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Tveriasi Keturių Vals 
tybių Santarvė.

JI PAVADUOSIANTI 
ANGLO-JAPONV SĄ

JUNGĄ.

Prie naujojo pakto prigu
lėsianti ir Amerika.

Nusiginklavimo konfe
rencijoj VVashingtone kilo 
sumanymas įkurti keturių 
stipriausių militarinių vals
tybių santarvę, šita santar
vė susidėsianti 
Amerikos, Francuzijos 
Japonijos. šitas suma
nymas konferencijai da 
n e p a d u o t a s, bet vei
kiausia jis ir nebus jai pa
duotas, nes jis liečia ne vi
sas valstybes konferencijoj 
atstovaujamas, o tik stip
riausias militarizmo žvilgs
niu. Todėl tokios santarvės 
pienai turi būt slapti.

Šita santarvė buvo suma
nyta matomai dėlto, kad 
prašalinus Amerikos nepa
sitikėjimą anglais ir japo
nais, kurie turėjo sudarę 
savo sąjungą. Ištikus karei 
Amerikos su Anglija arba 
su Japonija, Suvienytos Val
stijos tuomet galėtų būt už
pultos iš abiejų pusių—Ang
lijos nuo Atlantiko, o Japo
nijos nuo Pacifiko. Taigi, 
kad prašalinus Amerikai ši
tą pavojų, matyt ir buvo su
manyta anglo-japonų sąjun
gą panaikinti, o jos vieton 
sutverti naują, kurion įeitų 
ir Amerika.

Taigi, vietoj nusiginklavi
mo, pradeda organizuotis 
galingos militarinės jėgos. 
Tas reiškia naują pasauliui 
pavojų, nes prieš vieną to
kią santarvę turės tvertis 
kita, ir jei tuomet kils karė, 
tai ant syk jon bus įtrauk
tas visas pasaulis.

Washingtonan atvyko 
Rusų Delegacija.

Naujas smūgis M0NTplėšikąUeMe

darbininkams. Pietų laiku šį panedėli į 
--------- ant Montello gatvės, Monte- 

buvo didelis sujudi-

STREIKAS SKERDYK- 
, LOSE.

Šį panedėli sustreikavo 
visų skerdyklų darbininkai 
vakarinėse valstijose, pro
testuodami prieš nukapoji- 
mą algų. Unijų vadai sako, 

, kad streikas apima 45,000 
organizuotų darbininkų ir 

, paliečia keliasdešimts tūks
tančių neorganizuotų. Dau
giausia streikuoja Chicago- 
je, kur randasi didžiausios 
skerdyklos, lietuviams ge
riau žinomos kaipo „stock- 
y ardai.” Tuose „stockyar- 
duose” ir lietuvių labai daug 
dirba.

Kiek darbininkų iš viso 
šis streikas paliečia, sunku 
pasakyti, bet jų skaičius la
bai didelis. Kaip sakėm, apie 
45.000 darbininkų priguli 
(prie įvairių unijų, b kompa
nijos tvirtina, kad organi- 

' 1 darbininkai mėsos 
pramonėj nesudaro daugiau, 
kaip 5 nuošimčius. Jei tai 

KYNŲ DELEGACIJA RE- tiesa, tai reikštu, kad išviso 
ZIGNAVO Iš AVASHING- skerdyklose dirba apie 900,- 
TONO KONFERENCIJOS. 000 darbininkų.

Dr. Tyau, Kynų delegaci- Kiek išėjo į streiką, taipgi 
jos sekretorius nusiginkla- negalima tikrai žinoti. Uni- 
vimo konferencijoj, mušė šį jos vadai sako, kad panedė- 
panedėlį telegramą savo lio nią išėjo streikuoti visi 
valdžiai, kad jis rezignuo- unijistai, tai yra 45,000 

Bet kompanijos 
kad streikas nevi- 

sur radęs pritarimo. Chica- 
goje iš 12,000 darbininkų, 
kurie dirba penkių stam- 

sker- 
, streikan išėję v IK ’ 

anie 1,000. Denvero mieste, 
Coloradoj, išėję visi strei
kan ir skerdyklos užsidarė. 
St. Paul mieste vieni strei
kuoja, kiti eina dirbti, todėl 
(tarp streikuojančių ir 
streiklaužių tenai iš pirmos 
dienos jau buvę smarkių su
sirėmimų.

Chicagoje kol kas esą ra
mu.

ANGLIJOS VALDŽIA SU
SITAIKĖ SU AIRIAIS.
Telegramos iš Londono 

sako, kad Anglijos ministe' 
rių kabinetas jau susitaikė 
su Airijos Sinn Bernais, ku
rie reikalavo pilnos nepri
klausomybės Airijai. Susi
taikymo sąlygos bus pa
skelbtos šią seredą. Pasku
tinis posėdis Anglijos minis- 

su Airijos atstovaisiš Anglijos, terių
ir buvo Anglijos premj. Lloyd

George namuose. Jis prasi
dėjo H valandą šio panedė- 
lio vakarą, o pasibaigė 2 vai. 
sekantį rytą.

Taikos sutartis bus pa
duota Anglijos ir Airijos zu^i 
parliamęntams užgirti.

DUODA VOKIETIJAI 3 
METUS PASILSĖT.

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Pary
žiaus, kad ji esanti painfor
muota iš patikimų šaltinių, 
jog Vokietijai bus duota 
tris metai laiko pasilsėt, tai 
reiškia, per tris metus alian- 
tai nereikalaus iš jos mokes
čių.

šituo klausimu dabar 
tarp Anglijos ir Francijos 
valdininkų eina derybos, ir 
anglams pasisekę francuzus 
pertikrinti, jog dabar Vo
kietija negali daugiau mo
kėti, ir kad todėl reikia jai 
duoti laiko atsigauti. Į tris 
metus ji galėsianti tiek su
stiprėti, kad tie patįs mokes
čiai jai galės būt lengviau 
užmokėt.

Dabar galima tikėtis, jog 
tuo tarpu Vokietijos mar
kės pakils.

jas iš konferencijos, norėda- žmonių, 
mas tuo budu išreikšti savo skelbia, 
protestą tiems „plėšikams.”

Mes reikalavome, kad di
džiosios valstybės sugrąžin
tų mums viską, ką jos pa- blausiųjų kompanijų 
grobė tuo laiku, kuomet mu- dyldose, U 
sų šalis buvo silpna, o jos < * 
buvo galingos, pasakė Dr. 
Tyau laikraščių korespon
dentams.

Principe konferencija su 
musų reikalavimais neva su
tiko, bet paskui atidavė mu
sų reikalus sub-komisijoms, 
kur jie ir pasiliks.

Pavyzdžiui, didžiosios val
stybės buvo įsteigusios Ky- 
nuose savo paštus. Kynų de
legacija dabar pareikalavo, 
kad tos Įstaigos butų iš Ky
nų iškraustytos, nes jos 
mindžioja Kynų savystovy- 
bės teises ir apiplėšia Kynų 
valstybės iždą. Washingto- 
no konferencija sutiko, kad 
kitų valstybių paštai iš Ky
nų butų iškelti, bet ji nuta
rė pirma pavesti šitą reika
lą tam tikrai komisijai ištir
si, ir pareikalavo, kad Kynų 
delegacija po tuo nutarimu 
pasirašytų.

”Jei mes po tuo nutarimu 
padėtume savo parašus,” 
sako Dr. Tyau, „tai mes pa
dėtume didžiosioms valsty
bėms plėšti savo šalį. Tos 
valstybės, kurios užlaiko 
savo paštus ant musų že
mės, iki šiol plėšė musų iždo 
įplaukas ir Kynai šiandien 
turėtų pareikalauti atlygi
nimo už tuos plėšimus.”

AREŠTAVO 17 PORŲ
Subatos naktį Bostono po-

KIAUŠINIU TRUSTAS 
PLĖŠIA ŽMONES,

Chicagos žiniomis, kiauši
niai dabar pabrango dėlto, 
kad šitoj srityje susidaręs 
iš trijų spekuliantų galin- 

(gas ”pool,” kuris supirkęs 
visus kiaušinius apskritai 
imant po 19 ir pusę centų 
tuzinui, ir sukrovė juos ant 

(iedo. Kada kiaušinių ant 
rinkos beveik neliko, šitas 

, trustas pakėlė dabar jų kai- 
(na iki 53 centų tuzinui ir kas 
dieną padaro po $30,000 

(gryno pelno. Visuomet plė
šiama, bet valdžia nieko ne
daro.

K

Vyriausis teismas Wash- Įloję, 
ingtone šį panedėli nuspren- mas, kuomet minia žmonių 
d ė, kad pikietavimas dirbtu- pradėjo gaudyt plėšiką, ku
rių streiko metu yra nelega-( ris bandė apiplėšti mažą 
lis darbas, jei jis prieina (drapanų krautuvėlę. Krau- 
prie spėkos vartojimo ir įtuvėlės savininkas sako, 
prievartos. Nors pikietuoti'kad per pietus pasilikus 
dirbtuves apskritai neirau-(jam vienam, atėjo jaunas 
džiama, rėčiaus šituo nuos-(vyras ir prisipirko už apie 
prendžiu pasiremdami vie- $30 visokių drapanų. Pra- 
tos teismai _ dabar kiekvie- dėjus jam'drapanas vynioti 

atskiram atsitikime į popierą, jaunas vyras išsi- 
1 traukė automatišką revol-

yra naujas smūgis veri ir atkišęs į jį tarė: ”0 
ką tamsta manai apie šitą?" 

”E, tokių dalykų aš nenu-
■ sigąstu,” atsakė krautuv- 
ninkas, manydamas, kad jo 
kostumeris juokus krečia.

„Bet šito tamsta nusigą- 
si,” tarė nejuokaudamas 
plėšikas, ir pridūrė: ”Tuo- 
jaus atiduok man visus pi
nigus, ką turi kiseniuje ir 
kasoj, o jei ne, tai tuojaus 
gausi pilių.”

Ir krautuvninkas ištiesų 
nusigando. Vietoj atiduoti 
pinigus, jis ėmė visa gerkle 
rėkti. Tuomet nusigando ir 
plėšikas, ir nelaukdamas 
pakol kas užeis, movė iš 
krautuvės laukan ir leidosi 
bėgti. Krautūvninkas pas
kui jį; prisidėjo daugiau 
žmonių, ir plėšikas buvo su
gautas prie geležinkelio sto
ties. Jis buvo nugabentas 
policijos nuovadon ir tenai 
uždarytas.
BEDARBIS NUSIŽUDĖ.
Lynne aną sąvaitę nusižu

dė darbininkas vardu J. 
Oberlander, nes buvo našlys, 
turėjo 8 vaikus ir negalėje 
gauti darbo. Pirma jis dirbo 
elektrikinėj, bet darbams su
stojus buvo atleistas.
I SĄVAITĘ AUTOMOBI

LIAI UŽMUŠĖ 48 ŽMO
NES.

Per pereitą sąvaitę Mass 
valstijoj automobiliais buvo 
užmušta 48 žmonės. Auto
mobilių registruotojas sako, 
kad tai esą „labai gerai,” 
nes pernai per lapkričio mė 
nesi buvę užmušta musų 
valstijoj 72 žmonės.

nam ; 
galės pikietavimą drausti.

Tai ;
darbininkams iš kapitalistų 
valdžios pusės.

Pikietavimo klausimas at
sidūrė į vyriausi teismą dėl 
streiko American Steel 
Foundries dirbtuvėje, Gra
nite City, III. Kompanija už
sispyrė tenai panaikinti uni
ją ir įvesti „open shop” sis
temą. "Apie 1.600 darbininkų 
apskelbė streiką. Kompani
ja surinko 350 streiklaužių 

i ir pradėjo su jais darbą, 
i Streikuojantis darbininkai 
tuomet pastatė prie dirbtu
vės pikietus ir pradėjo ne
leisti streiklaužių darban. 
Streiklaužių ginti atėjo po
licija ir buvo daug riaušių. 
Po to vietos teismas uždrau
dė unijai pikietuoti dirbtu
vę. Tuomet unija kreipėsi į 
vyriausi šalies teismą, rei
kalaudama paaiškinimo, ar 
vietos teismai turi teisės už
drausti unijai pikietuoti 
dirbtuves, kuomet streiko 
metu darbdaviai nori pakei
sti savo darbininkus streik
laužiais?

Ir štai vyriausis teismas 
dabar nusprendžia, kad 
"niekas neturi teisės truk
dyti žmonėms eiti laisvai į 
darbą.” Tas reiškia •’ jeigu 
skebai eina darban, streikie- 
• iu pikietai neturi teisės jų 
^liudyti. Jeigu jie kliudo, tai 
iie i’ 
tos teismas gali pikietavimą 
uždrausti.

SUPYLĖ Į JŪRES 600 
BONKŲ DEGTINĖS.

xAnt portugalų laivo, ku
ris atėjo anądien į Bostoną, 
blaivybės viršininkai kon
fiskavo 600 kvortų degtinės. Į 
Visa degtinė buvo išpilta į 
■----- žuvims turėjo būt,. ?.UWT?1 -7 • "11 D1 jUreg ZUViHlShcija netikėtai užklupo Pla- tikras piknikas.

AUDRA SUNAIKINO 
PORTUGALIJOS ORO 

LAIVYNĄ.
Iš Lizbonos pranešama, i 

kad ištikusi audra sunaiki
no beveik visą Portugalijos 
oro laivyną. Buvo sunaikin
tas ir naujasis orlaivis, ku
riuo buvo ruošiamasi lėkti 
iš Portugalijos Afrikon.

za Hotelį ir suėmė 17 mote
rų su svetimais vyrais. ŠĮ 
panedėli buvo teismas, ir vi
si užsimokėjo, po $10 baus
mės. Kitoj vietoj buvo SU

elgiasi nelegaliai ir vie-i* - • - - ’• -i • . • . I
i i

BOMBA SUŽEIDĖ LIETU
VIŲ VAIKĄ.

West Albanyje bomba 
sunkiai sužeidė 12 metų am
žiaus Jasilionių vaiką, Ste
ną. Jis rado aną subatą ant 
šiukšlyno kokį tai daiktą, 
kuris jam patiko, ir parsine
šė jį namo. Kiek vėliaus mo
tina išgirdo užpakaliniam 
kambary baisų sprogimą. 
Ji puolė į tą kambarį. Lan
gai buvo jau išnešti, visi 
daiktai išvartyti ir vaikas 
gulėjo visas kruvinas. Ant 
moteriškės klyksmo susirin
ko kaimynai ir sužeistas 
vaikas buvo nugabentas Į 
Albany ligonbutį.

$100 BAUSMĖS Už V A
ŽIAVIMĄ PASIGĖRUS 

AUTOMOBILIU JE.
Tris automobilistai, Ca- 

bot, Sears ir Miller buvo 
nubausti šį panedėli Dedha- 
mo teisine po $100 užtai, 
kad budimi girti važiavi 

utomobiliais.
Pasigėrus važiuojant 

daugiausia nelaimių atsi
tinka.

REIKALAUJA PRAŠA
LINT JAPONUS Iš 

SIBIRO.
Sako, juos tenai pakvietė 

AVilsono valdžia.
Praėjusį nedėldienį į AVa- 

shingtoną atvyko Sibiro Re
spublikos delegacija iš Či
tos. Jos tikslas esąs įteikti 
nusiginklavimo konferenci
jai Tolimųjų Rytų Respub
likos reikalavimą, kad iš Si
biro tuojaus butų atšaukta 
japonų kariumenė.

Delegacijos pirmininkas 
Jazykovas savo formalia
me pareiškime nurodo, jog 
japonų kariumenę Sibiran 
pakvietė Wilsono valdžia če- 
ko-slovakams į pagalbą, ir 
kad visos aliantų valstybės 
įuomet paskelbė pasauliui, 
jog padėję čeko-slovakams 
iš Sibiro išsikraustyt, japo
nų kariumenė busianti at
šaukta. Čeko-slovakų Sibi
re senai jau nėra, o japonų 
kariumenė nei nemano iš te
nai kraustytis. Nors kelis 
kartus buvo naskelbta, kad 
Japonijos valdžia nutarusi 
savo spėkas iš Sibiro atšauk
ti, bet netik neatšaukia, o 
vis daugiau da nrisiunčia.

Atėjo jau laikas, kad di
džiosios valstybės savo žo
di išpildvtn ir lientų japo
nams tuojaus iš Sibiro nasi- 
traukti. sako Jazykovas.

Jazykovas sako, kad Toli
mųjų Rvtu Respublikos val
džia esanti koalicinė val
džia. Ji susideda ne iš vienos 
partiios, kaip t«i yra sovie- 

BiJO VEŽĖJŲ STREIKO. tų Rusiioj, bet iš ivairiu par- 
Bostono biznieriai susiru- 

>inę, kad nekiltų vežėjų 
-treikas. Tarp vežėjų ir ve
žimų savininkų eina ginčai 
dėl naujos sutarties. Veže
isi reikalauja, kad nauja su- 
artis butų tokia pat, kaip 
a, kuri dabar baigiasi, o ve

žimų savininkai nori nu
aušti vežėjams algas. Jei 
savininkai nenusileis, tai 
3,000 vežėjų ketina strei
kuoti

$3,500,000.000 VALDŽIOS 
IŠLAIDOMS.

Ateinantiems apyvartos 
metams Suvienytų Valstijų 
federalė valdžia numato 
$3,500,000,000 išlaidų. Są
mata jau paduota kongr^- 
sui ir jis turės ją apsvarsty
ti.

Iš paduotos augščiau su
mos daugiausia skiriama 
militarizmo tikslams, nes 
armijai $369,902,107, o ka
riškojo laivvno reikalams— 
$431,754,000'.

BATSIUVIU STREIKAS.
Lynne streikuoja kelių 

lirbtuvių batsiuviai. Strei
kas kilo dėl algų apkapoji- 
mo. Kompanijos paskelbė, 
kad jos numuša 30 nuošim
čių, tai yra beveik trečią da- 
’į algų. Darbininkai pasiūlė 
’.O procentų numušti, bet 
kompanijos šitą pasiūlymą 
itmetė. Darbininkai tuomet 
atsisakė dirbti ir apskelbė 
streiką.

UŽMUŠTA 11 MOKINIŲ.
Califoinijoj, netoli Red 

P-luff miestelio, traukinis 
užbėgo" ant automobiliaus, 
-.uriuo važiavo iš mokyklos 
' 1 mokinių, ir visus juos už
mušė. Automobilius buvo 
nudaužytas į skeveldras. 
Nelaimės priežastimi buvo 
tirštas rūkas. Vežėjas va
žiavo skersai geležinkelį ir 
įepatėmijo, kad traukinys 
tbėga.

60 CENTU Už TĖVO 
MIRTI.

Springfielde taip vadina
ma pramonės nelaimių ko
misija pripažino 60 centų į 
avaitę paramos vienai mer

gaitei, kurios tėvas likos 
žmuštas prie darbo. Tai ve, 

kiek kapitalistai kainuoja 
darbininko gyvastį!

tijų; joje esą ir bolševikų ir 
visai nenartinių žmonių.

Be to da šita rusų delega
cija turi ir kitų tikslų: ji 
bandys padaryti prekybos 
sutarčių su Amerikos pirk
liais.

RUSIJOJ SIAUČIA 
ŠILTINĖ.

Maskvos žinios sako, k"d 
Rusijoj dabar su pasibaisė
tinu smarkumu siaučia šilti 
nė, ypač Odesos, Baku, Tur
kestano ir Volgos srit se 
kur žmonės daugiausia ken 
čia nuo bado. Maskvos 1 
gonbučiuose irgi esą 
2.000 ligonių, sergančių šil
tine.

MOTERIS NUPIOVĖ 
VYRUI NOSĮ.

Bostone pereitą sąvaitę 
buvo keistas atsitikimas. 

jTaverno Kliube, kur susi
renka „garbingos kilmės” 
dykaduoniai, tūla moteris 
užpuolė vieną vyrą ir biau-

ČIGONAS NETEKO
$11,000.

__ ____ _____ „ ______ , Maine’o valstijoj, netoli riai ii supiaustė britva. Pas- 
imta keliatas jaunų mergi- Portlando, anl apleistos kui ji išbėgo ant Boylston ir 
nu su Harvardo universite- farmos buvo apsigyvenus Washington gatvių kampo 
to studentais. Anglų laik- čigonų šeimyna. Aną naktį ir čia prišokus prie kito vy
rančiai skelbia ir vardus tų kilo ant tos farmos gaisras ro, kuris stovėjo prie savo 
merginų. Bet norėtųsi pa- ir sudegė visa čigono man- automobiliaus, nupiovė jam 
klaust, ar persekiotojai yra ta. Savo nuostolius čigonas nosį. Vėliaus 
nors kiek geresni, ar jie ne- apskaito 
daro to paties?___________ dolerių.

TRAUKINTAI SUSIKŪLĖ.
Netoli Philadelphijos šį 

nanedėlį susikūlė du paša- 
žieriniai traukiniai. Nelai
mėje žuvo apie 10 žmonių. 
Traukiniams susikūlus kilo 
gaisras ir spėjama, kad ke- 
liatas sužeistų žmonių sude
gė mirtinai.

RUSIJA GRASTNA 
FINAMS.

Iš Maskvos pranešama, 
kad sovietų valdžia nusiun
tusi Finlandijos valdžiai 
tris aštrias notas, kaltinda
ma ią kurstymu Karelijos

ji buvo areš- 
suviršum 11,000 luotą ir pasirodė girta. Jos 

pavardė esanti Mrs. Delano. mirė.

KAIZERIS KETINA 
VESTI.

Berlino žiniomis, buvęs 
Vokietijos kaizeris ketina 
vesti našlę, kurios vyras ka
rininkas buvo užmuštas ka
lėje. Kaizerio pati nesenai

SOCIALISTU LAIMĖ JI 
MAI BELGIJOJ.

Kapitalistų spauda Ame- prieš Rusiią. Karelija įs;k;- 
n iš šiaurės tarp Finland - 

jos ir Rusijos rubežių. Bol
ševikų užsienio reikalų mi- 
nisteris čičerinas savo no
tose Finlandijai sako, kad 
paskutiniais laikais Kareli
joj pradėjo siausti ginkluo
tos gaujos, ir bolševikų val- 

_____ džia turinti prirodymų, kad 
netoli Bostono, tūlo lUrdin- tos gaujos yra organizuoja* 
go namuose kilo iš pečiaus mos ir palaikomos iš 1 inlan- 
,Taisras. Motina buvo tuo dijos. Finlandiia matomai 
tarpu išėjus krautuvėn, ir nori prijungti Karelija prie 
kada sugrįžo, rado tris savo savęs, ir tuo tikslu kelia te- 
vaikus jau sedegusius. nai suirutę.

’ikoj andai paskelbė, kad 
Telgiios rinkimuose socia
listai buvę labai "sumušti.’’ 
Dabar gi pasirodo, kad Bel
gijos senate socialistai lai
mėjo 24 naujas vietas.

SUDEGĖ 3 VAIKAI.
North Beverly miestely.

i



KELEIVIS

J APŽVALGA n
niaus atidavimą svetimai 
reakcijai krinta ant Lietu- 

į vos krikščionių galvų!

KAIP SUMAŽINT 
NEDARBĄ.

Senato sesijoms užsida
rant, senatorius Kenyon 
Įnešė bilių. kurio tikslas yra 
Įvesti tokį paprotį, kad kri- 
zio laikais, kuomet darbi
ninkai negali gauti darbo 
privatinėj pramonėj, val
džia daugiau vykintų vals
tybinių darbų; o kuomet 
privatinė industrija pasi
taiso, tuomet visuomenės 
darbus sumažint.

Bilius todėl reikalauja, 
kad kiekvienas valdžios de
partamentas visuomet turė
tų gatavus pienus reikalin
giems savo jurisdikcijoj vi
suomenės darbams, ir kaip 
tik prasideda industrijoj 
krizis, tuojaus tuos darbus 
vykinti.

Lygiai toki sumanymą 
buvo įnešęs anais metais so
cialistu kongresmanas Ber
geris, bet jis buvo atmestas, 
nes socialisto buvo paduo
tas. Kaip bus su Kenyono 
Įnešimu, tai lieka da pama
tyti.

-Dėka-

Statytoju Pastabos. prie SLA“išaukIė‘-
--------- , Mano supratimu, reikėtų i

įdomios žinios. nominuoti sekančias ypatus
Aš tankiai skaitau Eltos j SL-A. viršininkus: ant Jire-1 

žinias. Jos paprastai skani- zK'el?t0 ■». G “‘S p‘V
--t ... prezidento advokate Z. Pui-p •? V. P„ Ltę. ant sekretoriaus P. 

neikali, . linktels I i 11- iul.įe|jute ant daktaro kvo- 
ryckis išvažiavo Ryęn. ėjos F rfatulaiti> ant iždi.

...a.'?aaav" ^'-‘‘niiko P. A. Uėdvna. Tai vra 
oomisyn. .\orus-Xaruse- ? SLA. darbuotojai,
vicius išvažiavo Londonan. ■ - - -- - --
"Kaune buvo Lietuvos Už-f: 
slėniuose Atstovų F—l' 
rencija.” "Lietuvos Užsie-’ 
m’o Reikalų Ministeris Dr.;
Burickis pakvietė Lietuvos 
Atstovus ir Ministerių Ka
bineto Narius vakarier.ėn 
Metropolio Viešbučio Salė
je.

Ar tai neįdomu?
kokiais reikalais 

išvažiavo F_ 
a Naruševičius veiks Lon- * — K"" i i-- •"................... ... iną. piaaejau jam pasakoti, merijos valdžiai peticiją su ką ” ’ ” ’ ’ ------ - -

jjiena
(kasių unijos konvencija, ku
ri susirinko Peoria, Iii. ir

Ilgiaus tylėti negalima.
Kuomet Lietuvos atsto

vo pareigas Amerikoje ėjo 
p. J. Vileišis, tai musų vals
tybės reikalus rėmė visos 
srovės, išskyrus tik klerika
lus ir bolševikus. Per p. Vi
leišio pasišventimą Lietuvos 
valstybei buvo surinkta

musų rankomis užprakai- 
tuotą duoną.

Mes, amerikiečiai, kurie 
esame apie $1,000,000 viso- 

! kiems Lietuvos reikalams 
isuaukavę ir apie $2,000,000 
j paskolinę, turime teisės da- 
i boti ir reikalauti, kad su- 
aukauti ir paskolinti musų 
pinigai nebūtų veltui eikvo
jamų bet neštų valstybei 
kuodaugiausia naudos. To
dėl, matydami p. Čarneckio 
neveiklumą ir nemokėjimą 
atstovo pareigas eiti, griež
tai reikalaukime, kad Lietu
vos valdžia kuogreičiausia 
atšauktų p. Čarneckį ir jo 
patarėją, p. Mastauską. Nes 
valstybei ir jos piliečiams 
yra didelė skriauda mokėti 
augštas algas valdininkams, 
iš kurių nėra jokios naudos 
ir da galima susilaukti daug 
žalos. Katalikas.

Thanksgiving Day 
vojimo Dieną.

Lenkai dėkingi už gerus 
darbus. Bet kaip jie patys 
elgiasi su savo kaimynais? 
Kcki paminklą jiems turėtų 

i pastatyti lietuviai ?
______________

VILNIUS JAU DINGĘS.
Iš visa ko matyt, kad Vil

nius teks Lenkijai. Mes še
rnai jau ne syki sakėm, jog 
krikščionių demokratų poli
tika prie to prives. Dabar 
prie šito prisipažįsta jau ir 
klerikalų spauda, štai, šven
to Juozo Sąjungos organas 
"Darbininkas’ 
numery rašo:

"Lietuviams 
ir belaukiant 
mo išsprendimo, lenkai jau 
baigia dirbti savo darbą. Jų te
legramai iš Varšuvos praneša, 
kad viskas iau prirengta Vil
niaus Seimui Įsteigti...

"Želigovskio uždavinys at
liktas. Jis pagrobė Vilnių, kuo
met lietuviai snaudžia ir pasi
tikėjo lenkų žodžiu. Iš Vilniaus 
jis buvo žygiavęs Kauną apim
ti. bet lietuvių kariumenė ne 
tik jį atmušė, bet užatakavo 
pati Vilnių. Butų jį paėmusi-- 
jau buvo atsidūrusi 
—bet čia francuzas 
jo pirštu, ir lietuviai 
Francuzas patikrino, 
govskis turės pasitraukti 
Vilnius teks lietuviams be mū
šio. Ri
tai. kontr-projektai, kad 
s ugaiš in u s k nedaugiu u s i a 
ko ir davus Želigovskiui 
gos padirbti

3 gruodžio

"aka
"Drau

I

išvažiavo Rygon, 
atvažiavo Estu

- ”Noras-Naruše-Į.vm)ls S;A
t T-į :kuriais mes galime pasitikę- daugiau kaip $l,00v,000 au-

:kų ir sukelta suviršum $2,- Atbto ų K e-; Senas Narys.‘(>00,000 paskolos.
i Kaino prityrusiam politi- 

i darbuotojui, p. 
Vileišiui sekėsi kiekvienas 
žygis. Ir Lietuvos valstybės 

‘ pripažinimo reikalą jis bu- 
Patikęs mane vienas ko

munistas užklausė: -
Purve- ’ • ~Kaip einasi ? Kas na>‘ Amerikos 

Rygon, arba i

DARBININKAI REIKA
LAUJA NUSIGINK- 

LAVIMO.
Viso pasaulio proletaria-, 

tas šaukia vienu balsu, kad 
valstybės panaikintu gink
lus. Anglijos amatinlų unijų 
kongresas išnešė anądien 
rezoliuciją, energingai pro
testuodamas prieš skyrimą 
-Anglijos militariems tiks
lams pinigų ir reikalauda
mas sustabdvti visa rengi- 
mąsi karei. G šitas darbi-] 
ninku Kongresas Anglijoj ■ 
turi didelės intakos: jo va
dai valdo parliamentą; to
dėl šitokia rezoliucija prieš 
militarizmą yra galingas 
balsas Anglijoj.

Francijos darbininkų at-' 
stovai parliamente rengia 
karštą pirtį premjerui 
Briand'ui. kuomet šitas mi- 
litaristas parvažiuos iš Wa- 
shingtono konferencijos, i 
kur jis pasakė, jog Franci ja 
negali nusiginkluoti, "šalin 
ginklai! šalin militariz- 
mas!" šaukia Francuzijos 
darbininkai.

Amerikoje nusiginklavi
mo reikalauja net tokios] 
konservat^’ės organizaci- ] 
jos. kaip gompersinė Fede-: 
racija. Vienas jos vadų. To- * 
bin, pasakė: "Kiekvienos 
šalies darbininkai reikalau-1 
ja nusiginklavimo. Ir aš! 

♦manau, kad akyvaizdoje to i 
baisaus sunaikinimo ir pra-] 
monės krizio, koki pagimdė; 
didžioji karė, susirinkę Wa- 
shingtono konferencijon di
džiųjų valstybių atstovai 
turėtų paklausyti viso pa-į 
šaulio darbininku šauksmo ] 
ir nutarti visiškai nusigink
luoti."

Susipratę darbininkai, 
ypač socialistai, visuomet 
buvo priešingi karėms. Da
bai- gi darbo žmonės da dau
giau įsitikino, jog karės, ku
rias kapitalistai 
kunigai laimina, 
džiausią nelaimė, 
pirma darbininkų

Todėl, kuomet 
AVashingtone 
svarsto, 
lavimąsi
šaulio kraštų 
ninko balsas:

Šalin ginklai!
Šalin žmonių žudymas ir 

beprotiškas turtų naikini
mas !

Lai gyvuoja pasaulyje 
taika ir ramybė!

Antokoly 
pagrumo- 
sasiiaik-'. 
kad želi- 

ir
iidėjo derybos, projek- 

tik 
lai- 

pro-
kuodaugiausia 

Lietuvai žalos, o Lenkijai nau
dos. Dabar Želigovskis jau pa
sitraukė, bet tiek žalos lietu
viams pridirbo, kad lenkai jau 
nesibaido šaukti savo seimą 
Vilniuje, nes taip prislėgė lie
tuvių darbuotę Vilnijoje, jog 
rinkimuose pralaimėti nemato 
jokios galimybės. Išeina Želi
govskis. ateina Meištovičius. 
Po žandaro-prispaudėjo ateina 
civilis lietuvių engėjas. Slavu 
vienoda taktika. Ir rusai taip 
darydavo. Pirmiau kazokai ap
kuldavo žmones nagaikornis, 
paskui cinovninkai juos eng
davo.

"Lietuvių valdžia ir tauta 
perdaug parodė geraširdystės 
ir pasitikėjimo, šiais laikais 
tik akyplėšos — nachaiai gali 
ką nors pelnyti. Lietuviai neįs
tengia būti nachalais, lenkai 
kitoniškais būti nemoka. Su 
nachalais elgtasi perdaug sąži
ningai. Jeigu jie ryžosi eiti ant 
Kauno, kodėl mes juos atmu
šė nesirįžome imti Vilniaus, 
kuris dabar virto musų gera
širdystės nelaiminga auka?”

rengia ir 
yra di- 
ir visų 

klesai. 
susirinkę 

diplomatai 
ar sumažinti gink- 
ar ne, iš visų pa- 

pakilo Darbi-

LENKU PAMINKLAS 
AMERIKAI.

Lenkai pastatė Varšuvoj 
paminklą Amerikai už jos 
teikiamą pašalpą, ir atiden
gė jį tą diena, kuomet ame
rikiečiai švenčia savo

kis
U.

done, arba kokiais tikslais 
buvo sušaukta Lietuvos už
sienio atstovų konferencija 
Kaune ir ką ji nutarė, tai, 
žinoma, visuomenei nerei
kia žinoti. Jai užtenka tik 
žinoti, kad ponai ministeriai 
važinėjasi ir kokio viešbu
čio salėje jie vakarienes val
go. Prie to Eltos vedėjai tu
rėtų tik pridurti, kur ponai 
ministeriai pavalgę "savo 
reikalus” atlieka, tuomet 
musų visuomenė turėtų jau 
pilnų informacijų apie Lie
tuvos "načalstvą.”

Prof. Gnaiba.

Kaip komunistai ^ .dn\0Je
XlleiS1U1 S€

! žiuri į Laisvę
I

Į
I
! io ?J'-* •

Atsakęs

mane vienas ko- vo jau Įstatęs tikron vagon. 
! Jis buvo sušaukęs tuo tikslu 

; lietuvių suvažia- 
ivimą AVashingtone; suva-

AKADEMčIKU” 
TIKA.

Chicagos davatkų 
demijos" organas 

Igas” užsimanė "Keleivi" kri
tikuoti. Bet vargas jam, kad 
jis nežino, iš katro galo savo 
kritiką pradėti. Nei iš šio. 
nei iš to, jis savo, atsipra
šant, straipsnį užvardija 
” ‘Keleivis’ šnipų ratuose,” 
ir paskui vadina musų laik
rašti "šnipo irentu" lodei, 
kad mes buvom padavę "iš
traukų iš Pilėno straipsnių, 
kuriuos dabar spausdina kai 
kurie Amerikos laikraščiai.

Visi žino, kad "Keleivis” 
su Pilėnu negali būt joks 
"frentas,” nes tarp vieno ir 
kito yra nepereinama spra
ga. Jau tūkstanti sykių Pilė
nas yra artimesnis klerika- ■ 
lams, negu mums, nes kaip Į 
jis, taip ir jie karės metu 
dirbo tikrą šnipų darbą, 
skųsdami valdžiai musų sro
vės laikraščius ir darbuoto
jus. Taigi tiktai "Draugas” i 
gali būt Pilėno "frentu," Į 
tiktai jisai važiuoja "šnipų . 
ratuose." o ne "Keleivis."

Taigi "Draugas” labai iš- Į 
sišoko norėdamas mums pri- į 
mesti savo amato žmogų.

Toliaus tas davatkinių 
"akademčikų" organas ko- į 
lioja "Keleivi," kam mes ne- Į 
pritariam tikybos mokini-! 
mui mokyklose. Jis sako:

"Tikrai tas 'Keleivis’ bene 
išgalvos naują ’demokratiz-; 
mą.’ kad tėvams nevalia pasi
rinkti savo vaikams mokytojo! 
ir mokyklos’...”

Iš to išeina, kad šitokio, 
demokratizmo niekur pa
saulyje nėra, kur mokytojus 
skirtų ne patįs tėvai ir kur ■ 
mokyklose nebūtų išgu Irto
ms tikyba.

Tuo tarpu kaip tik šitoks ■ 
demokratizmas yra Ameri
koje. Tėvai su mokytojų ■ 
skyrimu čia nieko neturi ir; 
tikyba iš mokyklų yra iš 
mesta laukan.

Taigi pasirodo, kad šven 
to Kazio klioštoriaus "aka _____
d.emčikai" nepažįsta da nei kuriam nori išreikšti daug 
pradinių Amerikos mokyklų

Nauja gramatika.
Iki šiol lietuvių kalbos 

‘gramatika mokino, kad visi 
(paprasti vardai, jeigu jie 
stovi ne sakinio pradžioj, 

(turi būt rašomi su mažaja 
raide, pavyzdžiui: genero
las, razbaininkas. ministe- 
tis, vagis, kunigas, asilas, ir 
tt. Bet dabar mūsiškiai pa- 
triotėliai pradėjo šitą tai
syklę laužyt ir rašo papras
tuosius vardus su didžiąją 
raide: Generolas, Ministe’ 
lis. Valdžia, Prezidentas, 
Kunigas ir tt. Jiems rodosi, 
kad tame daugiau garbės, 

i Bet tai nesąmonė. Jei didelė 
■ raidė reikštų daugiau gar- 
: bės, negu maža, tai žmogų,

pagarbos, reikėtų rašyti di
džiausiomis raidėmis, o ne
kenčiamo žmogaus vardą 
tuomet reikėtų dėti kuo 
smulkiausiomis raidėmis. 
Bet taip juk niekas nedaro.

Prof. Gnaiba.

. :. i pim^ąjį kiausi- žiavimo delegacija Įteikė A- 
 11__ > valdžiai peticija su 

naujo” žinau. O ta nau- ];000,000 parašų; buvo paši
lai Illinois anglių-. matyta su keliais Įtekmin

gais senatoriais, ir visur 
gauta prielankus atsiliepi- 

užgyrė papiktinančius nuta- mas dėl Lietuvos nepriklau- 
iimtis, būtent; kas iš anglia-;soinybės pripažinimo. Rei- 
kasių prigulės prie I.WAV., kėjo atstovui tik pleningiau 
Vienos Didelės Unijos ir kai kuriuos dalykus su savo 
'.V orkmg Class Unijos, bus valdžia aptarti, ir tuo tikslu 
prašalinti iš Mainei ių Uni-! jisai kreipėsi i Ka'uną, kad 
jos. _ Užbaigęs pasakoti tą jam duotų leidimą parva- 
naujieną, pridūriau: Jžiuot Lietuvon. Bet nuo ku-(

—Kada žmogus, skaitai nigo Puryckio gavo atsaky-j 
Laisvę, x j u

porvt maineriai sukels revo- ; 
liuciją, o tikrenybėj visai ki-: s 
taip yra.

—Velniai žino, 1 
' Laisvė” nulaisviavo! 
kė man komunistas.

Po šių žodžių aplinkybės 
taip susidėjo, kad mudu per-Jbuvo kaulu gerklėje, nes ji- 
siskyrėm. T ----- —

Čia turiu 
taip atsiliepė apie 
ne bite koks komunistukas, ■ visas pradėtasai jo darbas

I
I
I
I į
I į i

I

kur ta lu politika. Jie senai jau da-! 
! atsa-! re pienus p. Vileišį praša-!

” tai rodos, kad ryt-' mą, kad galįs parvažiuot, o 
jo vieton kitas atvažiuo
siąs.

Čia buvo nešvari klerika-

pint., tik laukė tinkamos pro
gos. Klerikalams p. Vileišis

sai dirbo Lietuvos valstybei, 
kad: o ne Romos reikalams.

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS PAGELBA 

RUSIJAI.
Medikališki aprūpinimai, 

kurie Sovietų Rusijai dau
giausia reikalingi, dabar 
siunčiami iš Raudonojo Kry
žiaus europiškų sandelių ir 
net iš Suv. Valstijų.

Su pabaiga metų Raudo
nasis Kryžius išviso bus iš
siuntęs už $1,750,000 visokių 
aprūpinimų palengvinti 
tūkstančių žmonių vargus.

Pranešimai iš Dr. Henry 
Beeuvkes, kuris veda išdali
nimo darbą Rusijoj, sako 
jog šiltinė viešpatauja savo 
aršiausioj formoj ir su žie
ma. dar labiau išsiplėtos il
gai pagimdys baisias epide
mijas.

Malerija buvo baisi ir vis 
randasi kroniškoj formoj. 
Jis sako, jog karštligė ir 
odos ir akių ligos, kaip ir li
gos, paeinančios nuo netin
kamo maitinimo, rastos 
Įvairiose apylinkėse.

Neužtektinai vaistų ir li- 
gcnbutinių reikmenų sulai
ko medikališką ir chirurgiš
kų darbą.-

Raudonasis Kryžius keti
na pristatyti užtektinai vai
stų ir ligonbutinių reikme
nų ligonbučiams ir klini
koms. Taipgi žada organi
zuoti klinikas prie maisto iš
dalinimo centru.

F. L. I. S.

pasakyti, 
"Laisvę” j Atšaukus p. Vileišį, pairo 

------—j j0 darbas 
bet geras komunistas, kuris ] ir dingo nemaža centų, ku- 
neskaito kitokių laikraščių ji Juos jis iš savo algos dėda- 
kaip tik "Laisvę” ir "Vilnį”; vo palaikymui Atstovybės 
G’Laisvę” jis prenumeruoja,; kontakte su augštais Ame- 
o "Vilnį" perka atskirais ” '
numeriais).

Iš to reikia daryt išvedi
mas, kad ”L." su savo išvirk
ščiais raštais Įgriso ne vien 
UK 
ninkams, bet ir 
protaujantiems 
-:ams. Ir ištiesų, 
viename lietuvių 
je netelpa tiek be vertės raš
tų, kiek jų telpa komunistiš 
koj "Laisvėj.” Nepaisant to,1 
ii nuolat giriasi, kad tik ji • “šalyje“ ir

Vilnį’’ perka rikes valdininkais.
Nors ledas buvo jau pra

laužtas ir vesti Lietuvos ne
priklausomybės laivą toliau 

] buvo nesunku, tečiaus atva
žiavus p. Čarneckiui musų 
reikalai pradėjo smukti iš 

Į pirmos dienos.
Į Gerb. V. Čarneckis yra 
gero budo ir deras žmogus, 

. bet į atstovus jis netinka, 
.. .... „ , : ypač tokioj valstybėj, kaip

j Laivėj. Nepaisant to,: Suvienytos Valstijos. Tokioi 
; >i nuolat ginasi, kad tik ji dMelėj šalyje ir uritvru- 
| viena esanti tikras darbinin- siam ne]enp:a
Kų mikrastis. Į orientuotis, o ką jau kalbėti

japie tokį jaunuolį, kaip p.
jos darbininkai yra dar ant ] 
tiek neišsilavinę, jog veda 
intensyvę kovą prieš darbi
ninkus inteligentus — tas 

j irgi tiesa. Prie "Laisvės" in
teligentiškų darbininkų ir 
nėra, todėl ir jos raštai be 
vertės. Lietuvių komunistų 
neapykanta prieš inteligen
tus darbininkus yra begalo 
! didelė. Pavadink lietuvi ko
munistą inteligentu, tai jį 
laugiau Įžeisi, negu kumš- 
Jia kirsdamas jam akin.

Tūlas laikas atgal A. L. D. 
L. D. sekretorius K. Stepo
navičius pavadino per "Lai
svę" tūlą komunistų šulą in
teligentu. tai tas žmogelis j 
"Laisvėje” piktai užsipuolė! 
ant Steponavičiaus, kam tas1 
Įtaręs jį inteligentu.

Iš to gana aišku, jog pas 
musų komunistus žodis "in
teligentas” yra paniekos žo
džiu. Jie net to nemato ir 
nesupranta, kad niekas šia
me pasaulyje žmonijos labui 
nebuvo nuveikta be inteli
gentiškų spėkų. Ot, kas var
toja žodžius "srutos," "glin
dos,” "svolačiai”

apšviestesniems darbi- 
šiek tiek 
komunis- 

turbut nei 
laikraštv-

TŪKSTANČIAI SOCIA
LISTU RUSIJOJ SĖDI 

KALĖJIMUOSE.
Iš Rusijos atėjo andai ži

nių, buk komunistų valdžia 
paleidusį iš kalėjimų visus 
politinius belaisvius. Bet 
Chicagos žydų (kairiaspar- 
oių) laikraštis "Forverts” 
dabar gavo nuo Rusijos so
cialdemokratų vado Abro- 
movičiaus laišką, kad tai 
netiesa. Bolševikai paleido 
iš kalėjimų tiktai reakcinin
kus, Kolčako ir Vrangelio 
oficierius, bet ne revoliucio
nierius. Socialistams nebu
vę jokios amnestijos.

Abromovičius rašo:
”Skelbiamasai amnestijos 

manifestas liečia tik kontr-re- 
voliucininkus, baltu j ų gvardi
jų karius; visi aktingieji socia
listinių partijų nariai ir dar
buotojai yra iš amnestijos iš
skirti.

"Tūkstančiai socialistų re
voliucionierių ir šimtai musų 
draugų vis dar tebesėdi kalėji
muose. Tarp kalėjimuose lai
komųjų žinomų socialdemo
kratų vadų yra Fiodor, Dan.: 
Čerevagin, taip jau žinomieji 
”Bundo’’ lyderiai, < 
komit. nariai Svetickį, Aron- 
son ir P.oza Levif (labiau žino- slapta agitacija už tam tik 
ma vardu Fryda). _

”Svetickis ir Aronsonas kar- SLA. yra turtingiausia lie
tu su šimtais kitų socialistų ir tuvių organizacija, tai apie 
social-revoliucionierių, kurie ją susirūpinu ir "badaujan- 

dabar laikomi garsiajam tieji” musų komunistai. Jie 
Orelo katorgos kalėjime, buvo ‘ 
nesenai priversti paskelbti ba
do streiką, kurs tęsėsi septy
nias dienas. To bado streiko 
metu dvi moterys — šurkova 
ir Jegelskaja — nusižudė, gy
vos save susidegindamos.”
Tai ve, kas dedasi ’Tais- ti balsus už senus SLA. dar- zacijai negręsia pavojus. 

Taigi atsakomybė už Vii- voj” Rusijoj!

Tai yra tikra tiesa, kad 
Lietuvos klerikalinė valdžia 
katalikiškiems lenkams ne
sipriešino. Bet netiesa, kad 
lietuvių tauta kalta. Lietu
vos liaudis nuo pat pradžios 
buvo lenkų žygiams priešin
ga, bet valdžia nenorėjo len- 

j kams priešintis. Lietuvos 
valdžios nusistatymas buvo 

'toks: Mes negalim lenkams 
' priešintis, nes, viena, lenkai 
■ yra katalikai ir šventas tė- 
' vas nori, kad mes gyventu- 
' me su jais vienybėj; antra, 
įlenkus remia francuzai, to- 
del ir jiems nepatiktų, jei 

j pradėtume vyti lenkus iš 
I Lietuvos. Ne, mes to negali
me daryti; mes turim tik 

(kariauti su bolševikais, tuo
met mes Įtiksime francu- 
zams ir kitoms stambioms 

] valstybėms.
Tokia buvo Lietuvos kle

rikalų pozicija. Jie visokiais 
budais stengėsi pataikauti 
reakcijai. Francijos reakci- 

pagrumojo jiems 
kad Želigovskio išt ninkai 

pirštu, 
Vilniaus nevarytų, ir Lietu
vos klerikalų valdžia neva
rė. I

!

Į

i

Ii viešojo gyvenimo
i slaptą.

Amerikos lietuvių parti
jos viena po kitai traukiasi 
iš viešojo gyvenimo i slap
tybes. Apie pusantrų metų 
tam atgal sulindo į skiepus 
komunistai, o dabar paskui 
juos seka ir tautininkai. Pa
starieji organizuoja draugi
ją vardu "Krivija,” kurios 
veikimas (o gal mirimas?) 
busiąs slaptas.

Klerikalų partija jau se
nai skelbia požeminį arba 
užgrabinį gyvenimą. tad 
reikia manyti, kad ir ji ka- 
da-nors kraustysis į "aną 
svietą.” Tai bus pilna ”trai- 
cė.”

Duok, dieve; joms dan-į 
gaus karalystę.

Darbininkas.

SLA. nariams.
Artinasi SLA. viršininkų 

lominacija, delei tos prie- 
centralinio žasties Įvairiose lietuvių ko

lonijose jau varoma vieša ir

ius kandidatus. Kadangi

. 1 - , , J .. LUh.1 jauiJUUH, naip p.
tBn^ai_’.^aSt.^es_a’_Z,et.1Kad3.^ i čarneckį, kuris tik technikos 

lyra mokinęsis, o su tarptau
tinėmis teisėmis ir diploma- 

Į lijos gudrybėmis da neturė- 
] jęs laiko susipažinti! Lietu- 
I vos valdžia turėjo šitą žino- 
į ti, bet kodėl ji p. Čarneckį 
(čionai savo atstovu paskyrė, 
į tai sunku suprasti. Nejaugi 
■: Lietuvoje nėra kompetentiš- 
; kesnių žmonių ?
] Jau penki mėnesiai, kaip 

Čarneckis AVashingtone 
į sėdi, o da nieko nėra nuveik- 
| ta. Netik nėra nieko nuveik
ta, bet pagadinta da ir tas, 
kas buvo prie p. Vileišio pra- 

; dėta. Aukų Lietuvos reika- 
: lams beveik jau niekas ne- 
: besiunčia ir vargiai bus ga
lima pabaigti pirmosios pa
skolos bonus pardavinėti, 
nors nuo p. Vileišio laikų jų 
visai jau nedaug buvo teli
kę. Gi apie naują Lietuvos 
ųaskolą, kurią manoma po 
Naujų Metu kelti, neužsimo- 

ika nei kalbėti.
j Taigi krikščionių valdžia, 
; paklausydama Amerikos 
. lietuvių kunigų ir prisiųs- 
! dama Amerikon p. čarnec- 

ir tam pa- kį, padarė didelę klaidą ir 
našius — tokius žmones ko- daug žalos Lietuvos valsty- 
munistai skaito savo drau
gais, nežiūrint, kad jie yra

badaujan-

net savus kalbėtojus paleido!
uo plačią Ameriką agitaci- ir iš inteligentų tarpo. Vie
los tikslais. i na toki "inteligentą”
*' ♦ • » • 1______• 11 1____________

sižiurėti ir biie kolčį Pilypą keiksmažodžius. Na, bet to- atšauktas iš Atstovybės ir p. 
iš kanapių i SLxA. viršinin- kių ”inteligentų” pasaulyje Mastauskas, nes Amerikos 
kus nerinkti. Geriau atiduo- mažai randasi, todei civili- lietuvių visuomenė neturi 
’’ ’ v r,r . j— —..... -------•— prie jo simpatijos ir jis visai

buotojus, kurie savo triusu Laisvės Mylėtojas. be reikalo valgo pūslėtomis

bei.
Užtaigi ji turėtų nors da- 

. bar šitą klaidą atitaisyti ir 
„_____ mą tokį "inteligentą” jie tu-' p. čarneckį atšaukti. Kartu
Patariu SLA. nariams ap- ri, kuris kala komunistiškus su p. Čarneckiu turėtų būt

Į

KUN. PETKUS NENORI 
"SUSIPAšKŪDYT.”

Kunigas Petkus susigin- 
cvjo su savo partijos laik
raščiais, "Garsu” ir "Drau
gu.” šitie klerikalų organai 
pradėjo ji kaltint, kad jis 
tingi darbuotis klerikalizmo 
labui. Kun. Petkus atrėžia 
per "Draugą,” kad jis neno
rįs darbuotis, nes—

”Kur tiktai kunigas prisidė
jo prie viešojo darbo su svie- 
tiškiais, visur savo rankas su- f •paškuaijo ...
Vadinasi, tėvelis Petkus 

jaučiasi, kad jei jis pradėtų 
smarkiau dirbti, tai ir jis su- 
sipaškudytų...

ITALIJOJ RIAUŠES 
PRIEŠ FRANCUZUS.

Pastaromis dienomis Ita
lijoj prasidėjo didelės riau
šės prieš francuzus, nes lai
kraščiuose pasirodė žinia, 
buk francuzų premjeras 
AVashingtone pasakęs Itali
jos atstovui, kad Italija no
rinti nusiginklavimo dėlto, 
kad jos armija supuvus. 
Tuojaus visuose miestuose 
pradėjo rinktis minios italų 
ir ėmė daužyti Francuzijos 
atstovybėms langus.

LIETUVIAI IŠTREMIAMI 
Iš VILNIAUS.

Eltos pranešimu, Vilniuje 
jau prasidėjo planingas at
skirų lietuvių trėmimas. 
Tarp kitų, ištremtas "Ro
mos” viešbučio savininkas, 
p. Račkauskas. L. I. B.
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VVATERBURY, CONN.
Iš tamsių pakampių.

Musų kolonijoj darbai bis- 
kį pagerėjo ir atvažiavu
siam iš kitur darbas galima 
gauti. Tik pavieniams dar
bininkams čia sunku kam
barį gauti, ypač tiems, ku
rie nori namie pavalgyti. 
Mat, Waterburio gaspadi- 
nės neturi laiko burdingie- 
riams valgį gaminti, nes la
bai užimtos munšaino dary
mu. Jos priima ant burdo 
tik tokius burdingierius, ku
rie myli daug munšaino ger
ti.

Dar viena bėda Waterbu- 
įio burdingieriams tai ta, 
kad čia stubose nėra toiletų. 
Geriau sakant, toiletai yra, 
ale juose ’gaspadinės mun- 
šainą verdą ir kartais per 
ištisą dieną niekas negali 
ten įeiti. Užėjus greitam 
reikalui burdingieriai pri
versti bėgti į saliuno toiletą 
arba į krumus.

Musų gaspadinės labai 
myli kūmučių organizacijas. 
Kaip tik vyrai išeina į dar
bą, tai jos daugiausia susi
renka pas tą, kuri geriausia 
moka munšainą virti ir pas 
kurią ateina daugiausia sen
bernių, ypač ruskių, kuriuos 
musu kūmutės labiausia my
li. Tokiuose kumučiu susi
rinkimuose būna labai daug 
sorkių.

Vieną kartą man teko už
eiti pas kaimyną. Įėjęs į stu- 
bą labai nusistebėjau, kuo
met pamačiau tris galvas, o 
tik vienas kojas. Kada už
klausiau mergaitės, kas ten 
per sutvėrimas, tai ji atsa
kė man, kad teta bovijasi 
maiše su dėdėm. Išlindę iš 
maišo pradėjo baubt viso
kiais balsais. Net gatve ei
nantieji žmonės stebėjosi iš 
lokio nepaprasto baubimo.

24 d. lapkričio vienoj stu- 
boj atsibuvo vestuvės. Kuo
met parvažiavę iš bažnyčios 
jaunavedis su pabroliu išsi
traukė munšaino, tai sve
čiam ankšta paliko vestuvė
se. Pradėjo bliaut ožio bal
sais ir jaunavedis po svečių 
akių pradėjo glamonėt jau
navedę, rodydamas gyvuliš
kus jausmus.

Nemanykit, skaitytojai, 
kad šitokie dalykai dedasi 
pas laisvus žmones. O, ne! 
Tai vis karštų katalikų dar
beliai.

nenaudojamas, kad pavestų 
Jas kuopos knygynui, už ką 
bus kuopa ir visi, kurie jas 
skaitys, dėkingi.

Minėto j krautuvėj galima 
gauti pasipirkti ir socialisti- 
škų laikraščių, kaip tai "So
cialdemokratą,” "Keleivi,” 
"Naujienas,” ir laisvamaniu 
"Kardą.”

Knygų Komisija.

* LACONIA, n. h.
Katalikas apgavikas.

Vienas "Keleivio" skaity
tojų prisiuntė mums iškar
pą iš dienraščio ’The Man- 
c.hester Union,” *kur rašo
ma, jogei Laconijoj tapo 
suareštuotas lietuvis apga
vikas John Ruzautis (Jonas 
Ražutis). Jis atvažiavo į La- 
eonia apie pora sąvaičių lai
ko atgal ir apsigyveno tarpe 
ateivių ant Water st. ir vė
liau ant Moulton st. čia gy
vendamas jis pradėjo sko
linti nuo žmonių pinigus, sa
kydamas kad netrukus ati
duosiąs su procentu, nes jis 
turįs pinigų Buffalo, N. Y’, 
banke iš kur tuojaus gau
siąs $5,492.80 Prirodymui, 
kad ištikrujų jis turi pinigų, 
Ražutis turėjo dvi padirbtas 
telegramas, vieną nuo kun. < 
L. Vaičekausko ir kitą nuo' 
Antano Bunelio iš Buffalo, 
N. Y’., ir laišką nuo Laconia 
Savings Bank.

Tikrai nežinia, kiek žmo
nių jam pasisekė apgauti, 
tiktai žinoma, 
"pasiskolinti" 
Johnson $90. 
son suprato, 
gali būt apgavikas ir tuojau 
ii suareštavo. ^Teisme jisai 
prisipažino prie kaltės ir li
kosi pastatytas ps $1,000 
kaucijos iki augštesniam 
zeismui. Kadangi kaucijos 
liekas už jį neužstatė, tai 
tapo pasodintas kalėjiman.

"Keleivio,"

BROOKLYN, n. y.
Vėl Įvyks referatas.

Brooklyniečiai, kurie lan
kėsi 17 d. lapkričio ant drg. 
V. Poškos referato, galėjo 
daug ko pasimokyti, ir, ži
noma, pasimokino. O dar la
binus atsilankiuosieji turėjo 
progą išgirsti, gal, gabiausi 
tarpe lietuvių kalbėtoją drg. 
V. Pošką.

Dabargi, 15 d. gruodžio 
Įvyks vėl referatas, kur re
feruos drg. C. A. Herman. 
Temoje: "Proletariato dik
tatūra." šitoji tema yra vi
siems įdomi, o tuo labiaus, 
kad ji yra dienos klausimu, 
: r visur diskusuojama : sve
tainėse, gatvėse, dirbtuvėse 
ir kur tiktai būrelis darbi-! 
ninku sueina. Todėl brook- 
lvniečių doma yra kreipia-Į 
rna į šį referatą, nes čia bus, 
nuodugniai išaiškinta, ką I 
proletariato diktatūra reiš
kia.

Po referato bus klausi-!
pfcb ’ uisnuai Į bi laikraštv vardusJOS. | J

Referatas l_ w .
kambariuose, 280 So. 5th st. našlaitės
Rengia referatą LSS. 19 kp.

Taigi nepamirškite 15 d.! 
gruodžio.

LSS. 19 kp. narys.

tie mušasi sau į krutinę ir 
visai į beskę nežiūri. Var
gingos kunigėliui dienos.

Kartą kūmai atvežė pas 
ša t kel i pakrikštyti mažą 
dūšelę. Kadangi bažnytėlėj 
buvo šalta, tai jis nusivedė 
kumus į kleboniją ir visus 
patepimus ir pašlapinimus 
atliko kičiny prie sinkos. 
Kuomet kūmas suodinom 
rankom dasilytėjo kūdikio, 
tai kunigas sušuko: "Gyvu
ly, nusiplauk rankas.” Mat 
žmogus dirba tokį darbą, 
kur rankos prisigeria purvi-; 
no aliejaus ir jis negali jų 
baltai nuplauti. Vienok kuo-i 
met tos suodinos rankos pa
davė kunigui penkinę, tai 
kunigas žemai padėkavojo. 
Darbininko rankos suodi
nos, bet pinigai čysti.

Skaitytojas.

BALTIMGRE, M D.
Aukos nelaimingai našlaitei

Gerbiamoji Redakcija ! 
pČkTausimif d’GLi- ,'ld,iziu patalpinti jūsų ger- 

j hiamam laikrašty vardus 
bus socialistu 'aukavusių sušelpimui nelai- 

~~ -- _, Liudvikos
Barovskaitės, kuri randasi 
Karaliaučiaus ligonbuty.

Aukavo: po 2 dol. J. Čes- 
na; po 1 dol. J. Venskis, M. 
Adomavičienė, K. Brazis, J. 
Kablis, P. Adomavičius, P. 
Musdeikiutė, A Zeikuvienė, 
O. Venskienė, P. Degutis, J. 
Raguskas ir P. Rakviža; po 

_____ _______  ________ 60c. M. Grajauskienė; po 50 
ral gelžkelio kompanija pri- centų A. Alekna,^ J. Lašči 
ėmė 610 darbininkų prie ka- kauskas, A. 
ru taisymo ir žada dar dau- A. Kalinauskiutė, J. Karpa 
giau priimti. Suprantama,i vieius ir R. Liaukevičiene 
darbininkai yra priversti P° 35c- J. Kvedarą; po 25c 
dirbti ant tokių išlygų, ko-p- Cimkus, p. Žiemelis, V 
kias kompanija jiems pasta- Slavickas.
to.

Čia yra būrelis ir lietu
vių, vienok veikimo tarpe jų 
nėra jokio. Rymiokai turi 
susiorganizavę parapiją su 
kun. šatkum priešaky. Ka- 

skaitytojas dangi dabar blogi laikai, tai 
nuo savęs priduria, kad Ra- į šatkaus avelėms vilnos ne- 
žutis yra karštas katalikas• auga ir.todel jis neturi ką

albany, n. y.
Darbai pagerėjo.

Darbai pas mus pradėjo 
geriau eiti. Nevv York Cent-

Svečias.

CAMBRIDGE, MASS.
Dykai knygos skaitymui iš 
LSS. 71 kp. knygynėlio.
Kad visi galėtų liuosą lai

ką sunaudoti savo naudai, 
LSS. 71 kp. perkėlė savo 
knygynėlį į tokią vietą, kur 
jis bus lengvai visiems priei
namas.

Knygynėlis dabar randasi 
d. J. Vinciuno krautuvėj, po 
No. 233 Portland st., Camb
ridge, Mass. Kadangi krau
tuvė būna ilgas valandas at
dara, tai ir knygas galima 
gauti tuo laiku. Išduos jas d. 
J. Vinciunas, paimdamas 
kaucijos knygos kainą, kuri 
grąžinant knygą bus atiduo
ta.

Visus kviečiame naudotis.
Žinoma, knygynėlis nėra 

didelis. Čia randasi daugiau
sia darbininkų reikalams 
pašvęsta literatūra. Yra ir 
kitokių, bet nedaug.

Kadangi buvusieji musų 
draugai, kurie tūlą laiką 
paskui vadino save komuni
stais, bėgdami iš socialistų 
pasigriebė ir kuopos senąjį 
knygynėlį, kuris jiems, kai
po'komunistams, tiek nau
dingas, kiek popieris pe; 
čiaus įkūrimui, tai kuopai 
prisiėjo pasirūpinti, kad jį 
atsteigus.

Mes taipgi prašome drau
gi}, kurie turi naudingų 
knygų ir perskaitę jas laiko

• v

kad jis gavo 
nuo Peter 

Vienok John- 
kad Ražutis

A. Pinkauskienė,

Suprantama, i vičius ir R. Liaukevičienek 
"“e.

r girtuoklis. Jis priklauso j kirpti. Kuomet pusiau mišių 
prie S.L.R.K.A. ir skaito lai-; išeina kolektuoti, tai jaunie- 
kraštį "Garsą.” Priegtam ji- ji meta į beskę tik "indiio-
sai sakosi turįs gerą pažintį nūs,” o seniai nei to neduo
du kai-kuriais lietuvių kuni- da. Kuomet kunigėlis paki- 
gais. ša jiems beskę po nosia. tai

• __________ __

•■mH 
$
■e

KAD GYVENIMAS BUTŲ UZ6ANE0IN NTJS 
REIK A TEISINGAI PRADĖTI

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

sScrvlMiA
EAGLE BRAND

CCONDENSED MILK}

I?

Ji toliau patėmija:

”Kad visi keturi jos kūdikiai yra laimėję dovanas.

The Borden Company
Borden Baildir.g New Yorl

i

Iškirpk šį knponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musu knygą, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105
Vardas 
Adresas

;, V Agurkas, P. 
; česna, J. Kvedarą, V. Pabe- 
' dinskienė, M. Sasnovski, H. 
Malinovski, J. Kalpokas, K. 
Norutis, J. Bubnis, J. Lu- 
bickas, V. Matukaitis, J. Ka
nišauskas, S. Navickas, P. 
Pečiulis, J. Rinkevičia ir K. 
Abromaitis. Smulkių 65c. 
Viso 23 dol. 10c.

Ačiū aukautojams už lab
daringa darbą.

Pijušas Adomavičius.

LOWELL, MASS. 
Nedora moteris.

Lowellin atsibaladojo tūla 
nedora lietuvė moteris, kuri 
prie savęs vilioja netik vai
kinus, bet ir vedusius vyrus. 
Sakoma, ji yra pasimetus 
su savo tikruoju vyru.

Jeigu ji nesiliaus ardžius 
vedusių žmonių šeimyniško 
gyvenimo ir nepradės dorai 
gyventi, tai viešai per laik
raščius paskelbsiu jos vardą 
ir negražius darbelius. Taip 
gi paskelbsiu vardus dviejų 
vedusių vyrų, kurie aplei
džia savo šeimynas ir pas tą 

, nedorėlę lankosi.
Lowellietis.

RUMFORD, ME. 
šis-tas.

Nors iš šios kolonijos laik
raščiuose telpa daug kores
pondencijų, bet nei vienoj 

j hgšiol nebuvo aprašyta apie 
j apie kūmučių gyvenimą su 
i senberniais. O musų kūmu
tės (ypač jaunosios) yra la
bai darbščios ir visi jas myli. 
Senberniams net seilės var
va į jas žiūrint. Jos visos 
moka dirbti munšainą ir to
dėl senberniams yra gera 
proga ateiti pas jas paviešė
ti. Pasilinksminę, pasisma
ginę, jos eina senbernių 
"turto” apžiūrėti. Vyrai, pa
rėję iš darbo, neranda savo 
jaunų pačiulių namie ir kar
tais už tai jas pabara. Vie
nok jos moka išsiteisinti ir 
savo vyrams išmetinėti, kad 
šie jų nemyli.

Patarčiau vyrams užra
šyti savo pačiulėms "Kelei
vį” arba "Naujienas,” tuo- 

Imet jos gal skaitymu užsi-
1 ims ir liausis su senberniais 
draugavę. Azalaitis.

CHICAGO, ILL. 
į "Ketvirtosios” susirinkimai

Nedėlioj, 20 d. lapkričio. 
Fellop Ship svetainėj buve 
sušauktas per Aglinską su 
<penduotosios "ketvirtosios’ 
narių susirinkimas. Taigi i. 
aš, kaipo pakviestas, nuėjai 

!tan susirinkiman. Įėjęs sve 
' tainėn radau Kazlauską 
I Kaiti ir Radžiu. Kiek palau 
kus Kaitis paduoda įnešimi 

' atidaryti susirinkimą. Kaz 
lauskas atsako, kad dar nė 

■ ra penkių narių, todėl reiki? 
palaukti, kol pribus Jukni. 
ir Aglinskas. Tame laike Ra 
džius priėjo prie manęs ii 
sako: "Kavaliauske, dėki: 
prie naujos laikraščio bend 

| rovės, kurią mes organizuo 
jame. Musų laikraštis fai
luos 'Naujienas’ ir Grigaitį.’ 

Tuo tarpu atėjo Aglinską; 
ir atidarė susirinkimą. Kaz 
lauskas paaiškino susirin
kimo tikslą ir pranešė, kai 
Pildantysis Komitetas kuo
pą suspendavo. Radžiu? 
duoda inešima, kad Kava-i 4,7

liauskas paaiškintų, kam jis i 
davė savo parašą, kad Pilei : 
Komitetas kuopą susi>en ; 
duotų ir perorganizuotų. A- j 
jiems atsakiau: "Kai bu 
naujai perorganizuotos kuo
pos susirinkimas, tai ten aš 
aiškinsiuos, jei bus reika
las."

Betęsiant tą pašnekėsi at
ėjo Strazdas ir kiti įdomau
janti "ketvirtosios" suspen
davimu nariai. Strazdas sa- ’ 
ko: "Palaukite, draugai, aš' 
duosiu pranešimą apie 22-' 
tios suspendavimą.’’ Tuo • 
tarpu pašoka -Juknis ir šau_ j 
kia: "Draugai, aš patariu 

: šiam susirinkimui pasiga- 
mint dienotvarkį.” Vienas 
pataria pirmiausia svarstyt | 
apie kuopos suspendavimą. 
Kaitis duoda Įnešimą rinkti 
naują valdybą.

Užvis pirmiausia buvo 
skaitytas laiškas nuo naujai 
perorganizuotos kuopos se
kretoriaus A. Lalio, kuria- 

p.ne reikalaujama, kad seno
ji kuopa, kaipo suspenduo
ta, visą turtą perduotų nau
jai perorganizuotai kuopai, džių šakos, vielos ir stulpai, 
čia Kondroška pagyrė Kaz- Užėjus vėjui viskas pradėjo 

į lauską, kad jis paėmė kny- lūžti, trukti ir griūti. Iš gra- 
gvno raktą nuo kuopos or
ganizatoriaus Vainauske. 

į Kazlauskas pareiškė, kad 
knygyho’ perorganizuotai

■ kuopai jis neduosiąs,. nes tą

įž tai savo 
urėjęs atidirbti — 
ąvaiti krautuvės 
nazgoti. Girdi, "jeigu ta 
įaujoji kuopa norės knygy- 
ą atgauti, tai turės man 

užmokėti už dviejų savaičių 
ciano darbą §75.” čia pride- 
la savo trigraši Kaitis: 
Drauge Kazlauske, pri
nok didesnę bilą, tegul už- 
noka.” Įsikiša Strazdas: 
Atsiprašau, kad ne ketvir

tosios kuopos narys, o duo
tu įnešimą, kad ketvirtoji 
tuopa išrinktų delegatus į 
look County Socialistų 

-’artijos konferenciją." Kai- 
is priduria: "Draugai, ar 
tegalima paduot Socialistų 
>artijai skundą ant Lietu 
•ių Soc. Sąjungos.”

Man nusibodo klausytu 
u straksėjimų nuo vienc 
laušimo ant kito ir aš ap 
?idau svetainę.

Tai matot, kaip Staselis 
uklaidino tuos musų drau 
rus.

giminaičiui jis 
per dvi 
langus

J. Kavaliauskas.

ELIZABETH, N. J.
Komunistų suokalbis.

Vietos -komunistai, netu- 
ėdamiką veikti ir nerimda- 
ni savo kaily, susitarė rašy
kis prie Piliečių Sąjungo 
’ietinio skyriaus ir jame su 
įeiti revoliucija. Bet kadan 
ti tūli komunistai myl 
laug plepėti, tai ir apie te 
avo suokalbį iškalno išsi- 
lepėjo. Kuomet komunistą 

n mu pradėjo rašytis prie 
Piliečiu Sąjungos, tad skv 
riaus komitetas suprato 
>ad jie su blogu tikslu ta 
daro ir todėl pliuškių kliube

į narius atsisakė priimti 
Taip, komunistų suokalbi:
r nuėjo niekais.

Korespondentas.

GARDNER, MASS. 
Blogas oras.

Musų apielinkę aplankė 
nepaprastai blogas oras. 
Nuo 26 d. lapkričio pradėjo 
lyti, snigti ir kartu šalti. 
Toks biaurus oras tęsėsi dvi 
dienas. Apšalo ledais me-

žiu šakotu medžiu paliko 
tik -
vielo;

vieni stiebai, elektros
•s tapo nutraukytos 

ir stulpai išversti. Žmonės 
__ ,__w________ ________ tūla laiką gyveno be šviesų, 
knygyną jis atprovojęs nuo Į Viskas atrodė kai po karei.
komunistų. Esą, kuomet 
komunistai buvo ji areštavę 
už pervežimą knygyno iš 
vienos vietos i kitą, tai jo 
giminaitis ji iš’oonsaųęs ir

Padaryta labai daug nuos
tolių. Tokio blogo oro savo 
gyvenime aš dar nesu ma
tęs.

Musų katalikai sako, kad

I Klausk pardavėjo apie

$5,000.00
Perfection Oil Heater 

Kontesta

Extra šilumos šaltose dienose

Oil Heaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

PERFECTION

I i

dievas tyčia užleido tokį blo- 
įgą orą. nes priviso daug be
dievių ir mažai kas užperk. 
mišias. Jeigu taip, tai nėra 
teisybės ir danguj, kad dėl 
bedievių yra baudžiami ir 
ištikimi dievo tarnai-katall- 
kai.

Skaitytojas.

laavrence, mass.
Pranešimas.

The International Broth- 
erhood yra svetimšalių vyrų 
organizacija jų pačių nau
dai. Ji duoda pagelbą kiek
vienam vyrui, kuris jos rei- 
Kalauja. Ji mokina ukėsys- 
tės ir išaiškina, kas padaro 
gerus namus, gerus tėvus, 
gerus kaimynus, gerus ūkė 
sus ir genis brolius.

Mitingai tos organizacijos 
atsibuna nedėldieniais Y.M. 
0. A. name, nuo 7 vai. vaka
re apkalbėjimui biznio ir 
įkėsystės reikalų. Masiniai 
mitingai dėl visų laikomi 
kas antra savaitė kiekvieno 
mėnesio, su pamarginimais, 
:aip tai krutamais paveiks- 
ais, lekcijomis ir diskusijo
mis. Sekantis masinis mitin
gas įvyks nedėlios vakaro. 
Gruodžio 11. Visi vyrai yra 
kviečiami.

LIETUVOS VĖLIAVOS 
LAIMĖJIMAS.

Būdamas Amerikoje Lie
ti vos Šaulių Sąjungos įgr 
iotinis kun. Jonas Žiliu 
920 m., paskelbė vajų au- 
oms rinkti minimai Sąjun

gai. Aukos buvo siunčiamos 
Lietuvos Misijon, persiunt. 
nui šaulių Sąjungai. Pas.- 
ekimą vajui užtikrinti, pi- 
ietis A. Strupas iš Nevvark. 
N. J. paaukojo Lietuvos ml- 
ijai didelę šilkinę Lietuve 
ėliavą skirdamas tą vėl a 
ą tai kolonijai, kuri dau- 
riausia šauliams aukų su
rinks.

Su liepos 1 d., 1921, lenk
tynės dėl vėliavos užsibaigė 
r atydžiai peržiurėjus vis 
lolonijų darbuotę tame rei 
kale, pasirodė, jog daugi' u 
ria aukų surinko Nevvark, 
N. J., todėl šioji kolonija ir 
tą puikią Lietuvos vėliavą 
’aimėjo. Spalių mėn. 13 d., 
Nevvarko Paskolos Stotis 
nurengė vakarą vėliavos 
priėmimui, kurią su didelė
ms iškilmėmis jiems įteik? 
Dr. J. Bielskis, laikinai ei
nąs finansų, prekybos ir pr. 
ministerijos įgaliotinio pa- 
eigas.
Tame pačiame vakarėly. 

Paskolos Stoties valdybai 
jžproponavus, susirinkusie- 
i? vienbalsiai nusprendė tą 
vėliavą padovanoti Lietuvos 
resp. ministerių kabinetui ir 
tuojaus įteikta Dr. Bielskiui 
persiuntimui Lietuvon.

Liet. Fin. Misija.

Padaryk sėdėjimo kambarį sma
giu su Perfection Oil Heater. 
Padėk ii ten. kur labiausia rei- 
kab’nga bile kada.
Astuonios valandos smagios ši
lumos tik su vienu galionu šva
riai degančio Socony Kerosino. 
Be prakuru, be dumti; nereikia 
malku nesti; be pelenu. Jūsų 
Perfection visuomet gatavas, 
kada tik panorėsiu Lengva pri
pilt, uždegt ir išvalyt — be ma
žiausios smarvės.
Pirk Perfection šiandien. 
Pasekmėm vartok Socoaj kerosiną.

REIKALAUJA NAUJOS 
SACCO BYLOS.

New Yorke aną panedėli 
buvo sušauktas didelis mi
tingas, kuris priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią peržiū
rėti Sacco ir Vanzetti bylą 
iš naujo. Gynimui tų dviejų 
darbininkų mitingas sureG 
>1,000 aukų. Toks nat raiti 
gas buvo ir Bostone.

"GYDYTOJAS.”
"Gydytojas” parodo ką vei

kia lietuviai daktarai Amerikoj 
ir praneša rimtų žinių apie Lie- 

■ tuvos sanitarinę padėti.
"Gydytojas” duoda lengvu 

straipsnių sveikatos klausimais.
"Gydytojas” kovoja prieš vi

sus šarlatanus, kurie apiplėšia 
lietuvius ligonius.

I Kas norit matyt "Gydytoją”, 
prisiųskit 10c. štampų, tai gau
sit tris numerius "Gydytojo” 
dykai. Adresas:

Dr. A. L. Graičiunas
3310 So. Halsted st., Chicago, 

III.
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♦ Pasikalbėjimas
Maikio su Tėvui

L-4

gul bus pagarbintas, vyčių generolas ir moku su 
šoble kirst.

tėve. —Ar tu. tėve, kirstum
uždu- žmogui galvą?

Maike 1 Laike ri- 
reikia kirst. Kaip 
juos numalšinsi ? 

jiems nekirs!, tai

—Sveikas gyvas.
■j u r gi tu bėgi taip 
ęs? “

_ Bė 
iianebrų.

-Ar tai jau į karę rem 
ės, kad manevrus daro-

'dien tarpe žmonių viešpa
tauja. Žmonės, netekę kurs
tytojų, gyventų sutikime ir 
broliškoj meilėj.

—Kibą pikta dvasia tavo 
iupomis kalba, Maike. Bi
jau, kad ir manęs ji neap
kęstų. Gudbai, vaike.

—Keliauk sau sveikas, 
tėve.

Komunistai apie 
Rusijos “rojų”.

—Siur,
gu, vaike, ant vyčių valiucijos 

gi kitaip 
Jeigu tu 
jie tau nukirs.

—Ar tu moki dešimts die
vo prisakymų?

—Jessa! Visus ant pomie- 
ties žinau.

—0 ka sako penktas pri
sakymas?

—Palauk, vaike, aš suro- 
kuosiu ant pirštų: pirmas...i 
antras... trečias... ketvirtas.. 
lenktas... Penktas sako 
"Neužmušk."

—Tu, tėve, esi didelis ka
talikas, vienok dievo prisa
kymų nepildai.

—Laike vainos arba riva- j 
liucijos dievas 
užmušt.

—O vogt, plėšt laike ka
lės ar draudžia?

—To. vaike. «aš tikrai ne
žinau. Reikės paklausti ku-

C. ■» •-»

te?
—Jes. vaike, 

šyt rivaliuciją.
—Kokią revoliuciją?
—Ar tai tu, Maike. dar 

nežinojai, kad vyčių armi
joj kilo rivaliucija? 

Kas gf ja sukėlė?
—Nugi atsirado keletas 

atskalūnų. kurie nenori 
klausyt mano komandos ir 
jau apsirinko kitą generolą.

—Ką toki?
—Tikrai, vaike, nei neži

nau, kaip jo tikras prazvis- 
čius, vieni vadina jį Knei- 
žiuku, kiti kitaip.

—Ir dabar tu, tėve, ma
nai organizuoti savo sali-i 
minukus ir eisi muštis delei 
tuščio maišo. Juk vyčių ge
nerolo titulas nėra vertas 
išsigyto kiaušinio.

—klaike, tu man niekų 
nekalbėk! Kas tai matė, kadi 
koks pienburnis butų vyčių) 
generolas, o man. užsisluži-) 
mūšiam medalius, duotų ot- 
stavką. Noser, to nebus! 
Kiaušinis vištos nemokins.

—Tari) vištos ir kiauši
nio. tėve, nėra didelio skir
tumo, nes kiekviena višta iš į 
kiaušinio išsivysto.

—Nausa, Maik, tu nie
kioji. Pirmutinę vištą dievas) 
sutvėrė, o kiaušinį višta pa
dėjo. Matai, vaike, kaip aš 
galiu tave sukritikuot.

—Ar tu matei, kaip die- 
' vištą tvėrė? e
—Aš ir nematęs žinau.
—Iš kur gi tu žinai?
—Šventam rašte yra pasa
la, kad penktoj dienoj 

levas sutvėrė visokius gy
vūnus, o šeštoj — žmogų.

—Kas tą šventą raštą pa- 
asė ?
—šventas tėvas, vaike.
—O jis ar matė, kaip die

vas vištą tvėrė ?
—Šarap tu, brude, ba kad 

trauksiu šoble per sprandą, ; 
ta! tu manęs neklausinėsi ■ 
tokiu bedieviškų klausimų, i 
kai koks lojeris. ant sūdo.

—Atsargiai, tėve, su savo J 
kardu, nes jis kreivas kai 
amerikoniškas dalgiakotis. 
Užsimojęs kirsti kitą gali 
pats sau puodynę nuo jiečių 
nutraukti.

—Nevermai. vaike, aš esu ka neapykanta,

eisime mal-

L. Tolstojus.

Dėl Pinigų.
ga, vaikščioja, raato, girdi ir tt. Kada žmo
gus numiršta, tuomet jis jau negali nei val- 

; gyt, nei kalbėt, nei vaikščiot; jis tada nieko

viską, o viską išdalinome ir 
dabar esame tušti. Aš baži- 
jausi prieš juos, kad neturi
me nei trupinių. Šiaip, taip 
nurimo. Pradėjo temti. Mes 
savo vagone bijojome švie
są užžiebti, kad vėl vaikai 
nepradėtų klykti. Sėdėjome 
tamsoje, o paskui sugulėme. 
Buvo šalta, lytinga naktis. 
Per miegus vėl išgirdome 
širdį varstančius balsus: dė- 
oelės, brangieji, duokite 
duonos. Pažiūrėjome kelin
ta valanda ir patys nustebo
me — tai buvo antra valan- 
la nakties. Norėjosi bėgti, 
bėgti, kad išsigelbėjus nuo 
tų balsų: dėdelės, brangieji, 
duokite duonos!’

„Taip rašo Menšoj, kuris 
:ankė bado paliestas vietas. 
Mes negirdime tų balsų, 
mes nematome bado mirčia 
mirštančių ir tiesiančių sa
vo išdžiuvusias rankas, kad 
gavu$ nors mažą duonos 
šmotelį. Mes nematome tų 
vaikučių, kurie šaltoje, ly
tingoje naktyje, nuo bado 
’štinę, nuogi, slankioja ap
linkui vagoną ir maldauja 
duonos, duonos ir duonos. 
Jie miršta badu ir juos ga
lima išgelbėti duonos šmo- 
teini.

Taip, reikia juos gelbėti 
ir visi prakilnios dvasios 
darbininkai tai daro. Bet 
klausimas, ar tie surinkti 
doleriai gelbėjimui mirštan
čių Rusijos kūdikių, pakliu
vę Į komunistu fondus, pa
sieks savo tikslo. Nors ko
munistai ir skelbia, kad vi
si darbininkai jiems yra ly
gus, vienok jie užvis pir
miausia gelbsti savo drau
gus. bolševikų partijos na
rius. Kuomet milionai žmo
nių miršta badu, bolševikai 
■tesiliauja mėtę aukso savo 

(partijos propagandai.
Reikia šelpti badaujan

čius Rusijos žmones, tik ne 
per komunistų fondus. Ge
riausia aukas siųsti per So
cialistų Partiją, per Įvairių 
uniju ofisus arba per Lietu
vos Raudonai) Kryžių.

Darbininkas.

I

Tikroji Rusijos padėtis 
ligi šių metų pavasario buvo 
laikoma slaptybėj. Nors ka
pitalistinių agentūrų kores
pondentai ir skelbdavo, kad 
Rusijoj viešpatauja skur
das ir bolševikai savo refor
momis veda šalį prie bank- 
i lito, vienok toms žinioms 
negalima buvo pilnai tikėti, 
nes kapitalistai skelbdavo 
apie tarybų respubliką di
džiausių nesąmonių, kad 
diskreditavus ja pasaulio 
akyse. Kartais ateidavo ir 
patikėtinų žinių nuo Rusi
jos socialistų - menševikų ir 
socialistų - revoliucionierių, 
kad bolševikų diktatūra ve
da šalį į skurdo ir bado nas
rus. vienok ir tas žinias 
griežtai užginčydavo pati 
tarybų valdžia, vadindama 
jas melais prieš darbininkų 
t espubliką.

Lietuviai komunistai lig- 
šiol apie Tarybų Rusiją bu
vo geriausios nuomonės. Jie 
garbino ir gyrė bolševikiš
ka tvarką kaip įmanydami. 
Visus tuos, kurie kritiško
mis akimis žiurėjo į Rusijos 
bolševikų darbus, jie pra-Į 
vardžiavo kapitalistų klap
čiukais. social-judošiais, so- 
cial-išdavikais ir net svola- 
čiais. Kaiū jie, girdi, drįsta) 
niekinti darbininkišką rojų.i 
Ten esą visko pilna ir darbi-! 
u inkai gyvena kuopuikiau- 
sia.^ .

Kentė Rusijos liaudis po 
ioolševiku jungu ir neišken
tė. Perdaug didelis vargas 
ją nrispaudė ir ji sunkiai 
sudejavo. — 
pati bolševikų valdžia: 
liona’ 
gelbėkite

Tada sušuko ir
„Mi- 

žmonių miršta badu, 
!” Prasidėjo tiri- 

r ėjimai ir pasirodė, kad iš- 
Rusiioj didžiausias 

Milionai žmonių 
ir dar daug milio- 

. Jokia labdarybė 
,;ų išgelbėt. Kadangi 

ikai slėpė

nemato, negirdi ir nejaučia. Dabar pasa
kyk, tėve, kur pasidėjo tos ypatybės, kurias 
žmonės vadina vienu žodžiu „dvasia?” Kur 

Jašnikas.—Aš tau nepasakysiu šiandien, pasidėjo jo kalba, jo protas, jo jausmai, jo 
kaip visa tai atsitiko. Kitu kartu aš tau iš- judėjimas? Ar ne aišku, kad visa tai nnrė 
pasakosiu viską. Dabar aš perilgai apie tai kartu su kunu, taip kaip liepsna užgesta 
galvojau, perdaug skaudu butų viską paša- kartu su žvake? Dėlto, tėve, negali būt gy- 
koti. vas žmogus be dvasios, o dvasia negali būt

Aleksandras.—Aš matau, tėve, kad tavo be gyvo kūno.
atsiminimai yra nesmagus, todėl ir nenoriu.! Ja4nĮkss._Gerai, ka() w .
kad apie juos pasakotum. Man joktos nau- aiškiai gd&tai vfak Ra 
ocs ts to nebus o tau bereikalmgas nesma-yra tikratiesa 0 vienak J baim<!
gumas. Nekalbefam apie tai daugiau. , ■ vė] mane apims jr vė[ ka(| Dievas ne_

Jašnikas.—Teisybę sakai, vienok tas atsi- nubaustų mano dvasios, ir nežinau, kaip 
tikimas vistiek neduoda man ramybės. Jau tos baimės atsikiatvti.
25 metai kaip jis mane slegia. Sąžinės kam j A|ekSandras._Smiku tau. tėve, atsikra- 
kmamas as syk. nuėjau ant kapo dviejų jo- tyti tos baimės delto, rietaraj a 1()
muštų žmonių nakties laiku pasimelsti, kad - p
Dievas atleistų man nuodėmę. Ir štai iš ka
po gilumos pasigirdo balsas: ’ Viešpatie, nu
bausk jį, kuris... kuris mane nuskriaudė!” 
Ant to balso paskui nežinau iš kur atsiliepė 
kitas balsas: „Aš nubausiu jį po 40 metų!”

(Tąsa.)

.tavo protą da nuo mažens. Užtaigi labai 
,vra svarbu, kad maži vaikai butų mokinami 
teisybės. (Išeina.) 

i, Jašnikas (vienas).—Sako, tikėt Į Dievo

Dabar jau praslinko nuo to laiko 25 metai. Lian '3'stĮk 1 odos, kad Dievas yra ir kad jis 
ir kaip sukaks 40, aš laukiu bausmės. Ji tu-, h'ar*e nubaus... <Atsidusta.) A asia, Dieve 
lės ateiti vidurnakti, 13 dieną rugpiučio fluo ^ai dažnai sakydavo: „Nelauk,

_ e r a • 411 1 1 • • • l* I f 01 O 1 O L liti vi /"I i <-» L.mėnesio. Ir ta mintis, Aleksandre, baisiai 
mane kankina.

Aleksandras.—Man tatai išrodo taip: ei
damas ant kapų buvai labai susinervavęs ir 
sumišęs, kūniškai pusiau miegojai. Girdėti 
balsai nepaėjo nei iš grabo, nei iš dangaus, 
nes negyvi žmonės balso neturi, oras gi taip 
pat negali kalbėt. Tuos žodžius sutvėrė ta
vo vaidentuvėj perdaug įtempti tavo nervai.

bausmę yra kvailystė... Gal ir tiesa. Bet

_ „Nelauk, 
pakol ateis paskutinė diena, bet melskis kol 

. gali. Bet man tuomet rūpėjo gyvenimas ir 
'uaugiau turtų Įgyti. Nors ėjau išpažintin, 
bet kunigui niekad tos nuodėmės nepasa
kiau — slėpiau. Šiandien atvvks čia vvsku-kiau -
pas reikės pas ji patarimo paklausti. (Įeina 
tarnas.)

Tarnas.—Kunigas atvažiavo.
1 Jašnikas (susijudinęs).—Atv... gerai 

Tokių žodžių tikrybėje visai nebuvo ir tu jų ‘bando susitvarkyti. Tarnas išeina, fneina 
visai negirdėjai;
girdėjai.

gerai

tu tik įsivaizdinai, kad vyskupas.)
_ . i Vyskupas.—Tegul bus pagarbintas Jėzus

Jašnikas.—Tankiai ir aš manau, kad taip Kristus!
buvo. Vienok kartais pradedu apie tai abėj Jašnikas.—Ant amžių amžinnujų, amen! 
joti, ir man rodos, jog tai buvo Dievo balsas, i _r , J’ .
L • t • - i j U vyskupas (sveikinasi).—Na, kaipgi svei-h-tuoiret mane apima ba>me kadpo40me- kaU? Kaip einasi prekyba? Gal j'au visa 
.ų neatsitiktų Kokia nelaime!... Sunautu u
esi mokytas ir išmintingas vyras; pasakyk 
tu man teisybę, ar tu tiki į Dievą, ar ne?

Aleksandras.—Ne, tėve, aš netikiu.
Jašnikas.—Tai pasakyk tu man, kodėl kiti tu tamstos patarime klausti, geriau sakant, 

žmonės tiki? Juk tarp jų yra gana mokytų išpažintį atlikti iš viso gyvenimo, jei tėvas 
ir išmintingų žmonių! Kodėl gi jie tiki?

Aleksandras.—Žmonės tiki visų pirma 
Įeito, kad juos nuo mažens mokino 1 
uaskui jie tiki dėlto, kad niekad į tikėjimo 
klausimą nesigilino, 
apsvarstė, tie netiki.

Jašnikas.—Ar tai tos baisios teismo die
nos po mirties nebus?

Aleksandras.—Mirusieji, tėve, bus teisia
mi tų, kurie gyvens, žmonių giminė vargiai 
kada išnyks nuo žemės paviršiaus. Viena 
karta pasensta ir eina Į kapus, kita užima i 
ios vietą, po tos ateina trečia, po trečios ket-į^ 
virta, ir taip tekaus. Kiekviena nauja karta! 
huną vis mokytesnė ir tobulesnė. Ji per
krato istoriją, žiuri kaip gyveno jos prote- 
viai, mato juose daug netobulumo, ir teisia o 
.uos. Mes teisiam žmones, kurie gyveno 
tūkstantį metų atgal, o už tūkstančio metų 
busim teisiami kitų. Kas bus musų įvesta 
gyveniman gera, jie tą priims, kas bus blo-} 
ga, tą jie pasmerks ir išnaikins.

!

Jašnikas.—Prekyba einasi gerai, tėve 
dvasiškas, bet vienas dalykas kankina mane 
jau nuo keturiolikos metų, ir šiandien drįs-

dvasiškas teiksitės išklausyti.
Vyskupas.—Galima, jei tamsta to geidi, 

tikėti; Meldžiu atnešti mano valizą iš vežimo.
(Jašnikas išeina ir greitai sugrįžta su va- 

Kurie gerai tikėjimą Rza. Vyskupas užsideda bažnytinius rubus 
! ir pasimeldęs prieš paveikslą ant sienos, sė
dasi ant kėdės, o Jašnikas klaupias prie jo.)

Jašnikas.—Aš esu didelis nusidėjėlis. 
. Sunki nuodėmė guli ant mano širdies jau 
’ nuo daug metų.
I __
1

Kurtumas ir nebylumas.

Kurtumas ir nebylumas 
era pasekmė daugelio ausies 
igų.

Lengva suprasti kodėl ne
bylumas seka kurtumą jau
nuose vaikuose. Kuomet kū
dikis mokinasi kalbėti kūdi
kystėj, jis būtinai pasitiki 
ant girdėjimo, Idant galėtų 
sekti kitų kalbą.

Kuomet girdėjimas būna 
visiškai arba pusėtinai pra
žudytas, tai pasidaro žymios 
kliūtys ir kalboje. Ir todėl 

vargstame, nors skurstame, s mesni vaikai, jeigu tampa 
enok negalime įsivaizdinti kurčiais, gali kalbėti.

Po ištyrinėjimo 200 vaikų 
liaudis tose vie- tam tinkamam name, rasta 

tose, kur palietė badas. Bu- pusė tokių, kurie tapo kur
nės ’ ............................ ..... ’
nary< 
šiai a 
tė eile laiškų, ; 
apie baduolius 
nėjo Pavolgė: 

j l ikos 
i riais.
: kuS,

nedraudžia A;kruįu 
skurdas, 

i jau mirė 
’ nų mirs, 
negalė 
bolšei ikai šiepė nuo pasau- 

i lio tikrąją Rusijos padėtį, 
ta! jau vien dėl to jie yra at 

' sakomingi už tas baisias pa- 
i sėkmės.

ilgų
I

ar ta.

ne

štai kaili apie tą Rusijos 
bolševikiška "rojų'’ rašo pa
ti komunistų „Laisvė”:

"Mes. čia gyvendami, nors

vu
tu baisenybių, kokias ken
čia Rusijo.

Vyskupas.—Nėra tokios nuodėmės, ku- 
. rios Dievas neatleistų, jei nusidėjėlis gailė- 
: sis ir atliks užduotąją bausmę. Ar esi išpa
žinęs savo nuodėmę kunigui?

Jašnikas.—Aš bijojau, kad kunigas neiš
duotų manęs Į valdžios rankas. Bet dabar 
aš nusprendžiau išpažinti tau, dvasiškas tė
ve, visą savo nusidėjimą, nes tu esi visų 
guodojamas ir mylimas; bet vis dėlto prašy
siu, kad pirma, negu aš pasakysiu savo nuo
dėmę, tu, tėve, užtikrintum mane savo vys
kupišku žodžiu, kad apie mano prasižengi- 

Tai toks, tėve, yra teismas po mirties. Bet r-.ą niekam...
kad butų po mirties kitas gyvenimas, tai to'
Ja niekas nėra prirodęs ir mokslas tam ne-J joks kunigas negali pasakyti vieno nuodė- 
tikl Tikėti, kad mums mirus musų dvasia mių kitam. Jei tau kas pasakojo, kad kuni- 
gyvens kitam pasaulyje, yra toks pat prię-jgas gali išduoti išpažinties paslaptį, tai nė
ra ras, kaip tikėti, kad nakties laiku iš kapų verta tam tikėti. Matau, kad tu apie tai 
išeina baidyklės ii’ klaidžioja po svietą.' abejoji, todėl prižadu ir užtikrinu savo vys- 
Kiekvienas apšviestas žmogus žino, kad to- kupišku žodžiu, kad niekas tavo nuodėmių 
kių baidyklių nėra, o betgi yra daug žmonių,1 nežinos. Todėl kalbėk drąsiai, kad ir savo 
kurie bijosi nakties laiku pro kapines pra
eitų

Jašnikas.—Tai sulyg tavo kalbos, žmo
gaus d vasia miršta kartu su kunu?

Alekrandras.—žiūrėk, tėve, aš parodysiu

Novy Mir’ redakcijos 
s Menšoj. neperseniau- 
apleidęs šią šalį, atsiun- 

aprašydamas 
;. Jis apvaži- 
sritį su Ame- 

; šelpimo komiteto na- 
. Skaitant tuos jo iaiš-, 
prisieina apsiverkti. Jis 

sako, kad kaip tik pasirodė 
ju vagonas, tuojaus apsupo 
jį baduolių minios. Suaugę 
tyliai žiurėjo į juos ir laukė 

i pageltos, laukė ar neišgel- 
; bės jų iš mirties nasrų. Vai
kai, be paliovos verkdami, 
maldavo: 'Dėdelės, brangie
ji. duokite duonos’ Duokite 
r-mms nors po mažą šmotelį 
duonos. Mes norime duo
nos” Draugas Menšoj sako,

i

čiais ir nebyliais nuo lengvai 
nukreipiamų priežasčių, 
kaip tai: ausies uždegimo 
kaipo pasekmės skarlatinos, 
tymų, arba kitų vaikiškų li
gų, arba net ir nuo adenoi- 
dų. Kiti vaikai buvo kurti 
r uo smegenų plėvių uždegi
mo epidemijos.

Plaučių uždegimas kūdi
kystėje, smegenų plėvių už
degimas ir adenoidai — tai 
t rys paprastos priežastys 
kurtumo ir nebylumo. Po tų 

‘ seka galvos įžeidimai ir pa
veldėti brantai.

Visuose atsitikimuose tu
ri būti dedamos pastangos 

į sugrąžinti klausymą kiek 
,tik galima.

Nereikia siųsti vaikus į 
kokius nors namus dėl kur- 

vaikų lavinimo, pakol

Vyskupas.—Sulyg bažnyčios prisakymų,

—Tu, tėve, pats nieko ne
žinai. nes savo proto nenau
doji. Tu klausai vien tik ku
nigą ir darai ką jie tau lie
pia, neatsižvelgiant 
yra gera ar bloga.

—Tu, Maike, kunigą 
niekink, ba jie yra mokyti ir 
žino, kas yra griekas, o kas 
ne.

—Užtai aš juos ir smer
kiu, tėve, kad jie žino ir su-) 
žiniai blogą daro. Jie žino, 
kad žmonės skurde gyvena 
iš priežasties tamsybės, vie
nok jie tą tamsybę palaiko. 
Jie žino, kad kapitalistai 
baisiai išnaudoja darbinin
kus, vienok jie nesmerkia 
kapitalistų, bet priešingai, 
keikia tuos darbininkus, ku
rie drįsta savo išnaudoto-) 
jams pasipriešinti. Laisvus 
žmones, kurie netiki bažny
tiniams burtams, jie vadina 
bedieviais, ištvirkėliais ir 
kitokiais 
o vienok 
penimiai, 
šnubo gyvena.

—Maike. sustok! Jau man 
i laukai ant galvos atsistojo nos- Draugas Menšoj sakoj 
gndin. vokius žodžius apie pa(j mes vįgką, turėjo-:_________

\aV?e’Pa’ išdalinome, patys pali- čiu vaikų lavinimo, pakol 
; aKvju >tieu : jeigu kunigų pome be maisto, o vaikučių nėši tikras, jog jie negali bu- 
buo S'1’ zmones ’*)aT balsai, maldaujanti duonos, ti išgydyti.
iiKtų bedieviais. -vis girdėjosi. Kadangi jiems Daugelis kurčių ir nebylių

—Tuomet butų daug ge-’ tie balsai nedavė ramumo, vaikų gali suprasti kas kai
riau, tėve. Jeigu kunigų ne- tai jis sako: ;bama pa te my darni lupas,
butų, tai išnyktų visokie ti- ”’Aš išėjau iš vagono ir, Jeigu kurtumas neišgydo- 
kėjimai ir burtai, o kartu su negalėdamas išsilaikyti nuo mas, tai geriaus mokinti 
jais išnyktyi ir ta tikėjimiŠ- verksmo, pradėjau prašyti, juos suprasti lupų kalbą, 

kuri šian- kad jie nutiltų, nes mes jau F. L.I.S.

•, ištvirkėliais 
šlykščiais vardais, 
patys, kaip kokie 

su mergoms be

Daugelis kurčių ir nebylių

tėvą butum užmušęs, vistiek pasakyk, nieko 
nesibijok, o aš pritaikinsiu tinkamą bausmę 
ir jei ją ščyrai atliksi, Dievas už viską dova
nos.

<*»«»«». Jašnikas.—Da jaunas būdamas likau naš
tai? pa vvzdt "(Uždega žvakę.) štai tu matai ^ičiu ir buvau labai biednas. Paaugęs išė- 
žvake ir jos liepsna. Bet ar matysi, tėve, ši- jau tarnauti, ir betarnaudamas įsimylėjau 
tą liepsną, kaip žvakė sudegs? žinoma, kad i šeimyninko dukterį. Ji taipgi mane pa- 
ne. Liepsnos nuo : __
Pasibaigs žvakė, pasibaigs ir jos liepsna, tėvas neleid 
Taip yra, tėve, ir su žmogaus dvasia. Jo turtis. ' 
dvasia, tai liepsna. Ji dega tik patol, pakol kelio pirklį su tarnu, paėmiau iš jo aštuonis 
žmogus gyvena. ' __
mas, užgęsta ir jo dvasia. Pagalios, kas 
yra dvasia? Niekas daugiau, kaip tik pa- nuodėmės? 
prasta gyvastis. Ji apsireiškia tuo, kad Jašnikas.—Taip,
žmogus -protauja, jaučia, kalba, valgo, mie- (Tcliaus bus).

žvakės negali atskirti, mylėjo ir mudu norėjom apsivesti, bet jos 
’ lo jos už manęs, nes aš buvau be

turtis. Norėdamas pralobti, užmušiau ant

Užgęsta žmogaus gyveni- tūkstančius rublių ir gelumbės ant žipono.
Vyskupas.—Ar tai visos sunkios tavo



Politikai dviem veidais.
Musų krikščionys ir liau- vičių šakės ir kun. Krupavi- 

dininkai mokėjo pasidalinti čiaus perkūnai, kuriais jie 
valdžia, bet dabar nemoka grasė sutrinti Lietuvos prie- 
pasidalinti atsakomybe už 
vyriausybės darbus, šian
dien atėjo laikas aiškiai pa
sisakyti : ar Lietuva turi at
siklaupti prieš Tautų Są
jungos nutarimą ir palen
kus galvą lysti ton kiipon, 
kurią pataisė p. Hymans; ar 
ji turi griežtai atmesti susi
jungimą su lenkais.

Tuo klausimu Lietuvos 
liaudis senai ir aiškiai pasi
sakė. Bet dabartinė vyriau
sybė vis da tebeveda palan
kią unijai su lenkais politi
ką, vis tebebando perlaužti 
■visuomenės nusistatymą. 0 
ką gi daro partijos, kurios 
Seime ir valdžioj šeiminin
kauja?

Liaudininkai demokratai 
savo partijos suvažiavime 
daro nutarimus, kad jie ne
imą atsakomybės už tokią 
valdžią, kuri žlugdytų Lie
tuvos -nepriklausomybę. 
Liaudininkų frakcija Sei
me dėl musų interpeliacijos 
pasakė ministerių kabinetui 
tą pati. Bet tuojpačiu laiku 
liaudininku žmonės dalyva
vo Briuselio dervbose ir ten 
paruošė tą slidžią pakalnę, 
kuria nušliaužė žemyn val
džios delegacija derybose. 
Ženevoj. Liaudininkų žmo
gus, stovėdamas kabineto 
priešaky, dirba tą politiką, 
kuri veda Lietuvą lenkų 
vergijon. Kas gi tai yra ? 
Amžinas pakvitavimas liau
dininkų partijoj, kuri nemo
ka savo žmonių suvaldyti, 
ar veidmainybė?

Musų krikščionys negere- 
sni už savo politinius sėb
rus. Krikščionys ir savo 
konferencijoj ir Seime lašas 
lašan pakartojo tą pati, ką 
ir liaudininkai. Jie, girdi, ir
gi neimsią atsakomybės už 
valdžią, kuri linktų priimti 
Hymanso projektą. O tuo 
tarpu krikščionys tylomis 
leidžia vyriausybei eiti savu 
taku. Krikščionių partijos 
viršūnės, kaip tas Buridano 
asilas, tartum negali pasi
rinkti tarp dviejų šieno 
kuokštų, pakartų jam iš 
abiejų pusių per sprandą; 
jie nemoka pasisakyti, kas 
daryti su Tautų Sąjungos 
nutarimu.

Krikščionių politinis "gu
drumas’’ praneša net liaudi
ninkus. Vienam Kauno mi
tinge vienas krikščionių, 
kalbėdamas clel derybų su 
lenkais, gyrė musų valdžios 
smegenis. Bet kai tam pub
lika pašvilpė, kitas krikš
čionis ėmė girti tuos, kurie 
skaito, kad valdžios smege
nys supelėjusios. i

Kai iškilo Karolio avan
tiūra Vengrijoj, "Laisvės" 
243-am num. tilpo vedama
sis straipsnis, kur džiaugia
mas iš to Įvykio, ar, girdi, 
nepadės reakcijos keliama 
Europoj maišatis ir mums 
išsigelbėti nuo pavojaus. 
Rašėjas siūlo dar palaukti 
priimti Hymanso projektą, j 

Ten, kur reikia kalbėti,— 
Seime ir valdžioje — krikš
čionys tyli. Savo vieton jie 
duoda žodi savo advokatui 
kun. Bučiui. Kun: Bučys 
"Laisvės” 241-am nr. irodi-, 
nėja, kad dabartiniam kabi-' 
nete... socialistu dauguma ir 
jiem, girdi, tenka didžiausia 
atsakomybė. Kun. Bučys tik 
aimanuoja ir kaltina krikš
čionis, kam jie duodą qpozi-' 
cijai tašyti ant savo galvos 
kuolus. Be reikalo kun. Bu- 
čvs guščioja, — musų krikš
čionių kaktos tiek kietos, 
kad kuolų tąsymas jiem ne
pavojingas. Į

Tupčiojasi Seimo šeimi
ninkai. Linguoja-sviruoja 
valdžia. Aiškiai kalba tik 
opozicija, nežiūrint visų jai 
daromų kliūčių. Mes stebi
mės, kur pasidėjo pp. Šleže-

Į Pajieškau Frano Šorio, Kauno gub., J Pajieškau 
Calantų parap., Serepinų sodos; gir-1 ---- •-—rie
dėjau gyvena Chicago. Jo brolis Alek
sandro Šoris serga ir daktarai tikri
na kad nepasveiks; jis yra turtingas, 
turi gražią farmą. Atvažiuok greitai.

■ Kas apie _'i žino malonėkit pranešt. 
F. Geneikis

219 So. Paca st., Baltimore, Md.

šus Želigovskio avantiūros 
pradžioje. Argi dabartinė 
musu padėtis ne pavojin
gesnė, kaip tuomet? Ar gi 
neaišku tėvynę mylintiems 
sunams iš krikščionių ir 
Iiaudin. tarpo, kad Lietu
vos liaudžiai nuosakiai ruo
šiama didžiausių kariniu 
pavojų ir ilgos vergijos pa
dėtis.

Jau metas ne tik nusista
tyti, bet uoliai ruoštis tą 
gręsiamąji pavojų atremti. 
Valdžia jūsų, ir atsakomy
bę už jos darbus tik jus ne
šat. Jei krikščionys ir liau
dininkai užmiršo, kuriuo 
būdų parliamentarėj . šaly 
valdžia pastatoma tinka- 
mon vagon, mes jiem prime
name. Reikia tuojau Seime 
iškelti klausimas apie val
džios varomą politiką dery
bose su lenkais ir aiškiai jai 
pasakyti, remiat ar nere- 
miat jos žygius. Tuomet ži
nos ir valdžia ir visas kraš
tas. (”S.-d.”I

Pajieškau savo vyro Jono Kiauš- 
kaus. Jisai dirbo Rcckaway Building 
Co., Ine., 321 Victory Building, 
Chestnut st., Philadelphia, Pa. 
S mėnesiai kaip jis mane paliko 
vaikučiais ir kur dabar randasi, 
nau. Vienas vaikas 
greitai atsišaukti 
žinot, man 
bai dėkinga.

Zofija Kensis
1769 —3id avė., New York, N. Y

i pusseserės Marijonos 
Pranckevičienės, po tėvais Raslavi- 
čiutės, iš Stariškių kaimo, Šunskų v., 
Mariampolės apskričio, apie 12 metų 
Amerikoje. Girdėjau gyveno Phila
delphia, Pa., bet dabar nežinau kur. 
Taingi jieškau Marijonos Gavėniutės, 
iš Salabudiškių kaimu, Janavo valse., 
Liudvinavo parapijos. Meldžiu atsi
šaukti ant šio adreso:

Ona Pucėčiutė
:.10 S. Paca st., Baltimore, Md.

VAISTAS prieš pabiri nų m- tev ..
_  _ esu t.uo vyrų arba vyrų nuo moterų. Pa-

Malonėkit, sueit į platesnę bėgusius galima sugnįžinc arba no- 
4-

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės taip 28 ir 4ų metų; <_ 39 metų. . - - - - ■
pažintį per laišką. Rašykit šiuo ad
resu: Jurgis Girkalnis
322 N. Sheridan Rd.. Kenosha, Wis.

I

rinčius bėgt sulaikyt. Klauskit laišku 
prisiunčiant už 2c. štampų. A. P.
Sta. 12, Box 487, Lawrence, Mass. i

Nauji Raštai
Lietuvos Albumas. Šito

kiu vardu p. M. Yčas išleido 
dabar knygą, kur yra su
rinkti ir atspausdinti žy
mesni Lietuvos žmonės — 
politikai, partijų vadai, 
mokslo vyrai, profesionalai, 
žymesni kunigai ir tt. Tokių 
paveikslų išviso yra 285. Kai 
kuriu jų yra ir trumpos bio
grafijos, bet ne visų. Iš viso 
albumas turi 435 puslapius. 
Kas indomauja Lietuvos 
veikėjais, tam šita knyga 
bus indomi. Tik kaina tru
puti per didelė - 
knvga be apdaru.

$5.00, ir

Karoiio Markso Teorijos 
Sistema — tai knyga, kur 
Karolio Markso mokslas aiš
kinamas komunistiniu žvilg
sniu. Ją parašė žinomas ko
munistas L. B. Bondinas. 
Lietuviu kalbon vertė kaž
koks V. Tauras, o išleido 
ALDLD. Skaitymo yra 316 
puslapiai. Kaina nepažymė
ta.

KANKLES
Išėjo naujos muzikos apie 60 
įvairių dainų, taipgi pianui ir 
smuikai; jų tarpe ir lietuviški 
šokiai: Suktinis. Klumpakojis, 
Noriu miego, Kriputis ir kiti. 
Tas leidinys tai "Penkių Metų 
Kanklės. Kaina pažeminta lig 
Naujų Metų. Kaina knygos, 
minkštais apdarais — 4 dol.

Pasiuskit draugams Lietu
von. Adresas:

M. PETRAUSKAS
769 Eroadway, 

SO. BOSTON, MASS.

Pajieškojimai

1011 
J au 

su 3 
i.eži- 

mirė. .Meldžiu 
aiba jeigu apie jį 

praneškit, už kų busiu la-

Pajieškau pusbrolio Juozapo Slė
gio, paeina iš Načionių kaimo, Salo
čių parapijos, Pasvalio apskr. Girdė
jau, kad v'ra Pittsburgh, Pa. Pažįsta
mi ar šiaip geros valios žmonės malo
nėkite man apie jį pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. (511

Pranas Stogis
1655. W. 33rd st., Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui mergino' 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, supran
tančios moiali ir dorą šeimynišką 
gyvenimą, mokančios rašyti. Gali 
būti bile kukio amato mergina, tik 
geistina, kad mokėtų grajit ant ko- 
k.o muzikališke 
šaukiant meldžiu 
rašyti apie save 
veikslą.

instrumento. Atsi- 
viskų teisingai ap- 

ir prisiusi savo pa- 
(50)

J. J. Lienis
40 Scholes st., Brookly ;i, N. Y.

Pajieškau brolio Roko Močio, Kau
no rėdvbos, Šiaulių apskričio, Davio- 
ėių kaimo, Gruzdžių parapijos, prieš 
karę gyveno Pittsburgh, Pa. Aš, Do
mininkas Roimanas, gavau laiškų iš 
Lietuvos nuo jo sesers Onos Vasi
liauskienės, po tėvais Močiutės, ku
riame yra praneštas svarbus daly
kas. Meldžiu atsišaukti arba jeigu 
kas žinotumėt praneškit šiuo adresu: 

Domininkas Kotmanas
2863 Tillman avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Tamošiaus Matuko, pači 
na iš Doniliškių sodos. Krinčino par., 
gyveno Penevėžy. Apie 24 metai kaip 
išvažiavo iš Lietuvos. Kas žino arba 
pats lai atsišaukia šiuo adresu: (51) 

Ona Stašienė( Armonaičiutė)
968 Columbus avė., Ro.vbury, Mass.

PARS1D10DA >111 AR DEAL 
SHOE REI’AIR SHOP.

Kandis Comparv lj«,
doma su elektra, pigi randa, 
žastis pardavimo y ra la>r«., ksąl 
trįs metai jieškau merginos ir vis 
gaunu. Dabar sumaniau važiuoti 
yra daug lietuvaičių.

Frank J. Madisor.
608 W. E'ederal st., Youngstown,

lašinei ija, apšil-
Prie- 

jau 
ne
ko r

o.

Pajieškau dėdės Wilimo F. Krafto, 
Suvalkų rėdvb'><. Prieš išvažiavimą 
iš Lietuvos dirbo Kidulių plytnyčioi. 
Apie 12 metu kai Amerikoj. Girdėjau 
kad gvvena Philadelphia, Pa. Nela
bai didelis, balto vaido, paeina iš <>- 
' iečių kilmės. Meldžiu atsišaukti a’-- 
5a kurie ap:e ji žinot prtiiieškii, už ką 
busiu labai dėkinga.

Augustė Svvrmerlkū
1036 Prescott st.. No. Chicago, 111.

Pajieškau Frano Frunkonio. Vil- 
n'aus gub., Trakų aps., Žaslių vaisė.. 
Tatoriškių kaimo, girdėjau gyveno 
Bostone. Kas apie ji žino malonėkite 
pranešti arba pats lai atsišaukia, yra 
svarbus reikalas. (50)

240 So. ls* st., Brooklyn, N. Y.

APSI VEDIMAI

PARDAVIMAI
PARSIDUODA BU< ERNE 

IR GROSERNE
Pigiai, ant geros gatvės, kostame- 

tiai maišyti. Priežastis pardavimo 
turiu du storu, tai noriu vieną par 
<!e-'t. nes mano žmona silpna ir neiš 
galiu dvieju vesti. Klauskit >50'

670 No. lOth st.. l'hiladelpliia. Pa.

i

Paj iešką u 
T pusbrol’o 
'•y ve no So. 
'•ur. Jei kas 
patys teiksis atsišaukti šiuo adresu: 

Ant. Rudauskas 
■3-rd st.. So. Boston, Mass.

brolio Juozo Radausko 
Petre Rudausko. Pirma 
Bostone, dabir nežinau 
apie juos žino, aiba jie

Jieškau apsivedimui merginos, my
linčios dora gyvenimą, be skirtum 
tikėjimo, tarpe 20 ir 35 metų am- 

I žiaus. Aš esu 35 metų, turiu turto, 
lodei norėčiau, kad ir mergina turė
tų kiek turto. Meldžiu atsišaukti pri
siunčiant paveikslą.

J. Lyons
Deerfield. ilk

REIKALAVIMAI

259

Pajieškau savo brolio Antano Ar
lausko, švendriškių kaimo. Kaune rė- 
dvbos. Turiu svarbų reikalų iš Lietu
vos, tad meldžiu greitai atsišaukti 
arba apie jį žinantieji man praneškit, 
už ką busiu dėkinga. (50)
Mrs. Marcelė Arlaus'-ytė-Cvirkienė

41 Clifton st., Walingford, Conn.

Paj’eškau Rafolo Dudo, Kauno gu- 
rn'jos, Pabaisko vaisė., Gailiumi 

sėdos, pirmiau gyveno Anisterdani. 
N. Y. Lai atsišaukia arba kas apie jį 
-.ino malonėkit pranešt.

Stanislovas Gaidis
549 Medford st., Charlestcvrn, Mass.

Pajieškau Katrinos Greičiūtės, po 
vyrui Gaurulęvičienės, Jurbarko pa
rapijos, iš Dainių. Meldžiu atsišauk
ti arba kas žinot 
svarbų reikalą.

J. Mitchell
910 — Sth st.,

praneškit, turiu 
(50) 

(Mačiulis) 
Waukegan, III.

I 
i 
I 
I i

Pajieškau apsivedimui merginos | 
arba našlės, nuo 20 iki 26 metų am-1 
ziaus, kuri mylėtų dorą šeimynišką 
gyvenimą. Malonėkite atsišaukti il
su pirmu laišku prisiųsti savo paveik-( 
šią, kur, pareikalavus sugrąžinsiu. 

F r. K.
466 E. 147tn st., New Y ork, N. Y.

REIKALINGAS Dl,G.\ KEPIS-BE 
b E1J1S. kuris moka al-a.^amiai kept: 
<‘ucną ruginę ir plikyta - lietuvišką 
Bel-.eris ge.ii in kantis darbu gau
re ra mokestį ir darbas užtikrintas. 
Atsišaukit tuojaus šiuo adresu:

BIG RYE BREA1) BAKERY
272 Clinbn st., Hinghamton. . Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaiku. Esu 35 metų, 
myliu gražų gyvenimą. Malonėkit at
sišaukti. Anton Urgis
General Delivery, Toledo, Ohio.
Pajieškau gyvenimui draugės, mer

ginos arba našlės, nuo 25 iki 3) metų 
amžiaus. Aš esu 30 metų vaikinas 
smatninkas. Kuri myli gražų šelmy- Į 
niš'ą gyvenimą, malonės atsišaukti, 
laišku. Vaikinus meldžiu nerasinčti.

A. J. Schultz
27 Grand st., Waterbury, Connr

Pajieškau našlės arba merginos at
sivedimui, senumo nuo 20 iki 3q me
tų; aš esu 27 metų. Platesnias žinias 
suteiksiu per laišką.

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

Pajieškau Stanislovo Kazlausko, j 
Pavurdėnų kaimo, Pakrojaus vaisė., i 
šiaulin aps. Apie 10 metų Ameriko- ' 
je ir nieko apie ji negirdžiu. Brolis'ūgio. 
Kazimieras Kazlauskas pajieško iš i 'aičin merginų, tad ėsame 
Lietuvos su svarbiu reikalu. Kas; pasijieškoti iš kitur. Kuri mylėtų

NEKENTEK NUO DANTŲ SK \l- 
SMO. Jei nori būt liuosu nuo dantų 
vėlimo, tai prisiųsk 25c. kanu su lai
šku, o gausi naujai išrastas proška 
kurios sustabdo dantų skausmą iš 
laito. Adresas:

J. PETKUS and CO.
•'.■22 N. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

ŽOLIŲ DAKTARAS
Nauja labai naudinga knygelė kiek- 

v’enai lietuviškai šeimynai, kaip A- 
merikoje taip ir Lietuvoje. Kaina 50c. 
Gaunama pas: (2)

(. J. GADMAN
P. O. Box 2. St. Bernard, Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos •
Aš esu*26 metų vaikinas, vidutinio. 

Musų mieste visai nėra lietu- 
priversti

Ar Bijai Dievo?
Jei ne —r tai skaityk

LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 
KALENDORIŲ

Su daug bedieviškų raštų, su daug 
bedievišku paveikslų ir su kun. Moc
kaus Peklos Mapa. Vertėtų visiems 
įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį platini tarp savo draugų 
;>ei pažįstamų. 
Agentams bei 
tiems daugiau 
Jani už labai 
egz. $2.’>O, už 1‘* e 
$7.00, už 
$13.00, už 
825.00.

Pinigus

Sūneli, tu ištikro nusi-

Kaina už 1 egz. 75c. 
šiaip draugams, iman- 

negu vieną egz., duo- 
r.upiginta Kainą: už 

$4.-)0, už 20 eg 
30 egz. $10.00, uz 40 eg 
50 egz. $15.6*0, už ’vO egz.

valai savo dantie šva-

siųskite sekamu antrašu: 
"KARDAS”

1443 N. Paulina Si., Chicago, Ilk

PATARNES 
MERGINOMS

Parašė >ar

piene, pridedama naudingų pa
tarimų ir moterims.

Kurios da šitos knygos netu
rit, tuojaus uisisakykit. Ji kai
nuoja SLOQ. Pinigus galima at
siųsti per money orderį, arba 
įdėjus popierinį dolerį į laišką.

■esuokit taip: (52)
MRS V. RADAVICH 
506 N. Eilttood Avė 

BALTIMORE. M D

riai su COLGATE’S.

i
fotografo Mokslas Dykai!
Katrės norėtų patupi fotografu ir 

;gyt nuosavą studiją didelėj lietuviu 
kolonijoj, tegul atsišaukia kuogrei- 
iiaus'ai. Vyrus turi būt pasiturintis, 
gaji būt ir bemokslis, bile mokėtų 
biskį rašyt. Bus išmokytas per 4 mė
nesius lai o tikta'. Savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Atsišaukit greitai.

JONAS ANDRUŽIS (49)
L.’l E. Main st., Amsterdam, ,\. Y.

Didžiausias

I Knygoj Kotshgas

Pnsiųskit 2e. štampų po adresu

t

t
BE PINIGŲ. i

Visiems, kas tiktai prisius 10 centų Įg 
■ pmokčjin ii siuntinio lėšų, mes pri- Ž 
s usime aitria, baibarišką -3 dol. ver- -3 
tės britvą. Pinigus užmokėsite tuo 
met, kuomet priimsite britvą. (I)

L1THUANIAN 3ARBER SHOP £ 
102 Miilbury st.. VVoreester, Mass.

t

(for- 
per 
mė- 

oarduoti

A. OLSZEWSK1 
3251 S. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.
Gausit didžiausio knygyno Ka- 
taliogų DYKAI.

Žiemos laike knyga yra ge
riausiu žmogaus draugu, su- 
ramintojum ir pamokytojum.

(51)

❖ 
apie ji žino malonėkit pranešti, arba: draugišką gyvenimų, malonėkite atsi- 
pats lai atsišaukia.

A. Šapas
2S24 Poplar st., Philadelphia, Pa. P. O. Box 221,

Išpardavimas!
Visokių Forni- 
čių. Norėda
mas patarnau
ti savo vien
genčiams. nu
tariau viso
kius stubos ra
kandus 
ničius) 
Gruodžio 
nesi
nužemintomis 

kainomis 50 
nuoš. b? jokio 
dėl savęs už
darbio.
Taigi naudo-

įtes proga. Ateikit, apžiurekit ir pa
tarkit savo draugams. Kad ir nepirk- 
site. aš vistiek busiu dėkingas už at
silankymą Su tikra pagarba i50)

VINCAS CIVINSKAS
36.3 Miilbury st., AVorcester, Mass.

Naudingas 

Pasiūlymas

filio KALĖDŲ

URUv ŠVENTĖMS

KREIPKITĖS I

PASISKUBINKITE!

(50) i šaukti ir prisiųsti savo paveiksią.
J. C. (

Kenosha. Wi:

KURSAS LABAI ZENAS

E-7256 E-7271■<

E-4535 E-4475 KEIKAI
E-4474 E-4416

Padaro NamusE-4272

Mylimoji polka. 
Vestuvių valcas.
Columbios Orkestrą.

Jaunavedžio pasiskund. 
Pas tardytojų.
Plieniunas :r Lušnakojis

Girtuoklio metavonė. 
Pasakos ir stebuklai.
Plieniunas ir Lušnakojis.

Avė Maria.
Agnus Dei.
Triubos ir orkestrą.

Gul šiandienų.
Sveikas Jėzau mažiausis.
Jonas Rūtenis, basso.

294 EIGHTH AVĖ, NEW YORK, N. Y
Cor. 25-1 h Street.

Aš, Antonina Visialgiutė, pajieš
kau savo tetos Marijonos Kazlauskie
nės, po tėvais Neviackiutčs, Suvaiką 
sėdybos, Krokelaukio parapijos, Kre- 
kščenų kaimo. Girdėjau gyveno New 
Yorke ar Broklyne. Meldžiu atsišauk
ti arba kas apie ją žinot praneškit, 
busiu dėkinga.

Antonina Visialgiutė
2512 I-'ifth ave., Pittsburgh, Pa.

Pajieškau brolio Jono ėivio, Pagi
rių valsčiaus, Leliūnų kaimo, Ukmer
gės apskričio. 1919 metais jis gyveno 
New Jersey valstijoj. As važiuoju į 
Lietuva, todėl meldžiu skubiai atsi
šaukti. Jeigu kas apie jį žinot, mel
džiu pranešti šiuo adresu:

Juozapas Chevis
755 Euclid ave., Akron, Ohio.
Aš*, Agota Stasiunaitienė, pajieš

kau savo vyro Antano Stasiunaičio, 
kuris mane apleido keturi metai at
gal ir dabar nežinau kur gyvena. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

, Mrs. Agota Stasiunaitienė
5,S Wclls st., So. Manchester, Conn.

Pajieškau Oibutos, Beiniunų kaimo. 
Vilkijos parapijos. Kauno gub., p'rm 
karo gyveno Philadelphia, Pa. A’ra 
svarbus reikalas. Kas apie jį žino, 
malonėkite pranešti. Pranas Janušau
skas, Didž. Totorių gatvė 14, Kaunas, 
Lithuania.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

JEI ŠIĄ SAVAITĘ PASIŲSITE PER MUSŲ 
BANKĄ PINIGUS I LIETUVĄ TAI JŪSŲ GI
MINĖS GAUS JUOS KALŪDŲ ŠVENTĖMS!

BALTIC STATĖS BANK

šiame mėnesy jie vėlina jums Lmksmių Kalėdų ir Laimingų 
Naujų Metu — šie parinktiniai tusų artistai, Butėnis. P’ieniu- 
nas, Lušnakojis. Petrauskas. Columbia Lietuviu Orkestrą ir Ar
monikų Duetų Grojikai. Tai yra apskritų metų Kalėdų džiaugs
mas jums, jūsų šeimynai ir jūsų draugams Columbia Rekor
duose Lietuvių kalboj. Paprašyk Columbia pardavėjo pagrajit 
jums naujus Columbia Rekordas Gruodžio mėnesio.

10 Inch—85c

mes užlaikome augštos 
KLESOS PIANUS, PLAYER 
PIANUS IR FONOGRAFUS, 
KURIUOS DUODAM ANT 
LENGVO IŠMOKĖJIMO Už PI
GIAUSIAS KAINAS, GERIAU
SIOMIS išlygomis, pagal 
SUTARIMĄ MES ANT VIENO 
METO Už DYKA PIANUS TU
MINAM IR REGULIUOJAM. 
(A'ARANTUOJAM ANT 10 
METU. TAIPGI MES TURIME 
DAUGYBE LIETUVIŠKŲ MU
SIC ROLIŲ DĖL PLAYER PIA
NO TINKAMŲ DĖL ŠOKIŲ IR 
DAINAVIMO. LABAI PUIKUS 
SEKANTIS SU ŽODŽIAIS:

Važiavau dieną .................... $1.00
Nesigriaudink, mergužėle ir 
Lietuva tėvynė musų .............
Noriu miego, saldaus miego ..
Karvelėlį mėlynasis .............
Atjok, berneli, vakarą. Vairas 
Nedėlios ryteli. Polka.............
Rūtelių darželis. Valcas ........
Kur upelis teka. Polka ..........
Per laukei), dirvonėlį .............
Ant kalno karklui siūbavo .... 
Per^girią girelę ....................
Pas darželį trys mergelės .... 

ai mums miegoti .. 
žada t< ras dukrelei, 
u tave....................

.25

.25

.25
25
.25
.25
25
25
.25

a broli 
kalba 

aš myl 
mano

Jojau dieną, jojau 
Panv Įėjau vakar. 
Lietuvių himnas
Nesigriaudink, mergužėle ir 
einu per dvarelį ...................
Puikiai Skambantis Roliai ba 

žodžių sekantis:

naktį.......
pam. šiand.

1.00

E-4237

I Mielaširdystė.
•j Vai verčia laužo.

M. Petrauskas tenor.
Padainuosim gražių dainų 
Našlys.
Jonas Bute n i s, basso.

J. šmikis keliauna namon. 
Maušaus kelionė.
Plieniunas ir Lušnakojis.

E-3624

| Strazdelis.
J Spragilų daina.

.'L Petrauskas, tenor. 

fšienapiutė. Polka-Maz. 
J Kur upelis teka.

Armonikų duetas.

Maloniais Namais

Šėriau žirgelį .70
Kriputis. Polka ............. ............. 85
Klumpakojis. Polka .... .............85
Liepelė. Polka .............. ............. 85
Lietuvaite. Mazurka .... ............ 90
Diedukas. Velka............. .............70
čigonėle.. Polka............. .............60
Noriu miego ................. ............. 70
Barbora. Polka ............. ........ ; .70
Kokietka. Polka............. .............70
Varpelis. Valcas ............ ............ 70
Krakaviakas ................... ............ 60

Pajieškau Petro Kazlausko, pir
miau gyveno Lacvrcnce. Mass.. bet 
jau metai kaip nieko apie ji nežinau. 
Jis paeina iš I.egedžių kaimo, Anykš
čių valsčiaus. Kas apie jį žino malo
nėkite pranešti, yra svarbus reikalas. 

Kazimieras Paulaučius
Jurzdikų kaimas. Anykščių vaisė., 

Utenos apskr., Lithuania.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų. 
i 

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra tik
rai Lietuviški, pa
daryti Lietuvišku 
artistu.

žiurėkit 
Columbia 
ženklis ir 
numerius
Rekordų—

kad butų 
Vaizba- 

pa minėk 
Columbia

t

I

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE GROSERIUOSE

Reikalaujanti music roiių, ma
lonėkite pinigus prisiųsti drauge 
su užsakymu arba C. O. D. ant 
šio adreso: (51)

A. ANTPUSAITIS & 
COMPANY

646 Grand Street, 
BROOKLYN, N. Y.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 
vakare.
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KELEIVIS

Kas girdėti Lietuvoj.
(Nuo musų korespondentų.)

žinios iš okupuoto krašto.
Valkininkų apylinkėj len

kai pradėjo baisiai kankinti 
krašto žmones, vartodami 
kankinimo priemones, ko
kias galėjo tik žiloj senovėj 
Neronai sugalvoti.

Apylinkės 
sti ciideie> 
kankintoju
žmogaus, kuris 
baimės g: etų pi" 
ną ar i ik ii. štai 
reikia ąraš' ii kai 
dienų pe 
kinimo

žmonės apsiau- 
pcrsekiotojų ii* 
pgiėgGS. Nėr;) 

rainiai be 
leisti die- 
- . iii 5 d. 

vien? iš 
ir kali

ne Kalių to 
Minėtą die- 

kaip pa.- 
sugaudę apie

> American tore

s. s.

NEWYork

7:30 
iki 1.

17
21

i
i

V 
2< 
U

, nes didelis 
nurodymus kaip ją

........................ $5.50 
...................... $7.75. 
katrą mašinukę no- 
kaip mašinukė ateis

(49)

Gruodžio 
Gruodžio 
Gruodžio 31

. ... -■ ii- •>

1S .\r w loiivu 1 Hamburgą 
.Minnakchda 
.Mar.churia .
Mor.guiia .

naudinga kiekvie- 
Padaryta gražiai, 
ir niekad neužsi- 
Rašo švariai, aiš-

u

Keliaukite

Holland-America Line
Geriausias susi*Geriau

1

4
21

Trečios Klesos 
Patogumai.

Specialė kelionė ant Kalėdą 
Puikiu laivu ROTI ERDAM 

Išplauks iš New Yorko 
10 GRUODŽIO

siekimas kelionėj 
vandeniu i Lietuvą

UNITED
AMERICAN H
LINES INC. I JOINT StRVICE WITH

VARINIAI VIRINIMO 
PUODAI.

ir blėtos. visokio oiuunio ir 
Nipples Ilydrotnetrai 
colio triubelės 15c.

colio 
pėdą.

iL puodas
5 galio- 

$5.59, s 
S7.50, 
S9.ll;>;

boi -

Pamėginkite nauju

Ruffles
1 Sa uirtfutrnotu vainbaženkliaSur. V’alst. 

1'atv.utu iiiuro.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmtiian- 

čica ypatybės šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimuiai švelnaus 
kvepalo.

Ruffies yra moai paveikiantis 
pleiskana pašalintojas — begalimai 
pulsus plauku suta;sytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siai ypatai.

Žiemes kainos jau nupigintos
Į LIETUVĄ

Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tekt’nai jo duodama. Visoki paran- 
kumai, didelė vieta ant deko. V i- 
soki moderniški įrengimai, koki tik 

l,..t arrt lai'’"

rado 80») auksinų ir pradėjo 
Jų jieškoti, Jansonas pradė
jo ją ir jos sūnų tardyti ir 
l.uvo juodu suėmęs ir išva
ręs Radviliškiu. Bet ir čia 
juos paliuosavo nuovados 
viršininkas. Pelei -Jansono 
pasielgimo paduotas skun
das Šiaulių ap. viršininkui, 
bpr i.a?ta rasis tyli.

II d. Radviliškio 
iršminkas Jaxu- 
iieškojo is Miko'- 

pabaudos. 
laikui jis 
nėra da- 

sti ir 
pinigai, nežu-

i

IS NEVV YORKO 
I EUROPĄ

Ant Suv. Vaisi. Laivu

Vario 
išžiuros. 
džiutai, 
th. 
20c. už

• o
? 4.o4),
nųi 
galionų
ik' > .
9 galioną 
leris SI 0.00,
■ 3 galionų $l“.0O. 15 galio lą ^i’1.00. 
Sujungimai 25c. kiekvienas. (52)

SKL \R & LEHRM AN CO.
36 Portiand St.. Boston, Mass.

teuvai išeina kas sąvaite 
Iš New Yorko į Hamburgą 

Samiand 'tik trečia .:le,-a) Saus. 
Iš Nevv Yorko į Antvverpą 

Kroonland 
Zeeland .. 
Finland ..
Lspl:-”d

dsik'aMožnas myli gr

'*. O. Bo\ 6 *t*.

t 14.0d
F. J INGOS 

ew H ai

šlauliu ap.

Rugsėju 
nuovados \ 

■ •suskas 
čiaus auks. 
Pet dar iki šiam 
jokio pakvitavimo 
vęs, nors žadėjo prisių 
užtikrino, kad 
šią.

Rugsėjo pabaigoje Radvi
liškio malunan isibriovė ke
liolika ginkluotų, milicinin
kais apsirėdžiusių žmonių, 
peršovė malūnininką, atė
mė iš jo 10,000 auks. ir api
plėšė visus kitus ten buvu
sius žmones. Tai buvo persi- 
lėile plėšikai. Bet delko mu
su milicija negali išgaudyti 
valkatų ir plėšikų?

Valstietis.

j o 
rsekiojimo 
nekuo

1 rašto žmonių, 
ną lenkų kareiviai 
siute vilkai, 
50 žmonių Dargužiu kaimo 
gyventojų, be jokiu apkalti
nimo dokumentų surengę 
kankynes, kokias tik lenkų 
ponai galėjo pramanyti. Ne
kaltus žmones kankino Įvai
riausiais budais: svilino 
jiems padus, degino liežu- 
' ius. Įkišę i burną degančius 
nuodėgulius, suvartė pei
liais ir ylomis šonus, palau
žė rankoms pirštus. Merdė
ja sunkiose kančiose nieku 
nekalti žmonės; sunku 
jiems ir mirties sulaukti.

Visi apylinkės žmonės su 
baime laukia tos dienos, ka
da i juos ateis plėšrus vilkai 
—lenkų iegijonai ir nukan- Valentų kaime stovėjusieji 
kĮs, kaip anuos kankinius. 
Su baime musų žmonėse sy
kiu auga ir amžinas kerštas 
prieš lenkų legijonus ii' to 
krašto išgamas pardavikus. 
Neišdildys to žmonių jaus
mo jokie gražus žodžiai, jo
kia musų su lenkais taika.

1 •

;n*ezi 
koku, 
i zinki 
padarytu 
lydami p 
ra tik $1 
umentas

Aptiekosa 
parsiduoda 
pouic.aiba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašų: 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

♦
Būtinai 
reikalau
kite 
šitekio 
pakelio. 
Žinrekite, 
a,,2 oil i a 
INK IRO 
vais- 
baženklls.

Gruodi’ > 
Gruodžio 
. Sausio 

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

120 laivų — 1,300,080 tonų. 
Ko>;un <iff:ec: 84 8t?te btreet 

arba pas vietinius agentus.

Namo Ant Kalėdų
Greičiau-i ii didzmzsi Amerikos vėliavos įaivai parveši 

tave į Tėvyne kaip i iriką linksmai atšvęsti Kalėdas
PLY.MOUTH-CllFBBe.URG-BiiEMEN 

GEORGE W ASfllNGTON Gruodžio S —Sausio 17 
AMLRK A ..........................  Sausio 3 — Vasario 4

DREMEN
I'lilNCESS MAT01KA. .... Gruodžio 10 — Sausio 28 

-Sausio 14

s. s. s. s.

L
i

Tel. Havmarket 4154
Gvvcnimo Te!.: Cambridge 6993.

DR. AL. FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

ligų.

Kapčiamiestis (Seinų ap.) 
Milicininkas Karosas su sa- 

jvo draugu, slaptos milicijos 
agentu, peršovė žmogų iš 
•Juškonių kaimo. Piktada
riai norėjo pasislėpti, bet

kareiviai juos sulaikė ir pri
statė kur reikia. Peršauta- 
sai išvežtas ligoninėn, mili
cininkai — šaltojon. Bet at
tik vyresnybė iš ten jų neiš- 
giostys? 
Karosas 
žmogui dantis 

Visi pilni pasitikėjimo ir vii- tai nepakėlė.
Jaunas Vaiilvla.

CS.-d.”)

Pernai tas pats 
išmušė vienam 

ir nieko už

ties, kad nustos juos sun-į 
kųs vargai slėgę ir jie su-, 
lauks tos dienos, kada len-j 
kų Iegijonai bus išvaryti 
ten, iš kur jie \Ta atėję. Be-, 
ga būriais jauni vyrai iš sa- i 
vo gimtinių namų, jieškoda- ■ 
ni užtarimo ir pagalbos. Su 
ašaromis prašo, kad musų 
valdžia neužmirštų tų nelai
mingųjų žmonių išvežtų Į 
Vilnių dėl nukankinimo.

Lietuvos mokykla.
Lietuvoje iki šių metų ko- 

i 1 d. buvo 1581 pradeda- 
oji mokykla; jose mokėsi 
0.33-1 vaikai. Vidurinių 
akyklų buvo 29 su 2124 
akinių (čia neskaitomos 
mnazijos ’r progimnazi- 
5). Naujų žemesnės rųšies 
ukykių šįmet statoma: 31 
Idžios ir 5 privatinės. Ma
nių skaičius iki šiol, suly- 
nant su pereitais metais, 
augo 40 ižuos.: mokyklų

Demarkacijos linijoj.
Spalių 27 d. iš pat ryto 

lenkų žandarmerija kartu 
m lenkų partizanais žymio
mis pajėgomis užpuolė Vai- 
į.Gilių, Padvaiponių, Budic- 
ko ir Garnabudžio kaimus 
šiapus demark. linijos. Apie 
i ietus minėtus kaimus len
kai užėmė. Dabartiniu laiku 
veržiasi i žaliosios kaimą, 
(iveentojai kiek galėdami 
ginasi.

Spalių 21 d. 50 lenkų rai
telių ir apie 20 pėstininikų 
su 2 kulkasvaidžiais, užpuo
lė Alksnėnų kaimą šiapus 
demarkacijos linijos ir ten 
apsistojo. Lenkai gąsdiną 
vietos gyventojus, kad jie 
visą kaimą išdeginsią, jeigu 
kas nors j juos šaudys. Ir vi
są dieną be prasmės šaudė 
iš kulkasvaidžių ir šautuvu.

(”Tr.”)

Šiaulėnų padangė.
Musu milicininkas Janso

nas savo valia daro kratas, 
suima žmones ir krečia viso
kius šposus. Panaši krata 
buvo pas Karušienę, kur 
Jansonas vienui vienas iš
krėtė butą. Kuomet Karu
žienė, sugrįžus namon, ne-

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA!

100 akrų žemės. 42 akrai dirbamos, 
buvo apsėta javais; yra daug vaisi- 

į rią medžių ir malkų; 6 ruimą stuba, 
. 2 barnčs. 2 vištininkai ir 4 kiloki bu- 
| (linkai, visi gerame stovyje. Sykiu 
j parsiduoda 12 melžiamų karvių, 2 
; arkliai, 175 vištos, 2 kiaulės, 170 bu
šelių bulvių. 50 bušelių burokų. 40 
bušelių kručką, morkų, kopūstų, kor- 

; r.ą, avižą; yra daug šieno, visokios
I mašinerijos, vežimai, visoki ūkiški 
i padargai. Kaina už viską tik §4.290. 
! l.engvios pirkimo išlygos. Tik 2 my
lios nuo pramoningo miestelio, mar-

II etų, dirbtuvių, teatrų, krautuvių ir
; traukiniu. Ateikite pasižiūrėti arba 
i rašykit: (49)

MRS. J. HALPERN
Bux 153. AVauregon. Conn.

KARMOS! FARMOS!
145 akrą žemės. 2.5 akrai dirbamos, 

3 mylios gelžkelio, puiici 7 ruimų 
rtuba, 3 kurn ės, 2 telyčaitės, 1 a .- lys, 
•00 vištų, vežimai, padargai, mašine
rija — viskas už $5,00'. (323)

Dvieju šeimynų -tnba. dešimts rui
mų, puiki pievelė, vienas akras že- 

(379)
2 > akrą dirbamos, 

’Ci’i K1L1 DUdžlIK&i, 
1 arklys, 250 vistt 

, Įrankiai, mašineri 
, dvi ir pusė myli 
liną $4.561 
. 40 akrų 
:. puiki 8 r 

;tuba -i ruimų 
ia, vežimams

Labai pigiai, 
(137)

žemės,

nuo ;
karvė 

veži 
kas
eimynų

puiki pievele.
Kaina Šl/ul".
akrai žemes, 

uimų stuba, g 
ės. 2 kiaules, 

vežimai, pakinkai, 
ja, puikus soda'-, 
r.uo gelžkelic. K.

100 akrų l'arma. 
ir derlingos žemes 
ba, yra ir kita 
10x6 '. malkine 
vištininkai. 
42,500.

200 akrų žemės, daug dirbamos, 
malkų, gera stuba, barnė ir tt 
iai, 2 karvės, 2 jaučiai. 5 kiau- 

daug šieno, visokios maši- 
rankiai. Viskas uz $4.01'0.

354)
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimu ant mano listo, kuriuo* galima 
pirkti ant gerų išlygų. Deiei platesnių 
itifoinacijų rašykit: (7)

F. I. RACINE 
DANIELSON. CONN.

□<?s.
55 

10 ru 
karvt

I
daujr
2 ar d
les, visto: 
nerijos ir

Lyties Mokslas.
Tai knyga, kurios visas lietuviška 

pasaulis labai laukė, jau
G A T A V A l

šitą didelę Knygą parašė Dr. A. 
Karalius, išleido Al. Margeris.

Kai didžiausia naujanybė, ar. į
i lau sakant, kai tikras stebuklas, ši
ta stora knyga pasirodys lietuviuose.

laetuvių literatūroje i.ėra nieko ki
to, ką butų galima palyginti su šita 
knyga.

šitos knygos aiškumas, atvirumas 
ir pilnumas yra nepalyginami.

Ciela galybė paveikslų, kurte kuo- 
aiškiausiai atvaizduoja ir vyro ir 
moters lyčių aparatus, daro šią kny
gą neįkainuojamos vertybės.

šita knyga lietuviu literatūroje yra 
naujas tvarinys.

Tiktai įsivaizdinkite, kad šitoje 
knygoje telpa lyties klausimais nuo
monės ne tiktai Dr. A. Karaliaus — 
vieno iš didžiausiu ir sumaniausią 
daktarą ir žinovų lyties mokslo—bet 
ir tokią didelių ir visam pasauliui ži
nomų daktarų ir mokslininkų, kaip 
antai: Dr. Havelick EHis, Dr. August 
F orei. Dr. Talmey. Dr. Boris Sidis, 
Dr. F. R. Sturgis, Dr. V. Vecki, Dr. 
O. A. Wall. Dr. Krafft-Ebing, Dr. 
Nystrom, Dr. Thompson, Dr. Griffith, 
Dr. Hammond, Dr. Neiser, Dr. Freud, 
e te.!

Tas aiškiai įrodo šios knygos bega
linę vertybę.

čia viskas yra, kas reikalinga žino
ti kiekvienam vyrui ar vaikinui, mo- 
terei ar merginai apie savo lytį.

Knygos formatas 6x9 colius; pusla
pių beveik 500; paveikslą beveik 200; 
stora brangi popiera; labai grąžąs ir 
tvirti apdarai; aukso raidėmis para- ; 
šas ant nugaros; o kaina tik $7.00. J

Pimgus reikia siųsti: popierinius! 
dolerius registruotame laiške, monev 
vrder arba express order, arba, jei 
turi batikoje check-account, lai gali • 
siusti chekį iš savo check-book.

Money orderį arba express orderi, 
arba bar.kos čekį visados išrašykite 
tiktai ant Al. Margelis vardo ir pa
siųskite šiuo adresu:

AL. MARGERIS
2023 St. Baul avė.. .. Cnicagc. III.

Specialistas Slaptų
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 
Šventadieniais nuo lo

81 C ANA L S T., BOSTON. 
Room 215 ir 216.

Kiekvienam prisiusime 4 fotogra- 
• fijas gražiausių merginų, taipgi ka- 
1 talogą geriausiai padarytų laikro- 
! džių, fonografų ir kitokių daiktą. 
; Rašyk tuojaus Įdedamas kelias stam- 
I pas dėl persiuntimo. <Pd

PRACTICAL SALES 
COMPANY 

1219 NORTH IRVING A5 E.. 
BERT. K. CHICAGO. ILL.

S. s.
S. S. HUDSON ...................

B8EJ1EN—DANZIG 
l’OTOMAC ......... Gruodžio 31 — Vasario 11

i‘LYMOUTK-ROU l.OGN E— LONDON
CENTENNl AL STA TĖ .. Gruodžio 14 — Sausio 31 
PANH ANELE STATĖ ... Gruodžio 27 —Sausio 3J

5 >si laivai .šplaukia nuo 1‘ierti 1 ir I, Hoboken, N. J.

IhUtsd Statos Lines
MOORE and McCOKMACK COMPANY, Ine. 
KOOSEVELT STEAMS1UP COMPANY, inc. 
I XII EI) AM1.RICAN LINES. Ine.

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

45 Broadwav, New York.

s. s. s. s.

PRALEISKIT KALĖDAS IR NAUJUS METUS ’>
SU SAVAISIAIS TĖVYNĖJE. 1?

‘•Vaikai nustokite 
bereik;iliugai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jutu abiem!’’

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo dauginus!

Net ir mažyčiai žino, kad

33 A. IUT B I 2KT O>
\ aUb*ženkli» ulreg. S. V. Pat. Ous©

vra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būt 
liuesu nuo vidurių užkietėjimo, ji paveikia per vieną naktį 
lengvai, tačiaus tikrai! Apiiekose parsiduoda, po 35c. arba už 40c 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH CF EROOKLYN

. PADĖTINIAI IŠPLAUKIMAI:
’ ROTTERDAM” Gruodžio 1U"N1E( W AMSTERDAM” Sausio 
’RYNDAM” .... Gruodžio 29 ’NOORDAM” ....... Sausio

H0LLAND AMERICA LINE st.,Boston, Alass.. arna pas musu agentus.

AIR. 
TIGHT

VARINIAI KATILAI

SC REW 
TO?

. 1381>
dirbamos

PARSIDUODA FARMA!
Geroj vietoj, prie pat miestelio, 

parsiduoda pigiai. Arti elektra apš
viestos gatvės, krautuvės, mokyklos, 
paštas, bažnyčia. Stuboje elektros 
šviesa, šiltas ir šaltas vanduo ir 
ntaudynės. Žemį gera, sodas didelis, 
stulc. barnė ir kiti budinkai geri. Ga
lima pirkt visą arba pusę. Taipgi čia 
randasi ar.t pardavimo ir daugiau 
farmų, gerų ir prastų, didelių ir ma
žų, brangių ir pigią. Norintieji far- 
nias pirkti, rašykit klausdami plates
niu informacijų šiuo adresu:

F. NAVIKAS. 
BROOKLYN, CONN.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vtizbaž^oklis S. V. Put. Oūs<.

Gariu, per daugiau kiiip 
.50 metą.

Tvatyk Jluira (luebor) Vahb.iz^nkŲ.

H&WTSOUDOOPP=R;i !
-*GAL.
©GAL.
& GAL.
1O GAL.

4.95
6-50 ]!
7.75
8.90

Naujiena! Rašoma Mašinėlė!
Rara rašyt su plunksna, 

kadangi už mažus pini
gus galima nusipirkt ma
šinukę drukavimui, ”TY- 
PEWRITER.” kuri para
šys geriau ir aiškiau, ne- 

, gu su plunksna. Ant tos 
mašinukės kiekvienas ga
li rašyt teisingai ir grei
tai laiškus ir dokumen
tus ir tam nereikia jokio 
mokslo, nes kiekvienas 
gali operuot tą mašinėlę. 
Labai 
nam. 
tvirtai 
kerta.

l.iai. taip kaip ir brangi mašina. Turi didžiausias ir mažiausias raides, nu
merius ir ženklus. Tokią mašuukę turėtų Įsiteikti kiekvienas, i.~. _ 2.2-11. 
parankama.-. Prie mašinukės pridedant dykai visus 
operuoti. 
Kaina No. 2 ......................................................................
Daug didesnė No. .4 ................... -. ................. . ............ ;■
Sim.ria’A užsakymus, atminkit paduoti numerį
rite, taingi 81. '• rankpinigių, o palikusius užmokėsite 
ant us;’. adreso. Rašykit tuojaus tokiu adresu:

PRACTICAL SALES CO.
1219 NCI4TH IRVING AVĖ., Dept 91,

TIESI KELIONE j LIETUVA PER PILIAVA 
(Karaliaučio prieplauka) 

Arba per UBAVA-HA.V.BURGA-EIDKUNUS
Šiuomi linksma mums pranešt:, kad mes pasidarbavom idant 
musų pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI I PILIAVA. ~
Lietuviai, važiuojanti į Piliava, aplenkia leruru kondori ir pri
valo turėti tiktai lietuviška pasporią; jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas šu Piliava Ui yra šaka musų reguliariško susinėsi
mo su Hamburgu, Darzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trum
pas ir parankus kelias namon dasigauti.

Dideli dviejų grubų pašto laivai išplauks:—
S. S. POLONIA Gruodžio 7 S. S. LATVIA Sausio 4
S. S. LITUANIA Gruodžio 21 S. S. ESTONIA Sausio 18 

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

HALIFAN. CANADA

Švedijos 
Amerikos 
Linija

CHICAGO. ILL

Pasažierinis Susisiekimas
TARP NEW YORKO IR LIEPOJACS.

Per Gothenburgą. Pasažieriat perkeliami ant jūrių ir siunčiami j 
Liepoją.

\ iai padaryti 16, 17, 20 ir
i mo iš geriausio šalto Foliuoto sun
kaus vario. Ne esplioduoja. Visi su-' 

| virinimai iš lauko. 3 colių užšriubuo- 
■ama kepuraitė. Pilnai gvarantuoti, 
kaipo stipriausiai padaryti katilai. j

Puse colio varinės triubelės po 30c! 
už pėdą. Standard pusę colio sujungi- I 
>n;zs 50c. S. V. Customs Standard hv-1 
dro-metras, parodęs stiprumą iki | 
200 laipsnių, $1.25.

Daiktus išsiunėiam tu pat dieną, 
kai gauname užsakymus. Supnkuo-l 
Jam stipriuose baksuose.

Viršuj parodytos žemiausios fabri-1 
ko kainos. Pasiųsk money orderį arba, 
črafta .su užsakymu. Katalogą kito- į 
kių daiktų duodame dykai, kas tik 
reikalauja. Vario kaina eina augstyn. 
Užsisakykit dabar, tuojaus.

THE HOME MFG. CG.
2650 N. HALSTED ST.. DEFT 

CHICAGO, ILL.
Paliudyta Cosmopolitan 

Chicago.

(49)

N-96,

Bank,

f IŠRADĖJAI! f
♦ Prisiųskite man savo braizi- J 

♦Z* nius išradimo išegzaminavimui.V 
JL Reikalaukite išradimų knygų-A 
J tės "Patarimai Išradėjams,” t 

kuri duodama dykai. V
A Rašykite lietuviškai savo ad-«J» 
JL vokatui.

t
 M ARTIN LAB1NER t

Rcg. Patent Atty. ♦

15 PARK R0W. NEW YORK^»

♦z*
* 
♦>

Prisiųskite man savo braizi- J
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DYKAI! Puiki Muzika! DYKAI!
NAUJAS IAS.

Laikrodi-. į: ’iko garsus dėlei re ^saulinė* Muzikos.
SPECIALIAI NUMUŠTA KAINA TIK PER ŠĮ MENESJ.
r-3 busite .. -tebinti

;r užžavėti, k: 
rite .-•'.:at >bė -į 
muzikos naujai išras
tam laikrodyje. Jeigu 
jus norite turėti si i 
puikiai skanioan'-ią 
.muziką jūsų namon- 
:e, jums nereik pra
leisi sunkiui uždirbtą 
pinigų Įsigijimui au- 
gštos klesos instru
mentų, kaip tai pia
nų, Tonograiu, 'rolių 
ir rekordų, šis laik- 
lodis padarytas taip, 
kad jis pavaduoja bi- 
le vieną augštos kle
sos instrumentų.

Jis grajirra pui
kiausias meliodijas 
garsiausią artistų ir 
jus galite turėti.sma
gumą išgirsti jas už
rukdami sprenžiną ir 
paspausdam,: guziką. 
Tas lail rodis pagra- 
jis jums taip pmkiai, 
kad jus ir jūsų drau
gai negalėsit atsige
rėti. Jis grajina pa
rinkimus arti 20 mi- 
nutą ir norint galima 
sustabdyt, šis laikrodis padarytas iš bronzo ir subudavotas gana stipriai. 
Storai paauksuotas su artistiškais padailinimais. Išrodo kaip brangus ir 
gražus stubos papuošalas. Jis yra padarytas Vokietijoj ir todėl jo ėjimas 
yra geresnis, negu bile kokio kito laikrodžio. Muzika jtaūsyta apatinėj lai
krodžio daly, taip kad nieko bendro neturi su laikrodžio ėjimu ir išduoda 
puikius skambančius tonus. Šis laikrodis yra dideles vertės kiekvienam. 
Jis netik laikrodis, liet ir puikus muzikalis instrumentas, gvarantuotas ant 
25 metu. Jis yra vertas daugiau kai $15.00, vienok laike šio mėnesio par
duosime tik už $5.00. Nesiųskit pinigu iš kalno, tik parašykit aiškiai savo 
vardą, pravardę ir adresą ir pasiųskite mums kartu su 50c. stampoms dėl 
persiuntimo lėšų, o už laikrodį užmokėsite $5, kai gausit jį savo namuose. 
Jeigu nebūsit jūomi užganėdinti, tai sugrąžinkit mums, o mes atiduosime 
jūsų pinigus. Rašykit šiandien!^(502

673 W. M AOTSOH ST., .

Stockhohn Gruodžio 22.
Trecios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos

HAMBURG 
AMERICAN 

5 L I NE

ITNION SAUS CD.. *
... . Dept. no/ CHTCAfcO, ILLTMOIS

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

Sąvaitiniai išplaukimai kas Ketvergis
nuo Piero 36, North River, 46 Street, New York, 

’MOUNT CLAY” ”BANSA”
’ MOLNT CARROLL” -’BAYERN”
"MOUNT CLINTON” ”WUERRTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuviu perkalbėto- 
ju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų "HANS’A” "BAYERN” ir ”WUERTTEM- 
PERG” vra keli specialiai puikus kambariai. Klauskit agento 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St.. Boston, Mass.

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

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausiu linijų.

SVARBU ŽINOTI.
Musą atstovai išvažiuoją į Lietuvą bėgiu kelią sąvaičią. Jie gali su
teikti Jums visokią informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška ją priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HAN0VER ST„ BOSTON, MASS.
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"F*T T . T T A idėiu irdaiktu?Um°X X O • čia Locke nieko neišaiški_
iria, tik supainioja. Ne be rei
kalo jo doktrinomis pasi-1 

> įaudoję Hume ir Berkeley į 
į išvystė skepticizmą ir idea- i 

lizmą — kaip vėliaus pama- Į 
tvsime.

Dar klausimas: kur šalti
nis musų idėjų apie laiką, 
erdvę, spėką, begalinūmą, 
etc?. Čia vieta didelėms«dis- 
kusijoms. Vokiečių idealis
tai čia susikerta su anglų 
sensacionalistais, ir pasida
ro didelė kova, kurios pa
sekmes turėsime progos vė
liaus pamatyti. Erdvės idėją 
Locke gauna iš regėjimo ir 
palytėjimo. Spėkos idėją—- 
š tyrinėjimo musų judėsiu, 
ir tain tolinus. Musų idėjos 
apie dorą ir blogą yra re
zultatas musu idėjų apdova
nojimo ir bausmės. Čia Loc
ke vėl susipina. Kantas, pa
matysim, šituos dalykus iš 
aiškina.

Locke pareiškė, kad už
gimusio žmogaus protas yra 
visai tuščias, be jokių mora
linių palinkimų; kad paskui 
gyvenimas suteikia viską, 
kuomi žmogus palieka. Ne 
vienas kritikas už šitą pasa
kymą Locke skaudžiai kal
tina nemoralumu.

Locke raštuose randasi 
diegti kraštutinio materia
lizmo ir skepticizmo. Voltai* 
re ir encyklopedistai Locke 
triumfingai priėmė. Jis, ga
lų gale, paliko vienas giliau
sių galvočių; nežiūrint viso
kių neaiškumų ir didelių 
spragi] savo filosofijoj, Loc
ke yra gerbiamas draugų ir 
priešų.

(Bus daugiau.)

l)r. A. J. Karalius.

Jonas Locke.
Žiaurusis, anot platonistų, 

Hobbes’o materializmas su
kėlė visokių pasipriešinimų 
Vieni bandė Hobbes’ą visai 
sumušti, kiti tiktai dalinai, 
treti laukė pasirodant kokio 
nors didelio žmogaus, kuris 
jiems nurodytų kaip i Hob
bes’ą žiūrėti. Visi nerimavo. 
Visi "buvo susinervavę. Prieš 
Hobbesą atvirai išėjo Loid 
Herbert, vyskupas Cumber- 
iand ir Ralph Cudworth; di-, 
deli žmonės, bet ne filosofu j 
joj... Jų kritikose matosi jųi 
silpnybė: tarsi pirmamečiai 
mokiniai kritikuoja savo 
užsitarnavusi profesorių...

Tuo laiku Oxfordo gabes
nių studentų būrelis susirin-i 
ko pas Joną Locke ir užve
dė diskusijas. Locke tuojaus 
pasiūlė gvildenti klausimą: 
„Kas yra protas — išmintis, 
ir ką jis gali suprasti, o ko 
negali?” Iš pradžių, žinoma, 
neprieita prie jokių išvadų, 
bet vėliaus tas pats Locke, 
tuomet da nežinomas, šiais 
klausimais, dar labiau susi
domėjo ir parašė labai svar
bų veikalą, „Essay on Hu- 
man Understanding,” kuris 
anot Cousino, sujudino vi
sus 18-to šimtmečio galvo
čius, _

Oxfordo universitetą ta
da valdė scholastikai ir se
novės garbintojai. Locke 
studijavo tenai mediciną, 
turbut, kad geriau su žmo
gaus kūno bei dvasios me- ‘ 
chanizmu susipažinus; scho
lastika jam buvo persiaura. 
Jis apleido universitetą ir 
pradėjo rašyti; jis rašė, tai
sė ir vėl rašė, vis studijuoda
mas; jis sykiu rašė ir pats 
mokinosi. 1690 m. jo veika
las pasirodė ir greitu laiku 
visa Europa ji skaitė Įvai
riose kalbose išverstą. Loc
ke aiškiai pareiškė, kad rei
kia vartoti savo protą, o ne
garbinti kitus; kad reikia 
gyventi savo protu. Gal dėl 
to jo veikalas toki didelį Įs
pūdi padarė labai greitu lai
ku.

Locke filosofijos pagrin
das yra šitokis: pirmiausia 
privalome ištirti (ir gerai 
suprasti) žmogaus protą, 
pažinti jo savybes, galimy
bes ir jėgas, o paskui gilin
tis Į didžiąsias filosofijos 
problemas; pirmiausia rei
kia susipažinti su psicholo
gija, o paskui eiti prie onto
logijos; kad visos pažinties 
šaltiniu yra patyrimas. Čia 
matoma Bacono dvasia ir 
metodą, kuri paduoda eks
perimentą ir tyrimą vietoje 
spekuliavimų, spėliojimų ir 
teorijos. Tennemann paste
bi, kad Locke nuopelnu yra 
„tyrinėjimas pažinties šalti
nio, realybės, ribų ir naudin
gumo.” Tikriausias šaltinis 
visos musų pažinties yra pa
tyrimas, kuris savo keliu 
turi du šaltiniu — jausmus 
ir refleksiją. Refleksija jis 
vadina musų proto veiki
mus; kitur jis refleksija va
dina savojingą vidujinį juti
mą. Tuo budu jo sistema di
desne dalimi remiasi ant 
jautimų, t. y. sensacionalinė 
arba jausminė (filosofine 
prasme) sistema. Musų idė
jos dvejopos: paprastoji, k. 
a. kietumas, erdvė, pavida
las, skaičius, laikas, etc. ir 
sudėtinės, k. a. sulyginimas, 
abstrakcija, sankikis, subs- 
trakcija, etc. Jis atmeta vi
sokias Įgimtas idėjas. Tiktai 
patirimas mums duoda su
prasti ką nors apie kunus ir 
jų savybes. Mes galime pa
žinoti (suprasti) ne pačius 
daiktus, bet tiktai savo pa
čių idėjas, Pav. stalas —mes 
negalime turėti supratimo 
apie stalą, mes nežinome 
kas yra tas daiktas, negali
me žinoti jo branduolio: mes 
tik turime supratimą apie 
išvaizdą tokio daikto, kuri

dėl parankumo vadiname 
stalu. Jei mano smegenys 
gerame stovyje, tai aš turiu 
protą — išmintį, ir jausmai 
mano prote sutveria paveik
slą visokių daiktų; aš turiu 
tik tiek supratimo apie dai
ktus, kiek mano protas 
mintis gali juos sau atsi- 
vaizdinti.

Čia, gal būt, truputi per
dėta, nes Locke intencijos 
butą truputi kitokios, apie 

; ką turime pakalbėti.
Pirmiausia, ką reiškia 

Locke terminas refleksija ? 
Ar tai koks nors skirtingas 
pažinties šaltinis, ar tiktai 
juslumo ypatybė? Ir ką rei
škia jo „idėja?” Antra, šal
tinis musų idėjų — ar jas 
pagamina jutimai, ar ne; ar 
psichologijoj galima gvil- 
desti šaltini musų idėjų? ši
tuose klausimuose nėra suti
kimo. Vienok nuo šitų klau
simų išrišimo priklauso su
pratimas Locke filosofijos.

Daugelis Locke kritikų, 
ypatingai Cousin, tikrina, 
kad Locke šaltiniu visos mu
sų pažinties skaito jutimus, 
kad ir refleksija priklauso 
jutimų reiškiniams. Jie pri
meta Lockei užmiršimą pro
to šuopročių — kad Locke 
visai nepaisąs apie proto 
koncepcijas (suopročius), 
jas priskiriąs jutimams. To
dėl jie Locke vadina sensa- 
cionalistu, priskiria prie 
Hobbeso, Gassendio, Condil- 
laco, Dideroto ir Condoncet 
—prie materialistų. Tai ne 
visai teisinga. Locke aiškiai 
pasako, kad musu pažintis 
turi du šaltiniu: jausmai ir 
refleksija — o refleksija jis 
vadina tai, kas darosi musų 
protuose, — musų protinės 
operacijos — tai bus sąmo
nė. Bet dabar klausimas, ar 
šitaip suprasta refleksija 
suteikia naują šaltinį pažin
ties, ar- ji ką nors prideda 
prie to. ką jausmai suteikia, 
ar tiktai pasinaudoja tuomi, 
ką jausmai suteikia? Tai 
-varbus klausimas. Morell ir 
Cousin plačiai Įrodinėja, 
kad proto operacijos (vei
kimai), kuriuos refleksija 
tyrinėti gali, turi reikalą 
tiktai su jaučiamais daik
tais, negali nieko pridėti 
prie medžiagos, kurią juti
mai suteikia; kad galų gale 
vieninteliu šaltiniu musų 
idėjų ir visos pažinties yra 
jausmai — jutimas 
psichologiškai tariant, 
sacija. Taip, Locke pasaky
tų, kas dėl jaučiamų daiktų, 
bet mes turime ir nejaučia
mų daiktų, pav. protas. Jau
timai mums suteikia me
džiagos apsvarstymui, bet 
musų prote eina visokių įs
pūdžių ir idėjų atranka; 
mes turime (prote) supra
timo, kas yra aš, o kas ne aš, 
—musų protas gali mums 
tai paaiškinti Jausmai, ži
noma, negali paaiškinti 
skirtumo tarpe aš ir ne aš. 
Tuo budu Locke nėra gry
nas sensacionalistas. Mes 
žinome ne tik išlaukinį pa
saulį, mes žinome ir savo 
proto ypatybes, tyrinėdami 
ju veikimus, — t. y. reflek
sija.

Jausmais mes pažįstame 
išlaukinį pasaulį — medžia
gą; protą pažįstame per 
refleksiją. Tai du šaltiniai 
musų pažinties. Locke pri
duria, kad protą geriau pa
žįstame nei medžiagos pa
saulį. Jis, todėl, ne materia
listas. ,

Tarpe proto ir daikto yra 
idėja, kaipo tarpininkas; 
arba da aiškiau — idėja tai 
patsai suprastas daiktas. 
„Aišku”, Locke sako, ”kad 
protas daiktų tiesioginiai 
nepažįsta, bet gauna supra
timo tiktai apie idėjas, ko
kias daiktai sukelia. Musų 
pažintis ant tiek tikra, ant
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SPEC1ALIS PASIŪLYMAS 

TIK PER 30 DIENU.

arba, 
sen-

Štai nepaprasta proga Įsigyti pui
kų nikeliuotą gero išdirbimo ”Young 
America” revolverį. Jis sauja tikro
mis kulkomis, septynis kartus vienu 
užtaisymu. Paprasta šio revolverio 
kaina yra $10.00, bet rnes laike šių 
mėnesio numušėm jo kainą iki $5.50. 
Mes turime trejopo didumo: 22. 32 ir 
S$ kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolveri pažymėkit, kokio kali
bro jus norit. Mes gvarar.tuojant vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums 
pinigus. Neužmirškit, kad šį revolve
ri tokia pigia kaina galėsit gaut tik 
laike šio mėnesio.

Iškirpkit šį apskelbimą ir pasiuskit 
mums su savo vardu. adresu ir 35c. 
stampomis arba sidabru dėl persiun
timo lėšų. $5.50 jus užmokėsite, kai 
aplaikysite revolveri. Jeigu nenorite 
praleisti šios progos, rašykite dabar.

L ?)
CHICAGO SAFETY COMPANY 

Dept. 80)
1338 N. Western avė.. Chicago. III.

Paskutine Proga!
DABAR ARBA NIEKADOS!

Yra proga įsigyti knvgą lietuviu 
l aiboj po vardu "TIESUS KELIAS | 
PRIE TURTO.”

šita knyga parodo, kaip su keletu 
dolerių galima pradėti savo biznį Ir 
tapti laimingu. Ji išaiškina suvirs 20 
šakų visokio išdirbimo.

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

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

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

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

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

Chicago, ILL

1922-KALENDORIAI-1922
LietuvHki Spalvuoti Kalendoriai 

Didžioji ir Mažoji Lietuva (sąjunga) 
Lietu voverį tų pjovėjai prie nemuno 
Lietuvos Artojas ir laisvė su vėliava 
Lietuvos mergelės maudosi Šešupėj 
Vytautas sumuša kryžiokus tiesžalg 
Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą 
Lietuvos kariuomenė ir karvedys 

Kainos: U-25c; 100-S15; 200—$27; 
500—$62 50; 1000-$120.

Turiu daugybę Amerikos išdirbtu ir 
Importuotų* Kaino3 $9—$18. už 100.

Biznieriai, užsisakykite dabar, nes 
vėliau sufiku bus grtr padirbti. 
- Taipgi butu gera dovana pasiųsti 

j Lietuvą tėvams bei giminėms. 
Reikalaukite šiądien!

S. L. ZAPENAS
Spaustuvė ir Kalendorių Dirbtuvė 

161 Lavrence St. Lan-rence. Mase.

606 EX( HANGE BLDG.. 53 STATĖ ST.. BOSTON.
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Chicago. Lll.

nuo patrūkimo 
ir žolių, 

geriausius 
t gerus

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 North Ining Avė., 418,

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

Dėl

vilnonių

FAB yra naujas muilas sniegurėiėse, 
daromas Colgate ir Kompanijos skal
bimui plonų audinių. Jis yra švelnus 
kaip šilkas ir malonus kaip geras tua
letinis muilas.
Tos smulkutės sniegurėlės iš kokosinio 
aliejaus yra visai nepavojingos ir ge
riausia išvalo kiekvieną audimą nepa- 
gadindamos jos kokybės. Ir jos neėda 
rankų.
Naudodami FAB.Ą, jus galit padaryt 
savo Manketus kaip naujus. Jie išeina 
iš skalbimo minkšti ir švelnus, ir nesu- 
dtrauks.
Parsiduoda visose grosernėse.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, 
dėl vyrų fr moterų. Dieiių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir 

•■j Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame ge 
J? daktarus per telefoną uždjką. Todėl jeigu norite gaut „___
ė vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

BOSTON, MASS.
t
2į 100 SALĖM STREET,
>_____________ ________

SPECIALIAI KALĖDOMS! GAUSUS LAIKRODIS $5.50!
Niekuomet pirmiau jus neturėjot taip 

geros progos pasinaudoti tokiu puikiu pa
siulymu. Todėl pasinaudokit dabar! Mes : 
siūlome jums šį puikų GEGUTES LAI K- | 
RODĮ už žemiausia kainą, tai yra tik už 
$5.00. Tai yra tik pusė kainos, kiek laik-' 
rodis ištikruju vertas.

Šis puikus ’ GEGUTES 
kurio paveikslas čia telpa, 
augščio ir 8 colių pločio, 
brangaus medžio, rankomis .špiaustyto,i 
kas jų vertę dar labiau padidina. Labai : 
gerai padarytas ir pritaikytas taip, kad : 
rodytų laiką teisingai. Ir jis rodo laiką, 
teisingai, nes yra reguliuojamas ant i 
dviejų vogų. Apart to, gegutė išbėga iš i 
už duriukių ir iškukuoja valandas ir pus- I 
va landžius. Jos kukavimui pritaria laikro- ■ 
džio skambusis. Taip kad ant syk jus gir-' 
dite keturias meliodijas.

PASTABA. Kiekvienas laikrodis pirm j 
išsiuntimo yra peržiūrimas ir supakuoja- : 
mas į drūtą baksą, kad kelionėj nebūtų 1 
sugadintas.

Nesiųskit pinigų iškalto. Tik prisiųsk ; 
savo vardą, adresą ir 50c. stampomis pa-I 
dengimui persiuntimo lėšų. I ž laikrodį uz-į 
mokėsit, kai aplaikysit jį savo namuose. Į 
Išbandykit šį laikrodį per 10 dienų. Jeigu l 
nebūsit juomi užganėdinti, tai prisiųskit 
jį mums atgal, o mes sugrąžinsim jums 

pinigus. Nepraleiskit progos! Užsisakykit dabar. Gausit Kalėdoms. ‘50)
“ UNION SALES CO.

673 W. MADISON ST„ Dept. 616. CHICAGO. ILL. '..•

LAIKRODIS, 
yra 12 coliu 
padarytas iš 

.špiaustyto, > via I n 1a o i

PUIKIAUSIS IR GERIAUSIS MUZI
KALI S LAIKRODIS PASAULYJE

Stebėtina 
ir tas yra 
išriuiimis. 
valandas ir 
rienas kita: 
gražiai apdirbtas i 
amžiui. Jeigu ir.yi 
žia muziką nereikia 
pinigų už visokia: 
irstronentus, pai 
fonografo, smuiko 
tam panašių. Jum: 
sukt raktą viršuje 
jis grajins gražias < 
dijas, kanos palinksmins 
jūsų draugus. Jis greji 
nutų su vienu užvedimu 
viena sykį užvedus gr< 
tingus meliocijas. La ik r 
pintas mechanizmu, ka 
voliukai persimaino palis, 
dėlės vertės laikrodis, r. s 
krodžio turi da ir muzik: 
laikrodį reikėtų turėti kiekvie 
narna. Ir jas to laikrodžio ni 
negalite gauti kaip t!i. pas mus. 
Tikra kaina lo laikrodžio $18.0(1. 
Kiekvienas, kuris iškirps šį apgar
sinimą ii prisius mūras užsakymą 
gaus šį laikrodį už $8.95. .'les ne
prašome pinigų iš anksto, tik pa
rašyk savo vardą ir adresą aiškiai 
ir įdek $2.00 depozito, o kitą už
mokėsit kada tą laikrodį atvežk 
jums į namus. Kiekvienas, kuris 
prisius $8.95 iš augšlo už tą laik
rodį, tam prisiusime VISAI DYKAI 
suotą retežėlį.

patent Apphed For.

gražią deimantinę Špilką ir paauk-

DRAUGAI, platinkite ”Kcl eivį” tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

Nėra daugiau KARALIŲ ir CARŲ. Atėjo dienos demokratijos, kuomet visi 
žmonės paliko lygiais karaliams, Pasismaginimai, kuriais seniaus naudo
jusį tik turčiai, šiandien reikalingi jums. MUSŲ MUZIKALIS LAIKRO- ...................... ....... ,janijjen g.aĮj nusipirkti kiek- 

, kokis yra skelbiamas laik- 
parduodamas už didelius pi- 

TAI YRA MEKAN1ZMAS 
b Irias harmoniškas me- 
; .i jo gražumą. Ar musu 
siūbą? Jis yra padarytas 

■ figūros yra G’/į colių 
13 . >!ių pločio. Gražus 

a . lr.s ineliodijas, randasi 
■giajina įvairiausiais teai

di:- grajina. kada tik jya 
U’.lir.tų gražiomis ineliodįjo-

PIS, kurį seniau tik turtingi galėjo įsigyti, : 
vienas. Tai nėra paprastas muzikalis laikrodis 
raščiuose. Tai nėra koks pigus bresio . motas 
nigus ir ne toks daiktas, kuris greitai atsibosti 
DAILĖS, GROŽĖS IR MELIODIJOS, g;-oj 
liodijas. Pasižiūrėk į viršų! .Mes negalim.- 
laikrodis nėra užtektinai tinkamas pa ii.bi : 
iš diuto materiolo ir gražiai apdailini .s. 
rūgščio, visas gi laikrodis lO’į coliu 
muzipališkas instrumentas, kuris gra i o 
vidury ir padarytas taip, kaip I’layer Pi; r 
sais ir pradeda grajit staigiai, kol ne -; 
panorėsiu Jį galima užstatyt, kad jis;: r. ■ 
mis, vieton budniko. .I1S LAIKA ROI’O 

MES IšDiRBAM šiuos laikrodžius, to.i 
pigia kaina. Tik per trumpą laiką, k-ii up
ines parduosime jį tik už $S.65. Jis yra pilnai 
mainytas į 14 dienų po iisiutitirr-ui. Jum- n. \ 
šit kai aplaikysit. Jeigu kas nors neb is jueir.i 
mums atgal. Rašykit dabar, priduoda ni savo aiškius 
mi 65c. sidabru arba stampomis (kaip ran. pi : . l 
praktišką, dailų ir meliodi.ką laikro !į, uzm /:■ 
persiutimą. Iškalno reikalaujam užmo .-t t.i: nuo 
Rašykit dabar!

ntis 
.psal 
o i i <_

M1 SIC A L DEPARTM ENT
1330 N. Wcstern Avė.. Dept. 26,

'i v
SINGAL '
a .imo parduot nepaprastai 
žindinsime sj juo publiką, 
gvr-.rantuotas ir gali būt ap- 

; :kia mokėt ižkalno. Užmokė- 
I užganėdintas, gali pasiųst 

adresus ir prisiųsda- 
Kai gausite musų 

te S^.00. Alės užmokant 
g; ve i::.: ų uzrubeži uosc.

(50)

EXTRA! EXTRA!

Nuga-Tone
Žemiau negu fabriko kaina. 6 bar- 

beriski daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
labąi pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barberišką britvą, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barberiš- 
kas žirkliukes. Sukas. Gera diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberišką maši
niukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- 
sių skite 20c. dėl pereiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (49)

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

CHICAGO, ILL.

»ti mulate* and 
etrengtheną 
th« rital pow- 
ers. It i t a 
valuable blood, 
nerve an d 
health tonie. A 
eombination of 
corrective and ra* 
b tora ti ve agentą, 
that hu the hirh 
armroval of Ifed- 

ence.

Jūsų Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

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

Nėra kitą gyduolą lygiu Nuga-Tone. neivienos “n?ru taip geros” ncivicr.os Eėduoda 
tokū’ rezultatų kaip ®os. Tas yru labai lengvai i&ū^kinama todėl, kad Nu^a-Tnue 
sudėta iš sudčtiar.’ aštuonis brangiti kurios yra VArtcojarnos ir rrkorr.coduoiamcs
geriausių pasaulyj gy<btojų. Taip, jus gaunate aštvor.ės gyduiės u J vjer.ąAcaiuą.

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo ir Gek*z«-.;,>krau’,.H. Be stiprių
r.uolattrn;; nervų ir raudono kraujo jus negabi t’ketA geros svc-'VuDott .r džiaugties gyvruūuu. 
Kiekvieną dalis ir veikimas -kuco priklauso nu». nervų-—stiprybe jo gyvc-n;2?c ir veikime. 
Pradėk šiandien gražinti savo nervų sistemų : stipria, sveika, pad.*;, vartojant Nuga-Tone. 
Jus jmtąi pamatysite savo senajn sveikata, stiprumą ir c •~rgtjH sugrįžta d t. Jus payaunte 
kaip naujas žmogus ir gaicsite gyvenimu išraujo.

Nugh-Tone !tu?:tiprir.a ir stinrulioja vwus rrikalingus kuro organus—'.irdi. skilvį, grobas, 
kepenis. rukStus ir tt. Suteikiu. g?~ą apetitą, pataiso virškinus a. duodi, g' rų rr.icgų. rnrulio>a 
tustiauno grobų, sutaiso cirkuliacijų, prašuhr.u gieivr-; nuo liežuvio. p-aki!:na nemalonų 

, kvapą, prašalina skilvio nesmugumus. k?, i p lai: sk.iu dėjimą. rpu’K.-.ą. koktumų, gasus ir 
panašius nemalonu mus. Nelaukite kitos dienos bet ui&isakykit Nuga-Tone 
tuojau.

MISŲ ABSO! JUTE G'. ARAN’CIJA. Kairą už Nvga-Tone >-ra >!.00 
už Lutei; piisų. visam menesiui gydytics. ar-a šešį buteliai už $3.00, Imk 
Nuga-Tone dvidešimts (20) dieni; ir jeigu iųs nebūsit užganėdintas pa- 
r^kmenris. sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo 
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at- 
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose a prieituose tomis pačio
mis sąlj’gomis ir gvarantija.

........Prisųsk Sj Kuponą Šiandien.........
NArtONAL LABORATORY. L »5 S37 So. Dcarborn St.. Chicago.

Gerbiamieji:—Čia rasite *—  -  kA raaioa:»it prisitisti oaa

persiuatinra. apmokėtą. ------------------ butelį Naga-Tone.

Vardas .
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Lenkų katalikų galva 
areštuotas.

Pereitą savaitę Bostone 
buvo areštuotas milionie- 
rius H. Chmielinskis, lenkų 
katalikų kunigo Chmielins- 
kio brolis. Varantas jam 
areštuoti buvo išleistas vis 
da dėl buvusių jo ryšių su 
pagarsėjusiu žuliku Ponzi.

H. Chmielinskis buvo Ha- 
nover Trust Banko prezi
dentas. Kada Ponzi buvo 
pernai areštuotas, tuojaus 
buvo uždarytas ir Chmie- 
linskio bankas, prie kurio 
su nemažu kapitalu yra pri
sidėjęs ir kunigas Chmielin- 
skis. Bankas ir dabar da 
stovi uždarytas.

Po arešto pereito; suba
toj H. Chmielinskis apskel
bė bankruta. Skolų ils turis 
Si •’lil Ct)(i n — si _

Ant Pirmos gatvės So. 
Bostone buvo užsidegę aną
dien anglies sandeliai. Gais
ras buvo didelis, bet likos 
užlietas.

Atvažiavo 3 merginos iš 
Lietuvos.

Laivu George Washington 
atvažiavo Jieva Ališauskiu- 
tė, Mergutrakių kaimo, 
Punsko valsčiaus, pas sese
rį Bundurienę, i So. Bosto
ną; Elena Čeplikiutė, Masa- 
liškių kaimo, nuo Merkinės, 
pas seserį Šukienę, 100 G st. 
So. Boston; Elena Navic
kaitė Bukančiškių kaimo, į 
nuo Alytaus, pas Stasį Am- 
braza, 9 Cadv st., Lo\vell. 
Visos atvažiavo per Baltic 
Statės Finance Co., 337 
Broadwav So. Boston. Mass

t

Jūsų drabužiai išmirksta
su Rinso taip-pat saugiai 
kaip ir tyrame vandenyj 

I

Tik duok jiems išmirkti. Nereikalingas sun
kus trinimas. Rinso muiluotas vanduo pa- 
liuosuoja ir ištarpina visą purvą—jums rei 
kalinga trint tik labai įdėvėtus pletmus ir 
tai tik lengvai.
Jusu drabužiai išmirksta saugiai, kai tyram 

vandeny.

“Neištrink savo jaunystės

i

Naujiena Bostoniečiams!
Po vadovyste garsios lietuviu artistės

UNES BABICKAITtS
Bus sulošti trys veikalai: "Vyresnysis Angliakasys” 

(drama), "Kerėjimo Garsai” (drama) ir ”Alkanas Jo
nukas” (komedija).

Perstatymas pyks

Subatoj, 17 d. Gruodžio, 1921
Pradžia 7:30 vakare.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
KAMPAS E IR SILVER ST., SO. BOSTON, MASS.

P-iė Unė Babickai te atvažiavo Amerikon sykiu su buvusiu Lietuvos 
atstovu J. Vileišiu. Nuo pat atvažiavimo iki šiam laikui darbavosi lietu
vių scenoj vakarinėse valstijose. Gi šj sezoną atlankė rytines valstija-, 
kad parodyti bostoniečiams ir apicliakės lietuviams tikrąją lietuvių dailą 
ir supažindinti jos su savais sceniškais gabumais. Bilietus iš kalno gali
ma gauti "Sandaros” administracijoj, 327 E st., So. Boston, Masą.

Šį teatrą surengia A. L. T. S. 7 kuopa.

Kada renorteriai pakiau- 
Sc .ii b.aii? ils įauctdsi aičr- 
luotas, jis atsakė, jog jis ne
žinąs. ar jis areštuotas, ar 
ne: bet jei policija taip sako, 
tai, girdi, gali būt ir tiesa.

Tarpe lenkų katalikų H. 
Chmielinskis turėjo didelį 
vardą, nes, viena, jis milio- 
nierius, o antra, kunigo bro
lis. Prošepanai nenori tikėt, 
kad policija galėtų ji areš- 
tuot. Jiems rodosi, kad jų 
"rodakas" Chmielinskis yra 
lygus Amerikos preziden
tui.

1>
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šaliapir.o koncertas.
Pereitos seredos vakarą 

Svmphony salėj’buvo gar
saus rusų dainininko Šalia- 
pino koncertas. Publikos 
prisirinko kupina svetainė. 
Kadangi Šaliapinas dabar 
tik iš Rusijos, tai jo koncer- 
tan atėjo daug rusų, žydų, 
latvių ir lietuvių komunistų, 
manydami, jog jie čia išgirs 
ir pamatys tikrojo komu
nizmo sielą. Bet labai jie ap
sivylė, kuomet pasirodė, kad 
koncerto programoj nėra 
nei vieno komunistiško pun
kto. Todėl tie gaivalai pra
dėjo nerimauti ir šaukti ant 
visos salės, kad Šaliapinas 
padainuotu jiems Interna
cionalą. Dainininkas buvo 
priverstas nuo estrados at
siliepti i tuos necivilizuotus 
žmones ir pasakyti, kad šr 
tain elgtis koncerte nepri
tinka. Vieną syki jis jiems 
tiesiog pasakė: "šaliapinas 
šiandien nas jus svečiuose. ’i 
Bet nekultūringi komunis-į 
tai negalėio to suprasti ir 
vis- girdėjosi reikalavimų 
"Internacionalo." šaliapi
nas vėl jiems pasakė nuo es
trados: "Viskam yra savas 
laikas.’’

Daug juokų paskui buvo, 
iš komunistų, kuomet šalia- 
ninas sud 
komnozi: 
dieriu." 
ros mėli' 
ši marša

Iv T X ’/A L i ' ’ U v 
ant ko jų 
garbą

City Point lietuviai sor- 
kininkai.

Aną nedėldienĮ apie 11 va- 
atėjo pas J. 

lietuviai Ant 
rlC'l. a i'- iGC

. Petronio lia
ną. ta 
nei e namon ii 
avojo po mo

ters drese. o Liol. išsimnlė
pro langą ant gatvės. Poiic- 
manas ištraukė Gied. iš p> 
dresės ir rado da bonką 
munšaino ir nugabeno į šal 
tąją. Pliop. atsiprašė polic 
mano, tą paleido. Tada ji
sugalvojo kita triksą. Pri- 
mokino savo jaunutę mer
gaitę. kad sakytų, kad Pet
ronis pavogė jo pinigus. Ju 
atsivedė kitą palicmaną ir 
Petrcnį suareštavo.

Policijoj Liolio mergaitė 
neišdrįso meluot: kapitonas 
persitikrinęs, kad užsivari- 
nėjimas, Petroni paleido, o 
Lioli išvarė ir paliepė dau
giau neapkaltint žmonių ne
teisingai.

Jau pereitais metais Lio- 
lis turėjo užsimokėt Petro
niu! už sulaužymą durų už
rakto.

Kerštai 
iš to, kad 
munšainas 
priteršia namą.

Petronis ža?a savo kai
myną traukt teisman už ne
teisingą apvaginamą ir lau
žymą durų nakties laike.

kyla daugiausiai 
pas L. daroma 
ir girtuokliai

PATAISYMAS.
"Keleivio” num. 47 ant 8 pus- 

j lapio apgarsinime "Taupyk" 
; pasidarė klaida adresuose. Turi 
į būt sekančiai: Lawren.ce Co. 
i operative Bank. 205 Bav Stale
Bidg.. Lawrence. Mass.

i VVorkingsmans Co-operative 
. Bank. 101 Tremont st.. Boston. 
' Mass. Patariame tą apgarsini- 
1 mą perskaityti per naują ir pra- 
į dėt savo taupymus Kooperaty- 
. vu Bankuose.

I

navo Schumanno 
"Du Grana- 

gngi sitos dai- 
vietomis par-- - 

, tai komunis- 
ydėie stoti 

d 1SK01SKUS Į)3- 
TYiHi’sulicici, net ps- 

mate, kad publika nestojasi.! 
susisarmatiję vėl pradėjo 
sėstis.

Tikrybėj gi šita daina nie
ko bendra su marsaliete ne
turi. Tai 
Francijos 
apie gynima savo imperato
riaus. Taigi bolševikėiiai 
per savo žioplumą čia labai 
apsigavo.

Kas dėl paties dainininko, 
uai .juo galima tik pasigerė
ti :-ir asmuo jo simpatiškas, 
ir balsas puikus. Dainavo 
jis vien tik rusų kalboj.

ei 10?
K a d 

i i ai

1
i - ridi.

yra patriotiška 
kareivio daina

Lever
Bros.
Mas>.

nau-

M.

$7.°J

SO. BOSTON, MASS
Išdirbtas Suv. Valst.

PETRAS VALUKONIS
Tik vienas lietuvis, 

zluksorius ir Laikrodininkas

i

BALTIC STATĖS FINANCE CO.

1000 auksinų

REIKALINGA MERGINA 
dirbti ofise, turi mokėt gerai angliš
kai ir suprast nors biskį lietuviškai 
Apie sąlygas klaust "Keleivio” Kny- 
g’yne, 255 Broadvay, So. Boston, Mass

Cambridge,

-Nj .ą-• -<'jHite

Išsiuntus dabar
Lietuvoje gaus SVCUlCUlS

Dabar geriausias laikas siųst Pinigus Kalėdų Do
vanoms.

nusiunčiam į pat 
namus už .........

Parprasto Op 
Didumo

GERA PROGA
KAM BŪT BE DARBO. JEI YRA 
PROGA PINIGŲ PASIDARYT.
Per ?b metų išdirbta pekarnė turi 

būti tuojaus parduota, nes savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą. Kaina prieina
ma. Dėl pilnesnių informacijų kreip
kitės pas ( ?)

B. KONTRIM
-5 Balfour -«t.. Dorchester, Mass. 

Tel. Roxbury 4743-R.

PAJIEšKAU PUSININKO
Kuris turi $2.000 pinigais, nam<. 

arba bile koki turtą Įdėti Į pekamės 
biznį. Geriausia proga padaryt pini
gų. Rašykite kuogreičiausia. (?) 

P. O. Bos 12, South Boston, Mass.

Didelis Pakelis

i

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

Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčių Į Lietu
vą Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.

Patarnavimas užtikrintas.

357 BROADWAY,

į
$

a 
a
■1 i

George W. Rigby
i PLUMBERIS IR ŠILDY

MO KONTRAKTORIUS.
■ ’ ■ p ' - patai

:cda teisingus apskaitliavimus i: 
arantuorą darbą. Bile reikalt kiau 
t - musų presės. Atdara vakarai

1

t

)

MES TURIME EUROPOS RUOŽUO- 
TŲ PLUNKSNŲ IR Pi KŲ. 

Parduodam žemiausia Kair.a.
Atsilankyk, rašvk arba telefonuos 

; ' ’ (52:
ROSTON FEATHER CO.

09 Second st., Chelsea. Mass. 
Telenbone Chelsea 398-W.

pas

.1. M. PILIS
LIETUVIS LAIKRODININKAS
Atidarau gera Laikrodžių ir kito

kių auksinių ir pasipuošimui daiktų 
Krautuve. Visokius Vyrų ir Moterų 
pasipuošimus parduosim uz prieina
miausią kair.a. (51)

TAISOME VISOKIUS LAIKRO
DŽIUS PIGIAI.

233 Broadway, So. Boston. Mass.

i

Couley Plaza hotelyje nu
sižudė anądien čeverykų 
fabrikantas Kerry.

Ant Stonhamo skvero su
sikūlė du gatvekariai perei
tą nedėldienį. Vienuolika 
žmonių likos sužeista.

ŽIŪRĖK, NEPRALEISK 
PROGOS!

Parsiduoda Lietuviška E ,w!inp 
Alley ir Pcol-Room, didžiausią So. Bo
stone, geriausioj lietuvių apgyvento.’ 
vietoj, biznis didelis ir gyvas, 12 sta
lų ir 5 Bc vling alles, duoda gerą už
darbi. Priežastis pardavimo — part- 
nerys tuojaus nori važiuoti Į Lietuvą. 
Savininkai (50>

M. Versiarkas. A. Mankus
32S Brr»adwav, So. Boston. Mass.

PIGIAI PARSIDUODA 
GROSERNĖ SU NAMU IR 

STĖBELIU.
TAII’Gl ČEVERYKŲ ŠTORA» IR 

DA KELI KITI GERI N 
i senai apgyventa i: gerai 
’ vieta. Reikia mažai įnešti, 
per laišką. K. J. P.

P. O. Box 31 C, Cambridge, Ma

i.

P VRDUODU ŠTOKĄ
Grostmę ir tabako, geroj vietoj, 

biznio užtektinai. Važiuoju Lietuvon 
todėl parduodu pigiai. (52)

ANTANAS JASELIUNAS
299 1) st., So. Boston. Mass.

BARBENĄS 737 Dorchesler avė.. 
Dorchester: 3 šeimynų namas, su 
įtaisymais, rando- $488 į metus, {nešt 
$900, kaina S3JOG. Lawrence A. 
•'ohnson, 316 Kimb.ill Blog.. 18 Tre- 
mont st.. Boston, Mass. Phone Port’ 

ilill 988.

t M AT.
garsinta 
Klauskit

ę/dužžles* užlaiko * ’
r^’ y .; 5eimynos sveikata. ’ 'į.i

Kosulys ir persiša’dynias.
f
f

M
K
i
e
R
•

$
R

i

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
sių ir vaiku. Jeigu neatkreipus ati- 
dos, jie -gali suteikti y vairias pa- 
vomgas bgas. Pratelli-k ned.ras 
pasekmes r.uo pers. ša. d y mo. imda
mas Severas Ccld and Grip Tablete 
(Severo Plyškekes nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kama 30c. — Greitą 
pagelią nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam

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

W. F. SEVERĄ CO. 
C EDĄ R RAPIdŠ. IOWA ‘
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Parsiduoda Pekarne— 
Biznis ir Namas.

Puikiausia proaa pastoti biznie- 
■ium turint mažai kapitalo, liktai su
:2.5"0 galima pirkti didelę pekarnį S 
duonos kepyklą) su dviem pečiais, g 
ninkema mašina su visais kitais 
orietaisais, ir einančiu bizniu. Sykiu 
■ina 2 automobiliu troku. 1 arklys ir 

,’ežimas; namas dėl dviejų šeimynų.
Biznis labai geroj lietuvių apjryver.- 

oj vietoj, ir gerai išdirbtas per dan
telį metu. Dėlto, kad dabar nėra 
•:am prižiūrėti, turi būti greitai par
duotas ir parsiduos labai pigiai ir ant 
lengvu išlvgn. Atsišaukite greitai 
prie A. IVAŠKEVIČIAUS (?)

361 XV. BROADHAY.
SO. BOSTON. M ASS.
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Per 12 metų So. Bostone par- 
iuodu ir taisau visokios rūšies 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir 
šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbą ir užsa- 
kymus priimu per paštą ir iš- 
pildau teisingai ir greitai. ( ?) tį

P. VALUKONIS !į
SO. BOSTON, MASS. 3
375 BROADWAY

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS) 

priešais paštą 
So. Boston 823

Tel. S. B. 2488.

Or.J.C, Landžius Seyrotr
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas. 
506 Broadvvav & G st. 

SO. BOSTON, MASS.

Richmond 2957-M. -J-
?:
t
i
i

>

425 Broadway, 
SO. BOSTON Tel.

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 

Nuo 1 iki
iki 12

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

E LIIIU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

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

262 WASI1INGTON STREET. 
BOSTON, MASS. 
Tek Main 3334

iDr. L. J. Podder

I
ls Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS, 

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas.

VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 
iki 9 vai. vakare.

Kalbu Ruskai ir Lenkiškai (2) J 
69 CHAMBER ST, BOSTON. ! 

Telephone: Haymarket 3390

JUOZAS ZUPKAUSKAS

TSiutus
ir 

viršutinius 
švarkus

Geriausiai 
pirkti 

pas 
mus

Tek Beach 6933

DR. R. M. FRiEDMAN
SPECIALISTAS VENERISKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ, 
Taipgi kraujo ligų i* 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, pranešu, patariu ir kviečių 
savo draugus ir tautiečius, kad krautuvė, kurioje aš dirbu, S. H. 
HARR1SON CO. 662-672 XV ASHINGTON ST.. ir kampas Beach 
St.. yra priversta apleisti užimamą vietą. Iš tos priežasties jie 
nutarė pigia kaina išparduoti visą tavorą, kaip tai drabužius vy
rams, vaikinams ir kitokius vyriškus aprėdalus ir čevervkus. 
Delei persikėlimo priežasties jie numarkiavo Overkotus, Siutus ir 
kitus daiktus puse kainos ir dar pigiau.
Ateikite ir pasinaudokite šiuo nupiginimu. Naujos mados gra
žus overkotai parsiduoda kainomis $14.50, $18.50, $21.50, $23.50, 

. $28.00 ir $32.00. Klauskit JUOZAPO ZUPKAUSKO
S. H. HARRISON CO

C62-672 VVASHINGTON ST., BOSTON, MASS.
-J********^********1

Tel

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

SLAPTAS
VALANDOS:

8 iki
2 iki
i ii<i
H\NOVER ST.

BOSTON, MASS.

LIGAS.
IR

19 ryto.
3 d: ną.
8 vakare.

Nuo 
Nuo 
Nuo
321
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7 LIETUVYS GRABORIUS
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1. So. Boston 506-W j
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak. 
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 ▼. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name 

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

t 
i 
j 
ii

st. Į
J

|
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Patarnauju prie numirusių 
kuogražiausiai: pigiai ir grei
tai. \ iską padarau pagal žmo
nių norą. Aš palių 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 aiba per telefoną.

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3S1 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th St. 
Tel. So. Boston 1891-M. i

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

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

BUCKMAN IR FINBERG 
Bankicriai ir šifkorčių agentai 

85 Lcverett St, Boston, Mass.
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

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

Galit‘siusti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERC
Bankieriai

85 Levcrett St., Boston, Mass. »
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