sugrįžo iš Lie
tuvos. Jis plačiai nupiešė 
Lietuvos ekonomine padėti 
ir sako: ”Visuose Lietuvos 
kampuose ir kampeliuose 
dygsta kooperatyvai ir Įvai
rios gamybos bendrovės, ku
rios imasi rūpintis pramo
nės reikalais."

f
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a, jeixu 
randasi 

1 dvieju 
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UNITED AMERICAN LINES
JOINT SERVICE WITH

HAMBURG 
AMERICAN

tuvių delegacija priėmė pas-l 
kutini Hvmanso projektą su 
pat a isy to m is vaisi y binės

kariuomenės rekru- 
ir kantonų klausi- 
Lenkų delegacija

kalbos, 
tavimo 
mais.
griežtai su tomis pataisomis 
nesutinka. Klausimą spren
džia Tautu Sąjungą.

L. I. B.

i

I

DYKAI. VISAI DYKAI!

Kožnas apiaikys didelės vertės ir 
dailų prezenta, kas tik prisius mums 
savo biznierių ir pažįstamų antrašus. 
Antrašai reikia parašyti aiškiai ir 
pažymėt, kas turi kokį biznį. (Pd40) 

J. Klarkauskas
P. O. Box 711, Chicago, Iii.

I)R. GATSOPOULOS
11 Associate Blog.. 

Loveli, Mass.
Tik ką sugrįžęs iš Paryžiaus, kur 

jis ėmė speciali kursą tuberkuiizui 
gydyt su Dr. Rous vaistais.

Karštis, kosulys ir 
tinėj prapuola į kelias

■ po antros sąvaitės 
stebėtinas pasitais

Dr. Gatsopoulos
lūs savo nuo

j r.ą, 2-4 ir
i das.

Kadangi daugelis Chica- 
gos lietuvių yra prisidėję 
prie Liet. Am. Rūbų Išdir- 
bimo Bendrovės su savo ka
pitalais, kaip ir aš pats, tai 
man buvo žingeidu patirt iš 
advokato Gugio apie šios 
lienJrovės Įgaliotinių veiki
mą Lietuvoje.

"Kaune yra puiki rubsiu- 
vykla," jis sako, "Įrengta 
pagal amerikonišką siste
mą; joje dirba keletas de- 
sėtku darbininkų. Namas, 
kuriame rubsiuvvstės dirb
tuvė ir eentralinė raštinė 
yra Įsteigta, yra puikiausis 
keturių augščių namas ant 
didžiosios Vilniaus gatvės. 
Centralinė bendrovės rašti
nė susideda iš trijų puikiai 
Įrengtų kambarių. Rubsiu- 
vykla susideda iš penkių de- 
partmentų; pirmam depart- 
mente yra atliekama pri-į 
mieravimai bei pritaikymai 
klijentams drapanų; ant
ram ir trečiam departmen- 
tuose stovi siuvamos maši
nos. kuriomis atlieka Įvai
rias siuvimo operacijas.

Ketvirtam departmente 
dirba kirpėjai ir sukrautos R.f.d. no 
Įvairios materijos; penk- ______
tam departamente yra at- FARMOS’ FARMOS’ 

Ant pardavimo lietuvių kolonijoj, 
'titano valstijoj. Pirkit iarinas, 

tąsyk nebijosite bedarbės ii sunkių 
laikų. Aš turiu Lfa-.unų .ereres, der
lingos žemės, su puikiais buiiinkais ir 

j sodais, prie ežerų ir upelių, 
didumo, kokio kas reikalauja, 
duodu pigiausia kaina, su rr-ai 

pigiau. Bendrove pasiuva mų. • 
eile drapanų (siutą) 300-4IM) k:te 
auksinu pigiau, nekaip pri
vačiai siuvėjai. Tas duoda' 
progos grįžtantiems Lietu- PARSIDUODA FARAL\ ’ 
vos^piliečiams iš Amerikos -Sk;. So

vietiniams miestelėnams, siniai medžiai, sienojai. 6 ruimų ak- 
1 meninė stuba. didelė barne. vežimu 

-. pašiūrė, vištininkai. kiauliniu 
puikiai pasiutu karvės, 75 vištos, vežimai, pas 

mašinerija, javai — už visk; 
82.600. Jnešt 81.600. (4

GEORGE PI.EPIS 
Pennsburg. Montgemerv Count

skausmas kru- 
sąvaites. Tuoj 

gydymo prasideda 
rmas.
priiminės pavien
io iki 12 vai. die- 

vakare, išskyrų:5 sei*€- 
(Pd39)

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA
Par<ipodu karmas nuo senų .

konų. Farma 240 akrų žen^s. 1 
; ų derlini-as dirbamos. likusio 
■ nykiu ir miškas, ln ruir.ių .-tub; 
' boj yra vanduo 
; barnės, vieta 
' kiaulininkai.
I mokykla. 20 m.
I jų metu veršiai 
mos padargai, 
vieta gyvenimu: 
38,000. Jnešt 81

i išmokė jimo su 
i čio. Aš žinau

ir telefonas. _ anie! 
komom.-,. \ istinir.kai. 
įsai arti bažnyčia ir 
■Ižiamų karvių, 9 dvie- 
, 3 arkliai, visek 
prie Vieškelio.

i. Kaina u 
.500. Kitus
5 procente
šio; apieiu.n.ej aaug 

formų, kurias jus galit nusipirkti pi
giai. nes aš čia gyvenu ■ metus. Klau 
skite informacijų lenkišna. arba ang- 
’iškai. Aš jums pranešiu, kaip pasiekt 
mano farma. Bukit 
agentu, kurie suki 
Jie apgaus jumis 
jiems už tą pačia 
ris lakstančius dolerių daugiau 

. pirksite nuo jų. Boonvilie 1 
j gražioj ir sveikoj vietoj, tarpe 
i didelių miestu Utica ir New 
’ Mano adresas:

B. 5VOJCIECHOU SKI
3, Oneida County. 

Boonviiie. N.

liekama rankinis užbaigimo 
darbas ir prosijimas. Rub- 
siuvykloj yra Įvairių siuvi
mo mašinų (kaip Ameriko
je), kuriomis yra atlieka
mas darbas daug greičiau ir 

Bendrovė pasiu
v>
.ii

u puikiais budink: 
visokio 
. Par
ka imo- 

ir duodu ant lengvų išmoKėji- 
N rėdami pirkti farma, atsišau- 
laiškais pas mane: (PJ.40)
Jos Stanks,’Farm Agency

K. 2, Branch, Mieh.
siuvėjai.

i 
l

Į L I E T U A Ą
Geras su.* isiekinaas su visomis Lie
tuvos vil tomis. įieras valgis ir už
tektinai jo duodama. Vijoki puran- 
kunia., d ilelė vieta ant deko. \ . 
šoki modinuški įrengimai, koki tik 
ifdli būt &&£ luiv’o.

VRedStarLine
Laivai išplaukia kas sąvaitę nuo

Picro 58-62 North Riv« , New Y .

1 Iš New Yorko 
Hamburgą 
k 3-ria klesa

Iš 
Ne« York

i
Antnęrpą

Švedijos 
Amerikos

rasazieriais Susisiek:nu?

United
Statės 
Lines

TARP N£W YORKO IR LIEPOJAUS
1 ■ ■' ; i s,rgų. Pasnzieriai perkeliami ant jūrių ir

Liepoją

S. s. STOCKIIOLM, Spalių 1 
S. S. DROTTNTNGHOLM Spalių 15.

Generalini Arentai dėl CE TRALINES ir RYTU EUROPOS
nokiu - germa.n lloyd bremėn.

Spalių 15
S’*** .

Spaiių 1 
Spalių 15 
Spalių 22 
->n 29

Rūgs. 22 
spalių 6

_ ... į Spaliu
Tikėtai tiesiog į Pilevą.

IN TEK N A TION A L MER-
( ANTILE MARINE CO..

120 laivu -— 1.300,000 tunų.
Boston office: 84 Statė Street.

arba pas vietinius agenti

Iš HAMBURGO i 
DANCIGĄ ir VARŠAVĄ

. laivais 
Spalių S

Spalių 22 
Lapkričio 12

Na u
VROPESA 
ORDINĄ 
OREI r A 
Uždaryti « kambariai moterims 
r šeimvnoms.
THE ROYAL MAIL

STEA.M P AUK ET CO. 
26 Broad'-vay, Ne» 1 urk.
\V. Washiag(on st.. Chicago 
arba pas vietos agentus.

iehmond 295

1-it. \S.

s
9

H

iki 19 r 
iki 3 du 
iki 8 vs
\NOV E

gai lauktos "KANKLĖS” 
pradeda kankliuoti, ši metą kėniu. 
.MIKAS PETRAUSKAS leidžiu ne
tik 
keturių 
peržiūrėtos 
niu išleista

o Kaip ti 
sąvaičių i

AS PETRAUSKAS leidz -i 
ių metų "kankles”, bet ir visų 

praeitų metų bus naujai 
ir viena knyga-sąsiųvi- 

Dabar jų kaina 3 dol., 
apleis spaudą (už trijų 

bus "KANKLIŲ” 
kaina 6 dol. Siųsk tuojau.- TRIS 
dol. šiuo antrašu:

MIKAS PETRAUSKAS
769 Brcajvvay. So. Boston. Mass.

N i M 1 š l'OS trečios klesos kainos
J H'VRI RGK SiM: 1 PILI KVA. KARAL1AUČH
i LIEPOJŲ 8120 IR DANCIGĄ . . $110

ir 85 karės taksų.

T; -ši. ik. ■. ka'.,bariuose y: :' tik po 2 ir 4 lovus. Švedijos viza 
:e>eik:;iii m. Kreipkitės prie vietos agentu. (?)

IŠ XE\V YORKO TIESI U į
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ

Laivai plaukia tiesiui į LIEPI >J į per Dancigą. Tiesus persimainy- 
uus uuu laivo ant laivo.
Hi DSOX Spalių 15, Gruodžio 3
Pi.LYCESA AlA'l'OlivA Spalių 22. Gruodžio 10 
POl'OMAC Spalių 5. Gruodžio 21 

Iš NEVY YORKO į CHERBOt FGĄ Iii BREMENA TIESIAI 
Grobais ir dideliais laivais, plaukiančiais po Amerikos vėliava:

GEORGE W A SU LYGTO N Spalių 4, Lapkričio 8 ir Gruodžio 
A.MrlKKA Lapkričiu 1. Lapkričio 29 ir Sausio 3

Kreinkitės prie atėnių

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street. Boston. Mass.

United American Lines 
Roosevelt Steamship Company 
Moore & McCormack Company 

Vedėjai ir Operuotųjų, dėl U. S. Shipping —

TIESI KELIONE I LIETUVA PER PILIAVA 
(Karaliaučio prieplauka)

Arba per LIBAVA-IlAMB t RG A-E1DKL NŪS 
šl. on’i linksma mums pranešti, kad me< pasidarbavom idant 
musu |'i sažieriai. () YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI J PILIAVA.

..viai. važiuojantį į Piliav?, aplenkia ler.Kų koridorį ir pri- 
<> turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia.

ri-šimas su Pihava 'ai yra šaka musų reguliariško susineši- 
su Hamburgu, Danziga ir Liepojum. o dėl Lietuvių tai trum- 
ir parankus kalias namon dasigauti.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
ESTONIA Spalių 5 S. S. LlTl’ANl \ Lapkričio 2
POLONIA Spalių 19 S. S. LATY1A Lapkričio 9

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

HAL1FAK. CANADA

DRAUGIJŲ
1 Yipl'ji'l 1 ’eliavų, Kukardų. visokių Ženklelių, Guzikučių. Ant- UIUVC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų. pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 

STRUPAS CO.. 90-92 Ferry St. Newark,*N. J

Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jnmi 
pinigus. TRUMPIAUSIAS SUSI

SIEKIMAS SU CENT
RĄ LINE EUROPA.

ir 
o taipgi ir kaimų jąunųpme 
nei, Įsigyti 
drapanų pagal vėliausio 
amerikoniško stiliaus, ko' 
iki šiol Lietuvoj nėra buvę.”

Dabar bendrovė pradėjo 
statvt tvinkini ir

’. . , T yos masinus; uuluiumuiusgaminimo stoti ant Juros parduo siu pi <riai. Priešą: 
upės, Tauragės mieste. Dar
bas atliekamas pagal vokie
čių inžinieriaus F. Schichau 
Elbig kontraktą.

Pagal padarytą kontrak
tą, tvinkinys bus pilnai už
baigtas štatui pradžioje 
lapkričio mėnesio. Tvinki
nys abelnai teiks 150 arklių 
pajėgos, turės dvi turbinas' 
ir dinamo mašiną, kuri ga
mins elektrą. Visas tvinki
nys bus padirbtas iš cemen-! 
to su atidaromais vartais; 
praleidimui medžių, ledų iri 
tt. Tas bendrovei kainuos 
apie du milionu auks. Tai 
bus pirmutinis toks tvinki
nys Lietuvos pramonės is
torijoj.

Bendrovė padarė sutartį 
su Tauragės miesto valdyba 
reikale teikimo elektros 
šviesos, kuris prasidės nuo 
lapkričio mėn. š. m. Audiny- 
čios fabrikas bus pradėtas; 
statyt taip greit, kaip tik 
tvinkinys ir elektros stoties 
darbas užsibaigs.

Tai yra pirmutinė Ameri
kos lietuvių bendrovė, kuri Į 
pradėjo gamybos darbą Lie-' 
tuvoje. G. J. S.

Pa.

80 AKRŲ FARMA PARSIDUODA. 
Geri budinkai, 15 galvijų, 2 arkliai, 

elektros ® kiaulės, 150 vištų ii visos reikali’;- 
?os mašinos; automobilis ir visi javai, 

ištiš pardavi- 
‘r.io: turini dviese ir norim atsiskirti.
Kreipkitės Das: ( Pil4<')

LEO MARKS
R. 2. Scottvi’le. Mich.

Lietuniška katatoga dykai
Jei manote atidarvti krautuve, pirmiaus 
atsišaukit į musu Bendrovę, gausite in
formacijas.

AVaterbury .Viaii Corporation
502 JVilson St \Vaterbury, (onn

b;s
i
S

Dr. L. J. Podderl
Iš Petrograde.

GYDO SLAPTAS VYRŲ I» 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

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

69 CH AMBER ST., BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

i

Ii

TAUTŲ SĄJUNGA 
SPRENDŽIA LIETUVIŲ- 

LENKŲ GINČĄ.
Washingtonas. — Gauto

mis 20 rugsėjo žiniomis, Lie-

♦ 
j 
i 
i 
i

t 
i 
t 
I

/Julius Rottenberg, Ine.
250 Hanover St.. Boston, Mass.

bagažo veža dy-

LINE
"MOUNT CARROL" Rūgs. 29

"BAYERN” Spalių 6
Ruimai su 2, 3. 4 ir 6 lovom šių 
visų garlaivių. Specialiai val
gomieji ruimai, rūkymui rui
mai.
vaikščiojimui 
patvarkymas 
sažieriants.

Specialiai 
Cuxhaven su 
tojum.

27-5 svarus 
kai iki rubežiui. Naujosios An
glijos Generalis Pasazierinis 
Agentas

sėdėjimui ruimai ir pasi- 
deniai. visas tas 
trečios klesti pa

traukimui laukia 
lietuvių perkalbs-

New ybr/c- 
'Hamburg Direct

PADAEA TIRŠTA. RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisi 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nusta-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visa: nauju žmogui Devynes iš dešimtes visu žmogaus iigu,t 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, vazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skflves, tulžiais, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, ski^? vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavitao. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadar.čiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms. pastiprin grobus teip. įj 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui J 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu. niera smir- 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomuiavfiną, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raude- 
nu"-o veidui ir žibamą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus —
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
s&va pretelems.MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už benkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliule, arba vieno^ienesi 
gydymo. Gaiėte pirkti seses benk u tos, arba šešius menesius gydymo uz penkius W5.O0) 
doleriui Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sujrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes Imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose 
aptiekose torais pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

FRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 21, 1018 So. Habash avė., Chicago, III.
GcrbianJeji: įdedu čionais S.................. ir meldžiu prisiųsti man.. . bonkut

Nuga-Tone.

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikrašti. Kaina metams $2.00;'"'.L So. Boston 506-W <

DAKTARAS
A.L. KAPOČIUS:

LIETUVYS DENTISTAS. { 
♦ 

BALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną, j

Nuo 2 iki 9 vak. i 
NEDĖLIOMIS: I 

’i iki 1 v. po pietų. {

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

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

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

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

Var<lo3 ir pavardė

numeris

Laivakortes Atpigo!
RUSAS D\KTAR\S

Prisiųskit man savo Free Dinner Sėt. Offer.

Vardas

Adresas

____ Valst,Miestas ...

NEW YORK, N. Y.HOME SL PPLY CO 110 NASSAU ST.,
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HOME SUPPLY C0.
Dept. 31)0. 110 Nassau St.
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MASS. 1VE GARAGE. IM.
J. MATHUS. TREAS.

PIRMUTINIS LIETUVIŲ 
GARAŽU US 

Parsamdome automobiliu 
uždengtus ir atvirus ant va 
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2X53 MASS. AVE„
NO. CAMBRIDGE. M \SS. 

Telephone: Canib. 2593.

N. GLEBO W
ĖJO MOKSLUS EUROPOS

UNIVERSITETUOSE 
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

IR KRAUJO LIGŲ.
884 M Ai N STREET

CAMBRIDGE. MASS.
Priėmimo valandos: nuo 1

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

tik nuo 1 iki 2 po pietų.
Kitas ofisas:

428 CENTRE STREET 
JAMAICA PLAIN. MASS.

Priėmimo valandos: nuo 9 iki
10 vai. ryte.

Telefonai:
Jamaica 3150
Cambridge 817R-J

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas ''Keleivio” name

251 Broadwav. tarpe C ir 1) 
SO. BOSTON

VAlstij*

Gražios Dovanos Šventėms Dykai!

/f IS

••■U., , •

Jus galit gaut dailų setą iš 31 indų ir daug kitų naudingų 
dovanų, kaip ve Rogers Sidabro Setu. Bransolietų, Laikro
dėlių, Fonografu, Laikrodžių. Kamerų, Valizų, Aluimnum 
Setų ir daug kitų puošnių ir naudingų premijų. Jokio mok
slo nereikia. Reikia tik,kelių miliutų atliekamo juru laiko 
kad laimėli šitas'Dideles Ventės Dovanas Dykai.

Mes atiduodam tūkstančius gražių dovanu. Mes norim 
duoti viena ir TAU. Gauk ją pirmutinis savo apielinkėj. 
Neiuak. Išpildyk šį kuponą ir prisiusk šiandien. Tuojaus.

KELIAUK Iš LIETUVOS IR I i 
LIETUVA VISADA PER GEOR-- 
GE J. BARTAŠIAUS AGENTŪRA,’ 
nes čionai parduodamos laivakortės 
netik iš New Yorko ir Bostono, bet 
ir iš visų kitų portą. Laivakortė iš 
New Yorko per didmarj iki Ank 
werpo, Rotterdamo, Bremeno ir 
Hamburgo tiktai šimtas ($100) do
lerių.

VISŲ LINIJŲ LAIVAIS iš Nevv Yorko iki Piliavos, Karaliaučiaus 
prieplaukos laivakortė tiktai $110. Iš New Yorko Baltic American 
Line kompanijos laivais iki Liepojaus-Libau tiktai $120.
PINIGUS IŠMAINOME IR SIUNČIAME J VISAS DALIS PA
SAULIO PAGAL DIENOS KURSO. Padarome paspirtus ir kito
kius dokumentus su Notaro ir Lietuvos atstovo patvirtinimais tei
singai, pigiai ir greitai. Užlaikome net du viešbučiu dėl laikino ke
leiviu apsigyvenimo ir turime savo automobilius delei greito ir pa
rankaus pasažierių .r jų bagažo išvažinėjimo. Reikalaukite musu pi
nigu kurso ir įvairių patarimu laiškais arba ypatiškai atsilankius, 
o suteiksime veltui po sekančiu antrašu: (52)

George J. Bartašius Immigrant Service Cor.
498 VVashington St., (Cor. Spring St.) New York, N. Y.

>
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Kas girdėt Lietuvoj.
Šiaulių apskrities antrosios jaut gauta- balsų abiejų po 

tarybos pirmas posėdis.
Jau iš vakaro, 18 rugpiu- 

čio, buvo rengiamasi prie 
ko tai nepaprasto, prakil
naus. Čia kuopa kairiųjų 
kalba, ten dešinieji keliose 
vietose posėdžiauja. Suvis 
kitaip, kaip susirenkant 
pirmai apskrities tarybai. 
Mat tuokart apie partijų 
kovą nebuvo nei kalbos; rū
pėjo darbas, bet dabar aiš
ku, kad verda partijinė ko
va. Dešinieji tariasi, kad i 
apskrities vaidybą nepraei
tų iš kairiųjų tarpo nei vie
nas. Dešiniems neberupi 
darbas ir jis griauti galima. 
Kairieji tariasi nepasiduoti. 
Buvo aišku, jog tarybos na
riai rengiasi prie nepapras
tu kvotimų, kuriuos ryt- 
dien reikės išlaikyt.

Kairioji pusė nors ir ma
žumoje susitaria bendrai 
veikti prieš krikščionis de
mokratus.

Posėdžio dienos rytą ap
link salę varoma smarki

KELEIVI*
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SIUNČIA IR MAINO PINIGUS. >
Markių kursas pigus, užsakymai išpildomi greitai ir teisingai, t 

Šitas bankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva per Direktiou der i 
Diskonto Geselschaft Kaune ir per I.itauisehe Bank fur Bandei und } 
Ind^strie, taip pat Kav įe. <

ų krautuvę is Norvvoouo
VVąsning- 
Lavvrence

lietuvius atsilankyti ; mano krautuvę,

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

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

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEPM1N
SPECIALISTA’S VENERIŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 V/ASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Aišku, kad valstiečiai no
rėtu vieną kart pasiliuosuot 
nuo to jungo, kuris kelintus 
metus slegia, bet išeitis ne
numatoma, nors pinigais 
daug geriau sutikiu visą tą 
pildyti. Rekvizicija žmoni
jai teikia daug netikslumo. 

(.Nurodoma buvo įntendan 
įtui netikslumas svarsty!’"^ 
tai’L utojų, vogimai ir it. 

' Intendantas negynė savo 
tarnautojų, bet jis sakės da 
negavęs nei ' ieno raštiško 
skundo, kur šis butų pada
ręs atatinkamus žingsnius 
negerumams pašalinti. Pa

ką dešinieji pasijuto kovą Į tarė visus atsitikimus raš
tiškai pranešti.

Apskrities viršininko įne- 
. sta klausimas kaslink milici- 
. jos būvio pagerinimo, nes 
. gaunamų 500 auks. algos 
s negali ištekti. Reikalauta 

prisiimt apmokėti sąskaitas 
už milicijantų pačių apmo
kamus butus, apie 40 tūks
tančių auks. Reikalavimas 
atmestas^ nurodant, kad tą 
turi aprūpinti apsaugos mi
nisterija: tik tas sąskaitas 
pripažino apmokėtinomis, 
kurios įstaigos yra privalo
mos t. y. kur reikia duot raš
tinei butą, kurą ir šviesą.

Buvo rodoma daug milici
jos prasižengimų, kaip jie 
save laiką karaliukais, prie 
kurių be kepurės nesą gali
ma iš tolo prieiti. Reikalau
ta, kad savivaldybės galėtų 
miliciją kontroliuoti. Apsk
rities viršininkas nurodė, 
jog geras žmogus už tokią 
algą negali tarnauti ir tar
nauja suvis maža dalis gerų 
žmonių, bet jei oficialiai 
būna kas pranešta, tai vi
suomet daromas tardymas 
ir prasižengusieji traukia
mi atsakomybėn. Kaslink 
kontrolės, tai tuokart valdy
bos galėtų kontroliuoti, kuo
met iš jų daugiau gautų ap
rūpinimo. Bet teisingi rei
kalavimai valsčių valdybų 
turi būti pildomi, jei tik jie 
atatinka savivaldybių Įsta
tymams. Dar pareikalauta 
viršininko, kad šiam rude
niui apmokėtų naujokų ėmi
mo komisijos raštininkams 
ir už popierių — 7.000 auks. 
Paaiškinus valdybos nariui, 
jog pas viršininką yra tam 
tikras mobilizacijos skyrius 
su apmokamais nuolatine 
alga raštininkais 
kurti nereikalinga, 
reikalavimas tapo atmestas. 

Pripažinta apskrities val
dybos ir viršininko užprote
stuotus rinkimus valdybų ir

lygiai; susukama traukti 
liesus. Ištraukia kun. Lat
vis: čia mat laimei gelbėjo 
šventumas.

Labai nemaloniu dalykų 
pastebėjau, kad ir tokie 
žmonės drįso agituot už ku
nigą, kurie prijaučia valst. 
sąjungai arba soe.-dem. Tai 
moraliai didelis sudribimas* 
ir mindžiojimas savo siekia
mų idėjų. Balsavimas buvo 
slaptas. Išrinkus pirminin-

REZERVO SYSTEMOS

? Boston National Bank
KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS { 

PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA. t

ji
||H I

Daktarai jums nurodo kad 
Sveikatai reikalingi švarus Dantys

Visi daktarai ir dantistai pataria savo pacien
tams sukramtyt valgį gerai, kad išvengti už
kietėjimo ir pilvo skaudėjimu.
Kad sukramtyt valgį gerai, jus turite turėt 
gerus dantis.
Turėt gerus dantis, jus turite užlaikyt juos 
švariai.
Turėk sau uš pareigą nuvalyt savo dantis 
su •’COLtiATE’S”, atgaivinantis danty 
valytojas.
”GERI DANTYS — GERA SVEIKATA.”
Vardas "Colgate’s" ant toiletinių dail tų gvarantuoja 
Teisumą. Grvnurn... ir Gerumą Rusies. Įsteigta 1806.

laimėję.
Užimdamas vietą kun. 

Latvis pasisakė esąs ”ne- 
partijinis žmogus” ir elgsę- 
sis bešaliai su ”Dievo pagel- 
ba.” Darbas eisiąs gerai, nes 
esąs prie tokio darbo pri
pratęs. Bet pirmininkau
jant tuoj pasirodė, kad jo
kio supratimo bei gabumo 
neturi. Nesugaudo kalbėju
sių minčių ir balsavimui 
statant klausimą, tik tega
lėjo pastatyti iš kelinto kar
to atstovams patiems infor
muojant. Man pripratus 

i savi- 
klausytis pirmi

ninko, kur aiškiausia mato
ma klausimų eiga, lyg ant 
delno ir puikus informavi
mas pagal įstatus, tai rodė
si, kad kun. Latvis gali pui
kiai pirmininkauti tik kai
mo bobelėm ir bažnyčioje, 
kur niekas nekalba prieš.

Tarybos pirm, pavad. iš 
rinkta Juozas šuša, Papilės 
valsčiaus (prijaučiantis kai
riesiem).

Po to daroma revizijos 
komisijos pranešimas. Pasi

usiu 
vbos

I TAUPYMO SKYRIUS
šitas bankas randasi po E. K. Ik ir tvirtas kaip Gibraltaro uola. 

Randas; šis Bankas tokioj miestu dašyje, kur jus papratę vaikščiot. 
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 nuoš. Mes Kviečiame jus ateit ir 
pasižiūrėt

BOSTON NATIONAL BANK
HANOVER IR BLACKSTONE STREETS

BOSTON. MASS.
agitacija tarpusavy ir paša- nuo pat susitvėrimo 

...... ..........— nervai [ valdybės ■-liniu žmonių: visų i____
labai Įtempti. Atmosfera 
sunki; oras pilnas degančių 
duju ir degtuką prikišus, 
tuoj kiltų gaisras. Sukinė
jasi tarpe žmonių kunigas 
ir seimo narys Jočys. Kuni
gas daugiau tyli ir tik pa
šnabždom kalba su pažįsta
mais, bet Jočys, tai buvo pa
siėmęs tikro misionieriaus 
rolę, kuris netaip agitavo 
už krikščionis demokratus, 
kiek gvrė ir aiškino katali
kų tikėjimą ir evangeliją. Į 
Prirodymių dar iš kažin- 
kur ištraukė faktą, kad ir' 
dabar Dievas darąs stebuk-i 
lūs, nes vienas airvs protes
tuodamas prieš anglų vai-, 
džios žiaurumą, išbuvęs gy-; 
vas per 75 dienas tik komų-! 
niją priimdamas, negėręs* 
ir nevalgęs. Jocvs ne tiek 
kalbėjo, kiek rankomis mos
tigavo, kain koks artistas. 
Matyt, jam labiau rūpėjo ti
kyba, kurios gal ir pats ne
supranta ir buvo noras, kad 
visi renkamieji žmonės bu
tų išrinkti geri katalikai.! 
kad ir nieko apie savivaldy
bes nesunrastų. Jis vepelia- _ _________
vo. kad tik katalikai tegalins sunku" 'ir"antra”kad iž 
valstybę privesti prie gero- pinigus negali apsau- 
—• i goti; pavyzdžiui bermonti-

Įrodo užvesta kuapuittausia 
i raštinės ir knygvfa<_ 
' tvarka. Išdėstant smulkiau 
i piniginę apyvartą, pasiro- 
i dė, jog valdyba esanti kelio- 
Įliką tūkstančių paskolinusi 
! Šiaulių Bendrovių Sąjungai. 
Pirmininkas pasiūlė išnešti 
valdybai papeikimą, norėda
mas prieš renkant pažemin
ti jos autoritetą, nes iždinėj 
trūksta lėšų, o valdyba šel
pianti privačias Įstaigas. 
Bet visų atkreipta domė, 
kad ir š. B. S-ga yra visuo- Į 
menės Įstaiga ir papeikimas ■ 
atmestas. Iš š. B. S-gos gali- Į 
ma reikale atsiimt, o iš iždi- Į 

lunku ir antra, kad iž-1
ir naują
Ir tas

vės. 1 .,-,2, „. . _L_2„. L____ 2
Apie 11 valandą ^susirin- .ninkams užpludus iš iždinės 

ko 48 tarybos nariai ir pa-Išplėšta apie 50 tūkstančiu 
siūlius apskrities valdybos i auks., g -^2^2^ ,„2^* --------- ..... ........
pirmininkui Švambariui ta- 50S nežuvo nei skatikas, nes vę baisų daugumos, posėdyj 
po posėdis atidarytas. Pri- p 
siejo pirmininkauti seniau
siam iš narių. Pirmiausia 
vieno vaidybos nario buvo 
pasiūlyta išrinkti mandatų 
komisiją patikrinimui ats
tovų, nes iš dviejų valsčių 
pasirodė, sulyg skaičiaus 
gyventoju atsiųsta daugiau 
atstovų. Taryba i nieką ne
atsižvelgdama, tą klausimą 
atidėjo ant galo, kur juridi
niai žiūrint visi rinkimai ga
li būti neteisėti. Kaip že
miau matysim, rinkimai ėjo 
sunkiai: balsai ar lygiai pa
sidalindavo arba vienu tik 
daugiau, o čion tai yra dide
lė svarba ir vienas asmuo 
neteisėtai išrinktas, nusve
ria trijų metų likimą apsk
rities valdybos.

Pirmininkaująs seniukas 
kviečia rinkti tarybos pir
mininką. Salėje pakyla vie
no į kitą tylus šnairumas. 
Krikščionys demokratai ne
nori prileisti, kad butų ren
kamas pašalinis žmogus (ne 
tarybos narys), nes įstatuo
se nepasakyta, jog reikia 
rinkti iš savo tarno. Labiau
sia spyrėsi kun. Latvis, ku
ris buvo statomas kandida
tu; mat norėjo išvengti sau 
konkurento. Piršosi kiek be
galėdamas, bet buvo priim
ta rinkti ir pašalini asmenį. 
Pastatyta nuo kairiųjų 1- 
mos tarybos pirmininkas 
Bugailiškis (juristas) ir 
nuo dešiniųjų kun. Latvis 
(Žagarės miesto). Balsuo-

i

o iš apskrities valdy- apsk. tar. narių, kurie nega- 
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iš anksįo buvo paslėpta vi- dalyvaujančių narių jau ei- 
sas iždas. na pareigas, —padaryti per-

Pasiuloma duoti padėką rinkimus. Atmesta keletas 
bugalteriui ‘pavyzdingai su* paduotų skundų ant valsčių 
tvarkiusiam pinigini savj- valdybų už neteisėtą apdėji- 
valdybos stovi, kas ir pada- mą bausmėmis (daugiau 
ryta rankų plojimu. Vienam dvarininkų) kaslink kelių 
iš atstovu atsiliepus, kad į taisymo, rekvizicijų ir pa- 
psdėka prigulėjo ne vien pi
niginio skyriaus vedėjui, 
bet visai valdybai, per ku
rios tik pastangas tas Įvy
kinta. Atiduota padėka ir 
valdybai.

Į apskrities valdybą iš
rinkta buvęs valdybos pir
mininkas Švambarys (pri
jaučiantis valst. sąj.) ir tai 
tik per dideli pasistengimą, 
vieno balso daugumos; na
riais gi buvęs valdybos na
rys Lemežvs (bepart., pri
jaučiantis soc.-dem.) ir visai 
nežinomas ūkininkas, nie
kur neatsižymėjęs Kugevi- 
čius, lyg papirktų joniškie
čių peršamas (pakraipa ne
žinoma, bet fizionomija kr.- 
dem,).

Valdybai algos palikta lig 
naujų metų po senovei.

Iš nepaprastųjų klausimų
—buvo klausimas rekvizici* narna sparčiai demokratiz- 
jų. Nei vieno atstovo neatsi- mo linkui.
rado, kad nebūtų nusiskun- ar kairės galima sakyti yra 
dęs nederliumi i 
gamtos priežastimis sunai
kinus javų auglių. Išrinkus 
komisiją, maž-daug permai- jauti išlaikęs nepaprastus 
nyta tarp valsčių paskirsty- kvotimus ir kažin ar džiau
nąs rekvizicijų, kas tarybos gias dešinieji, nors jie ir lai- 
ir priimta, nes atmesti ne- mėjo. 
galima.

rek'rizicijų ir pa
naikinta keletas valsčių su
lyg Įst. neleistinų nutarimų • 
atmainyta ir apskr. tarybos 
keli nutarimai, kur pasiro
dė, jog ne jos kompetencija 
buvo tas daryti.

Dienos klausimai buvo 
svarstomi bešaliai, vaduo- 
janties gyvenimo dėsniais, 
šiaip ar taip, bet 2-roji ta
ryba išrodo daugiau susi
pratusi prie visuomenės 
darbo; nematoma nei vieno 
tokio, kuris kokias nesąmo
nes skelbtų, kaip pavyzdžiui 
1-mojoj taryboj. Šiaip iš žy
mesnių žmonių vos keli te- 
įeina; kiti visi paprasti kai
mo žmonės, po truputį apsi- 
tašę.

Pirmojoje taryboje nie
kas neparodė savo spalvos; 
antrojoj taryboj spalva aiš
kėja ir matoma, kad jau ei-

Kaslink dešinės

bei kitomis Į lygsvara; gali vieni ir kiti 
simis sunąi- j laimėti.

Išėjęs iš pirmo posėdžio

A. Gedaminas.
Apskr. tarybos narys.

*

Tel. S. B. 2488.

Dr. J. C, Landžius Seymour i
LIETUVYS ;

Gydytojas ir Chirurgas. į 
506 Broadway & G st. | 

SO. BOSTON MASS. J

VARINIAI KATILAI.
COPPER CANS

Padaryti iš sunkaus raliuoto v; 
•su už šriu'ouojamoin keeuraitėm. 
aiausi katilai ant rinkos, Užsakymus 
per laiškus išpildome gi eitai. Išsiun- 
.iame mediniuose baksuese. Cirkulic- 
rius dykai. Jei nepatiks, sugrąžinsim 
pinigus. Hydrometras 81.50. Varinė.- 
sriubelės ’-ą colio po 20c. uz pėdą; -į 
colio po 25c.: ’.-į colio po 35c.;-žj colio 
po 60c.: 1 colio po 95c. (ilgis iki 30
pėdų). Sujungimai + colio 35c.; -/-s c. 
50c.; % col. 75c.; % colio 81.00; 1 coi. 
SI.50.

Boston Metai Spring VVorks
36 Broad st. Dept. B 16, Boston. Mass.

Dykai!
Kiekvienam prisiusime 4 fotogra

fijas gražiausių merginų, taipgi ka
talogą geriausiai padarytų laikro
džių, fonografų ir kitokių daiktų. 
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias s ta n’ 
pas dėl persiuntimo.

PRACTICAL SALES 
COMPANY

1219 NORTH IRVING AVĖ., « 
DEPT. K. CHICAGO, ILL.
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IŠRADĖJAI! t
. Prisiųskite man savo braizi- J 
nius išradimo išegzaminavimui.V 
Reikalaukite išradimų knygu-^% 
tės "Patarimai Išradėjams," J 
kuri duodama dykai. *j*

Rašykite lietuviškai savo ad-*^* 
vokatui.

MARTIN LABINER *
Reg. Patent Attv. *♦*

~ A

Pamėginkite naujo—

RuffJ
Su užregistruotu v&isbaženkliaSuv. Valst. 

Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaistezidėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

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

patiks kad 
ir gačniau- 
siai ypatai.

♦
Aptiekoee 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog ii 
laban- 
torijos.
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Pranešimas Lawrence o ir NorwGod o Lietuviams
šiuomi pranešu, kad aš parkeliu savo laikrod

į Lawrence. Pirmiau buvo antrašas So. .Noivood Jeweler, 1 loo 
ton st., Norwoo<l, Mass. Dabar bus J.Fašakarnįs Jeweler, 121 V- 
st., Lavvrence, Mass.

Kviečiu I.awrence ir ąpielinkės
kur gausite gerą ir teisingą patarnavimą.

Užlaikau laikrodžius, laikrodėlius, žiedus ir visokius naujausios mados 
auksinius ir paauksuotus papuošalus.

Taipgi sutaisau laikrodėlius, žiedus ir visokius tos rūšies daiktus sa
vo darbą gvarantuoju.

Su pagarba
JI OZAS i’AšAKAKNIS.

KEIKAI
Padaro Namus 
Maloniais Namais

PARSIDUODA VISUOSE
GERUOSEGROSER1UOSE

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOBIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESU AT

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

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

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

t 1C<) Salėm st., kur rasite visokių naminių 
visokių ligi:, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, 
reumatizmo, 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų, 
tingų ligų ir geriausius patarimus 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai. 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite

100 SALĖM STREET.

kainoms, tai visada ateikite 
vaistų, šaknų nuo 
nuo užsisėdėjusio 

nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždėjimo 
Taipgi turime nuo visokių slap- 

suteikiame, nuo patrūkimo 
ir įvairių šaknų ir žolių, 

pašaukiame geriausius 
norite gaut gerus 

i APTIEKĄ po numeriu

BOSTON, MASS.

(Pd-10) 
t

EXTRA! NDPIGINIMAS!

DIDŽIAUSIA LIETUVIU

I

Bntiiiai 
reikalau
kite 
Kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad bntij 
iykaro 
rais- 
hužeaklis.

Jeigu ji:s norit gaut gerus 
tus ir pienai, nelaukit nei mi 
bet užsisakykit tuojaus, šiandien, nes i L 
tokio nupiginimo jus niekuomet dau-lu 

■ ■ • t ....... '4
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| giau nesulauksit. Labai geras ir stip- jįį
| rus gelžkelio laikr.idelis. su setu ak-'*
1 menėlią, gražiuose nikelio viršeliuo- iIioi

į

| se, laiką rodo teisingai ir laikys 
Į jums per daugelį metų. Imituotas 
I budnikas, kuriame yra bankas pini- 
! gams ir 22 kalibro revolveris. Visi 
I šitie 3 puikus daiktai parsiduoda tik- 
I tai kartu ir mes juos parduodame 
labai pigiai, tik už 84.95. Užtikrinam, 

r kad busit užganėdinti arba pinigus 
, sugrąžinsime. Prisiųskit tik 20 centų 
stampomis, o likusius užmokėsite, 
kai atlaikysite daiktus ju-ų namuo
se. Adresuok ite: (39)

Į PRACTICAL SALES COMPANY 

1219 North Ii.iag Avė., Dept. 207. 
Chicago. III.

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

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

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. 
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką 
Lietuviška Trejanka, pakelis ...........
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų . 
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo .... 
Perf urnai ...................................................
Muilai ... -.................................................

iC i
<• i muilai ............................................................................................... ow., tvc, įvv. ! J

Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisitinčiame pareikalavus. <!
VAISTUOS” KU

r
II
I

..........................  $1.50. 
............................. 50c. 
............................. $1.25. 
.............................. 50c.
$5., $4.. $3.. $2., $1 

5Oc., 2.5c., 15c.. 10c.

Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendroves ” 
ir užlaikome visus jų preparatus.

Klausiant ko nors, pridėkite paštos ženklelį atsakymui.

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADWAY, Kampas E st.. SO. BOSTON, MASS.
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Vietinės Žinios
Forničiuoti Ruimai.

___ ___ ______ __ ___ ______ ______ Lietuvių namuose su šilu 
klose pamokos būna panedė- dėldieni Bostone ir So. Bos- ma ir^kitais parankuniais. 
lių, utarninkų ir ketvergų tone buvo areštuota 260 gir-

Vakarinės mokyklos.
Viešose vakarinėse moky-

Areštavo 260 girtuoklių. 
Per pereitą subatą ir ne-

Aštrus įstatymas prieš gin
klu pardavinėjimą.

Massachusetts iegislatu- 
rai likos paduotas reikalavi
mas, kad butų išleistas toks 
įstatymas, kuris smarkiai 
draustų pardavinėjimą gin
klų tokiems žmonėms, kurie 
neturi ant to leidimo. Rei
kalaujama, kad už pardavi
mo šaujamo ginklo tokiam 
žmogui, kuris neturi leidi
mo. krautuvninkas butų 
baudžiamas metais kalėjimo 
arba $500.

11Ų, UlcliniIlKu H rtvlNvlįsŲ vVlAC UUVV dlvoluvld •VV £11 •
‘vakarais, nuo 7:30 iki 9:30. tu žmonių. Išrodo, kad visas 

i1 Ir •-> ■'t i nfAii’im zvl.r i VYT lfJCt OO YYO OI (Yil Vii * I' •) 1 l'izl f-

Paėmė 6,000 konku alau*.
Policija gavo žinių perei

tos subatos naktį, kad į vie
na garažą ant Hawkins st. 
atėjo du trokai iš Spring- 
fieldo su tikru alum. Polici
ja nuvyko į nurodytą gara
žą ir pasirodė, kad ištikto 
tenai yra atvežta 230 "kei- 
sų” 5 nuoš. alaus, Kuris buvo 
supiltas i 6,000 bonkų. Poli
cija alų konfiskavo ir vežė
jus areštavo. Taigi pasiro
do, kad alus slapta yra da
romas. tik saliunuose jo ne
parduoda. Jį geria koteliuo
se žmonės, kurie turi daug 
pinigu. Tečiau* jų niekas 
neareštuoja.

Tais vakarai ateiviai moki
nami anglų kalbos, skaity- 

’ mo ir rašymo. Už pamokas 
mokėti nereikia. Mokytojas 
ir vieta miestas duoda dova
nai. Šitos pamokos yra ski
riamos daugiausia suaugu
siems, todėl į jas gali lanky
lis ir usuoti vyrai.

So. Bostone tokios pamo
kos būna Bigelovv Mokyk
loj, ties Lietuvių Sale.

Brightone kertėj Camb
ridge ir Warren gatvių.

Roxburyje Comins School 
i kertėj Terrace ir Tremont 
| gatvių.

Hyde Parke kertėj Har- 
I vard avė. ir Everett st.

miestas pasigėrė. Tai bent 
"blaivybė!”

Sugrąžinta senasis laikas.
Pereitos nedėlios naktį 

taip vadinamas "šviesos tau
pymas” Bostone ir visoj 
Massachusetts valstijoj jau 
pasibaigė ir visi laikrodžiai 
atsukta viena valanda atgal.

P-lė Puišiutė prileista prie 
Baro.

Pereitą sąvaitę p-lė Zuza
na Puišiutė jau tapo prileis
ta prie Baro, tai yra, jai 
pripažinta advokato teisės 
ir duota leidimas vesti teis
muose bylas.

565 E. Sixth st., So. Bosto
ne. ’ (Pd41)

REIKALINGI 
DARBININKAI.

Atlaso Rūbų B-vė jieško 
darbininkų arba vedėjų sa
vo skyrių krautuvėse. Rei
kalinga piniginė kaucija. 
Norintįs išsilavinti biznyje 
ir padalyti gerą gyvenimą, 
kreinkitės i B-vės ofisą:

Atlas Clothing Corp.
343 Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

PETRAS VALDKONIS i

I

> t t 
i

Dr.A.Christian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chroniškų ir abelnų ligų, lan
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų.
ligoninė ir didisis ofisas:
401 MARLBOROUGH ST,

BOSTON, MASS.

Jo

Svarbi Žinia!
šifkortės per vandenį iš New Yorko 

HAMBURGĄ ..
J ROTTERDAMĄ
J ANTMERPĄ . ..
I PILAVĄ ...........
Į LIEPOJŲ ........

I $100
$100 
$100 
$110
$120

Išėjo nusiskandinti.
Tūla F. Di Visano, 21 me

tų amžiaus moteris ir dvie
jų vaikų motina, gyvenusi 
East Cambridge’uje, paliko 
pereitą sąvaitę namus ir iki 
šiol da nesugrįžo. Išėjus n 
parašė savo motinai šitokį 
laišką: ”Nejieškokit manęs. 
Aš einu nusiskandinti.”

Aukos socialdemokratams.
Juozo Vinciuno krautuvėj 

J 2 rugsėjo S. Jakavičiutė 
parinko Lietuvos socialde
mokratams aukų ir surinko 
$11.35. Aukavo šie draugai' 

$2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
.50
.50 
.50 
.25 
.50

Z.*Zdanausįas
S. Jakavičiutė
A. Bieliauskas 
J. Vinciunas
B. Vinciunas 
J. Krilavičius
T. Majauskas 
J. Vitkauskas 
B. Mockaitė
O. Bukauskienė 
E. Matukas
P. Plųška
W. Romaneckis

Viso
Pinigai perduoti 

Socialdemokratų 
Fondo iždininkui 
chelsonui.

$11.25 
Lietuvos 
Šelpimo 

d. S. Mi-!

J. Vinciunas.
Šiuomi liudiju, kad pini

gus. $11.25, priėmiau ir Fon
do vardu tariu aukavusiems • T_______ _ Y*

Bostone vėl sustreikavo tin
kuotojai (plasteriuotojai), 
reikalaudami 40 valandų' draugams ačiū., 
darbo sąvaitei. ‘ S. Michelsonas.

Charlestown 5c 
Savings Bank 

Inkorporuota 1854.
2 THOMPSON SUVARĖ 
CHARLESTOtVN, MASS.

Depozitus priima ir per pastą. 
V alandos: Nuo 9-2. Subatomis 
nuo 9-12. Seredomis nuo 3-5 no 
pietų. Panedėlių vakarais nuo 

6:30 iki 8:30 tik padėjimui.

Essex Savings 
Bank

Bankas su Skambančiu Laikrodžiu
296 ESSEX STREET.
LAWRENCE, MASS.

Depozitą: priimami nuo $1 iki $1900
Jungtiniai padėliai nuo $2 ik; $2900

Taupymo kliubai nedėliniams 
taupyto jams.

Chelsea Savings 
Bank

Broadvvay, Cor. Congress Avė.
CHELSEA, MASS.

Užtikrinimas ir surplus apsaugai 
musų depozitorių virš dviejų mi
lionų.
Nuošimtis mokamas nuo 15 d. 
kiekvieno mėnesio. Valandos: 9—2 
Subatomis 9—1 ir 1—8 vakare.

Merrimack River 
Savings Bank 
228 CENTRĄ L STREET 

LOWELL, MASS.

Penkiasdešimts metų tarnauja . . 
savo depozitoriams.

Visus širdingai kviečia.
Musų depozitoriai yra musų drau
gais. Leiskit mums pagelbėt jums.

Cambridgeport 
Savings Bank 
689 Massachusetts Avė. 
Centrai Sq., Cambridge.

Valandos: 8.30 iki 2. Subatomis 
8:30 iki 12 iro iki* vakare tik 
padėjimui.
Nuošimčiai skaitosi nuo 10 dienos 
kiekvieno mėnesio. Sl.Oų atidaro 

taupymą.
"Bankas gero patarnavimo.”

Paėmė Šinikevičiaus bra
vorą.

East Bostono policija už
klupo pereita sąvaitę Ado
mą Šimkevičių varant deg
tinę ir rado 8 bačkas už 
raugtos brogos. Viskas buvo 
konfiskuota ir Šimkevičius 
nubaustas $100. Jis apelia
vo.

Aną nedėldienį iš So. Bos
tono uosto išplaukė Lietu
von apie 300 lietuvių, beveik 
visi per Baltic Statės Finan
ce Co.

PUIKUS NAMAI.
3 šeimynų, 15 kambarių, sa į 

vaniomis, šiluma ir piazais City' 
Point ir kitas 3 šeimynų, 17 Į 
kambarių su visomis vigadomis, > 
su šiluma ir iš pryšakio ir užpa
kalio piazai. ir 2 automobilių ga- 
radžius. Abu namai turi butii 
parduoti iki 1 Lapkričio (Oct.)/ 
Kaina ir išlygos prieinamos. (40 i

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius,

361 W. Broadvvay, So. Boston. 
Tel. So. Boston 605. J

Tik vienas lietuvis.
Auksorius ir Laikrodininkas

Per 12 metų So. Bostone par- 
Inodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa
kymus priimu pei paštą ir iš
pildau teisingai ir greitai. ( ? )

P. VALUK0.N1S
SO. BOSTON, MASS.

375 BROADVVAY’
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Severcs Gyduoles, užlaiko^ 
šeimynos sveikatą.

Nervoutos, 
Sunaikintos 
Moterės

kertančios nuo ekausmo nujaroi, 
strėnose, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei 
netvarką gamtiškos priedermęs, 
gal aplankyti pagelbą per vartojimo

Severa’s 
Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra 
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne- 
reguiariškumų, kuremis moterys 
kenčia. Gaukite pas sava Aptaa- 
konaus šianden.

Prekė $ 1.25.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAP1DS, IOWA

TT

Ia

LAIVAS IŠEINA 4 SPALIŲ-Oct.
Važiuoja kitas didelis būrys Lietuviu.

Jei norit keliaut sykiu, tai kreipkitės j

Baltic Statės Finance Corp.
357 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.
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Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL ST. 

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322

LIETUVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADVVAY 

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

St.

I
I
Ia
I
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A.merican Ooal Oompany
376 Albany St., Boston, Mass.

Orderiuokit anglis dabar!
Geriausios angljs ant Marketo. Žemos kainos, greitas pristatymas.

Svarios Anglys.
I telefono arba laiškų orderiu s atkreipiame greitą atydą.

P. G. COBLENZER, Treas. A. H. RADLO, Pres. 
Tel. Beach 5297

Tel. Haymarket 4154
Gvvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 C ANA L ST.. BOSTON. 
Room 215 ir 216.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadvvay, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofise^ 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.

J. L. PAŠAKARNIS O. D. i

AKIŲ SPECIALISTAS
Vienintelis lietuvis Optometri- 

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

Ofisas ir gyvenimas
377a BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS.
i

East Cambridge 
Savings Bank
292 CAMBRIDGE ST., 

E. CAMBRIDGE, MASS.Doleris padėtas j Banką nemiega
Jis visados dirba Jūsų naudai

Įdėkit vienos dienos algą, kad dirbtą kas savaite
Turėk savo užduotimi įdėt kas sąvaitė šiek-tfek pini
gų } Savitarpinius Taupymo Bankus. Tas pastatys 
tave ant kelio prie prasi gyvenimo.
Pirmose savo suaugimo ir jaunystės dienose padėk 
fundamentą ateičiai. Vienas iš seniausių pamokini
mų. kuris stovi prieš mumis, sako: ”Kuomet turi už
tektinai, dėk ir dėk dėl juodos dienos.”
DABAR laikas pradėt, šiandien, nervtoj.
$10 tavo kišeniuj šiandien gal bus, o gal nebus rytoj. 
$10 banke šiandien bus $10 ir rytoj su nuošimčiu.

ATNEŠK .JUOS I BANKĄ ŠIANDIEN.
■TAUPYK KĄ GALI IR KUOMET GALI.”

TAUPYK dėl lietingos dienos.
TAUPYK dėl savo namelio, kurį tu nori įsigyti.
TAUPYK augštesniam mokslui savo sunaus.
TAUPYK muzikaliam mokslui savo dukters.
TAUPYK partraukimui savo senų tėvukų iš užjūrio.
TAUPYK užganėdinimui savęs.
TAUPYK dėl tų dienų, kuomet negalėsi dirbti ir be-

NORTH END
Savings Bank

57 COURT ST.. SCOLLAY SQ.
BOSTON, MASS.

Greitas, prielankus patarnavimas.

Pinigai neša procentą su 1-ma 
diena kiekvieno mėnesio.

Atvira kasdien nuo 9 iki 2 po piet.

r.

silsėdamas džiaugsies savo jaunų dienų darbo vaisiu. 
TAUPYK vienos dienos algą kas sąvaitė. Nepaisyk 
nieko, tik taupyk ir sudėk savo taupymus į saugią 
vietą.

SAVITARPINIAI TAUPYMO BANKAI YRA 
STIPRUS IR SAUGUS.

Tai yra stipriausios finansinės įstaigos visoj šaly.
Valstijos tiesos kontroliuoja vyriausybe SAVITAR
PINIŲ TAUPYMO BANKŲ".

VISAS UŽDARBIS išmokamas depozitoriams arba 
pridedamas prie kapitalo, kad užtikrint jo saugumą.

SAVITARPINIAI TAUPYMO BANKAI negali var
toti sudėtų depozitorių pinigų kitokiems tikslams, 
kaip tik tiems, kurie nurodyti valstijos tiesose.

NĖRA GERESNĖS VIETOS .JŪSŲ PINIGAMS, 
KAIP SAVITARPINIAI TAUPYMO BANKAI.

Pradėk šia savaitę, šie visi Bankai vra SAVITAR
PINIAI TAUPYMO BANKAI. Jie laukia jums pa
tarnauti ir maloniai priims jūsų taupymą.

Taupymo Banka per šešiasde
šimt s-šešis metus.

Valandos nuo 9 iki 2 dieną. 
Utarninkais nuo 6—8 vakare tik
tai padėjimui pinigų.

Wildey Savings 
Bank

52 BOYLSTON STREET 
BOSTON, MASS.
Inkorporuota 1892 m. 

SAVITARPINIS TAUPYMO 
BANKAS

Nuošimtis prasideda su 15 die
na kiekvieno mėnesio.

"Gudrios bitės tanpina medų. Gud
rus tėvai taupina pinigus.’'

HOME S A VINGS
BANK

75 TREMONT STREET 
BOSTON, MASS. 

Inkorporuota 1869 m.
Valandos: kasdien nuo & iki 2; 

Subatomis nuo 4 iki 7 tik padėjimui

SOMERVILLE 
Savings Bank 

UNION SQUARE, 
SOMERVILLE. MASS.

Inkorporuota 1S65.
Priskaitomas procentas ant depo
zitų nuo 1 d. kiekvieno mėnesio.
Nauji depositoriai kviečiami.
Depozitai priimami per paštą.

36 metai reguliaris dividendas.
Valandos nuo 9-1, panedėlių 

vakarais nuo 7-9.

LYNU INSTITDTION 
FOR SAVINGS

25 ENCHANGE STREET 
LYNN, MASS.

"Ženklas Skambančio Laikrodžio.” 
95 metus biznyje.

Lynno Didžiausias Bankas.

GROVE HALL 
Savings Bank 
648 WARREN STREET, 

ROXBURY, MASS.

''Saugumas Taupymams." .
Valandos: nuo 9 iki 3. Subatomis 
nuo 9 iki 1. Panedėliais ir subato
mis vakarais tik padėjimui nuo 

7 iki 9.

Malden Savings 
Bank

MALDEN SQUARE,
MALDEN, MASS.

”Priima ir saugiai užlaiko su
taupytus žmonių pinigus.”

Tai tokiam reikalui toji Banka 
uždėta ir to prisilaiko iki po šiai 
dienai.

Arlington S c. 
Savings Bank

Kamp. MASS AVĖ. ir
PLEASANT ST.,

ARLINGTON, MASS.

FRANKLIN
S A VINGS BANK

6 PARK SQUARE
BOSTON, MASS.

Arlingtono {staiga nuo 1800.'
Depozitai neša procentu nuo 

1-mos kiekvieno mėnesio.

Savitarpinio Taupymo Banka 
gyvuojantį daugiau 60 metų. 
Nuošimtis už padėtus pinigus 

priskaitoma kas mėnesį. X


