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Bolševikai prižada atmokėti
senas caro

PRAŠO TIK PRIPAŽINI
MO SOVIETŲ VALDŽIOS. 
Amerikos valdžiai Rusija 
skolinga $187,729,750, o 
Morganui ir kitiems M ali 

Streeto inilionieriams 
$86,000,000.

Ryga.—oficialė bolševikų 
žinių agentūra Rosta prane
ša. jog sovietų Rusijos val
džia sutiko tam tikromis są
lygomis užmokėti užsienio 
valstybėms visas senas sko
las.

Rostos pranešimu, sovie
tų užsienio reikalų komisa
ras čičerinas 28 spaliu iš
siuntinėjęs notą Anglijos, 
Francijos, Amerikos, Itali
jos ir Japonijos valdžioms, 
pranešdamas, jog sovietų 
valdžia sutinka pripažinti 
senąsias Rusijos skolas, už
trauktas iki 1914 metų, tik 
prašo, kad didžiosios valsty
bės padarytų su Rusija tai
kos sutarti ir pripažintų so
vietų respublika.

Tuo tikslu Čičerinas siūlo 
tuojaus sušaukti tarptauti
nę konferenciją ir tenai ap
kalbėti, kiek kuriai valsty
bei Rusija turi atmokėti.

Washingtonas.—Kiek te
ko sužinoti, tai Valstybės 
Departamentas iki pereitos 
subatos čičerino notos dėl 
skolų atmokėjimo da nebu
vo gavęs.

Iždo valdininkai sako, kad 
tos Rusijos skolos, apie ku
rias kalba bolševikų minis- 
teris čičerinas, Amerikoje 
priklauso privatiniems žmo
nėms (Wall Streeto kapita- . 
Estams), nes Suvienytų Val
stijų valdžia nėra nieko sko
linusi iki 1917 metų. Bet lie
pos mėnesyje. 1917 metų, 
Amerikos valdžia paskolino 1 
Kerenskio valdžiai $35,000,- 
000, o paskui šita paskola 
buvo pakelta iki S187,729,- 
750.

Kiek Rusija skolinga pri
vatiniems Amerikos milio- 
nieriams, tikrų žinių nėra, ; 
tik tiek žinoma, kad Morgą- ’ 
nas ir National City Bank 
of New York turi prisipirkę 
už $86.000.000 caro valdžios 
bonu. kurie buvo skaitomi 
jau žuvusiais, kuomet bol
ševikai paėmė valdžią Į savo 
rankas apskelbė visam pa- ■ 
šauliui, kad "prakeiktiems 
kapitalistams” jie nemokė- ’ 
šią nei vienos kapeikos sko
los. ]

ANGLIJA NORI PANAI
KINTI SKOLAS.

Busimoj nusiginklavimo 
konferencijoj Anglija keti
na reikalauti panaikinti vi
sas karės skolas. Daugiau
sia Anglija skolinga Ameri
kai, nors kitos valstybės ir 
Anglijai nemaža skolingos. 
Visa Anglija sutinkanti, 
kad karės skolos butų pa
naikintos: sutinka su tuo 
biznieriai, sutinka ministe- 
riai ir sutinka visuomenė.

Skolos dabar stovi taip:

j" 'UI 111 1 - 11 111

50 ŽMONIŲ ŽUVO POT- 
VINYJE.

Kanadoj, apie 18 mylių 
i.uo Vancouvero. yra maine-1 
i ių kaimelis vardu Britania. 
Pereitą sąvaitę tą kaimeli 
ištiko baisi katastrofa. Už
ėjo toks lietus, kad per vie
ną naktį paskandino visą 
kaimeli. Iš 114 namų, pen
kiasdešimts triobų vanduo 
visai nukėlė nuo pamatų ir 
nunešė. Nors tikrai da neži
nia, kaip daug žmonių bus 
žuvusių, bet 35 lavonus jau 
atrasta ir manoma, kad au
kų skaitlinė pasieksianti 50. 
Materialiai nuostoliai siekia 

•31,000,000.

Poškevtčius pasikorė GELEŽINKELIŲ STREI
KAS ATŠAUKTAS.

Geležinkeliečių i 
streiką jau atšaukė, nes pa
sirodė, kad jis sunku butų 
laimėti. Pono Hardingo val
džia eina su stambiuoju ka
pitalu ir jau is kalno pradė
jo grąsinti geležinkelių dar
bininkams, kad ji ”čiupinė- 
sianti juos be pirštinių,” jei
gu jie drįs eiti prieš 'Visuo
menės ir valstybės labą.” 
Vienu žodžiu, valdžia už
draudė darbininkams strei
kuoti, apskelbdama streiką 
nelegaliu kovos budu. Ir 
unijoms nieko daugiau neli
ko, kaip tik atšaukti strei
ką.

Streiką atšaukus, geležin
kelių korporacijos paskelbė, 
kad jos tuojaus muš geležin
keliečiams algas. O geležin
keliečiai norėjo streikuoti,

unijos j
I

Buvo kaltinamas Statkaus 
nužudymu.

Pereitos pėtnyčios naktį 
Dedhamo kalėjime pasikorė 
Adolfas Poškevičius, 35 me
tų amžiaus lietuvis vaikinas, 
kur jis laukė teismo dėl nu
žudymo Leono Statkaus, 
Stoughtone.

Statkus buvo nušautas sa
vo namuose 4 . rugpiučio, 
apie ką savo laiku "Keleivy
je” buvo jau rašyta. Poške
vičius gyveno pas Statkų 
"ant burdo.” Policija ji areš
tavo ir, sakoma, kad kalėji
me jis prisipažinęs prie kal
tės. Nušautojo Statkaus pa
ti irgi buvo kartu su Poške- 
vičium areštuota ir iki šiol_____ _ _____ _________ ;
laikoma kalėjime. Policija pacĮ jų algos ir taip jau per
mano, kad ji bus su Poškevi- ciaug mažos, didelė ju dalis 

su at- čium susidėjusi ir prisidėju- neuždirba po $4.00 Į dieną.

• 1,000 rub.; įkurtą Poškevičius papildė, 
184,000,000 banderolės — po 200 rub.1 nors aiškiu prirodymų prieš

| -............................

KIEK RUSIJOJ MOKA Už 
PAčTO KORESPONDEN- 

Amerikai pasaulis skolin- * UŽSIENILS.
valdžia nustatė 

$3,*880,000,000 dabar tokią taksą užsienio 
2,200,000,000 korespondencijoms: atviras 
1.600,000,000 laiškas — 400 rublių, s 

280,000,000 J sakymu — 800 rub.; papras- prie tos žmogžudystės,: 
148,000,000' tas laiškas —

gas $8,000,000,000, būtent: , Rusijos
Anglija ..............
Francija
Italija
Belgija
Rusija
Kitos
Iš kitos vėl pusės Anglijai nuo 50 gramų, 

pasaulis skolingas $7,790,- 
400,000, būtent: j

Rusija
Francija
Italija
Belgija
Serbija
Kolonijos
Kitos

LIGONIAI TUOJAUS GA
LĖS GAUTI ALAUS.

Iš Washingtono praneša- 
jma, kad alus tuojaus bus 
i parduodamas aptiekose ir

$2,345,600,000
2,228,000,000'
1,907,200,000

415,600.000'
--b aaa ' kiekvienas ligonis galės jo O i Vjt/VvjVvU 
331,600,000 gauti su daktaro paliudy

mu. Bravorninkai jau atsi
šaukia Į Washingtoną pra
šydami leidimų daryti alų 
"gydymo tikslams.” Kai ku-

SAKO. AMERIKA VAL
DYS PASAULĮ.

"Tas faktas, jog tarptau- rie bravorninkai ir be leidi- 
tinė nusiginklavimo konfe- mų jau pradėjo alų daryti, 
rencija bus laikoma Wash- Norint gauti alaus, dabar 
ingtone, parodo, jog valdy-i reikia tik nueiti pas dakta- 
mas pasaulio pereina Į Ame-; rą ir pasakyti, jog esi ”ligo- 
■•ikos rankas,” pasakė buvęsjnis” ir nori alaus. Daktaras 
Amerikoje vokiečių amba- duos receptą ir tada gauk 

~----- L . tik vežimą "liekarstų” iš ap-
Anglo-Ameri- tiekos parsivežt.

sadorius von Bernstorf.
”Jei Įvyks 

kos sutartis, tai per 30 atei
nančių metų pasauli valdys 
angliškai kalbančios tautos. 
Mes, vokiečiai, turime dėtis 
su Anglija ir Amerika ir 
saugotis Rusijos atbudimo.”

DAR VIENA BOLŠEVIKŲ 
NUOŽMUMO AUKA.
Estų kolonistų komiteto 

oirmininkas Helatas, kuri 
bolševikai pasodino Į Mask
vos kalėjimą, labai sunkiai 
-ergą, nes bolševikai beveik 
jam nieko valgyti neduoda.

UŽMUŠĖ PAČIA SU KITU 
VYRU.

Providence, R. I.—Italas 
Luc-iano Imodi, kuris dirbo 
naktimis, pajuto, kad išėjus 
'jam darban pas jo pačią at
eina svečių. Todėl aną naktį 
jis pametė darbį apie vidur
naktį ir parėjo namo. Pa
žiūrėjęs per langą jis pama
tė. kad lovoj su jo pačia guli 
koks tai vyras. Imodi tuo
met gavo revolveri ir Įsiver
žęs vidun nušovė abudu. 
Paskui išėjęs ant gatvės su- 
sijieškojo policmaną ir nu
metęs revolveri šalin papa
sakojo, kas atsitiko. Tuo 

! tarpu jis areštuotas.
_______

Iš Lenkijos pradėta užpuo 
limas ant Rusijos.

• •

PETRAPILY BOLŠEVI
KAI SUSEKĖ SĄMOKSLĄ 

PRIEŠ SOVIETŲ 
VALDŽIĄ.

Rusu črezvičaika susekė 
didelę sąmokslininkų orga
nizaciją prieš sovietų val
džia. Sąmokslininkai buvo 
išsidaliję Petrapily rajonais 
ir paskyrė tiems rajonams 
savo komendantus. Taip pat 
surasta daug sprogstamo
sios medžiagos ir šovinių. 
Toj organizacijoj buvę daug 
žymių vyrų, kaip profeso
rių ir kitu. Suimtuosius bol
ševikai žada netrukus su
šaudyti lenkais rištis.

BEDARBIŲ SKAIČIUS
ANGLIJOJ DIDĖJA.

Londono darbininkų par
tija prašė Anglų valdžią,: 
kad sušauktų tuojau parlia- 
mentą ir išrastų priemonių 
kovoti su nedarbu arba iš-j VEDUS \ A^RAS L^ŽML š 
karto paskirtų tam tikrą su- į ~ * 
mą pinigų, kuriais galima Į 
butų šelpti bedarbius.

PROTESTO MITINGAI 
PRIEŠ HYMANSO PA
SIŪLYMĄ DIDINASI 

LIETUVOJ.
Washingtonas. 

pranešimu Lietuvoje prote
sto mitingų skaičius prieš p. 
Hymanso pasiūlymą Vil
niaus ginče didinasi. Parti
jų atstovai, veikėjai, darbi
ninkai ir net lenkiškai kal-

Eltos

TAS SU MERGINA.
Portsmouth, Ohio. — Po

licija čia tyrinėja, kas galė
jo užmušti Johną Newmaną 
ir Louisą Doyliutę, kurių la
vonai buvo atrasti tuščiam 
name. Newman buvo 26 me
tų amžiaus vyras ir turėjo 
pačią su 2 vaikais; Doyliutė 
gi buvo 18 metų amžiaus 
mergina.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

bantieji žmonės griežčiau- Ties Magnolia, W. Va., 
šia nusistatė prieš bent ko- pereitą sąvaitę susikūlė du 
kius ryšius su lenkais ir grą- traukiniai. Katastrofoj vie
šina valdžiai jei mėgintų_su nas žmogus buvo užmuštas 

ir keliatas sužeista.L. I. B.

ją nėra. Dabar jai, žinoma, 
bus lengviau apsiginti, kuo
met Poškevičius pasikorė.

Iš pradžių Poškevičius ka
lėjime juokavo ir nuduoda
vo, kad jis nieko nepaisąs, 
bet vėliaus pasidarė nusimi
nęs ir paskutiniais laikais 
labai keistai elgdavosi. "Ke
leivio” redakcijai yra pri
duotas jo laiškas, iš kurio 
matyt, kad Poškevičius jau 
nesitikėjo gyvent ir nuo ke
lių savaičių jau rengėsi prie 
mirties. Tame laiške jis ra
šo: "Prašau ’Keleivio’ re-i 
dakcijos patalpyt šiuos ma
no žodžius pirmam lape, nes 
tai paskutiniai mano žo
džiai, kuriuos aš ištariu ant 
šios pasaulės...” Toliaus vėl 
jis priduria: "Prieš mirtį 
noriu pasakrti pasauliui vi
sa teisybę.” Ir da toliau jis 
sako: ”Aš prisipažįstu, kad 
aš nušoviau Leoną Statkų, 
bet ne už ką kitą, tik už savo 
pinigus.”

Savo laiške jis labai gina 
Statkuvienę, o smerkia tas 
moteris, kurios ją apkalba. 
Tis taipgi labai Įtūžęs ant 
Statkaus. Statkuvienę jis 
vadina labai teisinga ir ščy- 
ra moteriške.

Ištisai jo laiško negalima 
i laikrašti talpinti, nes jis 
Įvardija tenai kai kurias 
moteris ir vadina jas labai 
šlykščiais vardais.
DREBA JŪRIŲ DUGNAS.

Pangžuvės ir kitokie Ra
miojo Vandenyno gyvūnai 
šiandien galėtų papasakot 
mums labai Įdomių dalykų, 
iei jie mokėtų kalbėti, nes jų 
apgyventoj karalijoj šiomis 
dienomis buvo baisus žemės 
drebėjimas. Valdžios seis
mografai (tokios prietai- 
sosj anądien rodė labai stip
ru žemės drebėjimą, bet pra- į 
ėjo kelios dienos ir iš niekur i 
negauta žinių, kur tas galė
ju būti. Dabar paaiškėjo, 
kad žemė drebėjo po jūrė
mis, tarp Amerikos ir Japo
nijos. Kokie tenai iškilo kal
nai. kokios pasidarė klonis, 
prie dabartinio mokslo išsi
vystymo da negalima patir
si. Bet ateityje tas bus žino-* 
ma, kuomet mokslininkai 
galės tyrinėti jūrių dugną 
tam tikrose submarinose.

n

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJA ARTINASI.

Lapkričio 11 d. Washing- 
tone atsidarys nusiginklavi
mo konferencija, kurią šau
kia Amerikos valdžia. Dele
gatai nuo kitų valstybių jau 
pradėjo rinktis Į Washing- 
toną. Iš Kynų atvažiavo net 

. 50 žmonių, ir da daugiau at- 
I važiuosią. Pribuvo taipgi 
Japonų atstovai ir visi bu
vusių sąjungininkų karve- 
įdžiai. Vokietija ir Rusija ši
toj konferencijoj tečiaus ne- 

I dalyvaus. Rusija norėtų da
lyvauti, bet jos nepriima. 
Vokietiją gal priimtų, bet ji 
pati nenori dalyvauti. Ji ži
no, kad iš tos konferencijos 
nieko nebus, kaip nieko ne
išėjo ir nedarbo konferenci
jos, kuri nesenai buvo Wa- 
shingtone sušaukta.

UŽPUOLIMAS.
Springfielde (Mass.) ši 

panedėli šeši banditai už
puolė garažą, peršovė žmo
nes, keturis žiauriai sumušė, 
ir pabėgo. Banditai atvažia
vo dideliam automobiliuje ir 
sustoję tuojaus atkišo revol
verius ir liepė visiems pakel
ti rankas augštyn. Buvę te
nai garažo savininkas, jo 
darbininkai ir kaimynai 
rankų nepakėlė, bet griebė 
kas ką galėjo ir stojo kovon. 
Banditai pradėjo šaudyt ir 
mušti švininėmis "bilėmis.” 
Garažo savininkas ir jo sū
nūs likos peršauti per kojas Į 
ir taip sudaužyti "bilėmis,” 
kad vargiai gyvens; kiti ke-| 
turi ir tapo skaudžiai sumu-j 
šti. Kilus tokiam triukšmui,! 
banditai persigando ir susė
dę i automobilių leidosi bėg
ti. Tečiaus vienas tapo ap
svaigintas ir negalėjo Į au
tomobilių Įsiristi. Tas pasi
liko garaže ir atiduotas i po
licijos rankas. Pakol policija 
pribuvo, jame jau nedaug: 
gyvybės beliko — taip ji te" ! 
nai sumušė.

Policija spėja, kad tie raz-i 
baininkai tikėjosi kiekvie
nas pasiimti iš garažo po au
tomobilių, išplėšti kasą, ir 
išvažiuoti, todėl jų tiek daug 
ant syk ir atvažiavę.

GUSIATINAS IR GARDI- 
NĖLIS JAU PAIMTI.

Apie Kamenec-Podolską da
bar siaučia smarkus mūšiai.

Varšuva. — Sovietų val
džios atstovybė čia paskel
bė, kad Ukrainoj kilo nauja 
karė tarpe bolševikų armi
jos ir "baltųjų gvardijų,” 
kurios Įsiveržė iš Lenkijos. 
Dėl šitokio laužymo neutra
liteto sovietų atstovybė Įtei
kė Lenkijai stiprų protestą. 
Ji sako:

i "Petliuros kariumenė, ge
nerolo Tuteniko vedama, Įsi
veržė Rusijon iš naujo. Gu- 
įsiatinas ir Gardinėlis (Gro- 
idek) jau paimti ir smarkus 
mušis dabar eina dėl Kame- 

Į nec-Podolsko. Užpuolamie
ji būriai Įsiveržė iš I^enkijos 
visai netrukdomi, dagi su 
pilna lenkų geležinkelių ir 
kariumenės vyriausybių pa
galba. Kartu su Įsiveržimu 
bandyta surengti prieš so- 
vietų valdžią Podolijoj suki
limas, kuris vienok tuoj bu
vo užgniaužtas, nes iš lauko 

i buvo daromas. Maskvos val- 
I džia jaučia, kad tai yra atsi
kartojimas Lenkijos Įsiver
žimo. Sovietų atstovybė Įtei
kė Lenkijos užsienio reika
lų ministerijai protestą.”

Bet Lenkijos užsienio rei
kalų ministerija užsigina,

■

Triukšmas dėl Sacco ir saky.dama> kacl aP.ie ši,tą isi- viv* uuvvv M veržimą Rusijon ji nieko ne-

EKSPLIOZIJA KASYK
LOJE.

Kansas ’
Gross miestelio, pereitą są-j 
vaitę anglių kasykloj Įvyko 
dinamito ekspliozija nakties 
laiku. Žmonių, rodos, nenu
kentėjo nei vienas, bet ka
sykla likos taip apdraskyta, 
kad per tūlą laiką negalima 
bus joje dirbti.

i

Vanzetti bylos.
Dedhamo teisme šią są

vaitę rišamas klausimas, ar 
reikia Sacco ir Vanzetti by
lą perkratyt iš naujo, ar ne? 
Pirmoj byloj jiedu buvo pri
pažinti kaltais nužudyme ir

žinanti ir atsisako imti ant 
savęs atsakomybę.

valstijoj’, netoli į apiplėšime 1920 metais vie-
nos kompanijos pasiuntinių 
su pinigais Braintree mies
telyje, netoli Bostono. Bet irt -”v 
niekas to nematė ir negalėjo 
nrirodvt. Valdžios surinkti lkl 19.14 
liudininkai aiškiai melavo ir

RUSAI PERMAINŲ 
NEPAISO.

Maskva.—Nors bolševikų 
organai čia paskelbė čičeri- 
no notą sąjungininkams, 
kurioje Lenino valdžia pasi
žada atmokėti užsienio bur- 

l visas caro skolas 
iki 1914 metų, tečiaus ant

UŽMUŠTA 9 MEDŽIO
TOJAI.

Nors da nėra mėnesio lai
ko, kaip atsidarė medžiok
lės sezonas, New Yorko val
stijoj 9 medžiotojai jau nu
šauta ir 9 sužeista. Vienas iš 
tų buvo užmuštas mokinan- 
ties šaudyt i tikslą, du buvo 
pašauti vietoj kurapkų, o 
vienas užmuštas vietoj stir
nos. Kitos nelaimės atsitiko 
netikėtai iššovus šautu
vams.

VĖŽIO SĄVAITĖ.
Vėžys yra biauri liga, nuo 

kurios nėra jokių vaistų, ir 
kova su ja yra labai sunki. 
Kad supažindinus visuome
nę su tos ligos pavojais ir 
kaip nuo jos saugotis, šią 
-ąvaitę po visą Ameriką yra 
^kaitomos ant tos temos pa_- 
skaitds ir rodomi tam tikri 
paveikslai. Todėl ši sąvaite 
pavadinta "Vėžio Savaitė," 
angliškai— ”Cancer Week."

Įspudžio. Komunistai jau iš- 
kalno prirengę visuomenės 
minti prie tokios fronto per
mainos, aiškindami, . jog 
skolų atmokėjimas išeisiąs 
Rusijos darbininkams ant

patys save kompromitavo, 
kuomet kaltinamųjų liudi
ninkai parodė, jog Sacco ir 
Vanzetti tą dieną buvo visai 
kitame mieste. Tečiaus ne
žiūrint to, teismas juodu: -
nnpazmo ka tais ir juos _bu: .os sįntikiPsg su užsieniu. 
m jau nužudę, bet SJnejaij pastaruoju laiku
Reikalavo perkratyt bylą J d-0 tai
įsnaujo. lodei mirties baus- rtw“. . _ •' „„:npį.
nė likos sustabdyta ir šią tank.lal ™ ">tl rt0')r "c* 
■ąvaite gynėjai turi paremti *’us.11 •*?1 ; ;uos
•nvn rmkalavima nakanka-'mainos -iau nebedar0 1 Juos ai o reikalavimą pakanka i ;spudžio.
nais argumentais. Jei teis-D * 1 
mas pripažins, kad jų argu-: 
nentai yra pakankamai pa
matuoti, tai Sacco ir Van
zetti byla bus perkratinėja-i .
na iš naujo, o jei ne, tai jisi Vengrijai Cedenburgo mies- 
laskelbs dekretą ir tiedu tą. kuris taikos sutartimi 
vyrai turės būt nužudyti. , buvo priskirtas Austrijai.

Todėl kuomet Dedhamo Tas miestas randasi vadina- 
teisme eina šitokios imty-imam Burgenlando ruože, 
lės, tai netik po visą Ame-; kuris seniau sudarė vakaru 
•iką, bet ir po visą Europą Vengrijos teritoriją, bet po 
susipratę darbininkai pra- karės buvo priskirtas prie 
Įėjo kelti protestus ir reika- Austrijos. Austrija negalė- 
’auti, kad Sacco ir Vanzetti jo minėto miesto, išlaikyti, 
gautų naują bylą. Teismas „
apstatyta kariumene ir tei- Burgenlandą ir užėmė daug 
>ėjo namus jiolicija saugoja miestų, taip kaip lenkai Vil- 
dieną ir naktį. nių.

ATIDAVĖ MIESTĄ.
Austrija sutiko atiduoti

I buvo

nes vengrai užplūdo visą
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APŽVALGA D
PATARIA SUŠAUDYT 

DIEVO PATEPTIN'L
Buvęs Austro-Vengrijos 

karalius Karlas užpuolė aną 
dieną su 10,000 savo šalinin
kų Vengrijos sostinę ir no
rėjo atstatyti tenai sugriau
tą savo sostą.

Bet šita jo ekspedicija ne
nusisekė. Respublikos spė
kos sumušė jo kariumenę ir 
jį patį paėmė nelaisvėn. 
Vengrai dabar turbut ati
duos ji į sąjungininkų ran
kas, bet kila klausimas, kur 
sąjungininkai jį dės.

Hearsto laikraščių bend
radarbis Brisbane 
klausimu rašo:

"Kalbama apie
Karlo ant Elbos arba šventos 
Elenos salos, kas reiškia dau
giau rūpesčių, negu jis vertas. 
Ir kam to'reikia? Juk jis yra 
išžudęs šimtus žmonių, ir grei- 
čiausis dalyko užbaigimas, tai 
padaryti su juo taip, kaip jis 
turėdamas galią butų pasiel
gęs panašiam atsitikime su pa
prastu žmogum.

"Patraukti ji 
už žmogžudystę. 
Europoj ramybės 
ji kaltu, sušaudyt’ 
kad kalėjime jis 
bandęs nusižudyti, 
sulaikiusi.
šita 
pasiųsta 
gus, tuo bus ger 
tiems.”

Šitą;p ponas Brisbane kal
ba apie Dievo pateptini, ku
ris kartu su Vokietijos val
donu buvo nuverstas nuo 
sosto, turėjo- bėgti iš savo 
šalies i užsienį, ir dabar no
rėjo sugrįžti atgal.

Kad jis yra piktadaris, 
kad jis yra išžudęs daug 
žmonių ir kad jisai nevertas 
pasigailėjmo, tai mes su po
nu Brisbane pilnai sutinka
me.

Bet kodėl gi tik jam vie
nam reikėtų kulipką skirti? 
Ar kiti karaliai yra geresni 
už ji? Ar jie nedalyvavo ka
rėje? Ar jie nežudė žmonių? 
Kodėl tad ponas Brisbane 
nepasako, kad visus juos 
reikėtų sustatyti prie vienos 
sienos ir visus kartu nusiųs
ti pas Abraomą ?

šituo |

ištrėmimą

atsakomybėn 
už ardymą 
ir. atradus 

Sakoma, 
verkiąs ir 
tik pati jį

Taigi juo greičiau 
viduramžių liekana bus 

pas kitus Hapsbur- 
eriau ir jai ir ki-

ALUS GRĮŽTA.
Washingtono vyrai pripa

žino, kad alus yra "vaistas," 
ir tuojaus jo bus galima 
gauti aptiekose.

Iki šiol da niekas pasauly
je nežinojo, kad alus turėtų 
kokių medikalių ypatybių, 
bet biznieriški republikonai 
padarė šitą išradimą nebū
dami nei daktarais.

Tiesa, nuo kokios ligos jis 
yra vaistas, jie nežino, bet 
jie žino, kad jis yra vaistas, 
ir daugiau nieko nereikia.

Ir taip bus daug paran
kiau, nes jo galima bus pirk
ti kiekvienai "ligai." Nuėjęs 
pas daktarą tik pasakysi, 
kad "sergi,” ir tuojaus galė
si gauti receptą, kuri nune
šęs aptiekon gausi 24 bon- 
kas tikro alaus.

Bet tai da ne viskas! Prie 
"keiso” alaus daktaras ga
lės užrašyti da 2 kvortas 
vyno ir puskvortę degtinės 
ir visa tai "ligonis” -galės 
gauti ant syk.

Visa tai parodo, kaip 
kvailas buvo tas blaivybės 
Įstatymas, kuriuo norėta iš
naikinti svaiginamieji gėri
mai. Bet Įvesdama tuos gė
rimus išnaujo, valdžia el
giasi da kvailiau. Vietoj be 
jokių ceremonijų tą įstaty
mą atšaukti ir sugrąžinti 
laisvą gėrimų prekybą, ji 
palieka jį galėję, kad išrėdy
tų, jog blaivybė nėra panai 
kinta, nors užsimokėjus 
daktarui $2 už receptą, 
svaigalų galima vežtis iš ap- ' 
tiekos vežimu. 1

KELEIVIS

Juokingesnę tvarką sun
ku butų ir Įsivaizdinti. Ji 
reiškia ve ką: yra blaivybės 
Įstatymas, kuris draudžia 
svaiginamus gėrimus netik 
dirbti ir pardavinėti, bet 
draudžia ir gabenti juos iš 
vienos vietos i kitą: tečiaus 
jei nori pasigerti, tai užmo
kėk daktarui $2 už receptą 
—ir visas blaivybės Įstaty
mas tada netenka galios, lyg 
tas velnias gaidžiui užgiedo
jus. Alus tada pasidaro nebe 
alus, vynas nebe vynas, deg
tinė nebe degtinė.—viskas 
"vaistai.”

Tikri burtai!

MILIARDAS IK BILIO- 
NAS.

"Lietuvos Ūkininko’’ re
dakcija aiškina vienapi savo 
skaitytojų skirtumą tarp 
biliono ir miliardo. Ji sako:

"Milijardas yra 1.000 milijo
nų ir rašomas šitaip: 1.000.- 
000,000. Bilicnas yra 1,000 mi
lijardų ir rašomas šitaip: 
i ,000,000,000,000.”

Tai yra ne visai tiesa. Ši
tas skirtumas daroma tiktai 
Anglijoj. Amerikoj gi ir 
Francuzijoj miliardas reiš
kia tą pati ką bilionas — 
1.000 milionų — ir abudu ra
šoma vienodai: 1,000,000,000.

Anglijoj, tiesa, į bilioną 
skaitoma milionas milionų 
ir jis rašoma taip: 1,000.- 
000.000.000. Amerikoj ir 
Francijoj šitokią skaitlinę 
vadina trilionu.

'vos valdžią vedama gerais- 
tikslais, ji tečiaus kenkia 
valstybei, nes jei žmonės ne
skolins pinigų, tai nukentės 
valstybės iždas. .

"šitoks priekaištas tečiaus 
irgi butų klaidingas," sako 
"Naujienos.” "Yra neužgin
čijamas dalykas, jogei kiekvie
na kova, kad ir teisingiausia, 
daro žalos visuomenei, bet yra 
klausimas: ar nebūtų daugiaus 
žalos, jeigu nebūtų kovojama 
prieš tai. kas yra bloga.

"Kol Lietuvai grūmojo pa
vojus iš Želigovskio pusės. 
'Naujienos’ ragino žmones 
kuo galint prisidėti prie šalies 
gynimo, nors tatai neišvengia
mu budu buvo parama ir val
džiai. kurios politikai 'Naujie
nos’ nepritarė. Tuo ‘Naujienos* 
parodė, kad Lietuvos reikalus 
jos stato 
kada tas 
lintas. o 
permainė savo politikos, tai rė
mimas jos pasidarė negalimas

"Ta valdžios politika, o ne 
kova prieš ją. kaip tik ir pa
laiko iki šiol kaikuriuose Lie
tuvos darbo žmonių sluogs- 
niuose bolševikiškus palinki
mus. Jeigu valdžia nesielgtų su 
žmonėmis diktatoriškai, tai 
bolševikiškiems agitatoriams 
greitai išsprūstų dirva iš po 
kojų.”

pasiryžęs aplai’-
\Vilsona. bet ne-

i Balta j j Namą 
su prezidentu 

kitais augštais

pirmon vieton. Bet 
pavojus tapo praša- 

valdžia nei kiek ne-

KLERIKALAI NEPERKA 
BONŲ.

Kuomet Lietuvos atstovu 
Amerikoje buvo p. Vileišis, 
tai klerikalų spauda visą 
laiką triubijo: „Visuomenė 
neperka bonų. nes nepasiti
ki socialistiška atstovybe 
Jei atstovybė butų katalikiš
ka. tai paskola visai kitaip 
sektųsi!”

Pagalios Lietuvos valdžia 
nutarė "įtikti katalikams.’-

1

—
REMTI LIETUVOS VAI. 

DžIĄ, AR NEREMTI?
Tai yra klausimas, kuris Ji atšaukė p. Vileišį, o at- 

amerikiečių lietuvių po liti- siuntė p. Čamecki, kataliką, 
koj šiandien užima pirmą 
vietą. _

Klerikalai tą valdžią kar- klerikalams: 
štai remia, nes ji yra kleri- vo atstovybę, taigi parody- 
: aliska. .............kit dabar, kiek jus išpirksite

Vadinami sandaneciai si- Lietuvos paskolos bonu!” 
tuo klausimu sviruoja.

Socialistai yra aiškiai nu- Į
1 sistatę prieš valdžią.

kam išrodo keistas. Pavyz- tal*e„k±=1> l)arod°
džiui. tūlas Lietuvos Prole- 2o2’r?m

s per -Naujienas- kriti- “S'/chlSgo? (Bridgė^ 

Į perto dalyje), kur kalbėjo p. 
Yčas ir kiti dešiniųjų šulai, 

į Ir ve, ką apie tas prakalbas 
"Draugas” sako:

"Pasibaigus p. M. Yčo Įdo- 
į miai kalbai, pasibaigus vaka

rui. ryto metą paklausta pir- 
j mininko už kiek bonų parduo- 
j ta. Atsakymas buvo trumpas 
į —nei vieno."

Tai ve, kaip klerikalai 
"remia” Lietuvos paskolą!

Pažangioji amerikiečių 
visuomenė tuomet pasakė 

: ”Na, turit sa-

Prasidėjo paskolos vajus. 
Klerikalai rengia prakalbas 

kaj ir parduoda bonus. Kaip

L1------------

taras_ 
kuoja Amerikos lietuvių so- 
vialistus ir sako:

"Čia rodosi lyg apsireiškia 
bolševikiško metodo vartoji
mas: jei nėra taip, kaip mes 
norėtume, tai suk juo pakra
tęs. težusta tie kontr-revoliu- 
cionieriai ir buržujų tarnai 
nors ir šiandien. Kaip tik taip 
dabar išeina ir su Lietuva: ne
patinka valdžios taktika, ne
reikia ir Lietuvos, tegrimsta ji 
Į bedugnę su visais savo šalies 
piliečiais. Čia rodos kaip ir 
keistoka."

"Naujienų" redakcija at
kako Lietuvos Proletarui, 
jog šitaip rašydamas jisai 
klysta, nes—

"Viena, atsisakymas remti 
valdžią toli-gražu nereiškia to 
pat. ką ir atsisakymas remti 
šąli ir jos piliečius. Valdžia yra 
tiktai dalis tos organizacijos, 
kuri sudaro valstybę. Tiesa, 
kad valstybė negali guvuoti be 
valdžios, bet juk 'Naujienos' 
niekuomet nesakė, kad Lietu
vai valdžios nereikia. Jos nori 
ne valdžios panaikinimo, o tik
tai jos pakeitimo —kad valdžia 
butų geresnė, prielanki darbo 
žmonėms.”

„Naujienos” pripažįsta, 
jog valdžią gali pakeisti tik
tai patys piliečiai. Bet kad 
jie galėtų tai padaryti, jie 
turėtų turėti žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvę. 
Dabartinė gi Lietuvos val
džia šitas piliečių teises var
žo ; taigi ji eina prieš žmo
nių reikalus, ir kaipgi tuo
met ją remti?

Čia galėtą kas pasakyti, 
kad nors kova prieš Lietu-

I
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$50,000 TAMSYBEI 
PLATINT.

Amerikos lietuvių kleri
kalai. Įsteigė fondą ir renka 
aukas katalikų universite
tui Lietuvoje. Jie yra pasi
ryžę surinkti tam reikalui 
.^0,000, ''Tėvynė” teisingai 
pastebi, kad tas katalikų 
„universitetas,” tai tamsy
bės platinimas.

•_______

atsispausdino sau korteles ant 
kurių išrašė: 'The Home Buil- 
der Organization. Debenture 
gold bonds.’ Tas jų vardas ir 
paaiškinimas jau rodė, kad jų 
biznis yra grynas humbugas.

"Vienok Chicagos lietuviai, 
užkrėsti 'specialų' liga, davė 
jiems saro pinigus taip pat 
lengvai, kaip ir kitiems specia
listams.”

"Naujienos” Nr. 238 sako, 
kad j mėnesi laiko tie kleri- 
kališki žulikai surinkę iŠ 
lengvatikiu darbininku $75,- 
000.00!

Netaiku prašneko Valaamo 
asilaitė.

Krikščionių demokratų metas pastatyti rišin visus 
partija vėl pradeda tvinkti. tuos išdykusius, klusnumą 
Kuo ši kartą palairrrins Die- pamiršusius vikarus-pusber- 
vas musų krikščioniškąją nius, kad jų vietą užimtų 
visuomenę, dar negalimą^ 
aiškiai Įspėti. Bet kad mes" 
neužilgo susilauksim iš jos’ 
naujo susivertimo, naujo 
kūliavirsčio, tai beveik ne
abejojamas daiktas.

Dar Seimui svarstant že
mės reformos projektą ant- Tik reikėtų padaryti dar 
ruoju skaitymu, lengva bu-' vienas daiktas, — sutvarky- 
vo pastebėti, kad musų krik-'ti Lietuvos santikiai su len- 
ščionys giliai susidūmojo. | kais. Kad dabartinė Lenkija 
Seimo rinkimų metu patys ! yra poniška, reakcinė, kleri- 
šikštieji klerikalų žadėjo kalinė, tai kaip tik gerai, — 
musų liaudžiai, kad krikš- bus galima su ja pasidalinti 
čionys atimsią iš dvarininkų valdžia ir kits kitam nekliu- 
dvarus ir atiduosią juos dar- ti; bet reikale visuomet tu- 
bininkam ir mažažemiam. | rėti draugiškos pagalbos 
Kai atėjo laikas imti, patys! prieš nepasotintus darbinin- 
diąsieji jųjų nė rankos ne-'kus. Tai butų tikriau, kaip 
pakėlė. Pasikuždenę su buo-: remtis vien savaja žvalgyba, 
žėmis-ukininkais. . paklausę,! Tai tokiomis, manau, min
ką sako samanoti klebonai, i timįs įsikvėpusi prabilo nas- 
iie nutarė: dvarų neimti, bet taruoju laiku ir krikščioniš- 

. ' ne koji „Laisvė.” V. Bičiūnas
atiduoti, bet parduoti ir tai "Laisvės” Nr. 201 pirmuti- 

. _ . , • į nis lepterėjo mandrų žodi.

tikrieji partijos tėvai? Ar 
nekietas ruoštis prie visuo
menės darbo ir pralotui Ol
šauskui, tiek ilgai dykinėju
siam ?

Daugeliui kam krikščio
nių tarpe aišku, kad metas. 
Tik reikėtų padaryti dar

KURIOS MOKYKLOS 
GERESNĖS?

Davatkų "akademijos 
organas "Draugas” ragina 
tėvus, kad jie leistų savo 
vaikus i parapijines mokyk
las, idant "jų širdyse lieps
notų Dievo ir Tėvynės mei
lė,” nes visuomenės mokyk
lose lietuvių kalbos nemoki
nama.

Brooklyno „Vienybė Lie
tuvninkų” ant to pastebi:

"Tiesa, lietuviškumo viešo
sios šios respublikos mokyklos 
nemokina; bet užtai kitos 
mokslo šakos yra nesulygina
mai augščiau pastatytos, negu 
visose lietuvių parapijinėse 
mokyklose krūvon sudėjus. 
Todėl tėvai tik prasižengtu 
prieš savo vaikus leisdami Į to
kias mokyklas. Tikybos, kurie 
nori, gali gauti pamokinimų 
nuo savo kunigų ir tėvų. Bet 
vaikas, kuris parapijinėje mo
kykloje praleis savo brangiau
sius metus nieko veik negauda
mas. tikrai, nemylės savo tė
vų. kam jie jo jaunystę suga
dino.”

Bet reikia žinoti, kad ir 
parapijinėms mokykloms 
nedaug lietuviškumas rupi. 
Jos yra steigiamos ne tau
tybei palaikyti, bet klerika
lizmui auklėt.

yy

KOKIA LIGA SERGA 
VVILSONAS?

Wilsonas vėl serga.
Audai buvo paleistą žinių, 

buk p. Wilsonas užsiimąs 
advokatūra. Bet kuomet pe
reitą sąvaitę ji norėjo ap
lankyti francuzų generolas 
Foch, kuris šiomis dienomis 
atvyko Amerikon, tai pasi- 
todė, jog Wilsonas taip ser
ga, kad net ir Focho prie jo 
neprileido.

Spauda apie tai sako:
"Maršalas Foeh šiandien (29 

spalių) buvo 
lyti Woodro\v 
pavyko.

"Atsilankęs 
ir pasimatęs 
Hardingu ir
valdžios atstovais, maršalas 
liepė savo šoferiui važiuoti po 
Nr. 2340 S street. kur gyvena 
atsiskyręs nuo pasaulio buvęs 
Amerikos prezidentas.

"Formalis pasimatymas ne
buvo paskirtas; Foch norėjo 
aplankyti buvusį -prezidentą 
grynai draugišku budu...

"Ambasadoriaus Jusserando 
ir visos padėjėjų svitos lydi
mas. jisai atvažiavo ant S gat
vės ir padavė tarnui savo vizi
tinė kortelę.

"Tarnas išnyko, o neužilgo 
išėjo John R. Bolling. buvęs 
prezidento švogeris, kuris da
bar randasi prie jo kaipo kon- 
finencialis sekretorius.

"Jisai pranešė, kad p. Wilso- 
no pamatyt negalima, nes dak
tarai esą uždraudę jam priimi
nėti svečius."

Taigi pasirodo, kad sveti
mų žmonių prie AVilsono vi
sai neprileidžiama. Klausi
mas tad kila, kaip jis gali 
praktikuoti "advokatūrą?”

Bet da didesnis klausimas 
kokia liga Wilsonas serga, 
kad jis taip slepiamas nuo 
pasaulio ?

Jis serga jau nuo to laiko, 
kaip sugrįžo iš Franci jos, 
bet kokia jo. liga, iki šiol da 
nepaskelbta.

Sugrįžus jam iš Franci jos 
ir tuojaus užsidarius nuo 
pasaulio, tarp žmonių buvo 
susidaręs Įspūdis, kad jisai 
išėjęs iš proto. Bet dabar 
mums teko girdėti kitokį 
paskalą. Sakoma, kad beva
žinėjant jam po Europą, A- 
merikos kareiviai jį tenai, 
šovę už įtraukimą šios šalies ; 
karėn. Wilsonas buvęs su
žeistas ir nuo to laiko jis \ 
sergąs.

Kiek tame yra tiesos, mes 
nežinome, bet visgi Wilso- 
no liga yra kažin kodėl sle
piama nuo pasaulio.

i
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KAM J J SOCIALISTU 
VADINT?

"Vienybė Lietuvninkų” j 
(Nr. 72) rašo, kad socialis j 
tas Pilsudskis norįs tapti' 
Lenkijos karalium, ir žodi i 
"socialistas” ji kartoja labai ’ 
tankiai.

Klausimas, kam tą žmogų Į 
vadinti "socialistu,” kuo-1 
met jis yra tikras patriotas?i

Tiesa, buvo laikas, kuo-] 
met Pilsudskis vadino save; 
socialistu. Bet tuomet ir p. 
Sirvydas, ir d ras šliupas 
buvo tokiais pat ”socialis- 

lrQ»*5i*4 no_l 
triotai 
kis!

Dabar jie karšti pa
— taip pat ir Pilsuds

I

juos išpirkti: išpirkus 
ČJ 

nepigiai. Suprantamas daik
tas.
tas musų kunigėlių pirštu 
girdomas veršiukas, nei bal
so prieš tai nepakėlė.

Kad ir "atsargiai” rišo 
krikščionys žemės klausimą, 
visgi išrišę patys apsigando. 
Musų stambieji ūkininkai, 
musų klebonai, mažesni ir 
didesni dvarininkėliai, pa
matę, kad nebe juokais ma
noma imti žemė iš didesnių
jų ūkių, nebe juokais ir pa
tys sujudo. Visame krašte 
pasigirdo piktas urzgėjimas 
ir visi piktu žodžiu taikė i 
krikščionis. Stambiųjų ūkių 
ginėja — "Pažanga” — pra
dėjo visais varpais mušti, 
kad tėvynei ateina galas, jei 
bus galas dvarams.

Nuo to klegesio musų kri
kščionim pasidarė dar la
biau nejauku. Po Seimo ato
stogų jie grižo Kaunan dar 
labiau ”markatni.” Prieš 
paskutini kartą skaityti že
mės reformos Įstatymą Sei
mo krikščionių demokratų 
blokas pasijuto tiek "nemac- 

kad jų partija rado 
reikalo sušaukti savųjų kon
ferenciją. Konferencijoj že
li ės reformos klausimas bu
vo pastatytas visų kitų prie
šakyje. "Laisvė” skelbia, 
kad Ambrazaičio praneši
mas apie žemės reformą su
kėlęs didelių ir karštų ginčų.

v
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s, kad darbo‘ f ederavija, i Tegu, girdi, Lenkija supu-
!/-» »'» l.’lTm (YAlm ■» A TV*O F 1 > • _ 1 _ •  _•  •vusi, ekonominiai suirusi, 

pritvinkusi vidujinių kovų ir 
sauvalinga siekia mus pa
glemžti. Bet derėtis su ja 
esanti istorinė butenybė. 

Sunkiausia tarti pirmasai 
žodis. Tą uždavinį musų kri
kščionys yra pratę dažniau
sia pavesti Bičiūnui "plačia- 
Kakčiui.” Už tai toliau buvo 
lengviau. Sekančiam "Lais
vės” numery Kaka Lizdeika 
jau drąsiau prabilo. Prisi
žiūrėjęs "supuvusiai” Lenki
jai, jis atrado, kad ta kai
mynė ne tiek jau bloga. 
"Lenkija prie išmintinges
nio tvarkymosi ateity butų 
stipri jėga,” 
nikis. Ir daro savo išvadų: 
Lietuva, girdi, išniekur da
bar negali laukti pagalbos, 
nei iš vokiečių, nei iš rusų. 
Taigi reikia, girdi, ženvtis 
su Lenkija, tik išsiderėti ge
rą kraitį. O paskui, girdi, 
bus galima sutvirtėti ir rei
kale pralaužti kiaušas net 
tai pačiai žmonai — Lenki
jai. Ar gi ne krikščioniškas 
politikas, tas Kaka Lizdei
ka?

Dar sekančiam "Laisvės” 
numery tarė ' savo žodi pati 
redakcija. Girdi, Rusuos Įsi
galėjo kairieji komunistai ir 
nutarė pulti Rumunus ir 
Lenkus, o jei kokia, tai ir 
Lietuvą. Dėlto, girdi, sujudo 
ir Ženeva, skubindamos ap- 
vezdinti Lietuvą su Lenkais 
ir sudaryti prieš bolševikus 
ilgą, ilgą frontą kartu su 
Lietuva. Momentas, girdi, 
labai geras, reikia derėtis su 
Lenkija, tik „nepasipiginti.” 
Ir kviečia visą kraštą vėl su- 
brusti, — šakės ir dalgės 
augštyn!

Viskas, rodos, ėjo kuoge- 
riausiai ir staiga... nutruko. 
Sakoma, kad krikščionių 
konferencijoj ir V. Bičiū
nas ir Kaka Lizdeika gavę 
skaudžiai mušti tomis pat 
patriotinėmis šakėmis, ku
rias jie kvietė pakelti prieš 
tėvynės priešus. Gavo mušti 
ne tiek dėlto, kad ėmė siūlys 
ti ženybas su Lenkija, kiek 
dėlto, kad padarė tai taip 
nemandriat Jog pirmutinės 
žinios apie tai, kad valdžia ir 
krikščionys yra pasiryžę de
rėtis su Lenkais Hvmanso 
pasiulymu sukėlė krašte di
delio nerimo ir karščiausio 
pasipiktinimo. Nesiskaityti 
sv vuo upu krikščionys nega
lėjo ir todėl "Laisvė" 205 
numery prabilo jau kitokiu 

j balsu, traukdamos atatups
ta nuo vakarykštės sužie- 
j duotinės. Gi Bičiūnas plačia
kaktis 208-tam numery jau 

, pavadino provokacija tuos 
garbinamam danguj, kaip!revoliucija aprimo, kai pas. priekaištus, kuriuos knkš- 
komunistų palaimintoj Ru-mus, ačiū Dievui, jau dau- čionim ėmė daryti susijudi- 
sijoj, tai reikėtų iškalno nuojgiau metų karo padėtis, o dr. rusi visuomenė dėl jų klas- 
jo apsisaugot. į Grinius su savo kabinetu nė tingos politikos.

Laisvamanis, nežada jo liesti? Ar gine (”S.-tas.„) Kaka.

I

— sako tas jau-

VOKIETIJOS KABINE
TAS ATSISTATYDINO.

Nutarus Tautų Lygai ati
duoti Sileziją Lenkijai, Vo
kietijos ministeriu kabine
tas su Wirthu priešakyje 
padavė rezignaciją. Wirthi
sako, kad netekus Silezijos j nas, 
Vokietija negalėsianti išmo
kėti sąjungininkams skolų.

I

Skaitytoji! Pastabos.
Jnkšelis melagis.

Važinėdamas po Pennsyl-^į kitokie šaltiniai prideda, 
aniją su prakalbomis Juk j krikščionių konferenci-

: sėlis neteisingai persistatė; joj priėjo be mažko prie re- 
; save žmonių akyse. A ienur: vdiucijos. Revoliucija ban- 
; melavo vienaip, kitur kitaip. Įšiuo kartu kelti storieji 
'Taip Girardvillėj jisai sakė- ; klebonai, nes. girdi, krikš* 
j si esąs dar nevedęs. . o She-^ionys "durnai” vedą refor- 

■rną. Tekę kviestis vyskupo, 
i kad apgesytų didelį ginčų

iĮ
t
I!

PRIGAVO DAUG LIE
TUVIŲ.

''Naujienos” praneša, kad 
du Chicagos vyčiai, Jonas 
Žitkus ir Stanislovas Matas, 
išmokę nuo kitų meklerių 
apgaudinėti žmones, patys 
susitvėrę nebūtą „Namų 
Statymo Kompaniją’’ ir pra
dėjo pardavinėti žmonėms 
savo Šerus, žadėdami i 
trumpą laiką didelių „pro
centų.” O kada prisirinko! 
nemaža pinigų, tie apgavi
kai pabėgo.

„Naujienos” rašo:
"Šiuo kartu pabėgo su pini

gais du agentai, kurie rinko 
'specialus’ dar tik trumpą lai
ką. būtent Jonas Žitkus ir Sta
nislovas Matas. Kiek teko pa
tirti jiedu abudu buvo prigulė
ję prie vyčių organizacijos.”

”Kaip rinkti 'specialus' jie 
mokinos nuo kitų panašių spe
cialistų ir pradžioj buk rinko 
pinigus ne sau, bet kitiems. 
Neužilgo vienok jie pilnai iš
moko to biznio ir pradėjo j j 
varyti patįs savo vardu.

"Jie išdavinėjo notas tokias 
pat kaip ir kiti, paremtas taip 
pat ant vėjo, kaip ir kitų tokių 
specialistų notos.

"Savo ofisą jie Įsteigė adre
su 29 S. La Šalie st. Kad ’vož- 
niau’ išrodytų, ant ofiso durų 
jie išrašė parašą: ’Home Buil- 
der Organization.’ Jie taip pati

_1 •

Taip Girardvillėj jisai sakė-'klebonai, nes. girdi, krikš- c nAvrcirlnc • Y*___ yy 1__ _ •»»  i /• 
nandoryje skundėsi, kad 
esąs jau našlys. ______ ____________r

Dabar pasirodo, kad Juk- į karšti ir perspėtų krikščio- 
šelis turi daugiau moterų, - --
negu pasiturintis prabaš-' 
čius gaspadinių, ir visos dar < 
gyvos.

nių skilimą.
Kaip buvo nebuvo, bet 

mums visai aišku, kad musų 
krikščioniu tarpe daug kam 
žemės reforma net tokia, 
kaip dabar sumanytoji, yra 
nepriimtina ir nepakenčia
ma, — ji jiems atrodo bolše- 

pistinė. Tenka daugiau pa
sakyti. Krikščionių partijos 

koncertai viršūnėse, tarp jos tėvų yra 
Norėčiau!nepatenkinimas iš tos 
>’na<.itiki_! priežasties, kad musų kleri- 

: kalai iki šiol tebeveda "vika- 
Įrų” politiką, kaip sako kun. 
j Tumas.

__ . ... ,. I. Krupavičius tartum vis
Musų komunistai su ai- f;ar tebebolševikuoja, vis da 

džiausiu Įnirtimu visaip. pUSbernauja socialistam, 
šmeižia socialistus. Mat sako kun. Tumas. Kam
’P^no, kad taip mokindami^dabar reikalinga? Su- 
oarbininkus, išmokins juos prantama, kad klerikalam 
komunizmo. Įteko vaduotis demagogija

. Gal komunizmo, bet ne so-!revojjucjjos metu, teko ap-; 
cializmo. . _ sikarti ’dėmokratijos obal-;

Laisves Mylėtojas, f Gįais jr leisti i minias tuos! 
! vikarus, socialistu pusber-! 

Jeigu taip bus katalikų' nius. Bet kam tas dabar, kai « • 1 • 1 • I 1 • • • • 1 ♦ _

”K.” Koresp.

kaip dainininkui 
sekasi "mokslas”

Kažin
Butėnui
Europoj ? Gal kas žinot 
praneškite.

Jo „išleistuvių” 
man labai patiko, 
tuojaus išgirsti 
m o” koncertus.

Dainius.

A



Ka« nieko neveikia 
To niekšo nepeikia

BALTIMORE, MI).
Darbininkų klaidinimas.

23 d. spalių komunistinė 
ALDLD. 25 kuopa buvo pa
rengusi prakalbas. Kalbėjo 
K. Petrikienė iš Brooklvno. 
Pirmoj daly savo kalbos ji 
vieną minutą gyrė Rusijos 
darbininkų gerovę, o kitą 
minutą nejučiomis peikė, 
kuomet reikėjo kaulinti pi
nigų bolševikiško "rojaus” 
badaujantiems žmonėms.

• Už dabartinį Rusijos ba
dą Petrikienė nei kiek ne
kaltino netikusios bolševikų 
tvarkos. Tuo gi tarpu vi
siems vra žinoma, kad badas: 
Rusijoj įvyko netik delei 
sausmečio ir netik delei ka
rių, kurias sukurstė pasau
lio kapitalistinės valstybės, 
liet svarbiausia delei neti
kusio bolševiku ūkio tvar
kymo. Jeigu bolševikai ir to-: 
liau atiminės nuo ūkininkų 
grudus, tai netik šįmet, bet i 
ir ateityje Rusijoj bus ba
das.

Rusijos bolševikai patys 
prisipažįsta padarę stambių 
klaidų ir ateityje žada jų 
vengti. Vienok tokia Petri
kienė nliurpia • anie Rusijos! 
bolševikų neklaidingumą ir 
musų komunistėliai jai tiki. 
Butų geistina, kad Petrikie-j 
nė su savo šalininkais nuva
žiuotų į Rusiją ir ten kokį 
laiką pagyventų, tuomet ki
tokią giesmę užgiedotų. Jei-! 
gu net tokie "šimtaprocenti-j 
niai" komunistai, kaip Ma-; 
tijošaitis, Karalius ir kiti,!, 
negalėjo išgyventi Rusijoj 
nei metų laiko ir, pasprukę Bostono gyventojai, vienok 
iš bolševikiško "rojaus," su-j privilegijų tokių neturi, ko- 
sirado prieglaudą "buožių" j kias turi pastarieji. Bostone 
valdomoj Lietuvoj, tai, tur-1 yra Elevated kompanija,
būt, Rusijos gyvenimas ne- kuri tūluose distriktuose ve- 
pavydėtinas. . Į žioja žmones gatvekariais

Kadangi Petrikienė daug už 5 centus, c už 10 centų ve- 
primelavo apie Rusiją, tai ža išilgai ir skersai visą Bo- 
pabaigus jai kalbėt buvo pa-i stoną. O Hyde Parko zmo- 
darvta keletas pastabėlių, i nes už nuvažiavimą su rei- 
kurias ji išvirkščiai atšaki-; kalais į Bostono centrą turi 
nėjo. Davė kalbėtojai klau- mokėti net 20c. JMat čia yra 
simą ir vienas komunistas 
Kučauskas. Štai jo klausi
mas: "Kodėl ‘Keleivis’ skel
bia, kad Rusijoj įvesta bau
džiava?" Kalbėtoja atkar
iojo senai jau nudėvėtą ku
nigu ir vyčių pasaką apie 
"Keleivio" namą ir spaus
tuvę. Mat, jeigu "Keleivis" 
parašo teisybę apie bolševi
kiškų komisaru sauvaliavi
mą, tai musų komunistukai 
šėlsta iš piktumo. Petrikie-

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
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Nekurie komunistėliai ver
kia, netekę savo "patiešyto-
ju." Elizabetho Senukas.

buvo per abudu vakaru pil
na svetainė.

Tiek turiu pastebėti, kad 
Laisvamanių Federacija la
bai brangiai lupa už litera
tūrą. Jeigu skleisti apšvietą, 
tai reikia knygas pardavinė
ti už tiek, kiek jos yra ver
tos. Dabar gi už mažas kny
geles lupama be mieros. Pa- 
Ivyzdžiui, knygelė '"Barbora 
Įljbryka” buvo pardavinėja
ma net po 1 dolerį.

♦ * t.

Dabar Baltimorėj tai kai' 
kokie "atpuskai” — paren
gimas paskui parengimą. 
Mat, 17 d. spalių buvo atida
rymas naujos svetainės ir 
nuo to laiko vis tęsiasi įvai
rus parengimai.

* *

Dar pora žodžių apie ne
kuriu musų žmonelių tamsu
mą. Vienoj šeimynoj gimė 

dabai silpnas kūdikis, tai su- 
■ sirinkę moterėlės nutarė 
j parvežti kunigą jį pakrikš
tyti. Bet kunigėlis atsisakė

* • X • 1 • 1 X *
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važiuoti, liepdamas patiems 
pakrikštyti. Tėvai, būdami 
tikinčiais, nedrįso kūdikį pa
tys krikštyti, bet nuvežė pas 
svetimtauti kunigą. Tai ma
tot, ką reiškia krikštas. Jei
gu kunigas nenori važiuoti 
ir liepia kūdikį pakrikštyti 
patiems tėvams, tai jo su
pratimu krikštas neturi jo
kios vertės. Z. Gapšis.

HYDE PARK, MASS.
Kova su pelnagrebiais.
Šis miestelis priguli prie 

didžiojo Bostono ir moka to
jus pat mokesčius, kaip ir j

įsigalėjusi Bay Statė gatve- 
karių kompanija, kuri plė
šia nuo žmonių po 10c. už 
trijų minutu važiavimą, kol 
pasiekia Elevated gatveka- 
rius.

Hyde Parko gyventojai, 
negalėdami pakęsti lupimo, 
kreipėsi su skundu prie mie
sto majoro. Bet majoras, bū
damas pats tos kompanijos 
šėrininku, neišklausė žmo
nių balso. Tuomet žmonėms

nei pasakius, kad "Keleivis" niekas daugiau neliko daryt, 
bijosi bolševizmo dėlto, kad kaip tik apskelbti gatveka- 
turi savo namą, tai tas na- rių kompanijai kovą.
chalas Kučauskas atsistojęs 3 d. spalių Hyde Parko 
suriko: "Jeigu ‘Keleivis^‘gyventojai a.oskelbė gatve- 
?oks, tai reikia jį mesti iš| kariu kompanijai boikotą, 
progresyvių tarpo!” Patar- Kas tik turėjo savus auto- 
čiau ponui Kučauskui nesi- ; mobilius, tai išvažiavo ant 
sieloti perdaug. "Keleivis" gatvių su užrašais "Ride 
gynė darbininkų reikalus irfree in Hyde Park,” ir pra- 
tada. kada dar p. Kučauskas:dėjo žmones vežioti dykai 
į socialistų ir laisvamanių; nu’o Hyde Park iki Elevated 
kalbėtojus kiaušiniais mėtė. į gatvekarių. LTž kelių dienų 
O jeigu tamsta jau taip nori;pasirodė ir taip vadinama 
darbininkų laikraščius nai- Į ”džitnė” iš Norfolko. kuri 
kinti, tai važiuok į Maskvą jrgi dykai pradėjo žmones 
ir pristok prie "čekos,” o ta- ' vežioti. Bostono majoras 
da su raudona nagaika ran- pamatė, kad žmonės kovoja 
koje galėsi deginti darbinin-ne juokais ir kad gatveka- 
kų laikraščius ir kapoti dar-Įrjų kompanijai gręsia pavo- 
bininku užtarėjus. O čia, A-!jus> norėjo "džitnę” sustab- 
nerikoj, ponas Kučauske,; (]vti. nes ji ant šios linijos 
tiesos, neleidžia skelbti ,vieJ ^turėjo leidimo. Bet visgi 
šai Boikotą nei “Keleiviui/ žmonės nepasidavė. Jie tuo- 
nei jokiam kitam laikraš- jaus sutvėrė draugiją, po
C1U1.

jaus sutvėrė draugiją, po 
vardu "Civic Improvement 
Association," į kurią moka-♦ ♦ ♦ 
_____ , .

Spalių 20 ir 21 dienomis ma į sąvaitę po 50c. narinės 
buvo parengtos prakalbos > mokesties ir kuri vežioja sa- 
LDLD. 25 kuopos (nekomu- vo narius dykai, 
nistinės). Kalbėjo drg. Du- " ’
bickas iš Chicagos. Pirmą dėti, kad "džitnė” _ 
vakarą kalbėtojas aiškino'dimą ir vežios žmones po 5c. 
apie tikėjimą ir jo atsiradi-nuo Hyde Parko iki Dėd
iną, antrą vakarą rodė pa- • ham, Readville ir Boston Li- 
veikslus iš inkvizicijos laikų, i ne, kur Bay Statė gatveka- 
Paveikslai labai žingeidus Iriai susiduria su Elevated 
ir patartina kiekvienam .gatvekariais. Atrodo, kad 
juos pamatyti. Dubickas sa- žmonės kovą laimės. Kom- 
vo kalboje neužkabinėjo ki- panija priversta bus bank- 
tų organizacijų. Publikos rutvti arba nusileisti. J. L

Pastaruoju laiku teko gir- 
gavo lei-

j. j.

□ Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo

CAMBRIDGE, MASS. 
J buvusius sąjungiečius.
Pas mumis yra keletas 

draugu, kurie nuo pat susi- 
organizavimo LSS. 71 kuo
pos, per 10-12 ir daugiau 
metų energingai darbavosi 
ir buvo pirmaisiais socializ
mo minties skelbėjais lietu
vių darbininkų tarpe. Betgi 
užėjus komunistiškai aud
rai, nekurie svyravo šen ir 
len. Įvykus skylimui, jie pa
liko ištikimi socializmo prin
cipams. Tokiais jie ir šian
dien tebėra.

Kaip sakiau, nors savo 
darbais tie draugai yra so
cialistais. bet prie kuopos 
nepriguli. Kame priežastis?

Pirmiaus daugeliui vis ne
buvo aiški Rusijos padėtis. 
Daugelis delei tos priežas
ties ir laikėsi Nuošaliai. Šian
dien Rusijos klausimas daug 
aiškiau stovi, negu pora me
tu tam atgal, šiandien mes 
turime žmonių, kurie bucla- 

! m i Amerikoj buvo karštais 
! komunistais ir net komunis- 
■ tų vadovais, o nuvažiavę 
I Rusijon ir patys tikrai daly
kus ištyrę, pripažįsta, kad 
socialistai turėjo teisingą 
Imk komunistų nusistaty
mą, o jie buvo klaidingi.

Iš to visko .mes matome, 
kad tiesa yra musų pusėje ir 
ateitis priklauso socialis
tams.

Šitaip 
seniems 
ruodėmė 
bartiniu 
kuopos.

Draugai! Neatidėliojant 
stokite atgal Į LSS. 71 kuo
pą ir kartu visi dirbkime dėl 
geresnės viso pasaulio dar
bo žmonių ateities. Vieny- 
liėje galybė! Dirbdami sy
kiu greičiau pasieksime sa
vo tikslo ir sutrumpinsime 
kelią prie Socializmo.

Kuopietis.

dalykams stovint, 
socialistams butų 
nepriklausyti da- 
laiku prie LSS.

NASHUA, N. H.
Išplėšė lietuvio krautuvę.
Vienas "Keleivio" skaity

toji) prisiuntė mums iškar
pą iš "Nashua Telegraph," 
kur rašoma, kad naktį iš 23 
į 24 spalių nežinomi plėšikai 
išplėšė lietuvio Adomo Ble
kaičio krautuvę ant High 
st., išsiveždami geležine šė
pą, kurioje buvę 800 dol. pi
nigais, 700 dol. war sa- 
ving stampomis, 100 dol. bo- 
nais ir ant 10,000 dol. banki
nės knygelės. Ant rytojaus 
policija atrado Blekaičio šė
pą išdinamituotą arti Bille- 
rica, Mass., bet nei pinigų, 
nei war savings štampų joje 
jau nebuvo. Tokiu budu A. 
Šlekaitis turi nuostolių arti 
2,000 dol.

Policija mano, kad šitą 
plėšimą atliko kas nors iš 
Blekaičio pažįstamų, kurie 
žinojo, kiek Blekaitis turi 
pinigų geležinėj šėpoj. Ar 
pavyks susekti plėšikus, ne
žinia.

JERSEY CITY, N. J.
Choras ir mokykla.

Aušros Choras vėl pra
dėjo lavintis. Lavinimosi va
karai būna pėtnyčiomis nuo 
S vai. vakaro. Jaunimas 
kviečiamas prisidėti.

Taipgi Merginų Kliubas 
laiko susirinkimus kas sere- 
dos vakarą, kaip 7:30, o su- 
batos rytais, nuo 10 iki 12 
valandos duodamos lietuvių 
kalbos rašybos pamokos.

Visi paminėti augščiau 
susirinkimai laikomi po Nr. 
578 Jersey avė., "Goodcvill 
Community House."

Taigi patariam Jersės lie
tuviams nesnausti, bet lan
kytis į tuos susirinkimus ir 
lankyti mokyklą, o išmoksi
te netik lietuvių rašybos ir 
dainų, bet merginos išmoks j 
da ‘ ’ir išsiuvinėjimų.

Adelė Brunzaitė,
mokytoja.

Kast. Garolis, pirm

5VILMERDING, PA.
Iš lietuvių gyvenimo.

Daug metų praslinko, o 
apie Wilmerdingo lietuvius 
laikraščiuose nieko nesima- 

j to, tartum kad čia naujienų 
nebūtų. Tuo tarpu čia nau
jienų daugiau kaip kitur, tik 
niekas jų į laikraščius nepa
duoda.

Wilmerdinge yra dvi lie
tuvių draugystės: Lietuvos 
Sūnų — progresyvė ir šv. 
Jono iš Vilniaus (naujas 
šventasis)— bažnytinė. Abi
dvi draugystės užlaiko kliu- 
bus, iš kurių daro neblogą 
pelną. Lietuvos Sūnų drau
gystė retkarčiais parengia 
šiokias tokias pramogas, 
nors ir silpnas, bet geresnių 
ir tikėtis negalima, kadangi 
pas mumis trūksta suma
ningų veikėjų.

Nors kalbėtojų ir agitato
rių pas mumis lankėsi viso
kių, vienok wilmerdingie-

įčiai nuo jų nieko gero neiš
moko. Gražus, pavyzdingi 

! darbai pas mus naujiena, 
j bet už tai visokių blogumų 
■ netrūksta. Skundai, mušty- 
inės, girtuokliavimas, pasi- 
I leidimas — tai musų lietu-1 
: vių kasdieninis pasižymėji-! 
mas. Suprantama, yra kele- 

į tas ir dorų šeimynų, kurios 
įveda pavyzdinga gyvenimą.

Čia pabriešiv keletą pas
tarųjų dienu atsitikimų, ne
paduodamas vardų ypatų, 
nei laiko, kada tas atsitiko.

A. V. susipyko su P. B. 
Pirmutinis sako: "Kad ir 
stuba patrotysiu, bet aš jam 

." Antrasis at- 
"Kai į kalėjimą paso- 

tai nusiraminsi."

AKRON, OHIO.
Nepavyzdingas susirin

kimas.
Perskaitęs "Keleivyj” ko

respondenciją iš AkronO ir 
išgirdęs, kad "Aušros" cho
ras šaukia susirinkimą, nu
tariau ir aš nueiti į susirin
kimą ir prie minėto choro 
prisirašyti. Nuėjėsi svetai
nę radau karštas diskusijas. 
Svarbiausią rolę tose disku
sijose lošė A. Balčiūnas. Jis'st—_ r------- v
vienas ėjo beveik prieš vi-, nedovanosiu, 
sus. Kuomet jam buvo pas- kerta: 
tebėta, kad jis yra apsigė-j dinsiu, 
ręs, tai jis pradėjo visus ko-: Taip atrodo, kad tie jų gin- 
liot ir tuomi sukėlė didelį: čai geruoju nepasibaigs, 
triukšmą. Tvarkos vedėjas, j J. .R. parėjo namo prisigė- 
drg. Rulevičia. gana rimtas ręs 
vyras, 
ryt tvarkos, apleido 
nę. Aš taipgi išėjau.

Jeigu toki prasti susirin- ; vyrui su lazda ir įsakė dau- 
kimai būna pas dailės mylė- ■ giau triukšmo nekelti. Bet 
tojus, tai ko tada laukti iš narsusis vyras ir policistui 
paprastų žmonelių. Pasi- nenorėjo nusileisti. Esą, jei 
klausę tokio susirinkimo pa- neisi nuo mano "propertės," 
doresni žmonės šalinasi nuo tai ir tau kailį išlupsiu. Vie- 
minėto choro. Man irgi pra- nok policistas neišsigando, 
ėjo noras prie jo rašytis. Paėmęs narsuolį vyrą už 

apykaklės nusivedė už gro-
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tų. Ant rytojaus J. R. už ge
rą nakvynę užsimokėjo 13 
dol. ir parėjo namo.

Vieną gražų vakarą Z. K. 
parėjo iš šv. Jono kliubo 
apie antrą valandą nakčia, 
o jo moteris su dukteria— 
nuo moterų draugijos ba
liaus. Kada visi sugulė, iš 
šeimininkų kambario pasi
girdo riksmas: 
Gelbėkit!” Ant 
bėgo duktė ir 
kambario duris 
kintos. Kiek vėliaus stibėgo 
ir burdingieriai, išvertė du
ris ir pamalė, kad Z. K. vie
na ranka laiko savo moterį, 
už plaukų, o kita —už bur
nos, kad nerėktų. Tada vy
ras paleido moterį ir puolėsi 
prie burdingieriaus. Paleis
ta moteris nučiupo čevery- 
ką ir atliko tokį darbą, kad 
ir geriausis kumštininkas 
galėtų jai pavydėti. Tuo tar
pu pribuvo polici ja ir nar
suolį Z. K. nugabeno pas 
save ant nakvynės, kur nra- 
laikė net iki kitos dienos va
karui. Kuomet teisme buvo 
paklaustas, už ką mušė savo 
moterį, Z. K. atsakė, kad jis 
liepęs jai išvaryt burdingie- 
rį, kuris už burdą nemoka, 
vienok moteris netik jo ne
paklausė, bet išvažiavo su 
burdingierium ant "pleasu- 
re ride." Teismas nubaudė 
Z. K. užsimokėt 13 dolerių 
bausmės ir advokatas už jo 
ginimą atlupo 25 dol. Tai 
tau ir nauda iš burdingie- 
rių!

štai kokia nelaimė patiko 
plačiai pažįstamą P. S. Jo 
jauna ir graži moteris pri
prato italijonišką vyną gert. 
Tasai vynas vos tik neprive
dė prie tragedijos. Vieną 
gražią dieną kas tai užtele- 
fonavo P. S. į dirbtuvę, kad 
jo moteris nuėjo pas italijo- 
nus "ant vyno." Vyras par
bėgęs iš dirbtuvės pasiėmė 
revolverį ir nuėjo i minėtą 
vietą. Kaip sykis, kambary
je randa sėdint namų šeimi
ninkę, savo moteli ir vieną 
itala vyrą. P. S. įėjęs tuo
jaus užkamandavo: "Hands 
up!" Bet italo butą drąsaus. 
Girdi, "šauk jei nori! Aš ta
vo moterei vyno fundinu, o 
dar tu pyksti." P. S. susigė
do ir nuleido revolveri. Vi
sas triukšmas užsibaigė tuo
mi, kad parsivarė savo pa
čią namo. Ant rytojaus, ei
damas į darbą, I?. S. gavo 
nuo italo į kaktą.

Lietuvos Sūnų draugystė 
turėjo pikniką. Tame pikni
ke užvis geriausia pasižy
mėjo dvi moteris. Viena da
lė biznį su "munšainu.” Įsi
kišus bonką "munšaino” už
antin, kad sukioja tai sukio
ja apie vyrus. Antra atkrei
pė žmonių atydą besimei
lindama su rusais. Vienas 
rusas nespėja nuo jos atsi
traukti. tai žiūrėk jau kitas 
ja apsikabino. Gėda buvo ir 
žiūrėt.

Sekančiame draugystės 
susirinkime A. Miškinis pa
davė sumanymą, kad tokios 
nedoros moteris kitą kartą 
butų iš pikniko prašalintos. 
Draugystė tą sumanymą 
užgyrė.

Pas mus yra ir tokių kū
mučių "munšainierkų”, ku
rios pasikvietę vyrus nugir
do, o paskui jiems kišenius 
iškrausto.

Tai tiek šiuo kartu apie 
musu lietuvių "pasižymėji
mus." Jeigu ir ateityje jie 
taip blogai elgsis, tai labiau
sia "pasižymėjusių" pa
skelbsiu vardus.

Vietinis.

"Gelbėkit! 
riksmo su
simus, bet 
buvo užra-

I

"munšaino," išvaikė iš 
negalėdamas pada-; stubos pačią ir vaikus. Pati 

svetai- ’ pasikvietė sau i pagelbą po- 
įiieistą. Tas atėjęs pagrąsino

ELIZABETH, N. J.
Komunistai badauja.

Kiek laiko atgal komunis
tai buvo pradėję rinkti au
kas Rusijos badaujantiems 
žmonėms, bet dabar jau jie 
patys pradėjo badauti ir 
renka aukas vieni kitiems.

"Laisvė" nesenai dar 
pliauškė, kad Elizabetho so
cialistai išnyko. Esą, J. D. 
išėjo bulvių kasti. Taip, kuo
met socialistai negauna dar
bo ant vietos, tab.važiuoja 
jo jieškot kitur. Komunistai 
gi sėdi be darbo ir šaukiasi 
auku.

♦ $ ♦

Pliuškių kliubas susimylė
jo ant Jono Plungio ir priė
mė jį atgal į savo "membe- 
rius.”

Dvi progresistės su savo 
ex-vyrais apleido Elizabeth.

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA 
UŽSIGANEDINIMAS MOTINOMS

Lietuvaitė motina iš Mihvaukee Rašo:
”Fer daugeli savaičių mano kūdikis verkė beveik 
be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai nejau
čiau. kad tam kaltas jo maistas, ir visur jieškojau 
pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliais mano gydy- . 
tojas patarė

EAGLE BRAND
C CONDENSED MILK}

ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs, 
miegoje gerai, ir dabar yra sveikiausis kūdikis vi
soje musu kaimynystėje.”

The Borden Company
Borden Building New York

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiusk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musą knygą. KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuli paaiškins, ks>ip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje. 0105

Vardas

Adresas

Vietiniui. Rašykit tan
kiau.

Visiems. — Kurių raštai 
netilpo šiame ”Keleivio” nu
mery, tilps sekančiuose.

Redakcijos Atsakymai.

BROOKLYN, N. Y.
Iš LSS. 19 kuopos veikimo.
Vasaros laiku, kaip kitų 

organizacijų, taip ir musų 
> veikimas 

Vasaros 
surengė 

keletą draugiškų į girias iš
važiavimų — tai ir viskas. 
Susirirkimus ji irgi rečiau 
laikydavo.

Dabar, atvėsus orui, LSS. 
19 kuopa nutarė laikyti po 
cm susirinkimu į mėnesį, 
kaip ir seniau. Taip vadina
mi "biznio" susirinkimai at- 
sibuna kas pirmas ketver- 
gas kiekvieno mėnesio, o li- 
teratiniai susirinkimai — 
kas trečias ketvergas kiek
vieno mėnesio. Literatiniuo- 
se susii inkimuose bus laiko
mos paskaitos, diskusijos il
tį. Susirinkimai laikomi so
cialistų kambariuose, 280 
So. 5th st. Pirmas literatinis 
susirinkimas įvyks 17 d. lap
kričio, kuriame referuos dr. 
V. Poška, temoje: "Rusijos 
komunistai — ką jie žadėjo 
ir ką davė."

Taigi, atkreipiu brookly- 
niečių atydą į šį referatą ir 
kviečiu skaitlingai atsilan
kyti, o atsilankiusieji išgir
st, kaip drg. V. Poška aiš
kins komunistų problemą ir 
kis vykinimą gyvenimam 
Taip pat yra kviečiami atei
ti pasiklausyti šio referato 
■r komunistai bei jų simpati- 
kai. Bus duodama statyti 
klausimus ir savus faktus, 
■eigų jiems atrodys refera- 
toriaus faktai neteisingi ar
ba klaidingi.

Tad nepamirškite 17 d. 
lapkričio!

Taip pat LSS. 19 kuopa, 
bendrai su Lietuvių Gimna
stikos Kliu.bu rengiasi įkurti 
vakarinę mokyklą lietuvių 
rašybos ir aritmetikos. Tam 
darbui yra iš abiejų organi
zacijų išrinkta komisija. 
Jau yra paskirti ir vakarai, 
būtent: utarninkais, seredo- 
mis ir ketvergais. Iš šitų va
karų galės mokiniai pasis
kirti parankiausius, arba ir 
visus užimti. Mokinimo vie
ta yra Lietuvių Gimnasti
kos Kliubo kambariuose, 
375 So. lst st.

Šią mokyklą gali lankyti 
netik minėtų organizacijų 
nariai, bet ir pašaliniai, nes 
sąlygos visiems prieinamos 
ir mokytojas yra gana paty
ręs mokinime.

Apart viršuj paminėtų 
dalykų, taip pat kuopa yra 
pasiryžus šią žiemą surengti 
visą eilę prakalbų, paskaitų, 
prolekcijų ir tt. Reikia pri
minti, kad drg. P. Grigaitis 
žada neužilgo atlankyti ry
tines valstijas, tad, žinoma, 
jam ir Brooklyne bus su
rengta keletas prakalbų; 
brooklvniečiai senai jo lau
kia, nes jiems jau nusibodo 
komunistų sorkės.

Taigi, kaip matote, nežiū
rint darbininkų demoraliza- 
torių, mulkintojų ir šmeiži
kų iš "Laisvės" pastogės, 
LSS. 19 kuopa veikia ir pasi
ryžus dar daugiau veikti. Ir 
jau ji turi nemažą buri 
draugų. Bet reikia pasakyti, 
lod Brooklyne yra gana 
daug klesiniai susipratusių 
ir socializmo principams iš
tikimų draugų, vienok jie iki 
šiam laikui dar vis skaitlin
gai neateina į kuopą ir ne- 
pastoja aktyviais darbinin
kų klesos kareiviais. Betgi 
aš tikiu, kad taip ilgai ne
bus, ir tie draugai neužilgo 
ateis pas mus ir padės mums 
dirbti ant apšvietos ir orga- 
nizatyvio darbininkų lauko.

Taigi, draugai, ateikite į 
pirmutinį LSS. 19 kumpos 
susirinkimą, kuris atsibus 3 ’ 
d. lapkričio, 280 So. 5th st.

LSS. 19 kp. organizatorius
J. Glaveckas.

kuopos platesnis 
buvo apsistojęs, 
karščiuose kuopa

(Korespondencijų tąsa 
ant 5 pusi.)
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KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Gyvenimas.. Kova 
Laime...
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—Helio. Malke!
—Sveikas-gyvas, tėve. Kas 

naujo?
—Prastos naujienos, vai

ke.
—Kodėl?
—Pereitą naktį aš sapna

vau baisų sapną, ir niekas 
. egali man jo išvirožyti.

—Ar tai tu. tėve, sapnams 
iki?
—Šiur, Maike, kad tikiu. 

Gapnai, kartais, daug pasa- 
1. . tik reikia juos suprasti.

—Sapnai, tėve, nieko ne- 
r iškia ir jiems nereikia ti
kėti.

—Nors tu, Maike, stataisi 
mokslinčium, bet šitame da
lyke nieko neišmanai. Aš ga
liu tau prirodyti, kad sap
nai Įspėja žmogaus ateiti.

—Netikiu, tėve.
—Jes, vaike, tik paklau

syk. Kai aš buvau dar jau
nas, tai kartą sapnavau, kad 
girioj užpuolė mane razbai- 
liinkai ir baisiai sumušė. Ro
dosi guliu kraujuose pa
skendęs ir subėgę vilkai lai
žo mano ronas. Tai buvo bai
sus sapnas ir aš pabudęs ne- 
mislinau, kad kas šlekto gali 
atsitikti. Bet už kiek laiko 
aš buvau užprašytas veseli 
jon. Ženinosi mano frentas, 
Raulas šaltanosis. Veselija 
buvo puiki. Šokom, gėrėm, 
dainavom. Dabar tokių ve- 
seliių. vaike, jau nebūna. 
Užvis daugiausia aš toj ve- 
sęlijoj šokau su jauna ir 
gražia svočia. Pašokęs pas
kutini šoki, aš ją pabučia
vau. Pamatė tai jos vyras ir 
priėjęs davė man per ausi. 
Aš rėžiau jam atgal Į snuki. 
Jo frentai užsistojo už ji. b 
mano frentai už mane, ir ki
lo, vaike, toks faitas, kad ne
liko nei vienos sveikos dišės 
ant stalo. Daugiau neatsi
menu, kaip ten buvo, tik pa
jutau. kad aš guliu belangėj 
už grotų. Tai matai, Maike, 
kaip tas sapnas išpranaša
vo, kad aš gausiu karšt.

—Tikri juokai iš tavo pa
sakos, tėve. Reikėjo nebu- 
č’uot svočios, tai nei mušt 
nebūtumei gavęs. Ar tu. tė
ve, sapnuosi, ar nesapnuosi, 
o jei bučiuosi svetimas mo
teris. tai vistiek gausi karšt.

—Tu, Maike. iš manęs ne
sijuok. Netik šitas vienas, 
bet ir daugiau sapnų man 
vis ka nors išpranašavo.

—() kada tu daugiausia 
sapnuoji, tėve: kai būni blai
vas ar išsigėręs?

—tirtas, vaike, visada 
baisesnius sapnus sapnuo- 
J —Man, tėve, teko skaityti 
anie sapnus nuomones Įvai
rių daktarų, ir visi jie priei

U _

prie tavęs prisiartinti! Aš žinau, kad musų 
kaime nėra nei vieno tėvo, kurio sūnūs galė
tų be baimės lygintis prie tavęs, o jau apie 
vargšus negali būti nei kalbos.

Vašia.—Tėve! (baimingai) Aš myliu mu
sų darbininką Jašniką iš visos savo širdies, 
ir su nieku daugiau nenoriu gyvent, kaip 
tik su juo!...

Savelevičius.—Miela dukrele, kodėl gi tu 
■aip juokauji iš savo tėvo? Daugiau taip 
nekalbėk. Tas bernas gali da išgirsti ir ka
žin ką pamanyti.

Vašia.—Tėve, aš nejuokauju. Aš kalbu 
įimtai ir sakau tikrą tiesą: aš myliu Jašni- 
ką ir meldžiu tavęs, kad leistum man už jo 
tekėti. (Vašia laukia atsakymo. Tėvas 
vaikščioja susinervavęs.)

Savelevičius (nusiraminęs).—Gerai, kaip 
aš sakiau, taip ir turės būt. Jei tu jį myli, 
tegul jau taip ir bus, tečiaus už Jašniko da
bar aš da tavęs neleisiu. Aš leisiu tau vė
liau už jo ištekėti, jei jau bus tokia Dievo 
valia. O dabar tegul Jašnikas sukrunta 

ikėlus. Jašnikas sėdi ant rąsto ir prie darbo, tegul įsitaiso šiltą žiponą iš ba 
Matytis kirvis ir malkų 'oriškos mėlinos gelumbės, tegul atvažiuoja

L. Tolstojus.

Dėl Pinigų.
Drama 3-juose Aktuose, VH-niose Scenose.

Dramatizavo Aug. A. Večkys.

brolių kraują, seserįs kanki
na seseris, nors jiems gyvas
tį suteikia tie patys tėvai, 
nors jie kūdikystėje maiti
nosi vienos ir tos pačios mo
tinos pienu...

"Kovoje ne sykį jausi ant 
savo kaklo plieninio kardo 
ašmenis ir prie krutinės dur
tuvą...

"Ant veido ir rankų jausi 
savo mylimųjų kraują ir 
laimingas busi, jei neužnuo
dys tau sielos jųjų prakeiki
mas...

"Jei nors kame sužeistu- 
mei savo artimą, kurį saky- 
sies mylįs, tad jo skriauda 
guls tau ant veido, tarsi 
nurvas ant skaisčios pievos 
žalumo.

"Jei kas nors turėtų verk
ti iš tavo priežasties — tad 
tos ašaros ant amžių pa
ženklins tavo sielą kruvino
mis ir nieko nepanaikinamo
mis dėmėmis... O tu, jei nori 
būti ištikrujų žmogus, ne 
taip, kaip kiti busimi tavo 
draugai, kurie žmonėmis 
vra tiktai iš vardo, tu nevar
tosi kovoj jokio ginklo žmo
nių žudymui... tavo ginklas.. 
meilė...

"Ar supranti?"
Taip.

"Ar apžiūrinės! savo bro
liu žaizdas ir ar gydysi dva
siškus jų sopulius?”

Taip.
"Ar saugosies išspausti iš j 

jų akių ašaras, sužeisti jų 
kūną, užgauti jų širdį?”

Taip.
"Tad eik: gyvenk, kovok 

ir jieškok sau Laimės.”
Atsidarė vartai.
Drąsiai, augštai iškėlęs 

galvą. įžengė Jisai į paslap
tingą jam šalį: į Gyvenimą, 
Kovą, Laimę...

Geležiniai, sunkus pajuo
davę vartai užsidarė, už
sklandis žvangėdamas už
puolė...

Iš kažin kur, tartum iš po 
parašo, kuris randasi ant 
pajuodavusių geležinių var
tų pasigirdo liūdnas balsas:

"Tasai gyvenime nuvargs, 
kovoje pralaimės, laimės ne
ragaus.” į

Pranas1 žilaitis.
Lir.coln, N. H.

Iš puikaus daržo, kuriame 
laisvai žaliuoja verianti ąkį 
linksmučiai žolynai ir įvai- 
rių-įvairiausios gėlės kelia 
savo švelnias galvutes ir 
pumpurus i saulę, atėjo Ji
sai pas didelius, tamsius nuo 
amžių pajuodavusius geleži
nius vartus, buvusius ano 
daržo gale. Į tuos vartus ve
da visi daržo takai ir take
liai. keliai ir keleliai, jei bent 
kuris jų pasibaigia žolynų, 
ar gėlių krūmuose nepasie
kęs vaitų — tokių takų ga
las yra vadinamas Jaunimo 
Mirtis. Pro šiuos tamsius, 
geležinius ir nuo amžių pa
juodavusius vartus daug 
žmonių išėjo iš daržo, bet 
nei vienas jų nebesugrįžo at
gal, ir negalėjo sugrįžti: gy
venimo dramos pavieniai 
aktai vieną tik sykį yra at
lošiami. .

Atėjo ir Jis pas šiuos var
tus.

Pakėlė galvą augštyn ir 
ant juodos lentos, kabančios 
ant tamsių pajuodavusių 
vartų, perskaitė sekantį 
kinį:

"Vartai i Gyvenimą 
Kovą.”

Sustojo. Užsimąsffe.
Paskui pažvelvė į puikų 

daižą, nubučiavo akimis 
meilingai kvėpiančias savo 
jaunystės gėles, atsiduso iš 
pat krutinės gilumos, krus
telėjo, tarsi norėdamas at
stumti nuo savęs bailų pra
eities pasigailėjimo jausmą, 
mintyje atsisveikino su savo 
jaunystės dienomis ir drą
siai pabarškino į tamsius, 
geležinius, apnikusius var- 
t U S.

"Kas ten?"— užklausė jį 
sunkus balsas. Tie du žo-- 
džiai "kas ten” puolė iš neži
nomo tolio, tartum didelis 
olaktas į kietą akmens uolą, 
■ >e švelnaus skambėjimo, be 
dailaus aido — puolė ir at
gulė jam ant krutinės.

"Žmogus," — atsakė Jisai. 
"Ko nori? kur eini? ko 

įieškai?" — to paties sun
kaus balso klausta toliaus.

"Noriu gyvent... einu į ko
vą... jieškau laimės..."—išsi
veržė atsakymas iš jo jau
nos sielos.

”0 ar tu žinai, ką rasi už 
vartų?

"Ar žinai, kas laukia ta
vęs kovoje9

"Ar jauti, kas tai yra lai
mė?" — klausinėjo Jo jauną 
sielą tas pats sunkus nežino
mas balsas.

"Ką rasiu gyvenime — ne
žinau... kas laukia manęs 
kovoje, nežinau... O laimė?... 
Laime aš jau ragauju savo 
širdyje. Laimė — tai’meilė 
viso to. kas yra pasaulyje 
gražaus, sveiko ir gero... 
Laimė —tai yra meilė žmo
gaus. gyvulio, augmens, oro, 
saulės, šilumos...”

"Gyvenimas tave sumin
džios... sulaužys... išnaudos.. 
ir. išnaudojęs, iščiulpęs tavo 
energijos syvus, išmes tave 
iš apgyventos vietos, išstums 
tave iš tų vėžių, kuriomis tu 
norėsi žengti, padarys tave 
•'-aigo nešėju, ar nesibijai?"

"Nesibijau... nes noriu gy- 
genti.”

"Gerai... gyvensi...”
Nupuolė sunkus tamsių 

vartų užsklandis ir patys 
vartai sujudėjo savo vietoje.

Jis jau rengėsi žengt, tik 
da nebuvo galima praslinkti 
siaura vartų spraga.

"Palauk,” —metė sunkius 
žodžius tas pats nežinomas 
Jam balsas iš paslaptingo 
tolio. "Nesiskubink, prigy
vensi... prikentėsi... pride- j 
juosi...

"Ir kovoje paregėsi, kaip' 
sausos duonos abrako delei, 
kartaus gėrimo lašo delei tė- ,, ,. . . « _ K .
vai žudo savo vaikus, vaikai argdiemai zmone 
mindo tėvų pasenusius ku- Sunkiai aimanuoja, 
nūs, broliai pralieja savo ' J. A. M.

sa-

ir

na prie to išvedimo, kad pil
nai sveikas žmogus sapnuo
ja labai retai. Daugiausia 
sapnuoja ligoniai.

—Bet gi aš, vaike, esu 
sveikas kai krienas, o vienok 
sapnuoju.

—Tau, tėve, tik taip rodo
si, kad tu esi sveikas. Man gi 
rodosi, kad tu esi amžinas 
ligonis. Kaip aš tave pažįs
tu, visuomet tu esi apsisap
navęs, tavo protas niekuo
met nebūna blaivas. Kuo
met tu nueini gulti apsigė- 
ręs ir užmiegi, tavo kūnas 
kenčia nuo alkoholio veiki
mo. ir tuomet tu sapnuoji, 
kad tave smaugia visokios 

.baidyklės ir tau darosi troš-
■ ku. Pabudęs tu pajunti, kad 
tavo burna visiškai išdžiu- 

' vus ir tu nori gerti. 0 jeigu
užmigsi alkanas arba persi
valgęs, tu irgi sapnuosi. 
Daugiausia sapnų pagami- 

i na prastas vidurių virškini
mas. Sunkiai virškinamas 

: maistas bloguose viduriuose 
padaro visokių nuodingų 

! dujų, kurios dažnai sukelia 
> kūne skausmus. Jei tie skau- 
į smai nedideli, tai miegantis 
: žmogus nepabunda. bet vis 
; dėlto jo smegenis suerzina. 
;ir suerzinti smegenis prade- 
i da piešti biaurius paveiks- 
!ius. Reikia žinoti, kad mie- 
\ gas arba neveiklumas ne vi- 
' sas smegenų dalis apima, 
j Smegenyse yra visokių ner
vinių mašinų-mašinėiiu, ir 

j kuomet vienos jų stovi, mie- 
| ga, tai kitos eina, birbia.

—Tas, vaike, tai tiesa, kad
■ galvoj yra daug mašinų. 
| Mano galvoj jos visos kar
tais kai užstarduoja, tai tar-

j tum šimtas vilkų pradeda 
Į staugti, ypač pagiriom.

—Taigi, tėve, pradėk nor
■ mališkai gyventi, mažiau 
i gerk, mažiau rūkyk, tuomet 
Į ir sapnuosi mažiau.

—Bet vakar, vaike, aš ne
girtas buvau, o vienok sap
navau. kad velnias mane už
gulė ir norėjo man i burną 
savo liežuvį Įkišti.

—Tas reiškia, kad tavo 
smegenis yra perdaug už
nuodyti kunigų pamokslais 
apie velnius ir pragarą. Jei
gu liautumeis tų plepalų 
klausęs ir jiems tikėjęs, tai 
daugiau tau velniai nesisap- 
nuotų, tėve.

—Tai kažin. Maike. ar tu : 
teisybe kalbi ? Aš apie tai 
pamislysiu.

Lietuvos kareiviai prašo 
knygų ir laikraščių.

Mylėk gyvenimą ir mylėk 
mirti ir nebijok nei vieno 
kito — mirtis gyvenimo da
lelė.

Veikiantieji Asmenįs:
Danas Savelevičius, dvarininkas;
Vašia, jo duktė;
Jašnikas Semionovičius, Sevelevičiaus

samdininkas;
Fetis Borisovičius; 
Osipovas, piršlys; 
Michailovas, uredninkas;
Aleksandras Semionovičius, oficierius; 
Agatadas, vyskupas;
Papintis, pustelninkas;
Pilipas, tarnas.

PIRMAS AKTAS.
Scena I.

(Dalykas dedasi Sevelevičiaus dvare. Už- 
dangai pas” ' 
darosi papirosą.
prikapota.) j su piršliais savo vežime ir savo arkliu. Ta-

Jašnikas.—Et, neteisingai pasaulis Dievo da aš tau leisiu už jo eiti. Bet pakol jis to 
surėdytas! Vieni nežino savo turtams galo,1 negalės parodyt, tegul nedrįsta prie mano 
o kiti visai nieko neturi, priversti dagi ver ’ dukters artintis — aš išvysiu jį iš namų ir 
gauti tiems, kurie visko pilni, kad palaikius daugiau jis čia savo nosies neparodys! 
savo ir savo šeimynos gyvybę. (Atsidusta.) 
Gal jau taip Dievo skirta: vieniems pertek- 
iiuose gyventi, c kitiems vargti per amžių 
ir laukti malonės, kad tau koks ponas ar ku
nigas numestų trupinių nuo savo stalo, o jei 
ne, tai ir voliokis patvory, lyg tas Lozorius.
(Girdisi dainuojant, ateina Vašia.)

Vašia.—Įgyti jam nuosavą arklį ir veži
mą bus labai sunku... Kalboje, žodžiuose, tė
vas esi labai geras, bet darbuose visai nesis
piri nuo kitų tėvų, jei da ne žiauresnis už 
juos.

Savelevičius.—Duktė, nemokyk manęs. — 
kiaušiniai vištos niekados nemokina! Tu

Vašia. Kode! taip nusiminęs, Jašnike? esi mano duktė ir turėtum ištekėti už tokio 
Kodėl nedainuoji taip, kaip seniau? • vvro I '

Jasnikas. Dainuoju -ir dabar, \ asia, tik porui tu neturi tpjsps 
ne tokias linksmas dainas kaip tu. Aš dai- ’ 
nuoju savo sielos vargus... Nelinksmina ma
nęs linksmios dienos. Man noris dainuot 
kartu su raibaja gegute ten, girioj, kuri! 
tartum apverkia vargingą vargdienių gyve
nimą.

Vašia.—Kodėl tau gegutės liūdnas garsas1 
taip patiko? Kodėl ne lakštingalos? Tu da! 
jaunas—nežudyk savęs juodomis mintimis..

Jašnikas.—

vyro, koks man patinka. Priešintis mano

Vašia.—Taip, tėve, aš esu tamstos duktė 
ir, žinoma, prieš tėvo norą netekėsiu. Ir 
kaipgi aš galėčiau tai padaryti? Kunigas 

i neduos man šliubo be tavo sutikimo. Bet ar 
dėlto, kad aš esu tamstos fiuktė, tamsta gali 
mane suvaldyti? Aš pasakysiu tiesą, kad 
už kito aš netekėsiu, kaip tik už Jašniko. Ir 
jei tėvas man drausi, tai tik sugadinsi ma
no gyvenimą.

Savelevičius.—Eik šalin! Nepiktink ma
nęs! Už Jašniko aš leisiu tave tiktai tada, 
kada jisai atvažiuos nuosavam vežime ir 
mėlinu žiponu! Jau aš tau pirma tai sakiau, 
ko tu nori da daugiau? Mano žodis, tai Įs
tatymas! Jei gerbi savo tėvą, tai paklau
syk ir palauk; o jei nemyli tėvo, tai eik iš 
mano akių su savo Jašniku ir gyvenkit sau 
pas jo tetą ubagę. (Savelevičius degasi ci
garą. Vašia prisiglaudus prie sienos verk
šlena. Ištolo girdisi dainuojant. Pasirodo 
ant scenos Jašnikas nešinas kirvį ir mal
kų.)

Savelevičius.—Jašnikai! Eik šen!
Jašnikas (priėjęs).—Ka ponas pasakysi

te?
Savelevičius.—Man nepatinka tavo dar

bas. (Duoda jam pinigų.) Štai tau dviejų 
metų ir vieno mėnesio alga. Pasiimk ir 
tuojaus apleisk mano namus.

.Jašnikas (išleidžia kirvi ant žemės).— 
Kur gi aš dabar eisiu?... 
nei giminių...

Savelevičius.—Neturi! 
jog tai mano priderystė 
tJ.’ų ir giminių-? Pasiduok i kariumenę! 
Tokių kaip tu sariumenėj labai reikia.

.Jašnikas (piktai).—Aš nenoriu būt ka
reivis !

Savelevičius (pašiepiančiai).—Tai užsi
imk pirklyba! Juk tu tam labai tikęs. Pra- 
iobsi, nusipirksi sau arklį, mėlinos gelum
bės sijoną, Įsitaisysi vežimą, ir gražiai ap
sitaisęs galėsi atvažiuoti su piršliais pas 
mano dukterį.
. .Jašnikas (ironiškai nusijuokęs).—Kaip 
gi aš galiu užsiimti prekyba? Kas duos

Et, kas iš tos jaunystės, kad 
gyvenimo nėr! Norėčiau aš svajot tas sva
jones, apie kurias tu vakar vakarą man pa
sakojai, bet kas iš to?...

Vašia.—Argi tu, Jašnike, 
nim, mano žodžiais?

Jašnikas.—Tau aš tikiu, Vašia. Bet argi 
tavo tėvas leis tave už manęs? Tu esi gar
bingos kilmės, turtinga, o aš...

Vašia.—Mielas Jašnike! Nejaugi tu ma- 
tai, kad turtuose gludi visa laimė? Ne! Tas 
mintis mesk i šalį. (Prieina arčiau prie jo.) 
Aš nebusiu nekieno, kaip tik tavo. Kas 
man iš tų turtų, jei meilės nėra?

Jašnikas.—Taip, tu turi tiesą. Bet tavo 
uėvas... Jis jau turbut nujaučia meilės ry
šius tarp mudviejų, kad jau aš jam nebeįtin- 
ku darbu: kad ir geriausia padarau, o jam 
zis negerai. Seiliaus to nebūdavo. (Pamato 
Išeinant iš gličios Savelevičių.) Tavo tėvas 
iteina. (Jašnikas nueina sau su kirviu.)

Savelevičius.—Povylas Dryžakas atėjo 
»asikalbėti, ir štai ką jis sako ■ "Ar nebutu- 
ne laimingi, jei suvienytume tamstos duk
terį su mano sunumi?" Aš jam atsakiau: 
"Ne tamsta gyvensi su mano dukteria, bet 
tamstos sūnūs, ir ne aš gyvensiu su tamstos 

•sunumi, bet mar.o duktė. Todėl turiu jos pa
siklausti. ir taip bus. kaip ji pasakys. Jei ji 
jpsiims tekėt už tamstos sunaus, tada galė

site atsiųsti piršlius. Bet jei ji atsisakytų, 
tai meldžiu nepykti ant manęs.” Taigi pa
sakyk, dukra, kaip tu manai daryt?

Vašia.—Aš neisiu už Dryžako! Aš jo ne
myliu !

Savelevičius.—Tu nemyli jo? Na, jei ne, 
tai nėra kas daugiau ir kalbėt. Aš pasaky- 
iu apie tai Dryžakui. Aš pasakysiu, jog man pinigų? 

aš negaliu priversti dukterį tekėt už vvr< 
kurio ji nemyli. Ji ištekės už tokio, kurį ji 
mylės.

Vašia.—Tėve, ar tikrai nedrausi savo

j

nepasitiki ma-

Gerbiamieji Amerikos lie
tuviai ir lietuvaitės! Kadan
gi fronte karas nurimo ir 
būna daugiau liuoso laiko, 
tad norėtųsi tinkamai jį su
naudoti. Todėl prašyčiau, 
jei yra galima, siuntinėti 
mums, Lietuvos kareiviams, 
Įvairios literatūros, kaip tai 
knygų, žurnalų ir kitko, už 
ka butumem labai dėkingi.

Taip pat prašyčiau Ame
rikos lietuvius ii' lietuvaites, j 
o ypač moksleivius, su mu-j 
mis susirašinėti ir dalintis į 
gyvenimo įspūdžiais. 1

Laiškus ir literatūrą siųs- j 
kitę šiuo antrašu:

JO pėst. Mariampolės pul
ko štabas, rast. A. Čepulis, 
Lithuania.

P. S. Kiti laikraščiai pra
šomi ši musų atsiliepimą 
perspausdinti.

RUDUO.
štai jau rudenėlis, 
Medžiai geltonuoja, 
Vyst’ ir džiust lapeliai, 
Šakelės svyruoja.

Ir puikus gojaiis
Jau širdies netraukia, 
Nubirėj lapeliai, 
Dangus apsiniaukė...

Paukščiai giesmininkai 
Mums jau nedainuoja,

i

I

Neturiu nei tėvų,

Bet ar tu manai, 
laikyti žmones be

-J Savelevičius.—Aš to nežinau. Tai yra 
. i (tavo dalykas, ne mano.

Jašnikas.—Bet pon...
Savelevičius (pertraukdamas).—Eik sau, 

dukteriai tekėti už tokio vyro, kurį ji ge- eik! Daugiau neturiu ką su tavim kalbėti. 
Kada atvažiuosi su mėlinu žiponu ir savo 

" . ’ i su tavim kalbėsiu. Dabar
i'rausti dukteriai tekėti už tokio vyro, kurį yg neturiu su tavim jokios kalbos. Juk tu 

nieko daugiau neturi, kaip tik pilką sermė-

riausia pamylės? !
Savelevičius.—Dieve mane sergėk nuo to! veikme, tada aš

ji mylėtų, butų didžiausia nuodėmė! L** *
Vašia.—O jei aš pamylėčiau vargšą jau- gą. šalin iš mar.o akių! 

nikaitį, kuris neturi nei tėvų, nei giminių? 1
Savelevičius.—f..........................

rti, kad tu galėtum tokį mylėt? Tai yra ne
galimas daiktas, *kad toks skurdžius drįstu

( (Jašnikas ineina virtuvėn. Vašia klau- 
Hm! Kaip gi tai galėtų bu- pja prie tėvo vergdama.)

Vašia.—Tėve, kodėl mus taip kankini?.. 
(Toliaus bus).
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KORESPONDENCIJOS
WATERBURY, CONN. 
Pritaria suvažiavimui.
D. L. K. Gedemino drau

gija savo mėnesiniame susi
rinkime, laikytame 23 d. 
spalių, išklausė Sanryšio at
stovų" raportą linkui propo- 
nuojamo Amerikos lietuvių 
progresyvių organizacijų ir 
veikėjų suvažiavimo ir nu
tarė viešai paskelbti, kad ji 
tokiam suvažiavimui pilnai 
pritaria, nes tik vienybėje 
galybė. Apart to, D. L. K. 
Gedemino draugystė pagei
dauja, kad busiančio suva
žiavimo rengėjai, taisydami 
suvažiavimo programą, ne
pamirštų ir pašalpinių drau
gijų reikalų.

Tankiai atsitinka taip, 
kad nelabas draugijos narys 
per suktybę nuskriaudžia 
vieną ar kita draugiją ir iš
važiavęs i kitą miestą ne
kliudomai prisirašo prie vie
tinių draugijų ir vėl tyko jas 
nuskriaust. Kad užkirtus to
kiems blogdariams kelią, pa- 
šalpinės draugijos turi suda
ryti bendrą ryšį, išrinkti 
centrą ir pasiskirti kuri 
nors laikrašti savo organu. 
Beto, yra ir daugiau bendrų 
reikalu tarpe pašalpinių 
draugijų.

Mes jau iš praktikos paty-

ELIZABETH, N. J. 
Ugnies auka.

13 d. spalių mirtinai ap
degė keturių ir pusės metų 
Dūdų dukrelė Onutė. Apie 3 
vai. po pietų ji žaidė ant dar
žo su Ugne ir bežaidžiant už
sidegė jos drapanėlės. Mer
gaitė taip smarkiai apdegė, 
kad ant rytojaus, apie 10 va
landų ryte, pasimirė. Tėvai 
pasiliko didžiausiame nuliū
dime, nes jie tik tą vieną te
turėjo.

Šis skaudus atsitikimas 
lai būna kitiems tėvams pa
mokinimu, kad jie dabotų 
savo vaikučius nuo ugnies.

J. Gradaitis.

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

Didelio formato, ant dailios 
popieros, graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
$1.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

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

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

Pajieškojimai
Aš, Domicėlė Pleinaitė, pajieškau 

savo dėdės Antano Pleiniaus. 15 metų 
atgal gyveno Chicagoj. Meldžiu atsi
liepti. (44)

Domicėlė Pleinaitė
43 Gold st., Brooklyn, N. Y.

FAKTAI APIE LIETUVA
Ar žinai, skaitytojau, kaip 

dabar stovi Lietuvos rubežiai?
Ar žinai, kur dingo Vilniaus 

plebiscitas?
Ar žinai, kas dabar valdo 

Klaipėdą ?
Ar žinai pilną Lietuvos sutar

tį su Sovietų Rusija?
Jei šitų ir daug kitų dalykų 

nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

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

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

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

I.
1. Per revoliucijos ugnį, 

į 2. Vilniaus Seimas (1905 m.). 
____ _ _ v ' 3. Praloto Antanavičiaus ap- 

rėm, kad bendras organiza- linkraštis, kuriame jTsai prirodi- 
cijų veikimas visuomet yra 
pasekmingesnis už atskirą, 
palaidą veikimą. Kaipo pa-' 
vyzdį mes statom Waterbu- 
rio ' 
Sanryšį.

Pajieškau savo pusseserių Petkai- 
čių, po vyrui Monika Geduiienė ir Ka
zimiera, Telšių pavieto, Viešvienų pa
rapijos. Pirmiau gyveno Chicagoj, o 
dabar nežinau kur. .Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu: (44)

Paul Taurinski 
So. St. Paul, Minn.

Aš, Marijona Spaustinaičiukč, po 
vyrui Mikutaitienė, pajieškau savo 
pusseserės Onos Spaustinaičiukės, po 
vyrui Valantienės, Kauno rėdvbos, 
Raseinių apskričio, Jurbarko vals
čiaus, Meškininkų kaimo. Meldžiu at. 
sišaukti. (45 j

Marijona Mikutait:enė
15 Old Athol Rd., Drauge, Mass.

Aš, Juozapas Jekeliunas, pajieškau Pajieškau apsivedimui merginos 
savo dėdės Juozapo Jurkeno, Kauno kuri sutiktų imti laisvą sliuuą. No- 
lėdybos, Ukmergės apskričio, Anykš- i imti apsivesti lai atsišaukia pnsiųs- 
čių parapijos, Vaivadiškių kaimo, dama savo paveikslą, kurį ant parei- 
apie 15 metų kai Amerikoj. Pirmiaus kalavimo sugrąžinsiu. (48)
gyveno Chicagoj, o dabar, girdėjau, p. I). W.
išvažiavo į mainas. Prašau dėdę at-j Box 554, Short Creek, W. Va. 
sišaukti arba kas apie jį žinot, malo
nėkit man pranešti, už ką busiu dė
kingas.

J. Jekeliunas
64 Horace st., Stratford, Conn.

Box 554,

PARDAVĖM AI.

Pajieškau Petro Raztno, Kauno rė- 
; dybos, Kretingos apskričio, Grušlau- 
! kės klebono brolio sūnūs, pirma gvve- 
I no po numeriu 11820 Emerald, Wes: 
j Fulman, Iii. Meldžiu atsiliepti, ar kas 
lapie jį žinote praneškite, nes turiu 
svarbų reikalą. (441

Jonas Narmontas
43 Gold st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui laisvos mo
ters, kuri sutiktii imti civilį sliubą, 
nesenesnčs kai 45 metų. Aš esu 40 
metų, mašinistus, turiu savus namus. 
Mylinčios apsivesti atsišaukite pri- 
siųsdamos paveikslus. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

Mr. Danielius Pasarklis
P. O. Dėl., Cleveland, Ohio.

PARSIDUODA RESTORANAS.
Puiki biznio vieta, su didele lie

tuvių kolonija, biznis ______ _____
lis per daug metų. Atsisuukit tuo
jau? ypatiškai. ar per laišką, klaus
dami daugiau informacijų, po No. 
17p Granu st., Brooklyn, N. Y. (44)

BLLG ARlšk- lili Vi JO ARBATA.
Milionai geriu šią arbatą nuo slo

gų; jie geria ją guldami. Ji paliuo- 
„ didele iie- i suoja vidurius- sustiprina skilvį, inks- »u u u v »<. |tus jr jįVH]0 Srauja. Gaunama aptie- 

/sdirbtas dide- k(>se> a[.ba per T dįdeiis baksas
$1.25. arba 3 už $3.15, aiba 6 už $5.25.

Adresuokit: Marvel Products Com- 
pany, 491 Marvel Bldg.,

Pittsburgh, Pa.
PARSIDUODA BUČERNE IR

GROCERNE.
Ant gero kampo, labai pigiai. Kreip

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

REIKALAVIMAI.

P ARSI DUOBA PAVEIK S L V 
STUDIJA.

per 15 melų. Parduoda 
savininkas važiuoja i Lie- 

(44)

N EAI.KOHOI.lšK I PRIESKONI AL 

sutaisytum gėrimų, geriausios rūšies. 
Kaina $3.75, 4 oz.; $7.50, 8 oz.; $10,
pante. Gin, Rye, Brandy, Bourbon, 
Rum. (46)

BEACON BEVERAGE CO.
6 Beaeh st.. Boston. Mass. Dept. F. (>.

Pajieškau savo pusbrolių Petro ir 
Kazimiero Giedraičių, Kauno rčdvbos, 
Kretingos apskričio. Laukelio kaimo. 
Meldžiu atsiliepti. (44)

Jonas Narmontas
43 Gold st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolių Narmontų, ne
beatsimenu jų varuų, esame brolių 
vaikai. (44)

Jonas Naimontas
43 Gold st., Brocklyn, N. Y.

Aš, Marijona Mickevičienė, pa j ieš
kau savo vyro Igno Mickevičiaus, Vil
niaus rčdybos, Simeniškių parapijos, 

I Paleisiu kaimo. Jis apleido mane 30 
birželio, 1920 m. Meldžiu tuojaus atsi
šaukti, arba kas apie jį žinote, malo
nėkite man pranešti, už ką busiu la- 

jbai dėkinga. (41)
i 
I I

Marė Mickevičienė
414 South avė., Du Bois,’ Pa.

REIKALINGA mergina arba moteris 
prie stubos darbo.
Taipgi sugrąžinsiu 
kuri to pareikalaus, 
atsišaukti.

Gera mokestis, 
kelionės kaštus, 
Meldžiu tuoiaus

(45)
Joe Pelvaiis

818 W. NVashington avė., Du Bois, Pa

Išdii bta 
todėl, kad 
tuvą.

ERNEST BERG
195-197 Ames st.. Montello, Mass.

PARSIDUODA geras jaunas ark
lys. Savininkui nėra reikalingas.

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

Į Aš, Kazimieras Augė, paj'eškau 
i savo pusbrolių Felikso Ganeo ir Vin
cento Augės, Šiaulių valsčiaus, Bridų

I sodžiaus. Turiu prie _ių svarbų reika- 
j lą iš Lietuvos. Kas apie juos žinote, 
I meldžiu duoti man žinią.

K. Augė 
2104 Trowbridge st.,

Hanitramck, Mich.

(

Aš. Barbora Daniunukė, pajieškau 
savo brolių Antano ir Juozapo Baniu
liu, Kauno rėdvbos, Panevėžio apskr., 
Ramvgalos valsčiaus. Pašilo kaimo, 
’ieidžiu atsišaukti arba kas apie juos 
žinote praneškite, nes turiu svarbu 
reikalą. < 44)

B. Danunes
20 Voodhees st., Arasterdam, N. Y.

l

I 
I 

Pajieškau savo vyro Motiejaus 
L’apkluno. Jis buvo paimtas Ameri
kos kariumenen ir tapo parvežtas iš arba našles ___
karės lauko labai sužeistas, iš ko ga- esu našlys be vaikų, 
v<> r>rA«-n cm.o-no. ijg jlj^ai gulėjo' $25,030. Kuri neretu įsigyti gerą gy- 

1'gOnbuty. Kur jis; venimą, malonėkit atsišaukti ir pa- 
. . .... , neži-' veikslą prisiųsti, kurį ant pareikalavi-

Kas apie jį žinote, malonėkite iro sugrąžinsiu.
šti jo moterei: Ona Dapkiuniene G. A. Stankevich

Srerpiejų kaimas, Lankeliškių vaisė., P. O. Box 56, Girardviiie, Pa. 
VĮlkaviškio apskritis, Lithuania arba:------------------------------------ -------
M m. L. Matulionis, I'. O VVest Krank-! Pajieškau apsivedimui jaunos naš- 
fort, IH. | lės, kuri sutiktų būti mano gyvenimo

Pasarga. Už knygą "Receptai ir Se-1 drauge, nuo 25 iki 27 metų amžiaus, 
krefti” gaunu daug padėkavoniu iš Turi būti linksmaus budo ir laisvų pa- 
Lietuvos. Wm. L. Matulionis, žiūrų. Katra mylėtų gražų šeimyniš-

į ką gyvenimą, meldžiu atsišaukti. Aš 
[ esu 27 metų vaikinas, linksmo budo, 
laisvų pažiūrų, nevartoju jokių svai
galų ir nerūkau. Su pirmu laišku mel
džiu prisiųsti ir paveikslą. Merginų i 
vaikinų meldžiu nerašinėti.

J. Vaitkeviče
21 Mavvhinney st., Oakland, 

Pittsburgh, Pa.

pasiskubint su persiuntimu Lie- 
pihigų yra labai žemas. Maža 
pūkų, bet yra daug galimybių, 
KIEKVIENAS KAS TURI REl- 

LAI PASI-

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

(Apsisaugojimui nuo įvairių litrų) 
Nuo užkrečiamų ligų, nuo itulucn- 

zos, nuo visokių karštligių ir tt. Yra 
daug slaptybių, tinkama kiekvienam. 
Išviso turi 110 receptų, su trimis la
peliais padidinta. Dabar kaina bus iki 
Naujų Metų tik 50c. Nepraleiskite 
progos. Reikalingi platintojai. (15) 

Wm. L. M ATLI.1ON1S
P. O. West Frankfurt, III.

*Y t

I I
APTIEKA

BALTI MOREJ.

Atidarau naują aptieką, ku
rioj užlaikau visokias žoles, 
šaknis, kvepiančius muilus, 
perfumus ir tt.
Receptus sutaisau 
giai ir teisingai, 
per 20 metų.

PETRAS S!NIŠAS 
724 \V. Baitimore St., 
BALTI M ORE, M<1.

iabai atsar- 
Praktikuoju

(44)

nėja, kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griūva.

II.
V, -ta .. ■ 5. Klerikalai ruošia monarchi-
Progresvvių Draugijų ja Lietuvoje.

Į 6. Vyskupo Karevičiaus kelio
nė pas Ludendorfą.

7. Karevičiaus išdavystę re
mia visi kunigai.

i 8. Klerikalai kviečia von Ura
chą ant Lietuvos sosto.

9. Mokina Uracha ”Tėve Mu
sų.”

10. Vokietijos revoliucija iš
blaško klerikalų pienus.

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

IV.
13. Lietuva apskelbta respub- 

j lika.
, 14. Laikinoji Lietuvos konsti-

S. Senkus, sekr.

PITTSBURGH, PA.
Lietuviu kunigas eina su 

lenkais.
Musų kunigėlis, kuris su 

policija išvaikė lietuvius pa
rapijomis iš bažnyčios, vis 
aiškiau ir, aiškiau šliejasi 
prie lenkų. Lietuvos reikalų 
jis nerėmė ir neremia, o len
kams yra šimtais aukavęs. 
Gaila, kad lietuviai ligšiol 
užlaikė ir penėjo savo prie- tucija. 
šą.

Kunigo pro-lenkiškumas 
aiškiai pasirodė po to, kaip Į 
lietuvių parapijinę mokyklą 
parsikvietė mokytojauti 
lenkes "seseris.” Supranta
ma, tas sukėlė parapijonus 
prieš kunigą ir parapijonai 
norėjo padaryti sąvo bažny
čioje tvarką, bet pasijuto,! VT- v,.,;.-,
kad Už jų pinigus pastatyta! Svarbesnieji St. Seimo iš-
baznycia jiems.nebepnklau- ieisti įstatymai. ‘
SO ir kunigas, pasikvietęs 22. žemės reformos Įstatymas. 
Talkon policiją, gali juos iš 23. 
ten išmušti laukan. Susipra- dy^° 
to parapijonai, bet pervėlai.!
Visgi geriaus vėliaus, negu 
niekad.

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

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.

24. 
ei j a.

t

i

Namų ir kambarių sam-l 
įstatymas.
Nauja Lietuvos konstitu-

1

I

(44)

Columbia I
I

E-7256

E7257

E-7092

E-7025

E-4796

E-4536

. ii i

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

I
I

t. y. 
Statės 
dabar.

žiūrėkit kad butų 
Columbia Vaizba- 
ženklis ir paminėk 
numerius Columbia 
Rekordų—

malonėkite 
labai dė- 

(45) 
Chicago, 111.

LIETUVIŠKI REKORDAI

Taip, išsiųsta Lietuvi n per Baltic Statės Banką: 
>,530,456 auks.; Vasario mėn.— 
.—2.640.861 auks.; Balandžio 
Gegužės mėn. — 3.118,044 auk.;

4,904,886

Pajieškau apsivedimui merginos
— —L_.i nuo 30 iki 35 metų. Aš 

. ---- _L.ų, 36 metų, vertės
vo proto sumišimą. Jis ilgai gulėjo, $25.000. Kur: norėtu į 
Clevtlande, Ohio 1 gonbuty. Kur jis į venimą, malonėkit 
dabar randasi, miięs ar gyvas, 
nau.
pranešti

Pajieškau Kazimiero Zadlausko. Jis 
pilmiau gyveno po numeriu 232 N. 
1 j th st.. Philadelphia, Pa., girdėjau 
kad jis yra miręs. Jeigu kas žinotu
mėt an>e šitokią ypatą. 
man pranešti, už ką busiu 
king?s. Kast. Urnezis
3247 So. Union avė.,

APSIVEDĖM AI

E-7271

E-7093

E-7026

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir aadėjimų.

Plaukė žąselė per 5’emun.

Noriu miego, sald. miego.

Jonas Butėnas, basso.

Kur vienybė, 
Ten galybe.

Nedėlios rytą. Polka, 
Dėl musų jaunimo. Polka.
Columbios Oikestra

Avė Maria.

Agnus Bei.
Kornetas solo ir orcn.

Pavasario dainos.
Pakol jaunas ir linksmas.
Columbios Benas.

Du ubagu.
Ubagėlis.

Plieniunas ir Lušnakoji

f Jonas mokina kariauti.

•į Pas fotografą.

Geležiūnas ir Bukšnaitis.

Lietuviška polka.

Per virvutę. Polka, 
jgr. arm. Čigonų Mikas.

f Liūdnas gyvenimas.
E-4795 ITotelyje.

i Plieniunas ir Lušnakojis.

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra tik
rai Lietuviški, pa
daryti Lietuviškų 
artistų.

i Gul šiandieną.
<! Sveikas Jėzau mažiausis.
I Jonas Butėnis, basso. 
k

Visi lipo, visi lipo. Šocas. 
Trcpukas. Šokis.
Lietuviška Or. "Kaunas”

Laiškas nuo Barbutės.
E-4716 < Derybos.

Plieniunas ir Lušnakojis.

i Jaunikio išsirinkimas. 
E-4916 J piršlybos.

Komiškas Trio.

Ar jus nenorėtumėt, kad per Kalėdas aplankytų jus tokie garsus 
žmonės, kaip Plieniunas. Lušnakojis, Butėnis, Lietuvių Orkestrą, 
Geležiūnas, Bukšnaitis, Komiškas Trio, Lietuviškas Benas, Lie
tuviškų Instrumentų Kvartetas ir Columbia Benas? štai visi jie 
čia yra ant vėliausių Columbios Rekordų, lietuvių kalboje, daug 
jų Kalėdų dvasioje —tai dovana, kuri jūsų šeimynai ir drau
gams geriausia patiks. Nueikit pas savo krautuvninką. kuris 
parduoda Columbios Rekordus, ir paprašykit, kad jis jums pa- 
grajitų naujus Novemberio Columbios Rekordus.

10 Inch—85c

Kalėdoms Prisiartinant!
VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, sa
vo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas A- 
merikos Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su 
išsiilgimu laukia dovanų, laukia gal ir labai reikalingos pa
šalpos. Iš kaip tik dabar yra laikas pasirūpinti, kad tos mu
sų dovanos pasiektų juos dar pirm švenčių. Nebe to dar, 
kad nebūtų reikalinga Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai 
ateinant. — DAR DAUG YRA TENAI VARGO IR SKUR
DO. DAR TOLI GRAŽU NEUŽGIJO TOS MUSŲ ŽAIZ
DOS, KURIAS UŽDAVĖ JIEMS KARĖ. Taigi musų, A- 
merikiečių. pareiga yra nepamiršti anoj pusėj vargstan
čių savo giminių 
Dabar kaip tik gera proga 
tuvon pinigų, nesą kursas 
viltis, kad jis dar žemiau 
kad gali pakilti, — TAD
KALA PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, 
NAUDOJA ŽEMU KURSU dabar jau.
Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš žemiau 
paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip su 
kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per musų 
Banką.
1921 m. Sausio mėnesy — 
2.082.795 auks.; Kovo mėn.
mėn. — 2,087,633 auks.; Gegužes men. — o 
Birželio mėn. — 2.501,950 au.es.; Liepos mėn. - 
auks.: Rugpiučio mėn. —5.596.650 auks.; Rugsėjo mėn.— 
5,114,750 auks. VISO PER 9 MENESIUS IŠSIŲSTA PER 
MUSŲ BANKA Į LIETUVA 31 MILIONAS 678 TŪKS
TANČIAI IR 25 AUKSINAI, IR NEI VIENAS SKATI
KAS Iš TŲ PINITŲ NĖRA ŽUVĘS!
BALTIC STATĖS BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti 
pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; Baltic Statės 
Bankas duoda pilniausią garantiją už pinigų čielybę. 
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, 
kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais Baltic 
Banko patarnavimais ir siųsk pinigus Į Lietuvą 
kuomet už doleri gaunama daug auksinų.
Adresuokite mums šitaip:

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

SENIAUSIA 
flaonturA 
VIENYBE

laivakor- 
visų pa

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S H .
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

žt B SA

"VIENYBĖ”
EINA DU KART 

SAVAITĖJE 
Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias 
Lietuvos ir visur ir 

juokų skyrių 

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

3■If ■■ ' B •.
£ 

B® 

i■i
1

j2S

3
B

iš 
turi

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

Vienas šėras $10.
S ■ S •

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

VIT. 
lenkais.
išveja prošepanus

25. Karė su
26. Rusai 
Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

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

kad po sunkios raupu ligos Kaano- ,. x x .
i- apako ir dabar Karaliau-'. ?™£,į‘!t'JV,a' atelna L,e’
Č1UJ gydosi. Bet neturėdama gj Želigovskis sumuštas ties 
užtektinai pinigų pasigydy- širvintais.
mui, kreipiasi prie amerikie- ’ 32. Mušis su lenkais ties Gi-
čių, prašydama pagalbos. bai,s; o . .
Perskaitę jos laišką, nutarė-' Sutrauka ^ulkesmy mu- 

me ją sušelptu Sumėtėme 34 Plebiscitas ir jo nenusise- 
40 dolerių ir pasiutėme jai kimas.
6,000 markių. (Aukavu- VIII,
siems patartina pareikalau- 35. Taikos sutartis su latviais.

• ti iŠ minėtos merginos kokio 36. Lietuva atgauna Palangos 
nors paliudymo, kad ji ištik- nosbb 
rujų serga. Tokį paliudymą ?7- I rancuzų kolonija Klaipė
dai gali išduoti ligonbučio d0Jv-isi §itie dalykai vra aprašyti Į 
Daktarai, kur JI gydosi. Rd.) Lietuvos Respublikos Istorijoj 

J. Kuzin. su visais faktais ir dokumentais.

* *
Aš, Jonas Kuzinas, gavau 

iš Karaliaučiaus nuo Bar- 
kauskaitės laišką, kuriame 
toji mergina nusiskundžia/

iš

vi- •)

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
švkite mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

in-
ra-

• rei-

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

LITHUflNIHN
VIENYBE PUBL.60.
193 Grand St. w 
Brooklyn, N. Y.

■ ■ ■ ■ ■ ■
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KELEIVIS

NENURIMSIU.
Nenurimsiu, nenurimsiu, 

kaip ludens šiaurinė vėtra, nenutilsiu.
Vai blaškysiu, tai blaškysiu— 

kietą vargą kasdienini aš vaikysiu...

BALTIC AMERICAN LI
NIJA DI ODĄ GERIAUSI 

PATARNAVIMĄ KE
LIAUNINKAMS.

Jei numirsiu, aš numirsiu!... 
Pasiskirtą sunkų darbą nenudirbsiu!...

Nenuliuskit. nepravifkit,
tik pradėtą mano darbą, brangus, dirbkit.

Drąsus bukit, drąsus bukit. 
Kaip tikri ai ai nelaimių nepabukit.

Tiesą skelbkit, melą pliekit. 
vargdienėliui šviesą, laisvę tiekit.

("Aušrinė.")
Lėta.

kūnoLvg tvlinčiu sielos, be sveiiančio 
pukuolių pukuolės čia tuno 
ir kažin kaip stūkso — lengvutės, švelnutės, 
lyg tartum užgesusio džiaugsmo saulutės.

Kvapuonį kilimą žolių kuosudriausių 
vaizdais pukuoiyčių atausiu, 
kad sąmonėj kitą, minčių pukuoivną 
sukurčia iš nieke — idėjini, gryną.

Juk mano vaizduotėj, vaizduotėj Klajūno 
lai nuotikių sielos lietimo: 
štai, regis, papusi 
lyg šito sapningo pukuolių vainiko.

Ser. Gen. Blue iš Pary
žiaus ir Dr. Linson, keliau
dami i Baltijos valstijas ap
žiurėjo Emigrantų stovyk
las, ofisus ir S.S. POLONI A, 
kuris priklauso Baltijos A 
merikos Linijai, Liepojuj ir 
Gen. Blue pasisakė esąs pil
nai užganėdintu Baltijos A- 
merikos Linijos patarnavi 
niu keliauninkams. Jis taip
gi pareiškė, jogei visi šios 
kompanijos Įtaisymai esanti
Liepojuj yra pirmas kiesos; 
ir tur būt geriausi visoj Eu
ropoj.

Baltijos Amerikos Linija’ 
visuomet yra pasiryžusi su
teikti geriausi patarnavimą’___
keliauninkams, kokis tiktai tąsys'nebijosite 
galimas, todėl ir yra žinoma 
tarpe keleivių, kaipo geriau
sia.

Linija visu smarkumu da
ro visokius pagerinimus 
Liepojuj. kadangi ji tikisi 
daryti didelę prekybą su 
Rusija. Lietuva. Ukraina ir 
kitomis Pabaltijos valstybė
mis.

FARMOS! FARMOS!
Ar.t pardavimo lietuviu kolonijoj, 

Aiichigano valstijoj. Pirkit farmas, į 
' e bedarbės ir sunkių i 

laikų. Aš turiu 100 farmu geros, der
lingos žemės, su puikiais budintais ir 
.-cdais, prie ežerų ir upelių, visokio 
didumo, kokio kas reikalauja. Par
duodu pigiausia kaina, su mažu jmo- 

• kėjimų ir duodu ant lengvų išmokėji
mų. Norėdami pirkti laimų, atsišau
kite laiškais pas mane: įPJ45)

Jos Stanks. Farm Agencv 
R. 2, Branch. Aiich.

ir jų nebeliko. FARMOS!
I

O, tylinčių sielos! Be sveriančio kūno 
pukuolių pukuolės čia tuno.
Jos kažin kaip styri lengvutės, švelnutės, 
’vg tartum užgesusių žygių saulutės.

("S.-d.” ' Adomas Lastas.

Kur laimę atrasiu?
Kai gražios pavasario dienos išauš 
Ir pievų žolynai žiedų susikraus;
Kai medžių išsprogo jaunieji lapeliai 
Kvepės ir sugris linksmieji paukšteliai; 
Kai grožė apmirus atgims laukuose, 
O žmogus nuvargęs nerims namuose, 
Gamta stebuklinga vilios gaivins sielą. 
Laukuose bus gražumas: smagu, miela.— 
Tada pasirinkęs aš vieną iš tų 
Gražiausių, saulėtų, rasotų rytų, 
Aš eisiu i mišką — lapotąjį gojų. 
Iš anksto pasveikint kaip laimės rytojų. 
Aš eisiu per pievas naujuoju taku. 
Rasa man praus kojas sidabro lašu. 
Bučiuos mano veidą rausvutė saulelė. 
Gojelio paukštelių skambės man giesmelė 
Ir mane atėjus pasveikins linksmai. 
Užkais mano siela, liepsnos man jausmai 
1^' veršis i toli ir kils i augštybę, 
Tada aš bučiuosiu to gojaus grožybę.— 
Trumpa valandėlė ten mane pagaus, 
širdyje pajausiu grožybę dangaus. 
Ir laimę atrasiu auksiniame ryte, 
Galėdamas toliau mano darbą varyti.

V-ti Gėlė.

Į

FARMOS! FARMOS!
RYTINES CON.NECTICUT FARMOS

100 akrų farma, 30 akrų dirbamos. 
ir gerai prirengtos visokiems ja
vams; puiki ganykla: užtektinai mal
kų namų reikalams; geriausi vaisiai; 
galima laikyti 25 galvos galvijų: 9 
ruimų stuba ir kita 4 ruimų stuba; 
bėgantis \anduo ant kiemu; 2 barnės 
ir viskas geriausiame stovyje. Gera 
vieta partneriams, randasi apie ketu
rias mailes nuo didelio pramoningo 
miestelio ir gelžkelio stoties. Yra visas karas, 
puiki farma. kuria sunku gaut už 
$2,000.

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

mo, didelių ir mažų. Tos farrr.os ran
dasi Ne'.v Jersey valstijoj, neteii Ne- 
w:;rk, N. J., prie upių ir šaltinių. 
Parsiduoda su mažais įmokėjimais ir 
lenevais išmokėjimais. Platesnių ži- 
niu klauskit laišku. (Pd48)

M. CHURINSKAS
B«jx 16. Sand Brook, N. J.
P. S. Norėdami farmas matyt, va

žiuokit i Flemington, N. J. Mane ra
sit ant stoties kasdien.
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PARSIDUODA FARMA! | 
PARSIDUODA GRAži FLORIDOS I

FARM 1. PIGIAI. i f
Turnė lietuvių apgyvento] vietoj, | f 
a ceriu; TO nki.-ių .iiibamas, J) I 

akelių raiško, dvi gerus kai vės. i niu- I ; 
las, i bulius, 30 kiaulių, 300 vištų. 310 
bačkų komu ir kitų javų. Naujas ve
žimas it pakinkai, visi reikalingi ūkės 
įrankiai; visi įtaisymai vištų augini
mui, mašina dėl perinimu viščiukų, 
farma visa aptverta, šulinė dėl gy
vulių, kita šulinė prie namų, geras 
untnas keturių kambarių ir kuknė, vi
si budinkai dėl gyvulių ir javų; prie 
gero kelio, 2 mailės nuo miesto. Esu 
priverstas parduoti šitą farma pigiai. 
Priežastį ;>ardavinto ir .vaisą fanuos 
duosiu per mišką. Platesnių žinių 
klauskite: (45)

JOS RUDOVICZA
Road 3. Bok 3. Madison. Florida.

("Liet. Uk”)

Kalinio daina
Skamba daina, kila aidas, 
Kila augščiau debesų, 
O jus, dainos, saldžios dainos, 
Dainos jus laisvų balsų.

Ir aš, sakau, sudainuosiu
Augšto namo gilume.
Bet tos dainos nekil’ aidas.
Dingsta mūrų augštume. 

Bėga laikas, vargo laikas, 
Bėga vai sunkiai jisai, 
Atsikvėpti, padainuoti 
Negaliu niekad liuosai.

Bet ateis liuosybės laikas, 
Girdžiu kalbant iš šalies,
Ak, to laiko, brangaus laiko, 
Laukiu, trokštu iš širdies. 

Bėgkie, laike, brangus laike, 
Bėgk kaip vanduo upeliu, 
Ir atbėgęs paliuosuokie, 
įleisk man žengt laisvu keliu.

Tada daina, mano daina
Iš nuvargintos širdies 
Kils augštyn ir ten iškilus 
Su kitomis susilies...

J. A. M

llnited 
M Statės 
" Onės 
Generavai .Rentai u-.i CE NTR.ALINFS ir RYTŲ EUROPOS 

NORTII - GERAI A N LLOYD 3RHMEN.
IŠ NEW YORKO TIESIAI l

BREMENĄ. DANCIGĄ IR LIEPOJŲ
per bancigv Tiesus persimainy-Laivai plaukia tiesiai į LIEPOJŲ

mas tiuu labo ant laivo.
MITOM AC .................................
HUDSON ...................................
PRlNCESS MATOIKA ............... .............

!t%Xb’V YOKKO | UHERBOl KG \ llfišREMENĄ TIESIAI 
mideliais ir greitais laivini: tarp Am ^rikos ir Vokietijos portu.

AMEKICA Lapkričio I. Lapkričio 2S :r Sausio 3
'' '/'HINGTGN Lapkričio 8, Gruodžio S ir Sausio 17

. Lapkričio 12, Gruodžio 31 
■ Gruodžio 3
- Gruodžio i u

su

Kreipk i rėš prie agentų

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

. A"- '"iru ritu garlaivių trečios kiesos, keliauninkai yra sutalpinami 
j atskiras kojotas ix> 2, 4 arba 6 ypatus. Užtektinai geras maistas 
yra suteikiamas permainant kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentų 

i niled American Lines. Ine...
Roesevelt Stesmship Co.. Ine. 
Mocre A McA'orrua.k Co.. Ine.

15 Bruad«ay. New lork.
Vedėjai ir Operuotojai dėl U. S. Shipoir.g Board.
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DIDELIS DERLIUS 
MEDAUS.

Iš šiltos vasaros gavome daug ge
ro medaus, deito šįmet pigesnis: 5 
svarų viedrukas po $1.50; didesni or
deriai daug pigiau. Agentam ir štor- 
ninkam duosim gerą nuošimtį.

Geriausių bulvių bušelis po $1.25; 
600 bušelių, po $1.15. 

Bačka geriausių obulių, $7. Ruginių 
miltų bačka. $7. Kopūstų bačka, $3. 
Su orderiais pasiskubinkit, kol neuž
šalo. Už visus siuntinius mes užmo
kėsiu’.. ekspresu ai freitu. Taip put 
pardavime ukių-v patarnaujam, pri- 
siųsdami ūkių surašą. (44)

31. Walenčius
P. O. Bcx 96, Hart. Micnigan.

200 akrų ferma. 75 akrai dirbamos, 
be akmenų, likusioji ganykla ir miš
kas. Yra visokių vaisinių medžių, 13 
ruimų stuba su geležiniais porčiais ir 
keturių ruimų skiepas. Esmė 40x81 
su užtvaromis dėl 27 karvių ir 5 ark
lių, taipgi vieta dėl 75 tonų šieno; ! 
v;štininkai, ledaune. vanduo bėga ar.t 
kiemo. Visos triobos randasi geriau
siame stovyje. Sykiu parsiduoda 13 
galvų galvijų, 4 arkliai, 4 kiaulės, 1 
kuilys, apie 50 vištų, daugybė farmos 
Įrankių ir mašinerijų, kaip tai pakin
ką, vežimų, karietų, žodžiu sakant 
yra viskas, kas tik ant farmos reika
linga. Daug javų taipgi parsiduoda 
kartu su farma. Randasi vienos mai- 
lės atstume nuo gelžkelio stoties ir 
dvieju mailių atstume nuo trijų pra
moningų miesteliu. Iš priežasties sa
vininko senatvės ši vieta parsiduoda 
labai pigiai, tik už $7.800.

200 akrų farma. puikiai padalinta : 
į dirbamą žemę, ganyklą ir mišką. 
Apskaitoma, kad iš miško galima ji 
prikirst apie 500 kordų malkų. Puiki į! 
stuba. barnė, 2 arkliai. 2 karvės, 3 Į 
veršiai, pora jaučių, 5 kiaules, vištos, 
daugybė šieno žiemai, puikus javai, 
4 ir pusė mailių nuo gelžkelio. Viskas 
parsiduos tik už $3,500. Pusę tos su- ■ 
mos j nešt.

i

175 akrai žemės, puikiai padalinta 
i dirbama, ganyklas ir mišką, randa
si apie 2 mailės nuo gelžkelio, didelis H 
ežeras apie už 300 jardų nuo stubos; j 
70 obeĮių, taipgi pyčių, vuogų ir kito
kių vaisių. Labai puiki stuba ar.t 
dviejų ir pusės gyvenimų. 10 ruimų, 
cimentinis skiepas, maudynės, štymi- 
nč šiluma, telefonas, bėgantis van
duo, puiki apielinkė; barnės didumas j 
40x72, užtvaros 25 galvijams, vieta ’ 
dėl 75 tonų šieno, vištininkai, iedau- 
nė. pieninyčia. Visos triobos randasi 
labai geram stovyje. Sykiu parsiduo
da 1 veršiukas, 5 telyčaitės, 20 kar
vių, tarp kurių yra 3 pirktos pora į 
mėnesių atgal už $1,500, 2 buliai 1
kumeliukas. 4 arkliai, apie 150 vi 
v'soki ūkės padargai ir 
vežimai ir visokios rūšies 
puikus javai, kurių užteks 
žiemą. Pieno par.-iduoda už 
mėnesį. Tai yra puiki vieta 
pinigų. Kaina tik $13,000. 
išlygos.

i s 
u, 

mašinerija, 
pakinkai, 
pnr visą 
$300 per 
darymui 
lengvos

!

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

RAGINE FARM AGENCY 
DANIELSON, C O.N N.

FARMOS! FARMOS!
Lietuvių kolonijoj, New Jersey val

stijoj. Šios farmos randasi geriausioj 
vietoj, prie mokyklos ir bažnyčios ir 
prie turgauno miesto. Aš turiu daug 
farmų ar.t pardavimo visokių, mažų 
ir didelių, su gyvuliais ir ha gyvulių, 
brangių ir pigių, su mažais įinokėji- 
mais ir lengvais išmokėjimais. Gali
ma farmas pirkti su mažais pinigai < 
ant lengvo išmokėjimo. Nepraleiskite 
nrogos. Yra linksma vieta gyventi. 
Klauskit per laišką, kokių farmų rti- 
kalausit.

TONY MARKŪNAS
Rox 55, Sand Brook, N. .T.

Iš HAMBURGO J 
DANCIGĄ ir VARŠAVĄ 

Nailjais laivais 
Lapkričio 12 

Lapkričio 26 
Gruodžio 10

ORBITA
OROPESA
ORDINĄ

Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms.
THE ROYAL MAIL

STEAM PACKET CO.
26 Broadvav. New York.

117 VV. Wash;ngton st„ Chicago 
arba pas vietos agentus.

Žiemes kainos jau nupigintos

Į LIETUVĄ
Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki'paran- 
kumai, didelė vieta ant deko. •tį
soki moderniški įrengimai, koki tik 
gali būt ar.t laivo.

YRedStarLine
Laivai išeina kas savaitė 

Iš New Yorko i Hamburgą 
Samland (tik trečia klesa) Lap. 30

Iš New Yorko į Antv.-erpą
Finland ............................. Lapkr
Zeeland ............................ Lapkr. 19
Kroonland........................ Lapkr. 26

V1 American Line
Iš New Yorko į Hamburgą 

. Spalių 26 
. Lapkr. 23 
Gruodi. 10

Mongolia ...
Manchuria .
Minnekahda

Tikėtai tiesiog j Pilevą.
INTERNATIONAL MER- 
CANTILE MARINE CO„

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

arba pas vietinius agentus.

Nepaprastos 
Lenktynės 

KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI 
"KELEIVIO" SKAITYTOJAI.

Kiekvienas, kuris tik gaus "Keleiviui” bent vieną naują 
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ S.50 vertės 
knygų iš "Keleivio" kataliogo, kuris bus paskelbtas "Kelei
vyje” Lenktynėms pasibaigus.

BE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
YRA SKIRIAMOS

TRYS EXTRA DOVANOS!
i—KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”

ir kiti jo raštai. Paaiškinimų apie šį veikalą turbut 
nereikia. Tai via noksiąs apie visuomenės surėdy
mą ir žmonijos kovą už būvi. Tris dideli tomai, ap
taisyti dailiais, auksuotais apdarais.

II—STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo 
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto- 

Tų raštų yra 10

/

vų kalbos, žoūis-žodin surašytos.
tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais, 
su auksuotu antgalviu. Tai yra 
mentas Lietuvos istorijai.

svarbiausia doku-

III—PILNA GEOGRAFIJA
arba mokslas apie žemės paviršiu; tai yra aprašy

mas Įvairių šalių ii' jų gyventojų, kainų ir upių, saus- 
žemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk
suotais apdarais apdaryta.

Kas prikalbins "Keleiviui” daugiausia nauju skaitytojų ir 
j/ isiųs už juos pinigus, tas gaus I-ir.ą dovaną. Antras dau
giausia prikalbinęs skaitytojų gaus IT-rą dovaną. Trečias 
iŠ eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertės knygų.'
LENKTLNĖS TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS 

PASIRODYMO "KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.

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

t
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UNITEDi 
AMERICAN I 
LINESmc  ?

HAMBURG 
AMERICAN 
LINE

Taro New Yorko ir Hamburgo
Trumpiausias susisiekimas su visais purtais Centr.-Europos.

Sąvokiniai išplaukimai kas Ketverges 
nuo Piero 86. North River, -16 Street. New York,

"MOUN’T CLAY” ’HANSA”
•MOUNT CARROLL” "BAYERN”
’MOl’NT CLINTON” ’AVl’ERRTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuviu perkalbėto- 
ju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiųi.
Kambariai su 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trecios kiesos pasažie- 
riams. Ant laivų "HANSA” ir ’’BAYERN” yra keli specialiai 
puikus kambariai. Klausk musų agento
JULIUS ROTTENBERG. 269 Hanover SU Boston. Mass.

39 BROADVAY, NEW YORK.

s. s.

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

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

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja i IJetuvą begiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ynatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS F.OTTENBERG, Ine.
2G0 HANOVER ST., BOSTON, MASS

Švedijos 
Amerikos 
Linija

Greitas Pasažierinis Susisiekimas

TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS
Per Gothenbnrgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami j 

Liepojų

S. S. STOCKIIOLM Lapkričio 12
S. S. DROTTNINGHOLM Gruodžio 3

Trečios kiesos kainos
I HAMBURGĄ $125 I PILIAVA. KARALIAUČIŲ
į LIEPOJŲ $145 IR DANCIGĄ $135

ir $5 karės taksų.
Trečios kiesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentą. (?)

LINIJĄ
ORK v

TIESI KELIONE l LIETUVA PER PILIAVA
(Karaliaučio prieplauka)

Arba per LIBAVA-MA.MB URGA-EIDKUNU8
Šiuomi linksma mums pranešti, kad w pasidarbavom idant 
musu pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI I PILIAVA.
Lietuviai, važiuojantį j Piliava, aplenkia lerxų koridorį ir pri
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas su Piliava 'ai yra šaka musų reguliariško susineši- 

su Hamburgu, Dar.zigu ir Liepojur.i, o dėl Lietuvių tai trum- 
ir parankus kelias namon dasigauti.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:-—
LATVIA Lapkričio 9 S. S. POLONIA Gruodžio 7

S. S. ESTONIA Lapkričio 23 S. S. LlTUANiA Gruodžio 21 
Viri laivai turi puikius kambarius trečios kiesos keleiviams. 
Taipgi nauja tiesi kelienč tarpe LIEPOJAVS-DANCIGO 1B 

HALIFAN, CANADA
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Kas girdėti Lietuvoj
Audra.

Užpalių valsčiuje, Utenos 
apskrity, buvo didelė audra: 
keliuose kaimuose sugriovė 
triobas, nunešė javus nuo 
lauko. Tų vietų žmonės ne
turi kur gyventi, kuo mai
tintis, atsėti laukus. Nuosto
lių padaryta apie 700,000 
auksinų.

Valsčiaus Taryba organi
zavo šelpti nukentėjusiems 
"savitarpinės pašalpos ko
misiją" iš 9 narių. Komisi
jos narių dauguma užjau
čia nukentėjusius tik žo
džiu, nes nesusirenka, 
darbo vaisią ligšiol dar nė
ra. Matysime toliau...

'zaciją gimusių 1896—7 me
tais, bet niekas neina. Pra
dėjo gaudyti. Nenorėdami 
papulti ponų naguos, visi 
slapstosi miškuose. Kurį pa
gauna, tai toliai muša, kol 
pasirašo savanoriu ir kol 
prisiekia, kad tarnaus jų ka
riuomenėj. Priesaikos daž
nai laužomos^ vežant į Vil
nių daugelis iššoksta iš trau
kinio ir pabėga. Taip daro 
netik lietuviai, bet ir tie, ku
rie laikė save lenkais ir pir
miau lenkų laukė. Švenčio
nyse buvo posėdis, svarstė 

i apie kareivių ėmimą. Ten 
buvęs ir pats ponų genero 

. las Želigovskis. Pasislėpu
sius nuo kariuomenės gaudo 

.... . ....... . 'žandarai ir milicininkai.Protestas prieš krikščionis Kas ikiša gerai markiUi w 
clcn o t' . . : nepagauna, o kas nieku ne-

Dusėtų vai. gyventojai, iš-įduoda, tas gauna rykščių, 
klausę Št. Seimo nario P. jei tik pasilieka jis sugau- 
Paisecko pranešimą aje Sei- tas.
mo darbus, vienu balsu nu-J Paskutiniu laiku paleido 
tarė protestuoti prieš kai gandų, kad Lietuva tuoj bu- 
kurių St. Seimo frakcijų at arianti nuginkluota, nes de- 
stovų reikalavimą atlyginti rybas nutraukę. Labanono 
dvarininkams už nusavina-, parapijon atbėgo iš Lietu- 
mas žemes, šį nutarimą įga-p os buk nuo kareivijos Ku- 
Jiojo pasirašyti Dusetų vals- bickio sūnūs ir papylė, kaip 
čiaus valdybos pirmininką, j iš maišo, daugybę visokių 

----------- gandų. Sako, kad už de- 
Protestas prieš Hymanso įmarkacijos linijos lietuviai 

projektą.------------ j kareiviai šienauja netik pie-
• i tt “ t. i vas» bet ir rugius ir vasaro-P?siekus Hymanso avam- . g čia mums gvvent. 

Projektui Tauragę Sujudojvisi ,abai )aukiam at«aai 
nepaprastai, Taui a»es . |nega]įm sulaukt, 
apylinkių visuomene. Visur: 
tik ir girdėti kalbos vienį 
apie tai. Vakar darė pasita-i 
rimą visuomenės organiza-i 
c-ijų atstovai ir nutarė dėti' 
visas galimybes, kad projek
tas butų atmestas, nes tai 
gręstų didžiausias pavojus 
Lietuvai. Nutarimai pasiųs- — - . —

grama. šiandien buvo su-,“R1®. kumeliukų ir senių 
rengtas mitingas, dalyvau
jant daugiau 1 
čiui žmonių. Žmonės grieš-: 
čiausiai nusistatę prieš bet 
kokius susijungimus su len
kais. Minia buvo labai nėra-, 
mi, ir girdima balsų net iš 
moterų lupų, kad ginsis nuo 
lenkų visokiais budais.

KELEIVIS

J

I

BufSes galima gauti visose aptiekose po 65c. boaka, arba tiesiog

("Trimitas.”)

Ar Jus Kankina PleiokAno* ? 

NAUDOKITE “ 
Ar Jums Galvos

—•.t- f r
r /■-•■A

iš išdirbę ju per paštą už 75e. bonką.’
F. AD. RICHTER & CO.

3rd Avė. &. 35th St. Erooklyn, N. Y.

. ---------------- ,

PATARMES 
MERGINOMS

APIE LYTIES 
DALYKUS.

Parašė M. H. Saugerienė
Knyga papuošta tam tikrais 

paveikslais. Išleido F j. Stro
piem?, pridėdama nau ongų pa
tarimų ir moterims.

Kurios da šitos knygos netu
rit, tuojaus užsisakykit. Ji kai
nuoja $1.00. Pinigu.-, gulima at
siųsti per money orderį, arba 
įdėjus popierinį dvierj į laišku. 
Adresuokit taip: (52)

MRS V. RADAV1CH
506 N. Elluood Avė 

BALTI MORE.

Dr. A. J. Karalius

Ąžuolas.

Vilkai veisiasi.
Pafrontėje ir neutralinėje 

zonoje priviso vilkų, kurie 
.vietos gyventojams daro la-
i bai daug žalos. Vien tik Jo-L-itiuvai. -nutai iiiicti uaomo- 3 .

ti ministeriu kabinetui tele- yakciuje siais metais
ii t'II A Vii kIIYD Ali 11 L’-n iy» o zyki i i? viii u 41 UU111U

’ 'arklių papiovė. Jie būriais 
kaip tZta^-'v®ikš??ia ir užpuldinėja, k? 

lik sutinka. Ant žmonių dar 
nedrįsta užpuldinėti.

i Gyventojai labai susirūpi
nę gyvulėlių likimu.

Lenkų priespaudos globoje.
Nepaisant atsilankymo 

Tautų Sąjungos kontrolės 
komisijos, Punsko valsčiaus 
ąy"centojų padėtis kasdien 

varginga pas mus su darosi baisesnė. Rugsėjo 1 d. 
L__ pinigais (su lenkų baudžiamasis būrys

Ežerėnų puolė Kreivėnų kaimą. Išsi 
bėgo su

Negauna smulkių pinigų.
Zarasai-Ežerėnai. — La

bai 
stambesniais 
tūkstantinėmis), 
iždinė yra Dusetose ir ap- gande gyventojai bėgo su 
moka orderius stambiais pi- gyvuliais girios link iš savo 
nigais. Niekur negali jų iš- namų. Iš tų gyventojų, ku- 
keisti. Jei bent žydelis iškei- rių arklius rado namie, ark- 
čia, bet jis už tai ima po 30—- nūs atiminėjo ir paskyrė 2 
50 auksinų. Kai kurie va- valandas laiko, kad sumokė- 
žiuoja net Į Panevėžį arba į tų mokesčius už 3 metus. At- 
Kauną vien tik tam, kad iš- ėmė iš Kreivėnų gyventojų 
keistų pinigus. Ar gi jau 9 arklius ir 2 karves. Iš tų 
taip maža Lietuvoje smul- gyventojų, kurie paspėjo 
kių pinigų? Z-tės Leonas, paslėpti, paėmė pabaudą.

Atimtus gyvulius nusivedė į 
Punską. Žmonės turėdami 
sėti laukus buvo priversti iš
pildyti šitų okupantų reika
lavimą, sumokėti mokesčius. 
Norėdami išgąsdinti gyven- 
tojus, lenkai, visą laiką šau
dė ir tik visai sutemus bau
džiamoji ekspedicija išva
žiavo iš Kreivėnų kaimo. Be 
to, kaip paprastai tokias ek
spedicijas daro, apvogta 
Juozas Keršulis ir Gavėnas. 
Rugsėjo 2 d. panaši baudžia
moji ekspedicija atvyko į 
Ramonu kaimą ir kaip Krei
vėnu kaime, puolėsi prie 
arklių, reikalaudami taip 
pat sumokėti mokesčius. 
Žmonės skubiai išpildė šį 
reikalavimą, tečiaus lenkai 
ir čia nepamiršo savo papra
sto žygio prieš Vaičiuliškių 
kaimą, kur mušėsi patys ir 
skaldė galvas moterims.

Ramonių kaime Orinčie- 
nės našlės namuose išmušė 
langus, sudaužė baldus ir ją 
pačią smarkiai sumušė. To

1

Iš po lenkų valdžios.
Švenčionių apylinkė lenkų 

pavergta. Kareivių legionin- 
kų visur devynios galybės. 
Pašamenėj stovi batalionas. 
Rudiškiuos ir Juodiškiuos 
Patarėjos. Ūkininkams sun
kiausias ir biauriausias gy
venimas: kareiviai viską 
ima, daržoves rauna, pievas 
išganė, kitas nušienavo. Po
nų pievų neliečia. Dvarinin
kas Vaitkevičius iš Michala- 
vo pardavė lenkų kareiviam 
ganyt visas sodžiaus pievas. 
Mėgino skųstis, bet nieką 
negelbėjo, liko tik iškolioti 
litvomanais. Visi dejuoja, 
kas bus, jei greit atmainų 
nebus: neliks nieko, bus ba
das.

Vasarą kareiviai gyveno 
kluonuose (klojimuose). Iš
draskė visus užtvarus, su
pjaustė lentas, taisydami 
sau visokius patogumus. 
Malkų sau valgiui virti labai 
retai atsiveža, degina tvoras 
ir ūkininkų trioboms suvež- paties kaimo gyventoji se
tus medžius. Dažniausiai at- nelj Poleminską 70 metų 
sitinka vogimų. Dienomis amžiaus lazda sumušė, iš ko 
kareiviai daro kratas, buk smarkiai turėjo susirgti. Be 
iieškodami kariniu daiktų, to, taip pat apmušė moterį 
apsižiūri, o per naktis išne- ir vaiką tuose namuose. Gy 
ša. kas jiems tinka. ventojai netikri savo turtu

Nesenai paskelbė mobili- ir asmens neliečiamybe.

FAB padaro sudėvėtus skalbinius kaip
naujus, ir skalbia greitai, negadinda
mas drapanų.
Tai yra naujas Colgate muilo padaras, 
išdirbtas garsiais Colgate cnemistais 
Colgate bildu.
Kaip skalbsite senantį kartą delikatnus 
drabužius ar mezginius, vartokit FAB. 
Jis palengvina sunkų darbą.
Reikia tik valandėlės laiko Įdėti šaukš
tą ar du to r ABO i karštą vandeni ir iš
maišyti kad pasidarytų tirštos muili
nos, kuriose visos plvtmoš ant drapanų 
tuojaus pasileidžia ir ploniausios jūsų 
drapanos pasilieka šviežios ir švario 
Parsiduoda visose grosernėse.

Ruffles
Odą. Niežti?

naudokite
Ar Jųr-ą Plaukai Sfeaka?
NAUDOKITE RuffleS
Jv Norite Apsaugotr Juos

NAUDOKITE
Užlaiiymui savo plaukią gražiais ir tankiais

NAUDOKITE
Užlaikymui galvos odos sveikai ir švariai

NAUDOKITE

Kasdien kartojasi puolimai 
i į neutralę zoną: už Curzono 
j linijos daromi areštai areš
tuojami net vaikai 11 metų 
amžiaus.

Grąžinami varpai.
šiomis dienomis Į Kauną 

atvežė iš Rusijos septynis 
vagonus varpų, kurie buvo 
karo metu išvežti iš bažny
čių.

PURICKIS, NARUŠEVI
ČIUS IR ZAUNIS IŠVA

ŽIAVO RYGON.
Washingtonas. — Eltos 

pranešimu, 23 d. spalių Lie
tuvos užsienių reikalų mini- 
steris Purickis. Lietuvos at
stovas Latvijoje Zaunius, ir 
Lietuvos atstovas Londone 
T. Naruševičius, išvažiavo 
Rygon.

L. I. B.

LIETUVOS GELžKELIŲ
MĖNESINĖS PAJAMOS.
Washingtonas. — Eltos 

pranešimu i ugpiučio mėne
sio Lietuvos gelžkelių paja
mų buvo 7,400,000 auksinų. 
Rugsėjo mėnesio šios rūšies 
pajamos pasiekė 7,600,000 
auksinų.

L. I. B.

Gydytojas 
ir Chirurgas

Gydo užsenėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAS ST.
CHICAGO, ILL.

TEL. BULEVARD 2160.

1922-KALENDORIAI-1922
Lietuviški Spalvuoti Kalendoriai 

Didžioji ir Mažoji Lietuva (sąjunga) 
Lietuvos Lentų pjovėjai prie r.emuno 
Lietuvos Artojas ir laisvė su vėliava 
Lietuvos mergelės maudos: Šešupėj 
Vytautas sumuša kryžiokus tiesiais? 
Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą 
Lietuvos kariuomenė ir karvedys 

Kainos: Lt— 25c; 10b — $15; 200—$27; 
500—$62 50; 1000-5120.

Turiu daugybę Amerikos išdirbtu ir 
Importuotu? Kainos $9—$18. už 1O0.

‘Biznieriai, užsisakykite dabar, nes 
vėliau sunkų bus greit padirbti.

Taipgi butu gera dovana pasiųsti 
j Lietuvą tėvams bei giminėms. 

Reikalaukite šiądien!
S. L. ZAPENAS

Spaustuvė ir Kalendorių Dirbtuve 
164 Lavvrence St. Lawrence, Mass.

(Pd52)

į PLUNKSNOS
K a tik išėjo 
"tiesiog iš 

INiipigivimo

musų nauja 
dirbtuvės” 

„ Knyga ant
nauju ir švarių patali
niu. Paduskos ir plunks- 

—a 9os parduodamos sva
rais bile kokioj daugumoj. Jei
gu norit gaut už pigią kainą 
geriausių plunksnų, pasiųsk 
mums atvirutę užklausdamas 
musų kainų ir reikalaudamas 
knygos ir sampaių — viską 
gausit dykai. Rašykit šiandien 

—tuojaus. (51)
American Feathcr & Pilio» Co.

F — 1« Nashviile. Tenn.

Klausk pardavėjo apie

$5,000.00
Perfection Oil Heater 

Kontestą

Vėsius Rytus Padaro Smagiais
Kodėl nesirengt Perfection ap- 

buna

SOCONY
KERCSENE

Per- 
vėsu-

šildytam kambary? Jame 
šilta ir malonu.
Kur tik jums yra reikaias 
fection Oil Heater išvaro

šaltų rytu iš kambarių ir pa
daro juos šiltais ir ramiais. As
tuonias valandas bile kurioj daly 
stubos gali šildyt su vienu galio
nu Socony Kerosino.
Perfection Oil Heater yra geras 
daiktas. Klausk savo pardavėjo. 
Pasekmėm vartok Soconj Kerosiną.

PERFECTION
Oil Heaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

IŠRADĖJAU
Prisiųskite man savo braiži- 

nius išradimo išegzaminavimui. V 
Reikalaukite išradimų knygų-A 
tės "Patarimai Išradėjams,” J

Y ad-«S»

i T

"Patarimai
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vokalui.

M ARTIN LAB1NER 
Reg. Patent Atty.

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

DRAUGAS REIKALE ’

NEVARTOK
JOKIŲ TONIKŲ.

Išbandyk ARABIAN POMPEIN 
CREAM. kuris panaikina pleis
kanas ir puikiai veikia dėl au
ginimo plaukų. Padirbtas gar
sių skuros specialistų. Pri- 
siųsk tik 25c. dėl supakavimo 
ir persiuntimo išlaidų. Doleri 
užmokėsite. kai aplaikvsite 

Creama. Adresas: (4S)
C. B. G. DANDRUFF

REMEDY
1166 Mil'jvaukee Avė..

Depi. 107 Chicago, III. c

DyliiiiJ
Kiekvienam prisiusime 4 fotogra

fijas gražiausių merginų, taipgi ka
talogą geriausiai padarytų laikro
džių, fonografų ir kitokių daiktų. 
Rašyk tuojaus įdėdamas kelias štam
pas dėl persiuntimo. ;P<’49,i

PRACTICAL SALES 
COMPANY 

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

EXTRA! NUPIGINIMAS!

Didelė Auka — Naujas Modelis — 
Pagerintas — Geresnis Negu Kada 
Nors — Garsus Akuratnas Laikrodis 
—Žinomas Visoj šaly Savo Gerumu 
ir Laikymu Laiko.

J9«

I

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

gelžkelio žmonėm*, kuriems reikia 
, tikras laikas žinoti. Gvarantuota* ant 
■20 metų. Ypatingas pasiūlymas. Mes 
j išsiunčiame šį laikrodėlį ant kiekvieno 
I adreso už $9.45 C O. D. ir persiunti- 
1 mo kaštus, su teise jums viską per- 
I žiūrėt. Jei busi neužganėdintas, ne
mokėk nė cento. Puikus auksuotas 
lenciūgėlis ir kabutis dykai su kiek
vienu laikrodėliu. (?)

EXCELSIOR VVATCH CO.
906 Hobbs Bldg.. CHICAGO, ILL.

.Jeigu jus norit gaut perus daik
tus ir puriai, nelaukit nei minutos, 
tet užsisakykit tuojaus, šiandien, nes 
tokio nupigininio jus niekuomet dau
giau nesulauksit. Labai geras ir stip
rus gelžkelio laikrodėlis, su setu ak
menėlių, gražiuose nikelio viršeliuose, 
laika rodo teisingai ir laikys jums 
per daugelį metų. Imituotas budni- 
kas, kuriame yra bankas pinigams ir 
22 kalibro revolveris. Visi šitie 3 pui
kus daiktai parsiduoda tiktai kartu ir 
mes juos parduodame labai pigiai, tik 
už $3.95. Užtikrinam, kad busit užga
nėdinti arba pinigus sugrąžinsime. 
Prisiųskit tik 20 centų stampomis, o 
likusius užmokėsite, kai aplaikysib- 
daiktus jūsų namuose. Adresuokite: 

(Pd 44) 
PRACTICAL SALES COMPANY

1219 North Irving Avė.. Dept. 20S 
Chicago, III.

Didžioji Europine Karė!
JUS GALIT MATYT JĄ SAVO NAMUOSE TIK UŽ $1.50.

Su musų patentuotu sterenskopu jus galit? matyt visą Europinę 
Kūrę, kuri tęsėsi per keletą paskutinių metų Frakcijoj, Austrijoj, 
Italijoj, Rusijoj, Serbijoj ir jūsų tėvynei. Jus pamatysit kovą laivy
no ii’ submarinų ant. jūrių, muši orlaiviu :r zepelinų ore, sunaikintus 
laukus, kaimus ir miestus. Taipgi galėsit matyt ir kitas gražias 
dalis pasaulio. Viską matysit taip natūraliai, kad jums atrodys, 
joge; buvote ant karės ir viską savo •akimis matėt, šitie puikus pa
veikslai yra nutraukti Europoj ir niekur . ’ negalėsit gauti, kaip tik 
pas mus. Tai bus jums gera at’'.::'-'.’S did::::;. :os pasaulinės karės. 
Tie paveikslai užinteresuos ir jūsų draugus, kuomet jie aplan
kys j(JS V NAMUS. Apsisaugokite nuo netikusio panąšauą Ęfr- 
dirbimo. Šis yra patentuotas stt-reoskopas, kuris yra padarytas 
g akiai ir stipriai, su alumino apykraščiais, mošaštj apmuštas. Sy
kiu su juo siunčiame 150 Europos karės paveikslų tik už $4.50. Tai 
vra interesingas dalykas dėl vis’'. Nelauk, bet užsisakyk tuojau, nes 
š:s specialis pasiūlymas tęsis tik trumpą laiką. Paskui jo kaina 
bus daug didesnė.
NESIUSK PINIGU IŠKALNO. Tik iškirpk šį apskelbimą ir kartu 
su juo prisiųsk mums tik 50c. persiuntimo lėšoms, o $4.50 užmokėsi, 
kada aplaikysi daiktus savo namuose. Rašyk tuojaus.

VARIETY SALES CO.
1016 MIIAVAUKEE AVĖ.. Dept. 1080, CHICAGO, ILL.

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

ant 160 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo sti ienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

!
! 
!
!
!If F * - C

'*1

Pasekme po 20 dietų 
arba grąžiname junt 
pinigus.

ar

PABARA TIRŠTA, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
' STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisikSE 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vAistus svaigina n- 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligu,^ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai iry 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veiLme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir O 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. _ , į

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip. Ii 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara Laukui J 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir- 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. ’ 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyiu< ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu _ 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimt® 
skonį ir vartuoti galcma be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem® 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nnąra-Tone yra vienas ($1.00) doleri® 
už boukute. Kožna bonkute talpina devyniss dešimtys (90) piiiulu, arba vieno mene®! 
gydymo. Galėte pirkti seses bonkūtes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžysime jusu pinigus. Negalit* 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visoaa 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratory, L. 21, 1018 So. H'abash avė., Chicago. III.
Gerbiamieji: įdedu čionais $..............ir meldžiu prisiųsti man.....................  bonkut

Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Valstija.

z

f I
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Vietinės Žinios
ANT RANDUS du forni-

i
Gegužis parvažiavo.

Pereito nedėldienio rytą 
sugrįžo iš Lietuvos "Kelei
vio” leidėjas J. G. Gegužis. 
Lenkai atimtų jam pinigų'

Mass-Mitingas!
Nedelioj. Lapkričio-No v. 6, 1921 vaitei. Gesas ir maudynės. 

J. Wadel ' (44) 
361—lt h st., So. Boston.Lietuvių Svetainėje

Kampas E ir Silver st., 
SO. BOSTON. MASS.

Pradžia 2 vai. po pietų.

Pasaulio atstovai jau suvažia- 
__  -• . v.- vo į Washingtona aptarti būda 

nusiginklavimo, ir kad paliovus pavede advokatams. Lietu- rengimos prie naujos pSgariš. 
vos gyvenime ant kaimo jo-kos karės 
kių permainų nesimatą, tik 
miestuose jaučiama jau ki-

J____
• I

tokia atmosfera.

Sudegė 3 arkliai.

Nors tikslas ir užmanymas 
vra geras, bet lietuviams geru 
pasekmių tikėtis iš to susiva
žiavimo negalima todėl, kad ma- 

į zos ir pavergtos tautos nėra pri
Sį panedėli ant Ruggles imtos prie tarimo užtai, kad pa- 

gatvės, Roxburyje, užside- - - 1 - • - •
gė arkly dės. L gnyje žuvo 3 sirubežiuoti 
arkliai. Nuostoliai apskai
tomi į $1.500.

Krautuvėj peršovė merginą 
ir save.

, starosios karės grobikai nori ap- 
(---------------- i save tarptautinėje
konferencijoje, kaip gerinus ap
saugoti karės grobius nuo pa 
vergtųjų tautelių, ir nuo darbi 
ninku klesos, kuri kyla prie su 
sipratimo ir jau vietomis band'

Knight o krautuvėj Mal- priespaudą retežius sutriuškin
/V z-1 Z — _1 _ — . - __(lene šį panedėli invyko kru

vina tragedija. Tūlas Dun- 
ham peršovė savininko duk
terį, 22 metų amžiaus mer
giną. ir paskui paleido du 
šuviu sau į galvą. Abudu 
mirtinai sužeisti. Beto da 
mergina parpuolė ant gazi- 
nio pečiuko ir skaudžiai 
apdegė Krautuvėj tuo tar
pu apart juodviejų nieko ne
buvo. Manoma, kad priežas
tis tos tragedijos buvo kerš
tas dėl meilės.

3 mėnesiai kalėjimo už 
"meilės lašus."

Vienas lietuvis iš Nevvton 
Upper Falls ši panedėli ga
vo 3 mėnesius kalėjimo, už
tai. kad norėjo nugirdyt 
jaunas mergaites. Antosė 
Virbickaitė. 9 metų amžiaus 
mergaitė: B. Čiriutė. 14 me
tų, ir da kelios kitos paliudi
jo, kad jisai Įsišaukdavo jas 
Į savo kambarį ir duodavo 
po 10 centų, kad jos išsiger
tų degtinės. Yra Įstatymas 
prieš "meilės lašus,” kuris 
draudžia duoti žmogui slap
ta ko nors Į vidurį, kas galė
tų pakenkti jo kunui ar 
sveikatai. Nors degtinė bu
vo duodama šitoms mergai
tėms ne slapta, bet kadangi
jos nėra da pilnametės ir ne- kia Raprašyti, 
gali savo protu numanyti Lietuvą de jure 
jos blėdingumo. 
nusprendė, jog- 
tokių mergaičių 
čiais gėrimais 
prasižengimas, ir nuteisė 64 
metų amžiaus lietuvi 3 mė
nesiams kalėjimo.

Nuteistasis angliškai va
dinasi Charles Kinehen.

ii. ir dabartinę valdančią klės; 
prašalinti ant visados.

Todėl mes. lietuviai darbinir 
kai. vieni iš tu mažųjų tautelių 
eikime prie vienybės ir parody 
kime pasaulio valdonams, joj. 
mes esame jau liuosi ir tos liuo 
sybės nuo mus tegul nebando at 
imti, bet tegul pripažįsta mum 
žmoniškas tiesas tarpe pasauli 
tautų šeimynos.

Mes, lietuviai, budėkime pri< 
tautiško, darbininkiško susipra 
timo! Sukeikime musų tautiš 
kus jausmus ir dabar suvieny 
kime musų spėkas prieš mus vi 
sus priešus!

Lenkai visokiomis intrigomi. 
tautų susivažiavime bandys Vii 
niu ir visą Lietuvą pasisavint, i. 
nėra abejonės, kad Francija. Če 
cho-Slovakija ir Anglija pritar 
lenkams, jeigu neparodysimi 
musų suvienyto fronto prieš jų 
jų pasikėsinimus.

Todėl, kas tiktai yra lietuvy.- 
ir jaučia savyje lietuviški 
kraujo, eikime Į Mass-Mitingą ii 
aptarkime, ką turime daryti sv 
musų priešais lenkais, kurie no 
ri musų liuosy’oę atimti ir i 
naujo mus atiduoti dvarponi: 
vergi jon!

Taipgi suvienytomis pajiego 
mis turime išnešt protestą prie 
lenkų žiaurumus Vilniuje, ir rei 

kad pripažint’ 
ir Suv. Valsti

tai teisėjas 
vaišinimas 
svaigi na n- 

vistiek yra

Valstijos khvgvedis pra
neša, kad prašalinti proku
rorą Tuftsa iš vietos valsti
jai lėšavo S9.288.42.

Liet. Labdarystės Dr-jos 
metinis susirinkimas Įvyks 
2 d. Lapkričio, seredos va
kare. Bus rinkimai naujos 
valdvbos sekantiems me-į•J

tams. Visi nariai malonėkit 
atsilankyti. Komitetas.

žibikas.

Piliečiu susirinkimas.
Lietuvos Piliečių Sąjun

gos 1-mo skyriaus susirinki
mas bus ketverge. 3 dieną 
lapkričio, 8 vai. vakare. Lie
tuviu svetainėje. E ir Silver 
gatvių kertėj, So. Bostone.

Visi piliečiai ir pilietės tu
ri būtinai atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes yra labai 
daug reikalų aptarimui.

Prot. rast. K. žibikas.

JOS.
Kviečia Į ši Mass-Mitingą vis 

žemiaus pasirašiusieji:
Antanas Ivaškevičius, 
Mikas Vienis,
V. J. šliakys,
V. P. Jankauskas,
Juozas Šokas, 
Mikas Petrauskas,
F. J. Bagočius.
K. J. Pauiauskas.
J. Sungaila,
K.
K. Pratapas,
J. P. Tuinila.
A. L. Kapochy. D. M. D.. 
M. V. Casper. D. M. D.,
J. A. Palaima,
J.S. Landžius-Seymour. ML 
Susana M. Puišiutė. L.L.B. 
Dr. Paul Jackmauh, 
Francis J. Kalinauskas, 
Kun. K. Urbanavičius, 
YVilliam F. J. Hotvard

(Kavaliauskas),
J. L. Pašakamis, O. D., 
Pranas Gudas,
K. Sidabras.

ŠTOKAS ( AMBRIDGE
GERIAUSIOJ BIZNIO DALY; 

gerai įrengtas, vaisių ir provizi- 
ių krautuvė; geri, vėliausio iŠ-: 
dirbimo rakandai; labai geras! 
pirkinys, S500 iki S650 įmokėti j 
ir vesk biznį. Randa pigi. Kaina 
$3.200. Telefonas: University 
5941-J.

VAZONAI ANT PARDA
VIMO.

Penkios didelės ir gražios! 
olijandros parsiduoda pigia 
kaina, nes savininkė negali 
jų prižiūrėti Kreipkitės pas1 
G. HilI, 100 G st., So. Boston.

SIUSK1TE PINIGUS I LIETUVĄi

KELEIVIS

Boston National Bank <
4

$7.50 s 1000 auksinų
4

4

• ’

<

V
ciuoti ruimai, po 82 ir S) są- C T/TTT^n a a fnoT/A/\
vaitei. Gesas ir maudynės. J! PINIGŲ KURSAS ATPIGO

PEKARNk PARSIDUODA
Biznis išdirbtas per 10 me

tų, lietuvių lenkų ir rusų ap- 
gyventoj vietoj, 30 mylių iš 
Bostono, i vieną savaitę iš
parduoda apie 5,000 duonų, 
padaroma milžiniškas pel
nas. Su pekarne parsiduoda 
2 arkliai, 2 vežimai, vienas 
trekas Buick. Savininkai iš
važiuoja Lietuvon. Parduo
da už pusę kainos. (44)

Kreipkitės:
A. Namaksy ir LakaČausky 
332 Broad'.vay, So. Boston.

PARSIDUODA l’l LliUiMls.
5 stalai, visi nauji, biznis labai ge- 

as, per lų metų išdirbtas tarp lietu- 
ių ir kitataučių. Pardavimo priežas- 
is -- savininkas turi greitai važiuoti 
jetuvon. Vieta ir biznis: (45)

877 Cambridge si.,
E. Cambridge. Mass.

BARBĖK) S jieško darbo lietuvių 
olonijose. suprantantis visą darbą 
.sakančiai. Kam reikalingas, rašy- 
:t šiuo adresu: (45)

I.. DAVALGA,
Ii 7 Pieasant st Norwood, Mass.

i
T %
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Tel. S. B. 2488. |

flr.J.C. LardžiusStyiiūir
LIETUVYS X

Gydytojas ir Chirurgas. į.
506 Broadwav & G st.

SO. BOSTON, MASS. S

NARYS FEDERALES
REZERVO SYSTEMOS

KURIS VISUOMET RANDASI PO VALDŽIOS 
PRIEŽIŪRA. STIPRUS KAIP UOLA.

Pasinaudokite žemu kursu ir sušelpkite gimi
nes. Pinigus pristatome i artimiausį Lietuvoje 
Paštą.

DAINOS
Išėjo naujos muzikos apie 60 
įvairių daina, taipgi planui 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.; 
kaina knygos kietais, rūbo, ap
darais — 5 dol. Pasiųsk drau
gams Lietuvon. Adresas:

M. PETRAUSKAS
769 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

J. So. Boston 506-W į
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS!
LIETI'VYS DENTISTAS. '

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną, j 

i Nuo 2 iki 9 vak. (
NEDĖLIOJUS: | 
iki 1 v. po pietų, j

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

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

>

357 BROADNVAY SO. BOSTON, MASS

►

fBOSTON NATIONAL BANK
HANOVER IR BLACKSTONE STREETS

BOSTON, MASS.

I

BALTIC STATĖS FINANCE CO.

■ .<

PETRAS VALUKONIS

KE1KAI( ?)

Tik vienas lietuvis.
Auksorius ir Laikrodininkas

TAUPYMO SKYRIUS
šitas bankas randasi po F. K. B. ir tvirtas kaip Gibraltaro uola. 

Randasi šis Bankas tokioj miesto dalyje, kur jus papratę vaikščiot. 
Kalba jūsų kalba. Moka metams 5 nuoš. Mes kviečiame jus ateit ir 
pasižiūrėt.

SIUNČIA IR MAINO PINIGUS.
Markių kursas pigus, užsakymai išpildomi greitai ir teisingai. 

Šitas bankas turi tiesioginius ryšius su Lietuva per Dlbektion der 
Diskonto Geselschaft Kaune ir per Litauische Bank fur Handel und 
Ind>>strie, taip pat Kav ne.

yra gerinusios ir da
Taigi pirkite iš

ANGLYS BRANGSTA! |
eiių streikas užeis, tai I į 
ž pinigus nebus galima i V

I
I

Kurie norite, kad greitai gautų, kreipkitės ypa
tiškai, ar per laiškus Į

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

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

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šitkorčių agentai 

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

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj IVashingtone. išėm imui pasportų.
Galit širsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERC
Bankieriai

85 Leverett St., Boston, Mass.

Jeigu gelžkelių 
anglių nei už 
gauti.

Musu anglįs 
bar pigiausios.

LITHLANIAN AGENCY 
A. Ivaškevičius

361 BROADWAY, SO. BOSTON
Tei. So. Boston 605 or 1337.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

9 
ir

i

I 
i

Per 12 metų So. Bostone par- ž 
Itmdu ir taisau visokios rūšies $ 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir Ji 

šiaip visokius auksinius ir auk- 
suotus daiktus. Darbą ir užsa- y 
kymus priimu per paštą ir iš- Ž| 
pildau teisingai ir’greitai. (?) S;

P. VALUKONIS >
SO. BOSTON, MASS. | 

375 BROADWAY y

Padaro Namus
Maloniais Namais

Seredomis iki 12 diena.
Ofisas "Keleivio” name 

251 Broad'vav. tarpe C ir D 
SO. BOSTON. MASS.

Kosulys ir persišaldymas,j 
I
Į

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų, jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa
vėsingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą's Cold and Grip Tablets 
(Severo Plyškeiies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 30c.—Greitą 
pageibą nuo kosulį duoda

t
J
Į 
i 
i
i

j gevera’s
1
į
i

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

i
' W.' F. SttTEItA CO. ’ X 

‘ CEDAR RAPIDS, IOVVA

Š

i
i

1 
t

I
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Tel. Haymarket 4154
Gvvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST.. BOSTON 
Room 215 ir 216.

į

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE GROSERIUOSE

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civvliškas 
kriminališkas.
66—67 Journal BuildTng

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

ir

4
4

s Tel.: Richmond 2957-M. J

Dr. David W. Rosen |
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS 

LIGAS.SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo
Nuo
321

IR

10 ryte.
3 dieną.
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.,

BOSTON. MASS.
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RUSAS DAKTARAS

N. GLEBOW
ĖJO MOKSLUS EUROPOS 

UNIVERSITETUOSE
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

IR KRAUJO LIGŲ.
790 MAIN STREET 

(Kampas IVindsor st.) 
CAMBRIDGE, MASS.

Priėmimo valandos: nuo 1
2 po pietų ir nuo 5 iki 7 vak. 

Nedėldieniais ir šventadieniais 
tik nuo 1 iki 2 po pietų.

Kitas ofisas:
428 CENTRE STREET 

JAMAICA PLA1N, MASS.
Priėmimo valandos: nuo

10 vai. ryte.
Telefonai: 

Jamaica 3150
Cambridge 8175-J

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

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

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

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie- ej 
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo L 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti. JJ
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką .............................................  $1.50. {J
Lietuviška Trejanka. pakelis ............................................................. 50c. jŠ
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų....................................................$1.25. x
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ......................................................... 50c. K
Perfumai ................................................................... $5., $4., $3., $2., $l-čį
Muilai ......................................................................  50c., 25c., 15c.. 10c. ųj
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus.
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” (į. 

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BR0ADWAY, Kampas E St., SO. BOSTON, MASS.

1

5

J. L. PAŠAKARNIS O. D.

IIDr. L. J. Podder:
Iš Petrogrado. į

GYDO SLAPTAS VYRŲ IB ; 
MOTERŲ LIGAS.

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

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

69 CHAMBER ST, BOSTON. ! 
Telephone: Haymarket 3390 Į

LIETUVYS GRABORIUS

I

r
I
i

377 BROADWAY,

ČEVERYKAI!
1

GARDžIALSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

9

I
Didžiausia Lietuviu čeverykų Krautuvė So. Bostone. Buvusi Progress 

Shoe Mfg Co., dabar perėjo į privati.-kas rankas.
Dabar mes užiaikom didžiausią eile, čeverykų nuo geriausių iki pigiausių, 

kokių tik galima rasti pirmos klesos krautuvėse.
Čevervkai išdirbti Lietuvių dirbtuvėse, kaip tai Progress Shoe Mfg. Co., 

Montello ir Over Globė Shoe Co.. Briflgewatery, ir kitų pagarsėjusių išdir- 
*l>yscių. Atsilankiusieji galės pasiskirti kas kam patinka, už prieinamą 
kaina. Tokios kainos jau senai nebuvo girdėtis, todėl kviečiame visus at
silankyti.

J. PETRAUSKAS IR W. BANULISI

SOUTH BOSTON, NASS.
-t —— -------- —--------------------

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADAVAY 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Vienintelis lietuvis Optometri. 

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

Ofisas ir gyvenimas 
377a RROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.

JIS padarytas iš įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina | 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą. |
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO- i į 

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE. - į
Vartokite TORAH, o persitikrinsite kiek jis priduos | 

Jums sveikatos ir ramumo. i

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST., CAMBRIDGE, MASS.

»
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