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Amerikos pinigų 
sistema Lietuvoj
DOLERIS UŽIMSIĄS 

AUKSINO VIETĄ.
LIETUVĖ UŽMUŠĖ DU

banditu.
Klaipėda, 22 lapkričio — 

Viena lietuvė kaimietė neto
li Klaipėdos miesto nudėjo 
du razbaininku, kurie pa
staruoju laiku buvo pradėję 
žudyti ir plėšti ant atskirų

Lietuvai reikalinga nauja 
valiuta, nes vokiečių markės 

jau netenka vertės.
Kaunas, 22 lapkričio.—

Lietuvos valdžia pradėjo__ v „ __ r___________ _
galvoti apie Įvedimą Ameri- ūkių. Tik Į vieną dieną jie 
kos pinigu sistemos, tai yra užmušė 5 žmones’.
vietoj vartojamo dabar auk- Užmušę vienoj šeimynoj 
sino, priimti Amerikos dole- 4 žmones, razbaininkai atė- 
rj.

Mat, iki šiol Lietuva savo 
pinigų neturėjo, bet vartojo 
vokiečių markes, kurias 
žmonės praminė "auksi
nais.” šitie auksinai buvo 
gvarantųoti Vokietijos auk
su, ir Lietuvos valdžiai ne
reikėjo rūpintis nei apie jų 
spausdinimą, nei apie jų at- 
mokėjimą. Lietuvos valdžia 
galėjo tik džiaugtis iš to, 
nes.kuomet Lenkijos ir Lat
vijos pinigai visai nupuolė, 
tai- Lietuvos auksinas vis 
buvo vertas apie 2 centu.

Bet pradėjus dabar vokie
čių markei kristi, padėtis 
persimainė. Dėl markės kur
so nupuolimo, Lietuvos iždo 
vertė šiandien sumažėjo ant 
kokių šešių kartų, ir da 
daugiau sumažės, jei markė 
kris toliaus. Todėl valdžia 
nusigando ir pradėjo dairy
tis kitokios valiutos. Ji at
rado, kad doleris Lietuvai 
dabar yra tinkamiausis pi
nigas, nes daug dolerių su
plaukia Į Lietuvą iš Ameri
kos. Tuo reikalu Lietuvos 
valdžia jau vedanti su Ame
rikos sindikatu derybas.

jo i minėtos moters namus 
persirėdę i ubagą ir ubagę. 
Ubagė buvo apsimetusi la
bai sergančia ir ubagas pra
dėjo prašyti šeimininko, 
kad šis nuvažiuotų su juo 
daktaro. Ubagė tuo tarpu 
buvo paguldyta Į lovą.

Pavažiavus kiek nuo na
mų. ubagas ūkininką užmu
šė. Tuo pačiu laiku ubagė, 
kuri buvo apsimetus ligone, 
Iššoko iš lovos ir puolė ant 
šeimininkės. Bet šeiminin
kė griebė kirvį ir perskėlė 
ubagei galvą. Paskui ji užsi
glaudė už durų ir tokiu pat 
budu nudėjo ubagą, kuomet 
ras sugrįžo vienas. Paskui 
pasirodė, kad ubagai buvo 
tie patįs razbaininkai. kurie 
buvo jau daug žmonių nu
žudę. Abudu jie buvę lietu
viai.

STEIGIAMOJO SEIMO 
REZOLIUCIJA DĖL 

KLAIPĖDOS.
"Eltos pranešimu, lapkri

čio 11 d. Lietuvos Steigia
masis Seimas vienbalsiai 
priėmė dėl Klaipėdos krašto 
rezoliuciją, kuri sutrumpin
ta skamba taip:

1. Kadangi Klaipėdos kra
što ekonominiai ir tautiniai 
interesai bei siekimai labai 
Lietuvai bendri, ir Klaipėda 
neišvengiamai turės su Lie
tuva sudaryti vieną valsty
bę;

2. Kadangi tas kraštas 
vystėsi kitomis ekonominė
mis ir kultūrinėmis juris
dikcijos sąlygomis, ir Sei
mas tuos skirtumus Įverti
na ; ir

3. Kadangi sudarant vie
ną valstybę, krašto ypatin
gi reikalai bus pilnumoje 
apsaugoti, suteikiant jam 
autonomines teises,

Tad Steigiamasis Seimas 
paveda vyriausybei daryti 
visus žingsnius Įvykinimui 
Klaipėdos krašto prisidėji
mo prie Lietuvos respubli
kos. L. I. B.

ŽELIGOVSKIS ATSISTA
TYDINĘS.

Elta praneša, kad neofici- 
alinėmis žiniomis, generolas 
Želigovskis ir Vilniaus sri
ties valdomosios komisijos 
pirmininkas Mokšeckis at
sistatydinę ir išvažiavę Var
šuvon. Civilės valdžios prie
šakyje atsistojęs Aleksand
ras Meištavičius, turintis 
dvarų Kaunijoj apie Pane
vėžį; karinės gi valdžios 
priešakyje esąs paskirtas 
generolas Konaževskis.

L. I. B.

ŽELIGOVSKIO PASI
TRAUKIMAS NIEKO 

NEREIŠKIA.
Eltos pranešimu, žinios iš 

lenkų šaltinių sako, buk fak
tas, kad Želigovskis jau ap
leidęs ar apleisiąs Vilnių 
nieko nereiškiąs, nes lenkų 
kariumenė Vilniuje didina
ma ir sistema pasilieka ta 
pati, tik lenkai mano be Že
ligovskio vardo geriau pa
siekti savo tikslu.

L. I. B.

PAKALTUOS VALSTY
BIŲ SUTARTIS SU 

RUSIJA.
Eltos pranešimu, nesenai 

pasibaigusioje Rygoje Lie
tuvos, Latvijos, Estonijos, 
Suomijos ir Sovietų Rusijos 
ekonominėje konferenrijoje

VILNIEČIU KOMITETAS 
KAUNE.

Eltos pranešimu, lapkri
čio 10 d. Kaune Įvyko vilnie
čių susirinkimas, katras 
Įkūrė komitetą Vilniaus 
kiašto lietuviams remti, , 
Žemaitis paskirtas komiteto matytas koncesijas, 
pirmininku. L. I. B.

Nuskriausta mergina va
dinasi Loretta Rodden ir 
paeina iš New Haveno.

LIETUVOS BIUDŽETAS.1
Lietuvos ministerių kabi

netas įteikė Steigiamamjam 
Seimui svarstyti šiems me
tams biudžetą. Sulyg biu
džeto, pajamų bus šeši šim
tai septyniasdešimts tris 
milionai auksinų, gi išlaidų 
numatoma yra aštuoni šim
tai aštuoniasdešimts šeši 
milionai auksinų. Deficitas 
du šimtai trylika milionų 
auksinų bus padengtas vi
daus paskola.

Daugiau kaip pusė visų 
išlaidų sumos tenka krašto 
apsaugos ministerijai

Skandalas katalikų 

bažnyčioj.

MILIONTERIUI PRIE
ŠLIUBO ATNEŠTA 

KŪDIKIS.
Darbininkė mergina sako, j 

kad jaunavedis esąs jos 
vaiko tėvas.

Waterburv katalikų baž
nyčioj pereitą sąvaitę buvo 
nepaprastas skandalas. Die-[ 
vobaimingas milionierius 
Farrington ėmė su milionie- 
riaus Hudsono duktere šliu
bą. Bažnyčion buvo susirin
kę apie 2,000 svečių, ii’ visi 
garbingos kilmės ponai ir 
ponios, visi su specialiais pa
kvietimais. Susirinko tie dy
kaduoniai netik iš visos 
Connecticut valstijos, bet iš 
visos Naujosios Anglijos; 
kiti pribuvo net iš Pittsbur- 
go ir Washingtono. Bažny
čioj užžibinta visi žiburiai, 
išstatyta visi papuošalai, ir j 
penki riebus kunigai tarna-' 
vo šitose iškilmėse. Buvo sa- 

, komi pamokslai apie kiltus 
katalikų bažnyčios idealus, 
apie pavyzdingą ir dorą jau
navedžio gyvenimą, o socia
listai ir bedieviai buvo smer
kiami kaipo "laisvosios mei
lės” šalininkai ir šitų prakil
nių idealų neprieteliai.

Kada visos Įžanginės cere
monijos buvo jau atliktos, 
kada užgriovė vargonai ir 
užgaudė varpai, kad apskel
bus Waterburio gyvento- 
iams, jog dvi prakilniausios 
to miesto sielos jau susijun
gia moterystės sakramen- 
tan ir kada nutukęs Dievo 
tarnas pakėlė savo ranką, 
kad davus jaunai porai pa
laiminimą, staiga pakilo iš 
lomkų jauna išblyškusi mer
gina su kūdikiu glėbyje ir 
sušuko:

"Sustokit!”
Ir rodydama pirštu i jau

nąjį pridūrė: "Šitas žmogus 
yra šito kūdikio tėvas, jam 
negalit duot šliubo I”

Bažnyčioj kilo baisus ter
mas. Jaunoji susiėmus ran
kas užsisuko, o jaunasis pra
dėjo drebėti ir pabalęs kaip 
drobė bemaž ko nesmuko 
ant žemės. Augštos ir gar
bingos kilmės teidės tik su
stenėjo, suvaitojo ir kelios 
jų apalpo. Tuo tarpu betur
tė mergina su mažu savo 
kūdikėliu ir sena savo moti- 

nuvęs vun-it-vių ouuni<axi- na prisiplakė prie altoriaus 
Ino komendantas Boldt pa-j ir pradėjo šaukti visu balsu, 
'bėgo iš kalėjimo. Jis buvo [kaip tas "dievobaimingas” 
i nuteistas už paskandinimą • jr "doras” milionierius ją 
. Kanados laivo. kuris plaukė [apgavo, kaip jis žadėjo ją 
I su sužeistais kareiviais po i vesti ir duoti jai užlaikymą, 
■ Raudonojo Kryžiaus vėlia- Į 0 kada ji tapo motina, pame- 
va, ir už šaudymą Į valtis, l tė ją ir išvažiavo ant karės, 
kuriose to laivo žmonės gel- 0 dabar sugrįžęs veda kitą 

j bejosi.

i
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ŽELIGOVSKIO IŠVAŽIA
VIMAS NEPAKEITĖ 

VILNIAUS SITUACIJOS.
Eltos pranešimu, Želi

govskio išvažiavimas Var
šuvon nepakeitė situacijos 
Vilniuje. Tas Želigovskio 
išvažiavimas tai tik pasau
lio apgavimas.

L. I. B.

NARUŠEVIČIUS IŠVA
ŽIAVO LONDONAN.
Eltos pranešimu, 13 lap

kričio Tarnas Norus-Naru- 
ševičius išvažiavo Londo
nan, kur jis eis Lietuvos at
stovo pareigas. L. L B.

VILNIAUS SEIMO RIN
KIMAI.

Eltos pranešimu, gruo
džio 2 d. Vilniaus krašte bu
sią rinkimai Vilniaus Sei
man. Iš tos priežasties len
kai grąsina teroru kiekvie
nam žmogui, kuris tiems 
rinkimams nėra prielankus.

L. I. B.

ŽYDAI NEDALYVAUS 
ŽELIGOVSKIO SEIMO 

RINKIMUOSE.
Eltos pranešimu, Vilniaus 

žydų bendruomenės pirmi
ninkas, D-ras Vygodskis, 
pareiškė, kad didžioji dau
guma žydų organizacijų ne
dalyvaus busimosiuose Že
ligovskio seimo rinkimuose 
Vilniuje, kuriuos Želigovs
kis mano Įvykint š. m. gruo
džio 2 dieną. L. I. B.

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 
SUOMIJOJ.

Suomijoj Įkurta Lietuvos 
atstovybė ir jos atstovu pa
skirtas Ignas Jurkunas-Šei- 
nius, L. I. B.

PABĖGO Iš KALĖJIMO.
Buvęs vokiečių submari-

— 5 —

; merginą.
Didesni skandalą sunku 

[ butų ir Įsivaizdinti. Tai buvo 
it’esiog perkūno trenksmas Į 

Žinios iš Rusijos sako, šitas iškilmingas ceremoni- 
buvo padaryta prekybos, fi-ikad nabašninko L. Tolsto- jas.

’’ ”... ’ * ~ ” j Tečiaus katalikų kunigai
Rygoje Įsteigta Į pradėjo jau griūti. Nors so- tuojaus užsistojo už milio- 

j valdžia skaito jo na* nierių ir vargšę merginą lie- 
laikinas ekonomijos biuras.1 mus rusų tautos muzėjum, pė išmesti iš bažnyčios, ap- 
Be kito ko. konferensija nu* tečiaus pinigų jų palaiky- skelbdami ją "bedieve” ir 
tarė pagreitinti turtų grą- mui neduoda. Todėl Tolsto- "melage.” 
žinimą iš Rusijos ii’ grei- jaus šeimyna ketina Įsteigti J ’ 
čiau Įvykinti sutartyse nu- tam tikslui 8100,000 fondą riui 

ir rinkti visam pasaulyje
L. I. B. aukas.

TOLSTOJAUS NAMAI 
GRIŪVA.

nansų ir jūrių klausimais'jaus namai Jasnoj Polianoj 
sutartis. F _ _ ’ *
konferavusių valstybių ir vietų

IŠPLĖŠĖ AUKSINTŲ 
DAIKTŲ KRAUTUVĘ.
St. Paul mieste, Minneso- 

[ toj, pereitą sąvaitę ta}x> iš- 
1 plėštas auksinių daiktų ma
gazinas (krautuvė). Pavog
ta $1GO,OOO vertės daiktų.

KARĖS STOVIS COLO- 
RADOJ.

Rockefelerio geležies ir 
anglių kompanija Coloradoj 
numušė trečią dali algos sa
vo darbininkams iš 10 kasy
klų. Maineriai tada apskel
bė streiką, o Colorados gu
bernatorius apskelbė tuo
jaus karės stovi, kad ponui 
Rockefeleriui lengviau butų 
tą streiką sulaužyt. Darbi
ninkai neketino kelti jokio 
triukšmo, tik užprotestavo 
prieš numažinimą algų, vie
nok gubernatorius sako, 
kad karės stovis pasitiksiąs 
patol, pakol maineriai nesu- 
grįžšią prie darbo atgal.

MESINOJ POTVYNIS
Mesinoj, Sicilijoj, pereitą 

nedėdienį išsiliejo debesis, 
užliejamas visą Mesinas 
apielinkę. Visas susisieki
mas tapo pertrauktas ir ke
li šimtai žmonių pasiliko be 
pastogės, o keliolika potvi- 
nvje žuvo.

DUONOS PASAULIS TU 
TĖS UŽTEKTINAI.

Nežiūrint kad Rusijos 
(kviečių laukai šįmet buvo 
ineisėti, duonos pasaulis tu- 
j l ės užtektinai, nes Ameri- 
Į koje derlius buvo gana ge
ras. Vienų tik kornų (kuku
rūzų) Suvienytose Valstijo
se šįmet užaugo 3,152,000,- 

(000 bušelių. Kadangi Ame
rikoj paprastai užauga tris 
ketvirtadaliai visų pasaulio 
kornų. tai reikia tikėtis, kad 

| išviso šįmet bus nemažiau 
i kaip 4,000,000,000 bušelių 
j kornų pasaulyje. Tai yra la- 
jbai didelis derlius. Tas reiš
kia labai daug mėsos, o ypač 
kiaulėnos, nes didelė kornų 
dalis Suvienytose Valstijose 
sužeriama kiaulėms. Taigi 
reikia tikėtis, kad maistas 
Šiais metais bus labai pigus. 
Taip pranašauja New Yor
ko Firt National Banko iš
leista pramonės apžvalga.

58 PELNAGROBIAI PRI
SIPAŽĮSTA KALTAIS.
Vyriausiam New Yorko 

teisme 58 statybos pelna- 
grobiai prisipažino greitą 
savaitę esą kaltais, darę 
suokalbių ir kėlę kainas kad 
pasiplėšus dideliu turtų.

FRANCUZAI PASKYRĖ 
RUSAMS 6,000,000 FRAN

KŲ.
Paryžiaus žiniomis, fran- 

cuzų parliamentas užgyręs 
6,000,000 frankų badaujan
tiems rusams sušelpti. Pini
gai busią pavesti Raudona
jam Kryžiui,, kuris užsiima 
badaujančių rusų šelpimu. 
Žinia tečiaus nepasako, ar 

išmetę merginą [tie pinigai skiriami sovietų 
laukan, jie davė milionie-j Rusijos darbininkams, ar 

Šliubą ir palaimino ji, buvusiems Vrangelio oficie- 
visomis savo "šventenybė-, riams. kurie dabar Turkijoj 
mis.” ' badauja.

Francuzai atmeta
Amerikos pasiulyma.

Airijoj prasidėjo
RIAUŠĖS.

Airijoj vėl prasidėjo riau
šės, tik šiuo žygiu jau tarp 

I pačių airių. Mat, Airija da
bar yra pasidalijus Į du prie
šingu abazu. Pietai, kur gy
vena katalikai, nori nuo 
Anglijos atsiskirti ir reika
lauja nepriklausomybės. Tuo 
tarpu taip vadinamas Ulste- 
ris, šiaurinė Airijos dalis, 
kur gyvena protestonai, no
ri pasilikti prie Anglijos. Jie 
bijosi nepriklausomos Airi
jos, nes jie tenai butų mažu
moj ir katalikų dvasiškija 
tuojau pradėtų juos smaug
ti. Todėl ulsteriečiai turi 
jau sušaukę savo parliamen- 
tą, turi daug apginkluotų 
žmonių, ir sako, kad jei An
glijos valdžia pripažins Ai
rijai neprigulmyt/ę, tai jie 
tuojaus atsiskirs ir apsis
kelbs Anglijos dalimi.

Šit akis ulsteriečių nusi
statymas yra labai didelė 
kliūtis katalikų reikalavi
mams, todėl Airijos katali
kai šiandien taip Įniršę ant 
protestonų, kad kur tik su
siduria, tenai kįla muštynių. 
Pereitą nedėldieni Belfaste 
kilo tokios riaušės, kad vie
nas žmogus buvo užmuštas, 
o keturis reikėjo vežti ligon- 
butin.

ANGLIJA SKERDŽIA IN
DIJOS GYVENTOJUS.
šiomis dienomis Indijon 

atvažiavo Anglijos kuni
gaikštis. Iš tos priežasties 
anglų valdžia tenai pradėjo 
engti didelių iškilmių, kad 
šrodytų, jog Indijos gyven
tojai Anglijos princą sveiki
na. Bet Indijos gyventoja, 
visuomet prieš Anglijos des- 
ootizmą kovojo ir dabar 
pradėjo po visą šąli kelti de
monstracijų- prieš ji. Val
džia pradėjo tas demonstra
cijas slopinti ginklu ir po vi 
<a Indiją pasiliejo kraujas. 
Žinios sako, kad ties Pandi- 
<adu buvo užmušta 700 re- 

•voliucionierių. Iš valdžios 
pusės 4 kareiviai buVo už
mušti ir 34 sužeisti.

Kalkutoj darbininkai ap
skelbė streiką ir sustojo 
tramvajai. Streikieriai Įtai
sė demonstraciją. Policija 
užpuolė ant demonstrantų 
ir Įvyko susirėmimas, per 
kuri buvo sužeista 19 polic- 
manų ir keliolika darbinin
kų. Žmonės reikalauja, kac 
iš Indijos pasitrauktų Ang
lijos valdžia.

RUSIJA PRAŠYSIANTI 
PASKOLOS Iš DAR

BININKU-
Londono žiniomis, sovie

tų valdžia ketinanti neužil
go atsišaukti i pasaulio dar
bininkus prašydama $100, 
000,000 paskolos. Tuo tiksli 
ji išleisianti po 5 šilingus bo- 
nų, kurie busią gravantuo- 
jami "pirmutinės darbinin
kų klesos respublikos pa
saulyje.”

FRANCU A NEGALINTI 
NUSIGINKLUOTI.

Miiitaristai mato sau dideli 
pavojų Vokietijoj.

Prancūzų miiitaristai Wa- 
įshingtono konferencijoj pa
sakė, jog jie "nori” taikos, 

į bet nusiginkluoti nesutinka. 
| Jų premjeras Briand pareiš
kė, kad Europa esanti da 
| nepribrendus prie nusigink
lavimo. Ypač Francija ne
galinti padėti ginklo, kuo
met jos pašonėje yra Vokie
tija. Nors paviršium žiū
rint išrodo, kad Vokietija 
nuginkluota, tečiaus prie 
dabartinio susitvarkymo ji 
galinti Į trumpą laiką pasta
tyti nuo šešių iki septynių 
milionų kareivių. Ve, sako 
ko Briand. Silezijoj tik pasi
rodė reikalas, ir bematant 
40,000 ginkluotų vokiečių 
tartum iš po žemės išdygo ir 
tuojaus puolė ant lenkų.

Dabar esančios dvi Vokie
tijos. Vienai karės jau užte
kę, kita gi niekuo nepersi
mainiusi nuo 1914 metų. Ši
tos Vokietijos tikslas esąs 
sumušti Francuziją. Nors 
kaizerio Vokietijoj nesą, bet 
kaizerizmas esąs gyvas Lu- 
dendorfų asmenyse. Kaip 
tad galima esą norėti, kad 
Prancūzija užsimerktų prieš 
tokį pavojingą priešą? Kaip 
salima norėti, kad ji nusi
ginkluotų ?

Vokietijoj stebėtinai išvy
styta pramonė ir mokslas. 
Su šitokia industrija, su ši
okia apšvieta, ji gali labai 

greitai pridaryti ginklų ir 
oastatyti tokią karės maši
neriją. kad vėl visas pasau
ks turėtu stoti, kad ją apga- 
’ėjus. Visa to akyvaizdoje, 
Prancūzija negalinti nusi
ginkluoti.

Tai šitaip atsiliepė fran- 
•uzų miiitaristai Į Amerikos 
pasiūlymą sumažinti ginkla- 
,imasi. Japonų miiitaristai 
aip pat raukosi ir matyt, 
tad jiems tas pasiūlymas 
aipgi nepatinka.

d;

KITA VOKIEČIU DIRB
TUVĖ IŠLĖKĖ Į PA

DANGES.
Dotzheimo miestelyje, 

Prūsuose, pereitą savaitę iš- 
ėkė i padanges vokiečių 
rhemikalų dirbtuvė. Eksp
lozijoj 12 darbininkų už- 
nušta ir 40 sužeista, o ma- 
erialiai nuostoliai apskaito- 
na Į 25,000,000 markių. Tas 
ipskritis dabar yra užimtas 
’rancuzų.

Kelios savaitės atgal ne* 
oli tos vietos, Oppau mies

te, buvo taip pat ekspliozi- 
os sunaikinta garsioji vo

kiečių analino dirbtuvė, kur 
karės metu vokiečiai dirbo 
nuodingus gazus savo ar
mijai. Šitoj ekspliozijoj 
1,000 žmonių buvo užmušta 
r apie 4,000 sužeista. Mano- 
na, kad tas dirbtuves dabar 
sprogdina priešingų valsty
bių šnipai. Ar nebus tai tik 
■’rancuzų darbas?



KELEIVIS

APŽVALGA Iii

AR IR JIE "BOLŠE
VIKAI?”

štai naujas klerikalams 
klausimas:

Iki šiol, būdavo, jei pasa
kai, kad krikščionių demo
kratų valdomoj Lietuvoj Į 
nėra laisvės, tai klerikalai 
tuojaus atšauja: "Lietuvoje; 
tik vieniems bolševikams 
nėra laisvės."

Bet štai ateina žinių, kad 
Lietuvos valdžia 
nomis uždariusi 
Balsą.”

Tą laikraštį

šiomis die-
"Lietuvos

leido buvęs 
laikinosios Lietuvos vyriau
sybės prezidentas A. Smeto
na, Martynas Yčas, kunigas 
Tumas ir kiti vadinami "pa
žangiečiai.”

Vadinasi, ir jiems laisvės 
Lietuvoje nėra

Taigi klerikalai dabar tu
rėtų paaiškinti, ar ir jie 
„bolševikai?”

gali pasigirti, 
dalyke jie pra- 
kitas sroves — 
kitaip protau-

KLERIKALAI GAUNA 
DIPLOMU.

Klerikalai 
kad vienam 
lenkia visas 
tai šmeižime
jančių žmonių.

Tame amate jie jau taip 
išsilavino, kad pradėjo gau
ti ir "diplomų " Ir tai ne A- 
merikoje, bet Lietuvoje. 
Nelabai senai mes rašėm, 
kad kun. B. Vaišnora tenai 
buvo nuteistas kalėjiman 
už apšmeižimą buvusio Lie
tuvos premjero Šleževi
čiaus. Vadinasi, teismas da
vė jam "diplomą." pripažino 
jį tikru šmeižiku.

Dabar vėl "Lietuvos Ūki
ninkas" praneša, kad Ma- 
riampolės taikos teisėjas 
pasmerkė kitą klerikalų va
dą, V. Bičiūną, už biaurų 
apšmeižimą Mariampolės 
realinės gimnazijos moki
nių. Bičiūnas irgi ne menka 
žuvis. Jis buvo vyriausio 
klerikalų organo „laisvės” 
redaktorius ir Steigiamojo 
Seimo narys.

"Lietuvos Ūkininkas" ra
šo:

"Mariampolės aps. Taikos 
tesėjas už Mariampolės reali
nės gimnazijos mokiniu šmei
žimą nutarė Vit. Bičiūną pri
pažint kaltu, nubausti 2 mėne
siais kalėjimo ir atšaukti 
šmeižtą laikraščiuose 'Lietu
voj’, 'Laisvėje' ir 'Socialdemo
krate’. Buvo paduotas apeliaci
jos skundas Suvalkų Apygar- . nes 

patįs 
rių kabinete 
didžiuma.

Taip tvirtina Chicagos 
davatkų gazieta.

Tuo tarpu Lietuvos pra- 
baščių leiborganas „Laisvė” 
'prisipažįsta, kad už Lietu
vos valdžios darbus atsako
mybę neša krikščionys de
mokratai su liaudininkais, 
nes jie yra susidėję Į bloką, 
jie kontroliuoja Steigiamąjį

šo „Tėvynės" koresponden
tas, kuris, kaip ir musų ben
dradarbis, kaltina dėl to 
lermo ne tiek komunistus, 
kiek p. Mastauską. Lietuvos 
Atstovybės patarėją. Rašy
damas apie tuos susirinki
mus, kurių Philadelphijoj 
buvo surengta bent keli tą 
pačią dieną Lietuvos bo
rams pardavinėti, tas ko
respondentas 36-tani "Tėvy
nės" numeryje rašo:

"Nors aš neabejoju, kad ko
munistai vis viena butų mėgi
nę šituos susirinkimus ardyti, 
tečiau negalima nenupeikti ir 
Lietuvos atstovybės juriskon
sulto. p. Mastausko. karčiami- 
nės manieros, kuris netik da
vė geros progos komunistam 
užpulti susirinkimą, bet tuomi 
pažemino ir visą Lietuvos ats
tovybės štabą. Tik pagalvokite 
gerbiamieji apie sekantį p. Ma
stausko pareiškimą:

”’Ar žinote kas yra bolšeii- 
kas? Jei jus nežinote, tai aš 
jums pasakysiu: bolševiku yra 
tas. kuris ’saliune* mazgoja 
’spitunus’ ir nenori ’bartende- 
riu’ pastoti.'

"Šitoks nekulturiškas ir tai 
be jokio reikalo užsipuolimas 
ant bolševikų negalėje neiš
šaukti kuosmarkiausio pasi
priešinimo iš komunistų pusės. 
Net didelė dalis ir bešališkos 
publikos labai pasipiktino šito
kiu p. Mastausko karčiarninie. 
pasielgimu. Ir tenka pasakyti, 
kad reikėjo labai kulturingu
žmonių, kurie tapo šitaip įžeis- ; 
ii oficialiu Lietuvos atstovi’-i 
bes žmogaus, kad jie butų su- į 
gebėję kitaip reaguoti į p. ■ 
.Mastausko žema užsiuuulima.- ; 
negu kad pasielgė musų komu-į 
nistai. Ir jei komunistai nebu- į 
tu praeityje pasižymėję susi-i 
rinkimu ardvmu. jei jie nebu- 
tu dėję pastangų suardyti ir 
šitam susirinkimui po to, kai 
p. Mastauską nuo pagrindų 
nuvijo, tai aš sakyčiau, kad ši
tas jų reagavimas i p. Mastau
sko užpuolimą yra vietoje ir 
labai teisingas, nes kaip žmo
nės moka, taip savo teises gi
na."

i mokratai, šaukė liaudininkai.
"Vienu ir kitu drauge buvo 

43 žnfonės. Jei prie to pridėsi
me dešimtį mažumu atstovų, 

i kurie veržte veržėsi kairėjėn. 
tai turėsime opoziciją 53 prieš 
59 krikš.-demokr. Teturint 6 
atstovu daugumą, krikš.-demo- 
kratams nebuvo galima vie
niems imties valdžios, ypač 
taip sunkiu, valstybės kūrimo 
metu, ir jie nesiėmė. Sunkus 
kabineto krizis tęsėsi visą mė
nesį. Buvo valandų, kuomet ro
dėsi. kad St. Seimas tokioj sąs
tatui tiesiog negalės dirbti.

"Vienok ir šios padėties bu
vo rasta išeitis. Krikš.-demo- 
kratuose ir liaudininkuose at
sirado riek patriotizmo ir poli
tinio takto, kad tuodvi partiji 
rado bendrą modus vivendi ir. 
sudariusi bloką ėmėsi tverti; 
kabinetą, koalicijos pamatais.

”Social-demokratai, kuriems: 
paprastai labiau rupi partijos.; 
negu tėvynės reikalai, kabinę-1 
tan eiti atsisakė, užimdami pa
rankią opoziciją.

"Taigi išvada išeina tokia:! 
l’ž valdžios darbus pirmoje ei-i 
Įėję atsako krikščionys-denio- ■ 
kratai ir liaudininkai, kurie.! 
susitarę, sudarė kabinetą.”

Taip rašo vyriausis Lietu
vos klerikalų organas. Na J 
o „Draugas" plepa, kad Lie j 
tuvos kabinetą sudarą "soj 
cialistai.” Taigi pasirodo,' 
Kad Lietuvos dalykuose Chi- 

• cagos davatkų organas yra 
i "negramotna gazieta.” 
[ 
I

j

I

KAS ATSAKO Už LIETU
VOS VALDŽIOS DAR 

BUS.
Amerikos klerikalų orga

nas „Draugas” išrado, kad 
socialistai be reikalo kaltiną 
krikščionius demokratus 
dėl Lietuvos valdžios darbų, 

tą valdžią kontroliuoja 
"socialistai.” Ministe- 

„socialistų” esą
dos Teismui, kuris, peržiūrėjęs 
bylą s. m. rūgs. 6 d. nutarė nu
bausti V. Bičiūną 2 savaitėm 
arešto ir 10.0r>0 auks. pinigi
nės pabaudos. Neįmokėjus pi
niginės pabaudos, išlaikyti Bi
čiūną arešte 4 mėnesius.’’

Tai antra „diplomą!”
Didžiausis keikikas, kokį 

amerikiečiams teko pirmu 
kartu pažinti, buvo kunigas 
Makauskas, daugiau žino- ,__________ _____ ____
mas kaipo "metodoliogijos Seimą ir ministerių kabinę, 
daktaras.” Tą neprausta
burnį nepralotų joks čigo-i 
r.as. Iš jo paskui ir komunis
tai išmoko koliotis. Nors 
diplomos už šmeižimus jis 
da nėra gavęs, bet ji galima 
drąsiai skaityti visų paleis- 
taburnių profesorium.

Atvažiavęs dabar Ameri
kon Lietuvos kunigų gizelis' 
Bagdonas, tai Makausko 
mokinys. Jis koliojasi per 
klerikalų "Draugą" ir per 
savo „prakalbas" tokiais' 
žodžiais, kokių doras šėri
kas ir prie galvijų nevartos. |

Bagdonui irgi reikėtų 
„diplomą" duoti.

KALTINA MASTAUSKĄ.
„Keleivyje” buvo jau ra

šyta, kaip Philadelphijoj 
per p. Mastausko prakalbas 
kilo triukšmas ir mitingas 
buvo policijos išvaikytas. 
Dabar apie šitą skandalą ra-

i

i

tą. Socialdemokratų val
džioje nėra nei vieno, sako 
kauniškė „Laisvė.”

Šitą „Laisvės” straipsnį 
paduoda So. Bostono "Dar
bininkas” 17 lapkričio nu- 
mervie. Ten rašoma ve kas:*/ u

"St. Seimas pirmomis savo 
gyvavimo dienomis darė įspū
džio. lyg kad tai posėdžiautų 
buvusį Rusų Dūma, ne Lietu
vos Seimas. Vadinamasis kai
rysis sparnas šaukte šaukė 
prieš ano laiko valdžios darbus. 
Tiesą pasakius, šaukti neBuvo 
nė mažiausio reikalo: (1) lai
kinoji valdžia, ypač paskutinis 
jos kabinetas buvo padaręs la
bai daug, nes pakėlė finansus, 
aptvarkė šalies vidų tiek, kad 
St. Seimas galėjo susirinkti; 
(2) St. Seimo susirinkimo die
ną kabinetas tuoj pasidavė di- 
misijon todėl visos jo darbu 
kritikos buvo betikslės. Vienok 
saukė prieš valdžią socialde-

(

500 narių, ir tie patįs kas 
dien vis nyksta. Negana to, 
paleista vėjais organizaci
jos spaustuvė, žlugo "Ko
va,” žlugo "Apžvalga," išny
ko puikus knygynas, dingo 
Namo bundas su apie $20,-;siją tikra tiesa. Bet tiesa ne- 
uOO ir Apsigynimo Fondas lengva patirti. ...... - L_
<u apie $10,000. Pas Kapsu- Įmunistai rašo apie Rusiją, 
ha tai vadinasi "augimas.

J . P. R

V’

Blaivybės viršininkas sa
ko. kad norint Suv. Valstijo
se palaikyti blaivybę, reikė
tų ant kiekvienų 5 žmonių 
pastatyti po vieną blaivybės 
agentą.

Bet vėl klausimas: kas 
tuomet pridabos blaivybės 
agentus, kad jie negertų?

Darbininką

!

PATĮS SAVE SUMUŠA.
"Darbininke" rašytojas, 

tūlas Barzdaitis, kritikuoja 
„Sandaros” bendradarbį Su-; 
deikį, kuris priešingas stei- 

universiy 
Barzdaitis;

Kaip dabar išrodo Rusija?

Davatkų organas 
meluoja.

19"Dar-kas" iš lapkričio 
d. teisinasi, buk jis per neži
nojimą paskelbęs kad 13 d. 
lapkričio vakare busiąs A- 
merikonų mitingas, kuria- 

_; Bostono jezu- 
Apie tai esą 
"Boston A-

me kalbėsiąs 
itas Corrigan. 
buvę paskelbta 
merican.”

Bet tame 
pasitesinime

Jei aliantai tikrai norėtų’man jai neteko pakliūti ir 
1 Rusijai padėti, jie galėtų todėl apie kalinių gyvenimą . 
.susitarti ir su tarybų vai- ji nieko nerašo. Ji rašo dau- 
clzia, sako Krapotkiniutė.1 giausia tik apie tai, kasiai 
Bet bėda esanti tame, kad teko patirti. Taigi pasiklau- 
jie viena ranka duoda skar
dinę pieno, o antra ranka 
beria pinigus ir ginklus ne' 
suskaitomiems Denikinams, 
Kolčakams, Lenkams, Sa- 
vinkovams ir kitiems slap
tiems suokalbininkams. Jei 
sąjungininkai paskolintų 
Rusijai nors pusę tų pinigų, 
kuriuos jie per trejis metus 
išleido ginkluotai interven
cijai, Rusija butų išgelbėta.

Tai šitokios nuomonės 
apie Tarybų Rusiją yra Sa
ša Krapotkin.

Schvvartzo nuomonė.
Dabar pasiklausykit, ką 

apie Rusiją sako Schivartz 
i ištark: Svare).

Schivartz buvo Amerikos 
socialistas. Tūlas laikas at
gal jisai nuvažiavo su savo 
žmona Rusijon pastudijuoti 
tenai darbininkų gyvenimą. 
Jisai netikėjo toms žinioms, 
kokias skelbė apie Rusiją 
kapitalistų spauda. Jis no
rėjo pamatyt Rusiją savo 
akimis. Jis norėjo tikrų fak
tų savo raštams ir paskai
toms. Jisai indomavo Rusija 
čia ir dėlto, kad jis pats buvo 
Rusijoj gimęs ir tenai moks
lus ėjęs. Jis yra išgyvenęs 
tenai iki 35 metų amžiaus, 
lis gerai pažįsta Rusijos 
liaudį ir jos kalbą. Taigi pa
siklausykite, ką jis turi apie 
komunistų šeimininkavimą 
pasakyti.

Savo knygoje ”The Voice 
of Russia" (Rusijos Balsas), 
kurią jis dabar išleido, 
Schwartz sako, kad Rusijoj 
dabar daug aršesnis despo
tizmas, negu buvusi Wilso- 
no tironija Amerikoje, kuo
met žmogui nevalia buvo 
atidaryti burną ir laisvai iš
reikšti savo nuomonę, jei jis 
nesutikdavo su paika val
džia.

Schwartz pats buvo Rusi
joj areštuotas ir kartu su 
savo žmona įmestas kalėji
mam Gyvenimas kalėjime 
buvęs toks baisus, kad jo 
žmonos sveikata likos sunai
kinta ir Amerikon ji jau ne- 

: begalėm sugrįžti. Išvažia- OUClCMCrNllllU pJL w • • •• •
.. Jai reikia lokomoti-i ™s ls R^ijos ji tuoj nure ir 

medžią-; v«vras palaidojo ją Estoni-
' joj-

Patyręs šitokių skaudžių 
smūgių, Schvartz, žinoma 
negalėjo gerai apie Rusiją 
atsiliepti, ir išvažiavo iš ta- 

i rybų respublikos pasiryžęs 
' apskelbti pasauliui visas ko
munistų nedorybes.

šiurkščiausių dalykų jis 
■ iripasakoja apie politinių 
kalinių gyvenimą komunis- 
:ų kalėjimuose. Kalėjimai 
:są daugiau prikimšti, negu 
iuvo prie caro valdžios, ir 
sąlygos juose dabar daug 
iršesnės, negu pirma revo- 

j iiucijos, nes valgis nepana
šus į valgį ir to paties labai 
maža, todėl kaliniai badmi- 
’iauja. Prie to da prisideda 
lidžiausis nešvarumas ir 
žiaurus sargų apsiėjimas. 
Doros dalykai begalo esą 
lalaidųs, ir kalėjimo sargai, 
atlikę savo valandas, beveik 
riša laiką būna sulindę į mo- 
erų skyrių.

Tai šitaip Rusija dabar iš
rodo sulyg Schwartzo. Visa 
.ai gali būt tiesa, bet nepilna 
:iesa. Schwartzas mums pa
sakoja tiktai tą, ką jis matė 
kalėjime. Todėl jo piešiamas 
Rusijos vaizdas yra vienpu
siškas, nes nevisa Rusija ka- 
ėjime gyvena.

Ką matė Sovielijoj 
Mrs. Vorse.

Mrs. Mary Heaton Vorse 
buvo nusiųsta UniversaI 
Service žinių agentūros Į 
Samaros guberniją ištirti ir j

Ką sako Saša Krapotkin.
i Mes norim žinoti apie Ru-

. Kuomet ko- 
. niunistai rašo apie Rusiją, 
; jie piešia ją tik iš gerosios 
i pusės. Kuomet rašo jų prie- 
! šai, jie kalba daugiausia tik 
i apie blogumus. Todėl žinios 
visuomet prieštarauja viena

i kitai. H. G. Meils, ’
imčiausių rašytojų 

. gadynėj, nupiešė 
1 respublikos vaizdą
tamsiomis spalvomis: prole
tariato neapykanta prieš in
teligentus ir mokytus žmo
nes tolyn eina vis didyn, ir 
žmonių skurdas kas dien da
bosi vis baisesnis. Bet Wells 
moj buvo diskredituotas, 
nes Rusijoj jis buvo išviso 
tik apie porą savaičių ir ne
tino rusų kalbos.

Tečiaus yra žmonių, ku
riais, rodos, galima pasitikę- ‘ 
.i. Viena iš tų gali būt Saša ■ 
Krapotkin, garsaus Rusijos 
revoliucionieriaus Krapot- 
kino duktė. Ji prielankiai 
atsiliepia apie Leniną, nors 
'akosi nesanti komunistė ir 
ių partijai nepritarianti. Ji 
Kalba daugiausia tik apie ; 
ekonominę žmonių padėtį.: 
Ji sako štai ką:

„Nors tai gali išrodyt! 
keista ir žiauru, bet dalykas 
rra toks, kad Rusijos klau
simą negalima rišti vaduo- 
ianties žmoniškumu. Dabar 
jau pervėlu. Keliolika mi* 
nonų žmonių jau turės žūti. 
Maskvoj, man rodos, jie kai
na apie 15,000,000. Aš ma
nau, kad tai truputi per
daug. Bet vistiek daug mi- 
lionų žus, apie tai jau nėra 
jokios abejonės.

„Kad šiais metais Rusijoj 
į bus badas, tai aišku buvo iš 

>at pavasario. 'Kodėl tad 
Rusija neątsišaukė anks
čiau?’ gali kas paklausti. 
Bet aš. kaip Rusijos pilietėj 
galiu atsakyti: ’O ko Rusija.: 
ta naujoji Rusija, kuri yra i 
krvžiavojama ant partijų 
Čanatizmo kryžiaus ir dras
koma iš lauko, ko ji galėjo 
įuo ’civilizuotų’ pasauliu 
valstybių tikėtis? Labdary-Į 
sės? Bet labdarybė negali; 
mus išgelbėt.’

„Rusijai visų pirma yra 
eikalingos susisiekimo prie

monės.
ų ir riedamosios 

gos (vagonų). Da daugiau 
ai reikia atskirų dalių sa
viems inžinams sutaisvt.

„Antra, jai reikia tokių 
prekių, už kurias galima 
gauti mainais javų nuo kai
miečių iš tų vietų, kur jų at- 
ieka.

„Trečia, Rusijai reikia 
grudų sėkloms.

„Ir visi šitie reikalavimai 
vra tokie dideli, kad jokia 
abdarybė negali jų padeng- 
;i. Juos galima butų paten
kinti tiktai gailis didelę pa
skolą užsienyje. Ir ta pasko- 
a turėtų būt duota kuo 
greičiausia.

„Laikas žmogaus nelau
kia—Petrogrado uostas už
šąla anksti rudenį. Kiti Ru- 
djos uostai žiemos laiku 
aipgi neįneinami.
„Per trejis . metus Euro- 

)os žioplumo ir vyliaus ban- 
ros griovė ant greitųjų pa
statytą Tarybų Rusijos 
tvirtovę, kurią laikinai ūž
ime komunistų partija. Bet 
.iors šita tvirtovė silpnai pa
statyta, nors tuo tarpu ji 

, netikusiai vedama, jos pa- 
I natai yra stiprus. Jei ji iki 
Į šiol išlaikė, tai tik dėlto, kad
ii remiasi revoliucine Rusi
jos liaudies dvasia ir jos ne
sulaužomu pasitikėjimu sa
vo ateitimi.

„Rusijos liaudis prašalino 
Romanovų dinastiją: praša
lins ji ir komunistų partiją.”

Dabar svarbiausis klausi
mas, sako autorė, tai gelbėti 
Rusijos žmones nuo bado.

vienas 
musų 

tarybų 
labai

syliit, ką ji turi pasakyt.
"Traukiniai i Samarą atei

na labai retai,” ji pradeda. 
"Vagonai užimti maisto ga
benimu kitose šalies dalise. 
Ant stoties ir kituose punk- 

; tuose čia yra 18,000 susirin- 
i Rusių pavargėlių. Valdžia 
■duoda jiems po ketvirtdali 
I svaro duonos ant dienos.

„Ant vagzalo pučia dvo
kiantis vėjas nuo šiltų kūnų 
ir rinkos išmatų, kur nela
bai senai siautė cholera. Ap
link vagzalą matyt krūvos 
žmonių.

"Viena moteris apsivilkus 
avies kailio skrandute, su
kišta i andaroką, kuris vos 
pridengia sudžiuvusias jos 
šlaunis.

„Jos vyras guli veidu i že
mę. Jis da jaunas žmogus, 
bet jau neturi spėkų. Vai
kai, susisukę nuo alkio, gu
li ant krūvos sumestų sku
durų. Maža mergaitė atsis
toja ir stovi svyruodama.- 
Jos pilvukas visai prapuo
lęs, o iš keliu ir alkūnių iš
sikišę kailiukai.

"Toliaus už stoties, ant 
purvinos rinkos, kur žmo
nės pardavinėja musėmis 
aplipusius maistagaiius, yra 
pabėgėlių stovykla. Ji išro
do, kaip Lozoriaus vaikų 
abazas.

„Išėję toliaus mes pasiti
kome būreli išblyškusių 
žmonių, kurie žingsniavo vi
durių gatvės. Vienas vyriš
kis nešė ant pečių nedidelį 
grabeli. Tai buvo laidotuvės. 
Tai tėvas nešė savo kūdiki, 
mirusį nuo bado. Tokių pro
cesijų čia matyt labai daug. 
Kiek toliaus, būrelis kaimie
čių stovi apstoję mažą mer
gaitę, kuri guli ant pakloto 
maišo. Ji dar gyva, bet jau 
nekalba. Jos kūnelis aplipęs 
musėmis, o akutės dega kar
ščiu.

„Nėra tos dienos, kad Sa
maros mieste nebūtų aplei
sta arba tėvų Į prieglaudas 
atiduota nuo 100 iki 200 ma
žų vaikų. Tūkstančiai tokių 
nelaimingų vaikų kas diena 
yra pametama ant kelių ir 
geležinkelių stotįse. Jais rū
pinasi sovietų valdžia.

„Kiekvienas žmonių būre
lis žiuri į mus prašančiomis 
akimis ir tartum klauste 
klausia: ’ Ar negalėtumėt
pagelbėt?’

."Mums, amerikiečiams, 
net sarmata darosi, kad 
akyvaizdoje tokio baisaus 
skurdo mes esam sotus ii’ 
stiprus.

„Šitiems žmonėms būtinai 
reikia po 4 svarus miltų. Ki
taip apie 1-5,000,000 žmonių 
turės mirti badu. Tai nepa
lyginamai didesnė nelaimė, 
nėgu didžiausio vulkano ka
tastrofa. Amerika turi duot 
pagalbą.”

Suėmus visus tris šituos 
aprašymus krūvon, rodos, 
galima įsivaizdinti dalykų 
stovį Rusijoj gana aiškiai.

p a e i a m e 
„Darko” re

daktorėms nachališkai me
luoja, buk Ivaškevičius po 
Gegužio „šlykščios", kalbos 
priminė, kad tas per toli nu
ėjęs ir atsiprašinėjo.

Ištikrujų gi buvo šitaip:
Ivaškevičių perstatė pub

likai, kaip „Dar-kas” savo 
žinia suklaidino jo skaity
tojus ir iš publikos buvo at- 
-iliepimų: „reikia nubaust!" 
Prie durų sėdintis "Kur. 
Bosi.” darbininkas ir sulen
kėjęs Arl-kas, kuris priguli 
prie lietuvių šv. Dr-stės 
Brightone (dabar jis gyve
na Hyde Parke), jiedu suri
ko: „Pakart!”

Reiškia, ne lietuvių visuo- 
„Dar-ko” redaktoriui

į

gimui katalikiško 
teto Lietuvoje.
sako:

"Jeigu Sudeikis 
ves kiek mokslo, 
kad mokslas, lygiai 

yra bešališkas, 
nušviečia dalyką taip, kad mo
kinys matytu daiktą kokiu jis'

! menė 
grasino, bet jo paties lenko- 
manai frentai, vienas prigu
li prie tos pačios šv. Juozuko 
Dr-jos, o kitas dirba tokiam 
pat kunigų laikraštyje.

Bereikalingai "Dar-ko 
redaktorėms šmeižia Gegu
žio vardą savo davatkų lape. /■'I__ *•_____ __ _ ” • Į 
nelytėjo. Jis apipasakojo tik 
santikius lietuvių su len
kais Lietuvoje, priparodė, 
kaip žvėriškai lenkai elgia
si su lietuviais Vilniuje, už
darydami lietuvių mokyk
las, kooperatyvus, Vailokai
čių banką (Vailokaičiai kle
rikalai), net kūdikių prie
glaudą. kuri jokio politinio 
nobudžio neturi ir vedama 
katalikų kunigų.

Kaipo faktą jis priminė la
bai trumpai, kad klerikalai 
Lietuvoje nesnaudžia: jie 
nori viską pasiglemžti į sa
vo politikos maišą. Net pro- 
ponuojamam Lietuvos uni
versitete jie nori Įvesti dva
sišką fakultetą, nors gerai 
žino, kad kunigų Lietuvoje 
yra net perdaug, o juristų, 
daktarų ir kitokių profesi
jų žmonių stoka.

Ir tame Gegužio paaiški- 
nebuvo jokių šmeiži- 

užsipuldinėjimų; 
jis citavo tiktai faktus. Apie 
tai lietuvių visuomenė turi 
būt painformuota teisingai.

Reikia taipgi pažymėt, 
kad Ivaškevičia po Gegužio 
kalbos pasiaiškino publikai, j 
kad jis ne vietoje iškėlė 
„Dar-ko” melagystes ir to-1 
dėl atitaiso tai. Bet „Da-ko” i 
’edakt. perstato viską atbu-1 
įai ir nešvariausiu budu me
luoja, kad pažeminus tą da
li lietuvių visuomenės, kuri 
protestavo prieš lenkų žiau
rumus Lietuvos širdyje — 
Vilniuje.

Jei „Dar-ko” redaktorius 
šių melagysčių neatšauks, 
tad žinosime, kad jis yra be
gėdiškas melagis.

Reporteris.

sa

butų rega
tai žinotų.

kaip švie- 
vadinasi, 

i. kad mo-

ištiesų yra.”

Na, o jei mokslas yra be-; 
šališkas, sako Barzdaitis. ■ 
tai jis ir katalikų universi
tete negalės būt kitoks, kaip 
valstybės universitete. Kam 
tad katalikų universitetui; 
oriešinties, jis klausia?

Čia katalikų universiteto: ___________________
gynėjas visai nepasijunta, ; Gegužis jūsų politikos visai 

I Kaip jis sumuša pats save. “ ’ ” ...................
Nes jei mokslas tikrai butų 
bešališkas, kaip jis tikrina, 
tai kokiems tada galams ku- 

: nigai nori steigti savo uni- 
įversitetą Lietuvoje? Jei 
■ jiems rūpėtų vien tik teolo
gija. tai tokį fakultetą jie 

I galėtų juk rasti ir valstybės 
universitete. Ar negeriau 
tad butų sujungus visas spė
kas ir visų pirma Įsteigus 

universite-

Į

(

1

gerą valstybinį 
tą?

Bet klerikalai 
Jie nori tikrai 
mokyklų, kur butų išguldo- 
mas katalikiškas "mokslas,” 
kuris aiškina, kad pirma pa
saulyje atsirado šviesa, ne
gu saulė ir žvaigždės.

to nedaro, 
katalikiškų

I I

Skaitytoji! Pastabos.
------------ I .

Lietuviškuju bolševikelių ■ nime ”T • ra-y:organas „Laisvė”
„Nėra bėdos su tais, kurie 
nežino ir žino, kad jie neži
no. Bet didžiausia bėda su 
tais, kurie nieko nežino ir 
nežino, kad jie nežino. O 
musų tarpe tokių yra labai 
daug.”

Vadinasi, pati „Laisvė” 
prie tokių nepriguli. Ji skai
to save prie tų bolševikų, 
kurie žino, kad jie nieko ne
žino.

Kapsukas savo laiškuose 
' Laisvei” sako: „Musų drau
gai visa galva užaugo nuo 
to laiko, kaip mums teko 
persiskirti.”

Taip, taip, labai „užau
go.” Iš 6,000 socialistų Są
jungos jie dabar neturi nei

21 LAIPSNIS ŽEMIAU 
ZERO.

Apie Calgary, Altą., Ka
nadoj, pereitą sąvaitę buvo 
jau 21 laipsnis šalčio žemiau 
zero.

ŽUVO FRANCUZŲ 
GARLAIVIS.

Francuzijos pakrašty aną 
sąvaitę siautė didelė audra 
ant jūrių. Ties Port-lsaac’u 
nuskendo vienas garlaivis 
su visais žmonėmis.

POLICMANAS VAGIS.
Brightone, netoli Bosto

no, policmanas Cameron ta
po nuteistas ant 6 mėnesiųSamaros guDermją įsiu vi ir j pu nuveikiąs am v 

-.prašyti, kaip išrodo šita1 kalėjiman už apvogimą be
bado apimta sritis. Kalėji- lių krautuvių.
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Tas duonos nepraši

BROOKLYN, N. Y. 
Iš LSS. 19 kp. veikimo.
Praėjus vasaros karš

čiams manoma, kad kuopa 
pradės daugiau ką veikti. 
Jau šį rudenį turėjo vieną 
referatą, kuris įvyko 17 d. 
lapkričio. Referavo d. V. 
Poška, temoje "Rusijos bol
ševikai — ką žadėjo ir ką 
davė.” Rodosi tema buvo ga
na interesinga, bet žmonių 

i susirinko neperdaugiausia. 
Mat, visa bėda yra tame, 
kad neturime ant vietos lai
kraščių, kurie garsintų kuo
pos parengimus. Reikia pa
žymėti, kad d. V. Poška atli
ko savo užduotį gana gerai; 
jis kuoaiškiausia nurodinė
jo priežastis Rusijos bolše
vikų nepasisekimų įvykinti 
Rusijoj socializmą, tas jam 
vyko gana gerai. Drg. V. 
Poška, kaipo prelegentas, 
yra gana gabus.

Po referato buvo pastaty
ta keletas klausimų ir vė
liaus apsimainymas nuomo
nių Rusijos bolševikų politi
kos linkmėje. Vienas drau-1 
gas pateisinimui nevykusių 
bolševikų bandymų, metė 
kaltę ant kapitalistinių ša
lių už intervenciją ir bloka
dą. Bet prelegentas į tai at 
sakė, kad bolševikai iš kalno i 
turėjo tai permatyti, kad su 
tomis kliūtimis turės susi-' 
durti, kaip tai permatė ki
tos socialistinės partijos, ir 
turėjo apskaitliuoti savo I 
spėkas, ar galės visa tai iš
laikyti. Jeigu jie to neper- 
matė, tai buvo prasti politi
kai. O jeigu permatė, tai tu
rėjo prie tų aplinkybių tai
kintis ant tiek, kad juo ma
žiau šalis turėtų nuostolių. 
Bet Rusijos bolševikai "ne
paisė’’ tų perspėjimų, ko
kius teikė kitos socialistinės 
partijos. Tik po 4 metų ne
vykusių bandymų pamatė, 
kad yra blogos aplinkybės ir 
prie tų aplinkybių reikia 
taikintis: grąžinti privatiš- 
ką nuosavybę, atsteigti lais
vą prekybą, suteikti didelių 
nusileidimų užsienio kapita- 
’istams ir pagalios, i 
caro skolas siūlo apmokėti.

Toliaus, kuopa yra nuta- važiuokite į čia darbo jieš- 
rusi rengti kas 3-čią ketver- koti. K. Bacevičius.______ >

'gą tokius lavinimosi vaka-j 
rus, todėl kas interesuoja-i 
lės, užeikit pasiklausyti ir

■ dalivaukit sykiu diskusijo- 
1 i se.

Daug nesmagumo kuopai 
daro didelis narių apsileidi
mas. Nors kuopoj narių 
randasi 24, liet susirinkimus 
lanko koki y-10, visi kiti 

; "neturi laiko.” Kuomet 
"Naujienose" buvo iškilę ki
virčai ir kuomet tie kivirčai 
veržėsi į Sąjungą, tai tuom 
kartu atsilankydavo dau
giau; mat daugelis buvo 
'susirūpinę,” kad Strazdas 
"nepaimtų viršų." Bet da- 

i bar lie draugai vėl sau ra
miai ' užpakaliniam kamba- 

i ryje” susėdę apie staliuką 
i "studijuoja” "po nikelį nuo 
išimto." Tai yra gana prasta, 
į Negana, kad tie draugai 
patys neatsilanko i susirin- 

| kimus, bet su tuomi savo 
"šarmoiimu" ir kitus sulai
ko.

LSS. 19 kuopa bendromis 
I spėkomis su giminastikos 
kliubu įsteigė vakarinę mo- 

I kyklą, kur yra mokinama
■ lietuvių kalbos, gramatikos 
, ir aritmetikos. Lekcijos at
j sibuna utarninkų ir ketver- 
igų vakarais Atletų kliubo 
kambariuose. Lekcijos vel- 

jtui. Kam galima — atsilan-
■ kvkit. Korespondentas. I

demokratus." Tuomet nerei
kės mums dejuoti, kad nege
ra Lietuvos valdžia.

Klerikalai nesnaudžia. Jie 
jau atsiuntė savą žmogų 
rinkti aukas klerikalų poli
tikai.

Butų geistina, kad ir So
cialdemokratų Partija at
siųstų Amerikon savo atsto
vą, kuris gyvu žodžiu nu
pieštų Lietuvos darbo žmo
nių padėtį. Mes manome, 
kad pasekmės butų geros. 
Liet. Sūnų dr-tės komitetas: 

P. Beskis, pirm.
S. Senkus, sekr.

AI. Krugelis, kasin.

OMAHA, NEB.
Sniegas su šalčiu.

8 d. lapkričio mumis ap
lankė sniegas su šaltu vėv,u 
ir lietum. Kadangi anglis 
nepaprastai brangios, o 
žmonės iš priežasties bedar
bės neturi pinigų, tai prisi
eina kęsti netik badas, bet ir 
šaltis.

Bedarbiai kas rytas eina 
prie dirbtuvių darbo prašyt, 
bet darbdaviai su jais nekal
ba. Užklausus apie darbą jie 
tik galvą pakrato ir eina 
sau toliau. Darbai netik ne- 
sididina, bet vis dar mažina- 
si. Bedarbių armija auga.

j. Andrikonis.

žmonės ir vėl nusiminę 
vaikščioja be darbo.

čia tapo suareštuotas vie
nas lietuvis už pardavinėji
mą alkoholio ir likosi nu
baustas 130 dolerių. Patar
tina kitiems apsisaugot.

. Blue Jay.
WATERBURY, CONN.

Didelė auka Lietuvos social
demokratams.

13 d. lapkričio buvo Lietu
vos Sūnų draugystės susi
rinkimas. Į susirinkimą atė
jo atstovai nuo vietinės "pa
skolos stoties” su prašymu, 
kad draugystė pirktų Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonų. 
Draugystės nariai padisku

tavę sutiko pirkti bonų už 
šimtą dolerių. Pirmesnės 
paskolos Lietuvos Simu 
draugystė yra pirkusi net 
už 2,500 dolerių, šį kartą 
draugystės nariai išreiškė 
neužsiganėdinimą Lietuvos 
valdžiai už jos žiaurų elgi
mąsi su darbo žmonėmis.

Apsvarsčius Lietuvos 
'krikščionių" valdžios

Lietuvos bonus; kad Grigai
tis sykiu su kunigais pra
kalbose agitavęs už Lietu
vos bonus; kad ''Keleivis” 
raginęs pirkti bonus; kad 
Keleivis ir Naujienos 

čia, o "Socialdemokratas” 
Lietuvoj netalpinę žinių 
apie pereitos gegužinės ir 

. vėlesnius darbininkų perse- 
i klojimus ir Lietuvos milici
jos žiaurumus; kad Lietu
vos socialdemokratai bučia
vęsi su kunigais, kad palai
kius klerikalų valdžią; kad 
Rusijos carą nuverto tik de
šimts tūkstančių bolševikų 
(nors pirmiau buvo pasa
kęs, kad caro nuvertime 
ėmė dalyvumą visos sociali
stinės partijos).

Iš to, kas čia pasakyta, 
galite suprasti, kaip tasai 
komunistų "bokštas” skai
tosi su teisybe. Žmonės, ku
rie seka pasaulio nuotikius, 
gerai žino, kad tie jo pasa- 

, 4 j Lojimai yra visai išvirkšti.buvo surengti Į guvo jr klausimų. Nors 
i ne visi klausimai buvo nuo- .

krikščioniškus darbus, Lie- Me.
tuvos Sūnų draugystė 
tarė paaukauti iš savo iždo 
50 dolerių Lietuvos Social
demokratų Partijai busian- 
iems rinkimams į Seimą. 

Mes norėtume atkreipti 
visų Amerikos lietuvių dr- 

ijų atydą, kurios didžiumoje 
susideda iš darbo žmonių, 
kad pirkdamos Lietuvos 
Paskolos Bonus nepamirštų 
paaukauti vienintelei Lietu
vos darbo žmonių partijai— 
socialdemokratams.

Kaip tenka girdėti, visur ‘ ant $100J)00.00 už padary- 
kvlą neužsiganėdinimas ‘ tūs jai nuostolius.
krikščionių demokratų” į Bet pasižiūrėkit, ką musų 

valdžia, kuri smaugia Lie- ' Komunistukai gieda. "Lais- 
. i- ? vės” No. 268 jie tuos kalti- 

ir pataikauja lenkber-* namuosius žmones vadina 
s. Skaudu 

žmonėms tokius už- 
metinėjimus girdėti, liet 

remti ateitis parodys, kas vra tik-

CAMBRIDGE, MASS.
Ketverios prakalbos ir ko

munistų medžioklė ant 
dolerių.

Per mėnesį laiko čia įvyko 
ketverios prakalbos. Nors 
tūlos jų atsibuvo jau seno
kai, bet delei žingeidumo 
nors trumpai apie jas pami
nėsiu.

16 d. spalių LDI.D.’S kuo
pa buvo surengusi prakal
bas drg. P. Dubickui. Pra-‘ 
kalbas sakė po pietų, 
kare rodė stereoskopiškus 
paveikslus 
laikų. Kadangi

o va-

iš inkvizicijos 
___oi kalbėtojas 
yra socialistas, tai iš jo nesi
girdėjo komunistiškų keiks
mų bei ypatų plūdimo. Kai
po Laisvamanių Federacijos 
kalbėtojas jisai kalbėjo apie 
krikščionybės darbus, žmo
nių susirinko nedaug, vie
nok atsilankiusieji likosi pa
tenkinti.

23 spalių vietos kom-istų 
"aelde elde” I------------- ,
si taipgi "prakalbas” tūlam Į 
Durei. Iš to žmogaus_gali| seKJus, bet kalbėtojas pra
būti viskas tik_ne sociahs-: —0 gau^t^ kad perdaug jį 
tas. Jisai blaškėsi savo kai-■ vargjna Paklaustas apie 
looj po visas sroves, o sočia iį<ara]jų? Matijošaitį ir ki
rstus keikė pagal naujau- ltus, Karalių jis išdergė pa- 
sio komunisūsko suglumo, i ai "Laisvės” Dėdelės re- 
r>eje, laike siu prakalbų dai-ceptą, vienok apie kitus už- - 
navo ir choras, Kurio v ai etas Turbut dar nežino,'
automatiškai mainosi. Kuo- apje juos atsiiįeptp ne_ 
met Jis damuoja 8o.^Bosto-jturj ”jnstrukcijų.” 
;ie» .tai„ vaflliia>i gilutes! šios prakalbos buvo ren- 
rvank.ių choru, o nuome<. girnos po priedanga dviejų 
Camorrage uje, . tai La^-; akĮeiįų pąšalpinių draugijų 
včs choru. Dammmkai, stijjj. kom-istų "aelde elde,’’ 

išėmimu, tie patys. žmonių susirinko vos 
Publikos^ siose prakalbose i apje ypatų, priskaitant ir 
buvo mažai _ jvaikus. O dar komunistai

2o d. spalių čia kalbėjo girias^ ^aj "proletarija- 
Lietuyos atstov as p. Čar nec-, rag,; gu ja^ žinoma, socia
lus. Prakalbas jam surengė i t0> publika, nesi-
oaznytimų draugijų komi-1 ]arj:o j prakalbas, visai ne- 
tetas. Prakalbų tikslas —is- ..... - - - - - -
parduot kuodaugiausia Lie
tuvos bony. Nors tai buvo 
paprastas *" vakaras, vienok 
žmonių susirinko vidutiniš
kai. Bonų parduota vos keli. 
Kadangi šis Lietuvos atsto-į 
vas yra klerikalas, tai dar-j 
bininkai nekaip į jį žiuri. Į 
Apie atstovą sukinėjosi vien I 
tik klerikalai. Matomai, mu- į 
su tautininkai jau pasitratr sos 
kė iš klero-tautiško bloko, i

30 spalių Cambridge’aus narnos "check off system.” žaboti įšėlusius "krikščionis 
lietuviu, o kai kur ir svetini- : 
taučių stubas aplankė aukų 
rinkėjai, prašydami pagal-1 
bos Rusijos badaujantiems 
vaikučiams, šioje "ablavoj"į 
ant dolerių dalyvavo visos i 
vietinės komunistų spėkos; 
su savo simpatizatoriais ir 
dar iš So. Bostono skaitlinė 
gas "proletariatas" buvo at-' 
ėjęs i talką. "Nesusipratu-1 
siu'’ nekvietė prie aukų rin-' 
kimo, nes bi jojo, kad jie per į 
savo "nesusipratimą” nepa-i 
siųstų aukų ten, kam jos ■ 
yra renkamos, o ne krūvi-j 
nos "čekos” žiauriems žan- ■ 
darams. Šioj ablavoj south 
bostoniečiai pasirodė daug 
"revoliucioniškesni,” nes 
ženklelius nešiojo ant ran
kovių prisisegę, o mūsiškiai 
tuos ‘ ženklelius turėjo po 
skvernais pasikišę. _ !

6 d. lapkričio čia kalbėjo 
"garsių-garsiausias” komu
nistas Daubaras, tasai pats 
Daubaras, kuriam, anot 
Anupro Karaliaus, jo apvil- 
tieji mokiniai "snukį išdau
žytų, jei galėtu sugrįžti iš 
Rusijos rojaus.” Pagal ka
tegorijas tą kalbėtoją gali
ma pavadinti "Jukel nomer 
vtoroi." Keikia,’ meluoja ir 
kitokias nesąmones pasako
ja lygiai kaip Jukelis, tik 
truputi mažiau graudena 
publiką savo pasišventi
mais. Pripasakojo jis daug 
nesąmonių apie LSS. ir Lie
tuvos socialdemokratus, . 
nors iš jo kalbos matėsi, kad 
apie Lietuvos socialdemo* 
kratus jis pats labai mažai 
žino. Šaukė, kad LSS. Pild. - 
Komitetas pereitais metais 
išleidęs paraginimą pirkti

i

ne-

nu

RUMFORD, ME. 
Streiko stovis.

Popieros darbininkų strei
kas dar tęsiasi. Kova eina 

j ant žut-but. International 
jPaper Co. deda didžiausias 
į pastangas, kad streiką su
laužius. Yra daug areštuotų 
ir ant 91 streikierio yra iš
imti taip vadinami "indžion- 
kšinai."

6 d. gruodžio So. Paris, Į 
. bus visų kaltinamųjų 

i streikierių teismas. Tie 
žmonės bus pavesti vieno 

■teisėjo malonei, kuris galės 
i juos teisti pagal savo nuo- 
į žiūros. Perkėlimas bylos į 
I augštesni teismą nebus leis- 
Įtas.

Iš lietuvių po "indžionk- 
:šinu” papuolė A. Lindautas, 
. P. Krizius, A. Tautkus, Jo
nas Kaulaičia ir P. Adomai
tis. Apkaltinimas prieš tuos 

. žmones yra didelis, nes 
i kompanija skundžia juos

i

. BROOKLYN, N. Y.
Italas komunistas pašovė 

moterį.
13 d. lapkričio tūlas italas

tuvos darbo žmonių judėji 
mą 
niams dvarponiams. Vienok kompanijos šnipais, 
išreiškimas neužsiganėdini- tiems 
rno tuščiais žodžiais mažai 
ką reiškia. Reikia i 
darbo žmonių partiją Lietu- rais kompanijos šnioais. 
voje, kuri gavus pinigišką Streikieris.
paramą galės pasekmingiau 
vesti agitaciją rinkimuose i 
sekantį Seimą. Darbo žmo- 

yi* nių atstovai, patekę didžiu-

■ sidžiaugia, nes ’ tai liūdnas
i apsireiškimas. Tartum žlu
go visa skaitlinga Cambrid- 

ige’aus progresvvė visuome- 
. nė. Dalis jos nuėjo po baž
nyčia, o dalis niekur neina.

Proletaras.
BICKNELL, IND.

Bedarbė.
1 d. lapkričio sustojo
; kasyklos. Angliakasiai moję į Seimą, mokės apginti 

sustreikavo delei taip vadi- darbininkų reikalus ir pa-

Jei jus negalite žindyti jusu kūdikio, išsirinkite 
maistą, kuris yra maistingas ir taip lengvai virški
nantis, kaip jusu pačios pienas. Duokite jusu kūdi
kiui 3•»

Ką Jus dedate in Jusu 

Kūdikio Buteli.

EAGLE BRAND
< CONDENSED M1LK)

geriausias maistas kūdikiams — vartojamas per 
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūks
tančių moterų.

Iški pk šį kuponą DABAR — ir prisiq.sk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą. KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in
strukcijas jūsų kalboje

Vardas ........................

Adresas ......................
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HENDERSONV1LLE. PA. 
šis-tas apie vietos lietuvius.

Čionai yra mažas būrelis 
lietuvių, todėl ir veikimo jo
kio nėra. Kadangi šiuo tar
pu pas mus bedarbė, tad tu 
rėdamas daug liuoso laiko 
užkalbinau vieną kitą lietu
vį. kad sutverus socialistų 
kuopą ar kita kokią pažan
gią organizaciją. Išgirdę ši
tokią mano agitaciją tūli 
bolševikai užsipuolė ant ma
nęs, sakydami, kad socialis
tai ir jų laikraščiai esą nie
kai. Girdi, "Keleivis” eina 
išvien su kunigais ir tt. Aš 
jiems prirodžiau, kad "Ke
leivis" yra didžiausias kuni
gu ir kitokių tamsybės apa
štalų priešas, ir kas "Kelei
vį" smerkia, tas jo neskaito 

. ir nežino ką kalba.
Teko man būt tokių bolše

vikų stubose. Net koktu pa- 
i sidarė žiūrint, kaip jų kam
barių sienos yra iškabinėtos 
paveikslais visokių šventu

oju ir įvairiais kryželiais. Už
klausiau ar jie tiki i tuos vi- 

‘ sus šventuosius. Atsakė, 
; kad jie netiki, bet jų mote- 
I ris esą tikinčios. Tuomet aš 
pasakiau jiems į akis: "Jei
gu jus savo moterų negalite 
išmokyti, tai kaip jus gali
te ko nors išmokyti sveti
mus žmones?” Aš nuro
džiau jiems, kad mano mo
teris buvo lenkė ir karšta 
katalikė, ' apsikabinėjusi 
brostvomis nuo galvos iki 
kojų. Ir aš išmokinau ją ne
tik lietuviu kalbos, bet kar
tu pajiegiau įtikinti, kad 
tos brostvos yra tamsybės 
ženklai, ir dabar ji nenori į 
jas nei pažiūrėti.

Pasirodo, kad iš musų 
bolševikėlių nėra jokios 
naudos nei šeimynai, nei vi
suomenei. Jie tik kitus nie-i 
kinti moka, bet patys nieko: 
atlikti negali. C. S. G.

t

CUMBERLAND, WASH. 
Angliakasių streikas.

Nuo 15 d. kovo, 1920 metų 
visoj Washingtono valstijoj 
tęsiasi angliakasių streikas 
ir dar jo galo nesimato. Pa- 

icific kompanija atidarė 5 
kasyklas ir pradėjo darbą 
su skebąis. Prisivežė skebų 
iš Montana. Wyoming ir ki
tų valstijų. Sakoma, kad yra 
skebų net iš New Yorko. 
Vienok skebų užlaikymas ir 
jų apsaugojimas kompani
jai perdaug- atsieina ir todėl 
streikieriai tikisi kovą lai
mėti.

Streikierių šeimynos gau
na pašalpą iš unijos. Vy
rams moka po 6 dol. į savai
tę, moterims po 2 dol. ir vai- 

net ir kams po 1 dol.
Lietuviai darbininkai, ne-

užėjo į restoraną po No. 155 
Union avė. ir paprašė arba
tos. Truputį nugėręs jis tuo- 
jaus išbėgo laukan ir pasi
girdo šūvis. Pasirodė, kad 
is išbėgęs šovė į moterį. 

Kulka pataikė jai į ranką, 
šovikas tuojaus buvo pa
gautas ir nuvežtas į kalėji
mą, o sužeistą moterį nuga
beno į ligonbutį.

Vėliaus paaiškėjo, kad jis 
buvo į tą moterį įsimylėjęs 
ir kalbino ją bėgti. Kadangi 
moteris buvo vedus ir neno- 
. ėjo savo tikrąjį vyrą ap
leisti, tai atsisakė su juo 
bėgti. Delei to jis ir šovė ją.

Man tekdavo su minėtu 
italu tankiai susidurti. Pa
gal politiškus įsitikinimus 
jis buvo karštas komunis
tas, Rusijos bolševikinės 
tvarkos garbintojas.

žilvitis.
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Pasidaryk sau už pareiga valyt 

Dantis kasd.eną
Mokinkit savo kūdikius kolei jie jauni užlai- 
kyt ju dantis švariai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukram- 
tomo valgio ir mankštinimosi.
Pagedę dantys užkrečia sveikus ir pagimdo 
skaudėjimą.
šveičia n t dantis du kartu Į dieną su ”( olga- 
te's” pataisys danty sveikatą.
Seni žmonės taipgi turėtu taip daryt kas die
ną, kad palaikius gerą sveikatą.
"GERI DANTYS — GERA SVEIKATA.”
Vardas ”Coigate's’' ant toiletinių daikt j gvaiantuoja 
Teisumą, Grynumu ir Geruma Rūšies. Įsteigta 1806.

HAVERHILL, MASS.
J. Alsis gavo į kaktą už ėji

mą prie svetimos pačios.
Ona Alsienė prisiuntė 

mums išltarpą iš anglų laik
raščio, kur rašoma, kad 
John Hudson (jo tikra pra
vardė Jonas Alsis) už vaikš
čiojimą prie svetimos mo
ters vieną vakarą gavo porą 
sykių į kaktą. Jis lankyda
vosi pas Karpavičienę po 
No. 51 Beach st., kuri negy
vena su savo tikruoju vyru. 
Vieną vakarą apie pusę po 
dešimtos jis atsisveikino su 
Karpavičiene ir išėjo lau
kan. Palei duris kas žin kas 
jam smogė porą sykių gelž
galiu į galvą. Policistas Bri- 
sson pašaukė daktarą Sto- 
kes, kuris Alsiui užsiuvo 
skyles.

Nors manoma, kad Alsiui 
galvą pramušė Karpavičie- 
nės vyras, vienok Alsis ne
mano daryti tirinėjimo, nei 
ką nors skųsti. Sakoma, kad 
ir jis yra persiskyręs su sa
vo motere Lawrence’uj.

SO. PLAINFIELD, N. J. 
Įvairumai.

Tūla palioke Karolewskie- 
nė susibarė su savo vyru. 
Kadangi vyras savo pačiai 
nenusileido, tai pati labai su
pyko ir bėgdama pro duris 
krito ir iš piktumo numirė. 
N ors buvo pašaukti net ke
turi daktarai, bet nei vienas 
jos neprašnekino.

Lietuvės moteris, saugo
kitės piktumo, kad ir jums 
nebūtu taip, kaip tai palio- 
kei.

Tą pačią dieną. 10 lapkri
čio, paliokai lošė kazyromis 
iš pinigu. Belošdami susipy
ko ir vienas jų, šeimininkas, 
paėmęs kirvi sutriuškino 
antrajam paliokui makaulę, 
žmogžudį ant rytojaus poli
cija suėmė. Turbut jis dau
giau jau nebegrįžš prie savo 
pačios ir šešių mažų vaiku
čių.

♦ ♦ ♦

Lietuvių čia yra tiktai 
penkios šeimynos. Visi turi 
savo namus ir gyvena neblo
gai J. S.

prisiq.sk
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Miestas be bažnyčių ir 

kalėjimų.

Turtingiausias lo\vos val
stijos miestelis vardu Wal* 
cott skiriasi nuo visų kitų 
Amerikos miestų ir mieste
lių tuomi, kad jis neturi nei 
bažnyčių, nei kalėjimų. 65 
metai atgal tenai buvo pa
statyta viena bažnyčia, bet 
po kelių metų ji bankrutijo 
ir dabar žmonės per suvirs 
50 metų gyvena be jokios 
•ažayčios.

Buvo kada-tai Walcott’e 
y..statytas ir kalėjimas, bet 
. nykus bažnyčiai ir jis tapo 
.ereikalingas. Kalėjimo na
mas dar ir dabar teberiog
so, vienok jo durų zovieskai 
jau surūdiję nuo nevartoji
mo.

"Mes esam laisvamaniai 
ir tikime i laisvą pilietystę” 
—pasakė laikraščio repor
teriui to miestelio majoras 
Strohbeen. "Mums neieika- 
lingi kunigai, kad mumis 
mokintų: mes mokame gy
venti ir be jų. Jie vieton 
meilės artimo pasėja vien 
neapykantą tarpe žmonių. 
Neišpažindami jokio tikėji
mo musų žmonės gyvena di
džiausiame sutikime. Aš už
tikrinu, kad šio miestelio 
žmonės gyvena daug pado
riau. negu bile kur visose 
Suvienytose Valstijose. Jie 
gerbia Įstatymus ir pritaria 
visa tam. kas yra gera. 
Kamgi tuomet mums reika
lingos bažnyčios?

"Suprantama, mes nie
kam nedraudžiame bažny
čias statyt. Kas tik nori, ga 
ii tai daryt. Bet aš esu tik
ras, kad jeigu ir atsirastų 
čionai bažnyčia, tai ji butų

tuščia, nes niekas jos nelan
kytų ir neremtų.”

Ką Walcott'o gyventojai 
daro šventadieniais? Jie 
praleidžia juos gana sma
giai. "Teatrai ir šokiai — 
svarbiausi musų šventadie
nių pasismaginimai’’ —sako 
majoras Strohbeen. "Vasa
ros gi laiku šventadieniais 
mes žaidžiame ’basebąil’ ir 
važinėjamės automobiliais."

šliubus VVallcotto gyven
tojai visuomet ima pas tei
sėjus. Laidotuvės irgi atsi- 
buna be kunigų pakrapini- 
mų. Kas nors iš gyventoju 
pasako ant mirusiojo kapo 
prakalbą apie velionio nuo
pelnus ir tuomi užsibaigia 
visos laidotuvių ceremoni
jos.

Nors kunigai kartais tau
škia. kad laisvamaniai neiš
pažįsta doros ir yra tingi
nai, betgi Malcotto žmonės 
gyvena kuopadoriausiai ir 
yra labai darbštus. Nei gir
tuoklių. nei paleistuvių, nei 
apgavikų pas juos nėra. Šei
mynose pavyzdingas sutiki
mas. Žmonės kad ir myli pa
sismaginimus. vienok yra 
aupųs. Nors miestelis nedi- 
lelis, betgi jame yra du 
tankai, į kuriuos sudėta 
Jaugiau kai pusantro milio- 
įo žmonių pinigų.

Tai šitaip žmonės gyvena 
be dvasiškų "doros mokyto
ji" ir meklerių. Nėra kuni
gų —nėra neapykantos; nė- 
•a bažnyčių — nėra kalėji- 
nų. Sutikimas, dora ir mei- 
ė viešpatauja tarpe žmo
nių. J. N.

Lietuvoj priviso vagių.
(Nuo musų korespondento)

Pastaruoju laiku Lietuvoj 
tiek priviso vagių, kad ūki
ninkai negali jau geresnio 
arklio laikyti, o jei laiko, tai 
turi saugot dieną ir naktį. į 
kurį Lietuvos kampelį tik 
nepasisuksi, nieko daugiau 
negirdėsi, kaip tik apie va
gystes.

Ūkininkai vagių jau taip 
įbauginti, kad bijosi nuo sa
vo gyvulių ir atsitraukti. 
Vagia netik naktimis, bet ir 
dienomis. Arklius ūkininkai 
pradėjo labai daboti, tai va
gis ėmė vogti karves, avis, 
kiaules ir kas tik papuolė. 
Ir reikia pasakyti, kad labai 
tankiai vagis yra susižinoję 
su valdininkais ir milicinin
kais.

Kreivonių kaime, Kap
čiamiesčio valsčiaus, vienas 
ūkininkas atsikėlęs rytą ra-į 
do išplėštą savo svirną (klė
tį). Buvo pavogtos drapa
nos ir mėsa. Kadangi iš va
karo buvo palyta, tai ant 
purvyno buvo likusios aiš
kios vagių pėdos. Tomis pė
domis ūkininkas nusekė iki 
Kapčiamiesčio miestelio ir 
priėjo prie vieno namo, pas 
kurį tos pėdos baigėsi. Ūki
ninkas tuojaus pranešė apie 
tai milicijai ir pareikalavo, 
kad milicija ant greitųjų pa
darytų tuose namuose kra
tą. Bet milicija labai neno
rėjo eiti kratos daryti, nes, 
mat. tuose namuose gyvena 
milicininko K. tėvas. Ūki
ninkui tečiaus nenusilei- 
džiant. milicija turėjo eiti 
krėst, nors krėtė labai neno- 
roms. Pavogtos drapanos 
buvo atrastos ant klojimo 
sudėtos, bet mėsos jau nebu
vo, o milicininkai toliaus 
Įieškoti nenorėjo, tai taip ir 
liko.

Milicininkai paėmė atras-
tas drapanas ir, surašę pro
tokolą. suvežė jas į Veisėjus 
pas milicijos viršininką, bet 
vagies neareštavo; jis ir 
šiandien vaikščioja liuosas.

Šitoks atsitikimas nėra rikoje reikalauja,

pirmas. Lietuvos kaimiečiai 
viešai kalba, kad arkliava
giai yra susidėję su milici
ninkais ir kad pavogti ark
liai yra gabenami su milici
jos pagalba }>er rubežių len
kų pusėn.

Kad šitaip gali būti, tai 
visai nenuostabu, žinant iš 
kokių elementų dabar susi
deda Lietuvos milicija. Ži
noma. gali būt milicijoj ir 

: teisingi] žmonių, bet gerai 
yra žinoma, kad daugybė 
tenai yra profesionalinių 
arkliavagių ir kitokių pikta
darių da nuo caro valdžios. 
Beveik visi buvusieji prie 
caro valdžios "policeiskiai,” 
visi sukčiai, dabar sulindo į 
miliciją. Daugelis ir lietu
viškai nemoka.

Amerikiečiai lietuviai pa
tįs galį įsivaizdinti, kaip 
sunku Lietuvos ūkininkams 
kovoti su vagimis, kuomet 
patys "visuomenės sargai" 
yra vagys.

Seiniškis.

Lietuvių eks-kareivių 

damai

Jau praslinko treji metai, 
kaip Amerika užbaigė karę, 
kuri buvo vedama neva de) 
demokratybės. Karei prasi
dėjus, visoms mažoms tau
toms buvo žadama laisvė. 
Karei pasibaigus, visų tau
tų eks-kareiviai Amerikoje 
griebėsi organizuotis, kad 
kuo nors pagelbėjus savo 
tautai. Jie reikalavo, kad 
Suvienytos Valstijos pripa
žintų jų tautos valstybę. O 
mes, lietuviai eks-kareiviai, 
laukiame, kad mums kas ki 
tas tą atliktų. Mes niekuo 
neturime pasigirti. Musų 
brolių šauksmas iš Lietuvos 
iki šiai dienai mus da nesu
graudino. Argi ne smagi 
hutų Lietuvai išgirsti, kad 
lietuviai eks-kareiviai Ame- 

kad Lie

KELEIVIS
L. Tolstojus.

Dėl Pinigų.
tuvos valstybė butų Ameri-’ pradėtų jį ragint. Taigi sto
kos pripažinta. O juk mes kime į darbą, nelaukdami 
galėtume to pareikalauti, rytojaus, 
jei mes pamirštume privati
nius ginčus ir stotume visi 
bendro reikalo ginti.

Tiesa, yra lietuvių eks-' 
kareivių, kurie rūpinasi Lie-j 
tuvos likimu, bet didžiuma 
jų laukia bolševikiško ro
jaus. Kiti vėl atsisako remti 
Lietuvą dėlto, 1 
tenai esanti netikus.

Bet jei mes butume Lietu
voje. kažin ar mes butume dol. į dieną, 
galėję įtaisyti tenai geresnę 
valdžią. Kritikuot ir pašiep
ti kitus labai lengva, L-..,— . . . - .
reikėtų patiems ta darba at- tai netrukus bus galima žyt? Pagalios, kam gi tu, Dieve, mane su- 
.......... - - - - * ' ’ ’ ’ j nusipirkti "five

i and 10 cents” krautuvėj.
——————

Lenkija nutarė išleisti dar 
J 175 bilionus lenkiškų mar* 

* kių. Ką ji darys tuomet, kai 
popieros pritruks? D.

S. L. Ex-kareivių 3 kp. sek. 
B. Simokaitis, 

1621 Division st., 
Chicago, III

PASTABĖLĖS.

(1 ąsa.)
' i Kad gerai gyventi reikalingi buvo pinigai, 

reikėjo įsitaisyti geras drapanas, arklį, ve
žimą ir kitus daiktus. Kiti žmonės turėjo Į

---------- ...i Maskvoje vežėjai uždirba tokių daiktų, bet kadangi dovanai niekas 
kad valdžia p0 175,000 rublių į dieną, nieko neduoda, o nusipirkti negalėjau, nes 

Į Vienok jie bevelytų gyventi ką aš uždirbau, tai jie pasiėmė, todėl kitokio 
Amerikoj ir uždirbti po 5 išėjimo man nebuvo, kaip tik užmušti pirk- 

_____  H. Jei tas priešinga tavo Įstatymams, tai 
Jeigu Fordo automobilių 1 pasakyk. Dieve, kam-gi tu paskyrei man to- 

. 5)et jei dainos ir toliaus taip kris,1 ki likimą, kad turėčiau tavo įstatymą lau-

likti, kokį dabar turi atlikti Forduką 
Lietuvos valdžia, aš abejoju, 
ar mes galėtume atlikti jį 
geriau. Mes šiandien turime 
faktų iš Rusijos. Rusijos 
liaudis nepasitikėjo demo
kratine valdžia po revoliuci
jos ir pavedė šalį bolševi
kams, kurie žadėjo geresnę 
tvarką įvesti. Bet ar jie pa-

Oisteriai.
darė geresnę tvarką? Visai: Vėl prasidėjo oisterių se-

nes gali pamislyt, kad aš gėriau. (Ineina 
Jašnikas su piršliu. Tarnas nustebęs žiu
ri.) Ar gi tai galėtų būti jis? Ne, tai ne
galimas daiktas!

I Jašnikas.—Sveikas, Pilypai! Ko taip 
žiuri išsigandęs?

Tarnas (paduodamas ranką).—Sveikas, 
sveikas!

Jašnikas.—Ar ponas su panele namie?
Tarnas.—Taip, abudu namie.
Jašnikas.—Eik ir pašauk poną. Tik ne

sakyk jam, kad aš atvažiavau.
Tarnas.—Gerai. (Išeina.)
Savelevičius (sveikinasi su piršliu).—Tu

riu garbės pei>istatyl kaipo namų šeimi
ninkas. Ar galima paklausti, kas tamstos 
esate?

Piršlys.—Mano pavarde—Osipovas. šis 
ponaitis (rodydamas į Jašniką) išėjo girion 
rrccžicti h atrado lapytę, kuri jam taip pa- 

‘ -^ilco, kad jis nutarė ją gyvą pagauti, bet ji 
Jašnike. tu pasislėpė. Kada pradėjom sekti jos pėdo-

tvėrei? Juk man butų buvę geriau, jei aš 
tavo pasaulio visai nebūčiau išvydęs!’’

Ar tai ne tiesa?
Jašnikas.—Gal ir taip...
Borisovičius.— Visų pirma. . - - - *

turi palikti visas bobų pasakas. Tik klau- mis, atėjom ligi šių namų. Taigi dabar mel- 
syk mano patarimų, c tau viskas eisis gerai, džiame jūsų malonės, kad pavelvtumet ši 
Tu buvai tikras ubagas. Aš tave pakėliau tam ponaičiui kratą padaryt ir tą gražiąją 
iš vargo ii dabar tu pradėsi gyventi kaip lapytę surasti.
-■inogus. Jei tik tu klausysi manęs, tu busi' Savelevičius (linksmai).--Labai malonu 
laimingas ir žmonės tave garbins. Mano tokių svečių susilaukti. Bet pakol krata 

tau yra toks: visuomet mislyk prasidės, ar galima pasiklausti, kas yra tas 
1___— ___ 1 —__ _ J* J* 11 11 TOlinOC O Q *?

.—Tai Jašnikas Semionovič!
į Savelevičius.—Jašnikas?! (žiuri per aki-

Į Aš tau tikrai sakau, jog nėra tokio daik- nius.)
. Yra tiktai 

apsileidęs,
_  ____ yra nuodėmingas. Pralobt gi, 

au- gauti pinigų, yra apsukrumas, todėl negali
’ ■ būt jokia nuodėmė. Reikia tik saugotis,

I

ne. O kodėl? Todėl, kad ne-1zonas, ir persergėjimo žodis

; Oisteįių augintojai žino, patarimas tau yra toks: visuomet mislyk prasidės, ar galima ; 
, jog daugumas žmonių labai riję apie tai, kas galėtų padidint tavo turtus, jaunas medžiotojas? 
mėgsta riebius oisterius, ir,0 njekac]Os nesuk galvos apie tai, kas vra Piršlys.—Tai Jašr

•todėl jie bando pristatyti: ... . ’
'žmonėms ta. ko tie reikalau-:^rie^as’ 0 .^as ne\ 
i- rr____________  ____  ! A^tanrik-rs

’urėjo tinkamos medžiagos, ne pro šalį.
Ir Rusijoj prasidėjo di-i 
džiausis vargas.

Visuomet reikia atsimint,1 mėgsta riebius oisterius, 
kad negalima sudaryti tobu-j todėl jie bando pristatyti 
log valdžios, neturint jai tin- ’ 
karnos 
džiagai 
laiko.

Mes
Lietuvos paniekinti, 
išdygo kaip žolė po šaltai j 
žiemai ir iš visų pusių yra 
skriaudžiama. Lenkų bandi
tizmas neduoda jai atsi
kvėpti. O mes šaipomės į ją 
žiūrėdami. Argi mums ne
gėda? Argi ne musų parei-į 
ga šiandien pareikalauti iš 
Amerikos valdžios, kad Lie
tuva butų pripažinta sava-, 
ranke valstybe? Juk mesi 
ėjome kariauti už demokra- „ ...........
tybę ir tautų laisvę. Taigi oisteriai paima 
turime ir reikalauti tos lais-Į vandenį su visokioms bakte- 
ves. Visi eks-kareiviai tver-Į rijomis.
kimės į kuopas visuose mies- ■ Tiems, kurie labai mėgsta 
tuose ir susižinokime su išpustus, baltus oisterius, 
centru. Chicagoje yra 7 kuo- patartina permainyti norus 
pos, taipgi randasi čia ir ir visuomet prašyti kudes- 
centras, bet nieko neveikia, nių. pilkesnių oisterių, kurie 
Bet aš manau, kad jis pra- .turi gerą sūrų skonį, 
dėtų veikti, jei tik kuopos ' F. L. I. S.

medžiagos. O me-j ja. Kuomet oisterius suren-: 
išsidirbti ima daug

negalime šiandien 
nes ji

,s ne.

ka, jie patys tukina juos, ši- 10, kaip nuodėmė arba griekas. 
i tas tukinimas netik apga- netobulumas. Kas netobulas, 
vystė, bet ir pavojingas. tas tikrai vra nuodėmingas.

Ištikrujų gi oisterių r 
gintojai netukina oisterius. 
bet išpurina juos. Auginto- 
jai įdeda oisterius į sūrų .___ , m ♦. r
vandenį. Auginti jūrių van-, 18 
denyje oisteriai, L_:__ * *” 
įdėti į kitokį vandenį, ypa-lr.e nužvelgtų ir ne apkalbėtų. Dabar 

į tingai į sūrų, sugeria tą pats matai, kaip protingai padarei užmuš- 

palieka balti. Kartais sūrūs Ą 
vanduo. į kurį oisteriai Įde
dami. būna užterštas sruto
mis ir tukinimo procese 

i srutuotą

................. ”

1

■
1

i
■

Nepažįstamai.
1■
1v
1 I 
1

1
B 
|

Ar regėjai, kaip šypsojos 1
■ 
i 
B 
i

Josios veidas 1
Neregėtais saulės meilės spinduliais... 19 f

1 0 šiandieną kame saulutė? t■|
Į 
i 

B
1 
B

Ji jau leidžias
Ir užslėgė jau širdelę skauduliais...

8
1 s
1 s
1

1 
B
1 Jos melsvas akis regėjau,

■
1 s1

1 
B 
I

Paslaptingas... B
1

1 
B 
1 Jos veidelis man šypsojosi meiliai, 1 s

1■
1

e
1
E

Ir subarė mano durnas,
1 
B Tas ugningas, i

11
1
1
■

Į skausmingąją krutinę taip giliai... 1■
Į

1 
z 
i 
B Bučiau aš su ja keliavęs

i 
i

1
■
1 Nors toliausia!... 5

1 i
■
1 Ir verkiau aš pasilikęs, ir alpau... 111
j Ir šiandieną man dar rodos, 1 a

1
I 
K
1
i

1
B Jog ji klausia,
1
•
1
š

Ar toli aš ją lydėsiu? Nežinau!
Į

1 Štai atplaukia, atlinguoja 1
1

i 
B Dainos aidas 1
1
*
1 Toks švelnutis, paslautingas nekaltai, 1 J

<
B
1 Iš dainelės man tos menas - B

J
1 

I
-
1
B

Josios veidas. i :

Ir verkiu aš. nes pamėgau ją karštai! 1
i •’
• t1

■
1 
B Jau senai, senai pradingo

1 1 
i i

i
■ Ta diena. i sa
1
i
1 Kai tą skaisčiąją žvaigždelę pažinau. I >
B
1 Buvo skirta man žvaigždelė

1 ' 
t k

i*
1

Tik viena.
c
1 Iš visų, visų ją vieną težinau... ! h

i b
B
1
B

Pr. Būdvytis. 1
! <•

1
ž
1

("Trimitas”) ! (

I
1

1
! a

įgauni. Tai via kiekvieno turčiaus paslap- 
kuomet' Visuomet dabokis, kad žmonės tavęs 

j nrr apnaiuciu. UdUdf ir tu
“ * I __________________*___— A____ _ X______________ Y

vandenį ir tuoj išsipučia ir,(;amas pirklį ir pasiimdamas tiktai to, ko 
i tau būtinai reikėjo. Jei butum pasiėmęs vi
sas jo gerybes, policija tuojaus butų supra
tus, jog jis buvo užmuštas plėšimo tikslu ir 
be abejonės butų tave suėmus. Dabar gi 
viskas palaidota ir užlyginta. Niekas ne
žinos, kaip tu pralobai, jei tu pats kam neiš- 
į lepėsi. šitaip visada turi elgtis: nesant 
didelio reikalo, niekad nieko neprigauk, 
niekad svetimų turtų nepasisavink, nieko 

' resupykdink, gyvenk su visais sutikime, 
taip kad niekas negalėtų pasakyti blogo žo
džio apie tave. Bet dideliam reikale nieko 

Inebijok ir nieko nesigailėk: jei bus reikalas 
ką prigauti, tai prigąuk, bet tik tokiu budu, 
kad nebūtum sugautas; jei reikės vogti— 
vogk. tik vėl žiūrėk, kad niekas nenutvertų; 
jei reikės užmušti—užmušk, bet taip, kad 
niekas nematytų ir nežinotų. Nebijok jo
kių nuodėmių nei Dievo teismo kitam svie
te, tik saugokis žmonių teismo šiame pasau
lyje. Tai yra tikras kelias prie pinigų ir 
laimės. Visi dideli ir garbingi žmonės taip 
pralobo.

Jašnikas.—Gal ir tavo tiesa.
Borisovičius.—Na, eiva namo. Rytoj rei

kės eiti pas rubsiuvį, kad pasiutų tau bajo
rišką žiponą. o paskui į piršlybas pas Save
ievičiaus dukterį. (Nueina per krumus šne
kėdamiesi. Uždanga nusileidžia.)

i

Jašnikas.—Taip, ponas Savelevičiau. esu 
tas pats, kurį tamsta išvijai iš savo namų. 
Tuomet tamsta pasakei man. kad duosi už 
manęs Vašią, kuomet atvažiuosiu savo ark
liu, vežimu ir bajorišku žiponu. Taigi da
bar aš atvažiavau taip, kaip tamsta norėjai.

Savelevičius.—O kurgi tu gavai mėlinos 
gelumbės žiponą? Ar pavogei kur? O gal 
tu užmušei tą pirklį ant kelio ir iš jo gelum
bės pasisiuvai sau žiponą? Aš paduosiu ta
ve policijai, tegul ištirs, kur tu gavai pinigų 
drapanoms, arkliui ir vežimui. (Išeina ir po 
valandėlės grįžta su uredninku.) Ponas 
Michailo ve. suimk šitą paukštį. Reikia iš
tirti, ar ne jis tik užmušė tą pirklį Lobkių 
girioj. (Uredninkas paima Jašniką už apy
kaklės.)

Piršlys.—Ponas Savelevičiau, nešnekėk 
tokių baisių dalykų, neužsitrauk* nuodėmės 
ant savo dūšios ir sarmatos garbingai savo 
šeimynai. Jašnikas nors beturtis, bet tei
singas jaunikaitis. Mes žinom, kaip jis Įsi
taisė drapanas ir arklį su vežimu. Geri 
žtmonės paskolino jam pinigų, ir už tuos pi
nigus jis viską nusipirko.

Sevelevičius.—O kur yra toks kvailys, 
kuris skolintų pinigus šitokiam skarmalui?

Piršlys.—Ne visi žmonės skolina pinigus 
vien tik už procentus. Yra pasaulyje ir ge
rų žmonių, kuiie pagelbsti vargšui nelai
mėje.

Savelevičius.—Reiškia, tie geri žmonės 
paskolino jam pinigų, kad tais pinigais jis 

• galėtų išgauti mano pinigus; jiems rodosi, 
kad aš busiu toks kvailas ir paimsiu tą išal
kusį vilką į žentus, a? Pasakyk gi man. 
kas per vieni tie geri žmonės, ką žiuri Į ma
no kišenių?

(Toliaus bus).

i
I

Scena IV. 
Saveievičiaus namuose.

Tarnas.—Tfu! kad jus supleškėtumet! 
Per visa nakti ponas su uredninku nedavė 
ramybės. Nespėsi akių sumerkti ant suolo 
atsišlėjęs, kaip jie vėl tave šaukia: "Pilypai! 
F. i, Pilypai, bėgk pas Ickų degtinės parneš
ti !” Parneši degtinės, tai cigarų užsimano; 
parneši cigarų, tai vėl degtinės. Ir taip per 
ištisą r.aktį: kaip eik, taip eik, o pačiam nei 
pauostyt... Ooo, da anam matytis! Dieve 
'luok jiems sveikatos, kad susimylėjo ir ant 
manęs. Ant tuščios dūšios išsitraukti labai 
sveika. (Prisipila stiklelį ir išgeria.) Aš' 
jums sakysiu, kad tai geras daiktas, ta deg-' 
line. Negėręs žmogus nesijauti gerai; vis, 
rodos, ko tai trūksta. Eini, ir kojos nelink
sta ; liepia ponas atnešti vieną daiktą, o tu. 
am atneši kitą: jei ir girdi ką sako, tai ki-1 
aip supranti. O kaip žmogus išsigeri, tai Į 
isai kitaip jautiesi: ir akis geriau mato, ir j 

o? jos miklesnės... (Geria užsivertęs visą 
>onką ir suklumpa.) Atleiskite, paslydau... į 
ha-cha-cha!... Na, buk sveikas, Pilypai! 
Ištuština bonką. Girdėt skambutis.) Aha,Į 
iteina kažin kas. Reikia paslėpt bonkas,

Liūdnas Rudenėlis
Liūdnas, liūdnas rudenėlis, 
Liko tuščias laukas. 
Žuvo liksmas gražumėlis, 
Bįra miško plaukas.

Jau saulutė motinėlė
Tolvn atsitraukė,•z 7

Vargšo juodą bakūžėlę
Ilgos naktys niaukia.

Jau išskrido paukštužėliai, 
Tarsi jų nebuvo
Ir darželio žolynėliai 
Nuvyto, nudžiūvo.

Jau apmirė vabalėliai,
Bitės neulioja
Ir pašiurpę gyvulėliai
Linksmai nebėgioja.

Saulė, mėnuo ir žvaigždelės 
Migla užsikloja,
Šiauris švilpia po gireles, 
Medeliai vaitoja.

Trumpos, tamsios ir lietuotos
Skurdžiai slenka dienos, 
Ilgos naktys debesuotos 
Suvilgo blakstienas.

<

J. A. M.
-------- L —. «

I



X.

KELEIVIS

Visokios žinios. APSIVEDIMAI.

PRANAŠAUJA GERUS 
LAIKUS.

[SUSPENDAVIMAS DVIE dviejų kūgių šieno, šieno; APSIVEDIMAI.
JŲ KUOPU. t>uvo taip daug ir jis buvo ...... —:—r-.* * . , , i -i i Pajieškau apsivedimui merginos---------- toks graZUS, kad asilas Žiu- nrl>a našlės nuo 20 iki 30 metų. Vaiki- 1 

Ketverge vakare, lapkri-rėjo, žiurėjo, ir nežinoda-ri( meldžiu nerašįnėt.^
čio 10 dieną, L. S. S. Pil- mas iš kurio kūgio pradėti' 132 Macdougai suX Ywk, n. y. ; 
domusis Komitetas savo po- ėst, pastipo badu."comasis tvomuetas savo po- esu, pastipo uauu. ( - - ;— -:

1 sėdyje nutarė suspenduot irI Šita pamoka labai tinka kurisutikt“ i^‘uiš““ įiuZ'
_______________________ • A .1 • 1 __________ ;xi •_________ „„A ____ ~ ..♦ .................Plieno karalius teisėjas - - . x - x • 1 „Gary paskelbė, kad biznis perorgan.zuot dvi kuopas mūsiškiems patriotams, 

plieno pramonėj paskuti- vhicagoje, __-lą ir 4-tą. Tas 
niais trim mėnesiais pakilo zlnlpnls. b“™ padarytas, 
daugiau negu dvigubai. Ka- Pasnemiant reikalavimais 
dangi pramones kilimas ar i'x. r .. «
puolimas visuomet pirmu- pakęsti keliamos jose Lvnno. Jis buvo iš-
ciausia apsireiškia plieno in
dustrijoj. tai tuo pasiremda
mas teisėjas Gary tvirtina,' 
jog greitu laiku turėsianti j 
pakilti visa pramonė. G* - 
Amerikos biznio srity yra nu nariu, drg. A. Žymontą 
pripažintas didžiausias au- U dabartinį LSS. sekretorių) 
toritetas, todėl šitas jo pa- ir drg. A. Kemėžą. Vėliaus, 
reiškimas labai nudžiugino nežiūrint protestų, jie tą ne- 
biznierius. Žinoma, kad dar- legali nutarimą patvirtino.

; Kaikurie kiti nariai, pasi- 
Į piktinę tuo ėmė vienas po 
1 kito trauktis iš kuopos.

Tie patys kerštingi ele- 
j mentai pradėjo paskutiniu 
'laiku daryti suirutę ir 4-je 
[kuopoje, tikslu taip pat iš
mesti ir išėsti iš jos nepatin
kamus jiems asmenis. Kad 
atsiekus to jie pasikvietė į tą 
kuopą savo vienminčius iš 
kitų kuopų, prirašė savo pa
čias ir sėbrus ir kiekviena
me susirinkime ėmė kelti to
kį triukšmą, kad rimtesni 
žmonės turėdavo išeiti. Ke
letas dienų atgal, pagalios, 
vienas asmuo iš tos triukš
madarių frakcijos apgavin- 
gu budi; iškaulijo iš kuopos 
c-rganizatoi iaus kuopos čar- 
teri ir knygyno raktus; ka
da apgavystė paaiškėjo ir 

į organizatorius pareikalavo 
sugrąžinti tuos daiktus, tai 
tas asmuo atsisakė. Matyt, 

j jie sugalvojo planą pasi
grobti Į savo rankas kuopos 
turtą.

Visiems šitiems triukš
mams, intrigoms ir šmeiž
tams prisiėjo padaryti galą. 
Paminėtosios kuopos dabar 
bus perorganizuotos ir ap
valytos nuo žmonių, ku
riems rupi dievai žino kas, 
tiktai ne Socialistų Sąjun
gos labas.

dangi pramonės kilimas ar,

bams pagerėjus ir darbinin
kams bus geriau.

AUSTRO VENGRIJOS KA 
RALIUS IŠTREMTAS 

ANT SALOS.
Austro-V engrijos 
Karlas likos iš-

Buvęs 
karalius 
tremtas ant Madeiros salos. 
Jį jau atvežė tenai su pačia 
Anglijos kariškas laivas.

LAIDOTUVĖSE UŽMUŠ- 
TA 7 ŽMONĖS.

Netoli Chicagos pereitą 
sąvaitę per laidotuves buvo 
užmušta 7 žmonės. Važiuo
jant parodai skersai gele
žinkelio. traukinis užbėgo 
ant vieno automobiliaus ir 
visi jame važiavusieji likos 
užmušti.

žuvaudamas prigėrė.
Ties Nahantu aną nedėl-

K. K. DERVLNSKAS 
VAŽIUOJA LIETUVON. 
Senas "Keleivio” skaity

tojas ir rėmėjas, lapkričio 
 pabaigoje iškeliauja Į Lietu- 

merginos'vą, ir šiuomi atsisveikina su 
_• N'c- 

I rinti apsivesti lai atsišaukia prisiųs- 
dama savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu. (48)

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

tų kuopų narių, kuiie nebe-jjenj prigėrė C. Taylor iš 
galėjo pakęsti keliamos įose t n. i
suirutės.

22-je kuopoje jau trys mė- žuvauti su savo draugais.
plaukęs

REIKALAVIMAI.
REIKALINGA moteris ar mergina 

prižiūrėjimui dvieju paaugusių kudi- motoriniu buteliu kių ir stubos laike šeimininkės darbo. 
Išlygos gana geros. Norinčias susiži
noti meldžiu kreiptis šiuo adresu: 

K. Masionis
70 lavrence st, I«awrence. Mass.

nėšiai atgal Strazdas su sa- Grįžtant namo jisai išvirto 
. vo šalininkais susitarę be jo- iš botelio ir, pakol jo drau-' 

Garyjkio pamato prašalino du se-įgai prisirengė paduoti jam CENTRAL BROOKLYN. N. Y. 
pagalbą, nuskendo. Botelio lietuviu žiniai.
savininkas paskui buvo kelis Kam ««»lūa pigia kaina g< rų marš- 
k^itUS pUSinei 6S įjure^, bet h‘erių, naktaizų, pančiaku, kepurių, 
skenduolio nerado. | taipgi UK. auksinių žiedų, lenciu-

(žirklių, visokio turinio knygų, kaip 
tai: sapnininkų, istorijų, elemento- 

, maldaknygių —atei-' 
, kitę pas mane. Taipgi galite

LIETUVOS ATSTOVYBES AMER1- "Keleivi”, "Laisvę”, ir "Amerikos 
KOJE PAJ1EŠK0J1MAI.

Jieškoma įtaikimui svarbiu žinių: lendorių knygų 1922. Taigi su visais 
Juozas Petrošius, paeina iš Upynos, įeikalais meldžiu kreiptis šiuo :>dre- 

Tauiagės apskričio. isu: <48)
Juozapas Arnatavičia, 
Mikvlas ir Steponas Kriaučiukai, 

gyvenusieji Pennsylvanijos valstijoj.
Jonas Milčius, paeinąs iš Garlevos *

'“lš„Kv:'”,oTk1‘; Naudingas
1914 metais gyvenusieji Chicagoje. į

Antanas, Ignas ir Jeronimus Tiškai,' T> . _ • . _ 1___. _ _ _ '
gyvenusieji jau per 20 metų Chicagoj. fiSlll IV111 R5^

Pranas Dapkus, paeinąs iš Šiiavos J I
vaisė., Raseinių apskr.

Juozapas Masvola, gyvenęs 202 
Jtfferson avė., Newark, N. J.

Laiškai Lietuvos atstovybėj randa
si dėl sekančių:

Valerijonui Butvilai, gyvenusiam 
Eoston, Mass. Valdiškas iaiškas.

Juozui Subatai. Valdiškas raštas iš
Paryžiaus.

Petrui Gūrai, gyvenusiam Chicago-
ie. Valdiškas laiškas.

Prašome atsišaukti arba jei kas tu
ri žinių apie minėtas ypatas. prašome 
pranešti šiuo adrsu:
Representative of Lith. in America
1925 F st.. N.\V. \Vashington, D. C.

REIKIA 1,200.000 NAMŲ.
Amerikos Statybos Drau

gijos apskaitliavimu, Suvie
nytose Valstijose šiandien 
reikia nemažiau kaip 1,200,- 
000 naujų gyvenamųjų na
mų.

VOKIETIJA NETURI Iš 
KO MOKĖT.

Sausio ir vasario mėne
siuose Vokietija turi užmo
kėti savo pergalėtojams 
500,000,000 aukso markių, o 
ji gali sukelti iki to laiko vos 
ketvirtą dalį tos sumos. 
Daugiau aukso Vokietijoj 
nesą. Ir reikalaujamos su
mos aliantai nesumažina. 
Sako: "Mokėk, kad ir neturi 
iš ko.” Kuomet Vokietija 
neužmokės, franeuzų mili- 
taristai. žinoma, tuojaus už
griebs kelis Vokietijos mies
tus.

LIETUVIAI RYTŲJ 
SIBIRE.

su-

savo draugais amerikie
čiais. Jo adresas: 143 West 
Swan st., Chicago, III.
Tel. Havmarket 4154
Gyveninio Tel.: Cambridge 6993.

DR. AL HDEMKWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

ligų.Specialistas Slaptų
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo 5 ii i 
Šventadieniais nuo lų

81 ( AN A L S i-., BOSTON. 
Ruoni 215 ir 246.

7:30 
iki 1.

——gelių, britvų, gerų lenktinių peiliukų,1 
į žirklių, visokio turinio knygų, kaip ♦ 

j-. S , tai: sapnininkų, istorijų, elemento-rajieskoj 1IT131 riQ. vadovėlių, maldaknygių - atei- 1 £ 
• • hite pas mane. Taipgi galite gaut, ♦

pas mane kožnos savaitės laikraščius:
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖

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

Paskutinė Proga!
dabar arba niekados:

Yra proga įsigyti knygą lietuvių 
11 alboj po vardu ”'i'iveirv L-vii.e 
PRIE TURTO.”

I

<
EULGARIAKO KRAUJO 

ARBATA

J ieškau tėvo Jono Jankūno, kuris 
paeina iš Vilniaus rėdybos ir apskri
čio. Musninkų valsčiaus. Vindeikiu 
sodžiaus. Jis apleido mumis 10 metų 
atgal ir jokios žinios nuo jo neturi
me. Gerbiamieji Amerikos lietuviai, 
jeigu kas apie mano tėvą žino ar su
žinos. tai malonėkite duoti man žinią 
žemiau nurodytu adresu, už ką busiu 
labai dėkinga.

Marijona Jankunaitė, Vindeikiu 
kaimas. Musninkų valsčius, Vilniaus 
apskritis, Lithuania.

J ieškau brolių Antano ir Juozo 
Suntailų ir seserų Marijonos Zenili ir 
Onos Bugin. Kauno nib., Raseinių 
apskr., Kaltinėnų vaisė, Vitogalos so
dos. Kas apie juos žinot, malonėkite 
pranešti. Bessie \Vindsor.
P. O. Bcx 42, Whipple. W. Va.

BRYANAS BIJO DAR
VINIZMO.

Senis Bryanas sako, kad 
darvinizmas, tai tokia "pa
vietrė," kaip raupai. Kas to 
mokslo paragavęs, tas jau i 
Dievą daugiau netikėsiąs. 
Todėl, Brvano nuomone, su 
darvinizmu turi kovoti visi 
mokytojai, tėvai ii’ kunigai.

Buvo laikas, kuomet žmo
nės taip kalbėjo apie astro
nomiją, kaip Bryanas apie 
darvinizmą. Bruno buvo ka
talikų dvasiškijos ant laužo 
sudegintas užtai, kad skel
bė, jog žemė yra apskrita. 
O šiandien jau ir pradinių 
mokyklų vaikai žino, jog že
mė yra apskrita. Gali taip 
būt ir su darvinizmu.

Jei ponui Bryanui tas 
mokslas nepatinka, tai jis 
turėtų jį sukritikuoti; turė
tų prirodyt, kad darviniz
mas yra klaidingas. Tuomet 
jis ir negriaujamas sugriū
tų. Keiksmais gi jo nesu
griausi, Mister Bryan.

Lietuviams is Sibiro 
grįžti Į tėvynę buvo ir yra 
daug sunkiau, negu iš Euro
pos Rusijos. Sibiras pusant
rų metu buvo atskirtas nuo 
Lietuvos net dviem frontais 
Ypač Sibiro Rytuose gyve
nantiems lietuviams sunku 
pasiekti tėvynę, nes jie nuo 
jos randasi už 8-9 tūkstan
čių verstų. Dabar tie varg
šai bent kiek pajus gymtojo 
krašto globą, nes Lietuvos 
atstovybė Maskvoje nusky
rė Lietuvos respublikos Įga
liotinį Tolimiesiems Ry
tams. Įgaliotiniu nuskirtas 
p. Motiejus Čepas, žinomas 
sibiriečiams lietuvių veikė
jas. Rvtų Sibire esą apie 
30,000 lietuvių. Daugeliui 
teks optuoti Lietuvos paval
diny bę, nes jie gyvenę ten 
dar prieš karę.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 30 iki 45 mr-tų. Turiu 
10 akeriu farmą. Platesnių informa
cijų suteiksiu laiškais. Norinčios ap
sivesti atsišaukite šiuo adresu;

Job.n Andrulis
Box 47. Kennedy, Wis.

Pajieškau našlės arba merginos aD- 
sivedimui. senumo nuo 20 iki 3() me
tu; aš esu 27 metų. Platesnias žinias 
suteiksiu per laišką. (49)

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

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

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

Pajieškau savo brolio Motiejaus 
Macevičiaus ir jo suaaus Motiejaus, 
paeina iš Kauno rėdybos. Kuršėnų 
miesto. Malonėkite atsišaukti arba 
žinantieji apie juos pranešti šiuo ad
resu :

Stanislava Kirkutienė
20 Vv’alling st., Providence, R. I.

i 
t 
i

Syvai išsunkti iš žolių pagelbsti 
"TIESUS KELIAS , gamtai pataisyti inkstus, padaro tur

tingesnį kraują ir gerai nureguliuoja 
Šita knyga parodo, kaip su keletu ^armj veikimą. Imant ją karštą prieš 

eisiant gulti greitai prašalina šaltį. 
Klausk aptiekoriaus arba užsisakyk 
per paštą. 1 didelis baksas $1.25, arba 
3 baksai $3.15 arba 6 baksai $5.25. 
Adresas:

Marcei Products ( uinpanj
491 Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa.

dolerių galima pradėti savo biznį ir 
tapti laimingu. Ji išaiškina suvirs 20 
šakų visokio išdirbinio.

Šita knyga pilnai parodo, kaip pa
dalyti ketčupą. syrupą, kavą, muilą, 

lazurką, amoniją, gyduoles ir daug 
kitų visokių išdirbysčių.

Ji taipgi parodo, kur gali gauti 
I n’rkti žiedus, laikrodėlius, deiman- 
' tus ir kitus brangius daiktus už pu- 
! sę kainos.
i Šita knyga kaštuoja tiktai vienas 
doleris su prisiuntimu. Taigi rašyk 
tuoj dabar reikalaudamas tos knygos. 
Pinigus meldžiu siųsti

: arba dolerį laiške.
Knygų pardavėjai ir

I svarbi propozicija uel
: i reitai.

i

money orderį
agentui, labai 
jūsų. Rašykit 

(52) 
VVAl.TEK YUKKEV1CH 

3842 So. l'iiion avė.. Dept. K..
Chicago. Iii.

Fotografo Mokslas Dykai!
Katras norėtų patapt fotografu ir 

Įgyt nuosavą studiją didelėj lietuviu 
kolonijoj, tegul atsišaukia kuogrei- 
čiausiai. Vyras turi būt pasiturintis, 
gali būt ir bemokslis, bile mokėtų 
biskį rašyt Bus išmokytas per 4 mė
nesius laiko tiktai. Savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Atsišaukit greitai.

JONAS ANDRUŽIS (49Į
134 E. Main st., Amsterdani, N. Y.

pilie KALĖDŲ 

U NUO ŠVENTĖMS

JEI ŠIA SAVAITĘ PASIŲSITE PER MUSŲ 
BANKĄ PINIGUS Į LIETUVĄ. TAI .JŪSŲ GI
MINĖS GAUS JUOS KALĖDŲ ŠVENTĖMS.’

PASISKUBINKITE!

KURSAS LABAI ŽEMAS

DAINOS
Išėjo naujos muzikos apie 60 
įvairių daina, taipgi pianui ir 
smuikai; jų tarpe ir lietuviški 
šokiai: Suktinis, Klumpakojis, 
Noriu miego, Kriputis ir kiti. 
Ta- 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.

BALTIC STATĖS BANK

Padaro Namus
Maloniais Namais

vi-

Kur seniausia. 
Ten geriausia.

Kur vienybė, 
Ten galybė.

Q • • • • 9 • « • • V -J • • o • • •
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KREIPKITĖS Į
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Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

r*
*

K
(•; 
[(•

Reikalaukite platesnių 
formacijų apie viską, 
šykite mums laiškus, 
kniaukite musų pinip 
kurso ir knygų katal

■t 
■t

(•)

R
(S) 
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SOCONY
KEROSENE

mes užlaikome augštos ♦
KLESOS PIANUS, PLAYER *J* 

: PIANUS IR FONOGRAFUS, J;
KURIUOS DUODAM ANTi^Ų 
LENGVO IŠMOKĖJIMO UŽPI-'X 
GIAUSIAS KAINAS, GERIAU->£ 
SIOMIS IŠLYGOMIS. PAGAL X
SUTARIMĄ MES ANT VIENO A^*^*^*^*^*^*^*^.* 
METO Už DY'KA PIANUS TU- 
N1NAM IR REGUL1UOJAM.
GVARANTUOJAM ANT 10, 
METŲ. TAIPGI MES TURIME 
DAUGYBE LIETUVIŠKŲ MU- 
SIC ROLIŲ DĖL PLAYER PIA- 

| NO TINKAMŲ DĖL ŠOKIŲ IR
DAINAVIMO. LABAI PUIKUS;
SEKANTIS SU ŽODŽIAIS:

Važiavau dieną ................  • ■
Nesigriaudink, mergužėle ir 
Lietuva tėvynė musų.............
Noriu miego, saldaus miego .. 
Karvelėlį mėlynasis .............
Atjok, berneli, vakarą. Vaicas 
Nedėlios rytelį. Polka.............
Kutelių daržėlis. Vaicas ........
Kur upelis teka. Polka..........
Per laukeli, dirvonėlį.............
Ant kalno karklai siūbavo .... 
Per girią girelę ....................
Pas darželį trys mergelės .... 
Gana broliai mums miegoti . . 
Vai kalba žada tėvas dukrelei. L*)1.' 
Ak aš myliu tave.......
Era mano brangi .......
Jojau dieną, jojau naktį 
Pamylėjau vakar, pam. 
Lietuvių himnas .........
Nesigriaudink. mergužėle ir 
einu per dvarelį . .

Puikiai Skambantis Boliai bej
žodžių sekantis:

Šėriau žirgelį 
Kriputis. Polka .... 
Klumpakojis. Polka 
Suktinis. Polka ... 
Liepelė. Polka .... 
Lietuvaitė. Mazurka 
Diedukas. Polka . . . 
Čigonėlė.. Polka . . . 
Noriu miego ..........
Barbora. Polka .... 
Kokietka. Polka . - - 
Varpelis. Vaicas ... 
Krakaviakas ..........
Reikalaujanti music rolių, ma

lonėkite pinigus prisiųsti drauge 
su užsakymu arba C. O. D. ant 
šio adreso: (51)

1.25
1.25
1.25!
1.25 Į
1.25' 
i-2?1.25 į
1.251
1.25!
l.OOį
1.09
1.0.) j

...... 1.00 Į 

......... 1.00
......... 1.0;) j 

šiand. l.OOį
......... 1.00'

... 1.00 >
i

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

KEIKAI

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSEGROSERIUOSE

SENIAUSIA
flflMirfl 
VIENYBE

I®
lt

arduoda laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

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

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

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 
maino ant visų 

šalių pinigų.
S ■ S

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

s a ®
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

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

juokų skyrių 
"TARKA”

AMERIKOJE S3.50 MET. 
LIETUVOJE ............ 4.50

S 8 S
Pirkite ’'VienybesBen
drovės serus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas Šeras $10.
SIU •

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

klausk pardavėjo apie

$5,000.00
Perfection Oil Heater 

Kontestą

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

Jonas Gumauskas
825 E. Eager st.. Baltlmore, Md.

-i

-

■f

Extra šilumos šaltose dienose
Padaryk sėdėjimo kambarį sma
giu su Perfection Oil Heater. 
Padėk ji ten. kur labiausia rei- 
l:al:nga bile kada.
Astuonios valandos smagios ši
lumos tik su vienu galionu šva
riai degančio Soconv Kerosino. 
Be prakuru, be durnu ; nereikia 
malkų nešti; be pelenų. Jūsų 
Perfection visuomet gatavas, 
kada tik panorėsit. Lengva pri
pilt. uždegt ir išvalyt — l>e ma
žiausios smarvės.
Pirk Perfection šiandien.
Pasekmėm vartok Socony herosiną.

A. ANTPUSAITIS & 
COMPANYGERA PAMOKA.

Vienas jaunas vaikinas 
Įsivaizdino, jog jis jaučia 
savyje tiek daug talento, 
kad jei tik jis žinotų kaip 
savo gabumus paversti i ug
nį, tai apšviestų visą pasau
lį. Todėl jis rašo vieno laik
raščio redakcijai ir klausia 
patarimo: ”Kas man reikia 
daryti, kad galėčiau savo ta
lentais pastatyti prieš save 
visą pasaulį?”

Redakcija atsako: "šito
kios svajonės suka ne vie
nam jaunuoliui galvą. Bet 
jos yra tuščios svajonės. 
Pasaulis yra perdaug dide
lis. kad jį galima butų pasta
tyti prieš save. O jei tamsta 
ir galėtum jį prieš save pa
statyt, tai visą amžių per- 

nežinodamas, ka

Areštavo girtą šunį.
Lynno policija pereitą 

dėldieni suėmė ant gatvės 
šunį, kuris ėjo svyruodamas 
ir išrodė kaip girtas, šuo bu
vo nugabentas nuovadon ir 
uždarytas už grotų. Paskui_________ _________ _ r_
jis ištirta ir pasirodė, kad iš- žiūrėtum, nežinodamas, ka 
tiesų jam buvo užduota iš jo pasirinkti. Taip vienas 
”munšaino.” asilas sykį atsidūrė tarp

ne-

i

Pajieškau savo vyro Miko Gutauc- 
ko, paeina iš Suvalkų rėdybos, Seiri
jų miesto. 12 metu kaip Amerikoj, 9 
metai kai negaunu nuo jo jokios ži
nios. Pirmians jis gyveno Pittston, 
Fa. Kur jis dabar randasi, miręs ar
gyvas, nežinau. Kas apie jį žinote. Vakare, 
malonėkite pranešti jo moterei Anto- I _ 
sei Gutauskienei. Alytaus apskritis,' _ 
Seirijų miestas, Lithuania arba (48) t
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646 Grand Street, 
BROOKLYN, N. Y.

Atdara nuo 9 ryto iki 9

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

Pajieškau pusbrolio Antano J. Ru
činsko, paeina iš Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskričio. Tarnavo Suv. ValsL 
kariumenėj-, iš kur tapo paliuosjotas 
♦ d. birželio. 1921. Girdėjau, kad įgy
veno Detroit, Mich. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinot man 
praneškit. nes turiu svarbų reikalą. 
•Jo motina nori žinot iryvas jis ar mi
ręs. Frank Lukašius (48)

P. O. Box 244. Harrisburg, III. ; J
— f 
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Pajieškau Jono Norkaus, paeina iš 
Suvalkų rėdybos, Mariampolės apsk.. 
Klebiškiu valsčiaus, Ingalangio 
kaimo. Keli metai atgai gyveno 
Bridgeport. Conn.. o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
jį žinote man piantšti, yra labai svar
bus reikalas.

Magdalena
797 Bank st.

(48)
Ausini utė 
Vaterbury, Conn.

PATARMES 
MERGINOMS

APIE LYTIES 
DALYKUS.

Parašė M. H. Sangerier.ė
Knyga papuošta tam tikrais 

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

Kurios da šitos knygos netu
rit, tuojaus užsisakykit. Ji kai
nuoja ?1.00. Pinigus galima at
siųsti per money orcierj, arba 
įdėjus popierinį dolerį į laiška. 
Adresuokit taip: (52)

MRS V. RADAVICH 
506 N. El|wood Avė

BALTI M ORE, M D

PERFECTION
Oil Heaters
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK

LITflUflNIflN
VIENYBE PUBL.Go.
193 Grand St. w 
Brooklyn, N. Y.



KELEIVIS

Kas girdėti Lietuvoj PARSIDUODA FARMA!

lizacija. Susirinko komisija: 
iš Rokiškio veterinorius Xe- 
fas, iš Zarasų komendantas 
Zaleckis, Dusetų valsčiaus 
tarybos pirmininkas Staus
kas ir viršaitis Kibirkštis. 
Buvo Įsakyta tai dienai su
vesti Dusetos visus vals-

"Broliška meilė.” Pasta
romis dienomis Seinų apy
linkėj susitvėrė lenkiška 
draugija, panaši i rusų črez- 
vičaiką. kuri laiks nuo laiko 
naktimis puola ant geriau 
susipratusių lietuvių, išsive
ža kur i mišką ir juos ten 
nužudo... !--------- ------
nomis, atsibastė i Klevų kai- 900. 
mą keli lenkų milicininkai ir imt 
išsivarė jauną lietuvi — Le- 
ončiką i stuiką. Nors buvo 
nakties laikas, 'bet nuožmių 
milicininkų verčiamas, žmo
gelis turėjo savo arkliais ir 
vežimu ju s vežti. Atsitoli
nus nuo namų i mišką, mili
cininkai žmogeli užmušė — 
visą galvą suvarstydami 
peiliais: o patys jo arkliais 
r vežimu nusibeldė toliau. 

Tik ryto metą žmonės rado 
ant kelio visą kraujuose be
gulintį nukankintą tėvynės 
mylėtoją.

Bet ar pirmasai toks "bro- 
'ių” darbelis?! Ne. Jie tan 
kiai kartoja, ir dabar apart valsčius 
nelaimingojo Leoneiko dar į arklių, 
miškuose ant kelių rasta.musų valdininkų neprotingi 
tris baisiai nukankinti lietu- Įsakymai, ar valsčiaus tary- 
viai ir tokiu pat budu, kaip 
Leončikas — prispirčiomis 
išvežti iš namų. Tai vis lenkų 
crezvicaikos darbeliai. Jei 
dabar taip lenkai moka lie
tuvius 'mylėti,” tai susivie- 
nyjus dar labiau pradėtų...

Šventaragis.

štai ir šiomis die- ėiau$ arklius, kurių yra virš 
Komisijai reikėjo pa

tik vienas arklys, kuri 
už 7.200 

Ešveniu Mikuckas. 
moka 4,000 auks.. 

reikės sumokėt

savo noru pardavė 
auks.
Valdžia 
valsčiui 
3.2M auksinų.

Minėti 900 arklių priklau
so 50(^ ūkininkų. Visi jie tu
rėjo pačiame rugiapiutyje 
sugaišti po visą darbo dieną. 
Jei skaityti, kad vieno žmo
gaus darbo diena 
verta mažiausia 
tai Dusetų valsčiaus gyven
tojai turėjo nuostolių 40,0(H) 
auks. Reikėjo tik vieno ark
lio. o padaryta didžiausia 
nesąmonė. Už tuos pinigus 

butų nupirkęs 10 
Kas čia kaltas, ar

su arkliu
80 auks..

100 akrų žemės, 
buvo apsėta javai 
nių medžiu 
2 barnės, 2 ■ 
'linkai. visi 
parsiduoda 
arkliai. 175 
sėlių bulvių.

j2 akrui diibanros. 
; yra daug vaisl- 

ir malkų; 6 
vištininkai ir 4 kitoki 

gerame stovyje. Sy 
12 melžiamą karvių, 

vištos, 2 kiaules, i.-.
buroką.

■a daug 
ruimu stabą, 

bu i į., i
> I ** » 

bu- ♦ 
50 bušeliu burokų, *0 1 

bušelių kruč-Kų. morkų, kopūstų, kor- 
ų. avižų; yra daug šieno, visokios i 

mašinerijos, vežimai. visoki ūkiški, 
padargai. Kaina už viską tik $4.200., 
..engvios plikimo išlygos. lik ’j mv-i 
lies nuo p, amoningo miestelio, n.ar
tėtų. dirbtuvėj., teatrų, krautuvių ir1 
traukinių. Ateikite pasižiūrėti arba j

■ šit: ( i'.‘) I.
Bo.\ 153.

MRS. J. H vl.PERN 
tVauregou. Uctin.

PARSIDUODA FARMA-
P\RS!DUODA CONNECTICIT 

FARMA.
Iš priežasties mirties šeimynoje. 

| parsiduoda 101 akro farnia. puiki 
j derlinga žeme. 45 akru: dirbamos, li- 
| kusioji didelis miškas ii ganyklos, 
i Vien tik miškas
du syk tiek, kiek jąs 
1’armą; puiki 8 ruimą 
barnė, pilna šieno. Visi 
irgi geri; 3 geros karv;

| lys. 25 vištos, v

gali apmokėti jum
mokėsite uz 
siuoa. gera 
kiti budinkai 
s. geras ark- 

25 vištos, vAoki farmų įrankiu., 
ežimai, pakinkai ir kitkas. Viena 

mailė iki vieškelio ir bažnyčių, arti 
■auja mokykla, puiki apielinkė. tris 

.naiiės iki pramoningo miestelio, gelž- 
kelio stoties ir markėtų. Tai yra pro- 
iuktyvė farma, kuri buvo 
lankose per 40 metų. Turi 1 
duota kad ir už labai žemą 
les prisieina turtas pasiek-, i ir 
na tik $3 500. Įmokėt S2.'<: 
: asiliks ant mortgičiaus. •

SOPHIE HE1MAN
33 Reyr.oids st.. Danietson. Conn.

vienose 
bu v par- 
i kuinai, 
riti. Kai- 
iiKUsieįi

Punskas. Padėtis neutra- 
linėj zonoj labai nerami. Kas 
savaitė po kelis kartus Įvyk
sta lenkų puolimai i kaimus 
vidury zonos. Partizanai iš 
savo pusės tuos puolimus 
stengiasi atremti. Lenkai i 
savo policiją verbuoja Įvai
rios rūšies valkatas, kaip 
tai iš Suvalkų miestelių, iš 
pabėgusių Lietuvos lenkų, is 
Silezijos maištininkų. 0 Pe
lelių dvare jiems ramius gy
ventojus plėšti padeda net 
rusų kazokai. Nesenai to
kiam plėšime Kreivėnų kai
me dalyvavo 5 Dono kazokai 
iš Denikino armijos. Suim
tas Leiužgirės sargas ir pas 
ji atimta keletą tūkstančių 
estais, auksiniai pinigai, 
aukso žiedai etc. Jo tėvą ka
reiviai parbloškė ant žemės 
spardė, mušė. Prie to dar 
vienos senukės pavogta iš 
kuparo keletą šimtų... Tie 
lenkų puolimai neišpasaky
tai vargina ramius gyven
tojus. kurie veik kasdieną 
dirbdami laukuos nežino, 
kada puls juos lenkai, iš kur, 
pasieks lenkų kulka, kada 
lenkų banditai, Įsiveržę Į ■ 
namus, juos suims, sumus,] 
suspardys ir jų turtą pa-j 
grobs. Tokias kančias dari 
butų galima perkęsti vieną, 
kitą savaitę, bet kada tas! 
kartojasi beveik kasdien ir 
tai nebe savaitė, o jau 2 me
tai — iškęsti negalima. Ar 
negalėti! musų valdžia per 
T. S. K. Komisiją sustabdyti 
tuos puolimus ir kankini
mus ramių gyventojų.

Suaugusiems Gimnazija. 
Daug musu jaunuomenės 
dėl karo negalėjo baigti 
mokslą. Dabar lankyli pap
rastas gimnazijas jau per- 
vėlu, o daug yra norinčių 
tęsti mokslą.

Todėl mokytojų Profesinė 
Sąjunga sumanė atidaryti 
suaugusiems gimnaziją, ku
rioj tokie atsilikę mokslei
viai galėtų vakarais mokin
tis.

Spalių 4 dieną Kaune Įvy
ko tokios gimnazijos atida
rymas.

' Laikinai atidarytos 4 kla
ses, i kurias Įstojo 140 klau
sytojų. jų tarpe 130 kariš
kių.

Toks gausus klausytojų 
skaičius rodo, kiek tokia 
gimnazija vra reikalinga.

' C’Tr.”)

• >

liveios tiesos ‘.auiuai įuosi- yra lik po 2 :r 4 lovas. Švedijos 
nereit.nlinga. K.eipkitės prie vietos agentų.
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Nuo 2 iki 9 vak
NEDĖLIOJUS:

YT? iki 1 v. po pietų.

........ Lapkr.
Gruodžio

... Gruodžio

f Dr. L. J. Podder

Ger.eraliai Agentai dc-1 CE NTRALINES ir RYTU EUROPOS 
NORIU • GELMAN LLOYD ilREMEN.

Gruodžio 3
Gruodžio 10
Gruodžio 31

IESIAĮ i ( HERBUI RGA IR BREMENA 
ia's tarų Amerikos ir Vokietijos portų. 
ir Sausio 3

Svedijos 
Amerikos \\!£* 
Linija

Greitas Pasažierinls Susisiekimas
TARP NEVY YOKKO IR LIEPOJ AI S.

1‘er Gothenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami į
_____________ Liepoją
[jroitningb.ohii Gruodžio 3. Stockholm Gruodžio 22.

T'l. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

52 Glenivood avė., 
Binghaniton, N. Y.

K. Liutkus, iždininkas 
Great Neck L. I.. N. Y'.

I 
|

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name 

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

I

ImitedIStates" IM s
Žiemes karnos jau nup

J LIETUVĄ
Geras susisiekimus su visomis Lie
tuvos vietomis. Gerus vaigis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran- 
kimiai, didele vieta ant deko. Vi
soki moderniški įrengimai, koki tik 
gali būt ant laive.

YRed Star Line
Laivai išeina kas savaitė 

Iš Ni*w YorKo j Hairburga 
Samland (tik trečia klesa) Lap. 30 

Iš Nc’v Y'orke i Antiverpą
Finla.id ...
Kroonland
Zeeland ...

V American Line
Iš New Y’orko i Hamburgą 

Manchuria................... Lapkr.
Manchuria ................  Gruodžio

Tikėtai tiesiog i Pilevą.
INTERNATIONAL MER-
CANTILE MARINE ( 0.,

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

arba pas vietinius agentus.

Lš NE'V YORKO TIESIAI I 
BREMENĄ, DANCIGĄ IR LIEPOJŲ 

Laivai plaukia tiesiai i LIEI’OJU per Dancigą. Tiesus persimai 
mas uosi laiio ant la:v<..

IU DSON ...................
PR1NCESS MATGIKA 
POTOMAC ..................t Iš Petrogrado.

I GYDO SLAPTAS VYRŲ IE
I MOTERŲ LIGASs
S Taipgi Kraujo ir (Mosi Li{u.
i VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 
f iki 9 vai. vakare,
f Kalbu Ruskai ir Lenkiškai (2) 
f 69 CHAMBER ST., BOSTON. 
j“ Telephone: Haymarket 5390

t •• t ■ k ’LtU*1

Iš NEW YORKO 
dideliais ir greitais garlal-,

AM EKIU i Lapkričio 29 _____
GEORGE V. ASHINGTON Graudžio S ir Sausio 17 

Kreipkitės į agentus, tarnaujančius

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street. Eosid, Mass.

Ant viui šita garim.ių trečio s klesos keliauninkai yra sutalpinami 
itskiras Kajutas po 2. 4 arba 6 ypatus. Užtektinai geras maistas 

yra suteikiamas permainant i.iekvieną dieną. Kreipkitės prie agentų 
i nited American Lines. In;
Koosevelt Steamship 
Mnore & McCorraack 

15 Broadway, New 
Administratvviai Opel ‘ ’ i Suvienytų

PARSIDUODA FARMA!
Parsiduoda produktyvė farma, 50 

akrų žemės, dvi mailės nuo stoties. 
25 akrai dirbamos žemos (labai gera 
bulvėms), likusioji miškas; 75 obelys, 
7 ruimų stuba, baimė, vežimams pa
šiūrė. vištininkai dei 500 vištų; kaiti: 
parsiduoda 2 arkliai, 2 karvės, 1 
Kiaulės, antys. 120 vištų, vežimai, pa
kinkai, vis; farmos įrankiai, stubos 
rakandai, daug daržovių ir šieno. Kai
na $3,300. Lengvos išlygos, ltašykit 
angliškai (47)

MRS M1NME M. MILLIG AN
DANIELSON, CONN.

1

bos apsileidimas? Taigi gal
vok. pilieti, ir reikalauk, 
kad tavo rinktieji' valsčiaus 
šeimininkai nedarytų tau 

ir nematomos skriau- 
Išmintingi anglai se- 

sakydavo: "Laikas tai į 
,” o dabar anglai liko' 

udresni ir jau sako:

o

t

i nors
: dos.
niau 
pinigai 
dar g 
"Laikas — ne pinigai —pra
leisi negrąžinsi." O ką mes 
sakome?!

Į I 
i

Rokiškis. Rugp. 21 d. su
degė Radutės priemiestis, o 
rugp. 22 d. supleškėjo kelio
likos ūkininkų triobos mies
tely Kamajų gatvėj. Tuomet 
buvo daug žmonių, suvažia
vusių turgun. Gaisras kilo 
dėl blogo kaminų prižiūrėji
mo.

Pas mus tiltai visiškai su
griuvę kai kuriais keliais 
greit ir pervažiuot nebebus 
galima. M. Č.

|

i 
I

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

mo, didelių ir mažų. Tos farmos ran
dasi New Jersey valstijoj, lieteli Ne- 
’.vark, N. J., prif upių ir šaltinių. 
Parsiduoda su mažais imokėjimais i 
lengvais išmokėjimais. Platesnių ži 
nlu klauskit laišku. (Pd48)

?.I. CHURINSKAS
Bcx 46. Sand Brook
P. S. Norėdami farmas matyt, 

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

NAMAI R FARMOS 

už Šerus!

Jūžintai, Rokiškio apskr. 
Per šv. Baltramėjaus atlai
dus klebonas Mėlys, pasi
kvietęs kun. Stakelę, kaip 
gerą mitingininką. surengė 
mitingą. Vienas ir antras 
kalbėjo apie mokyklas, apie 
mokytojų profesinę Sąjun
gą: sakė. kad. ji esanti bedie
viška. griaunanti bažny
čias: liepė neleisti vaikų Į 
mokyklą, jei jos mokytojas 
priguli- mokytojų Sąjungai. 
Verčiau esą samdyti davat 
kėlės ir mokyti namie. Pra
sitarus tuo klausimu pik Ža
liui kunigas S t a k e 1 ė 
būdamas tvirtesnis sučiupo 
už apykaklės ir Įvedė Į vals
čiaus valdybos butą. Ką ten 
jam darė — nežinau, bet tik 
išėjo vienas Stakelė ir toliau 
tęsė savo giesmę.

Žmonėms, matyt, tas siū
lomas kunigų davatkėlių 
mokslas nepatinka. Iš mo
kytojų jie nieko blogo ne
mato, ir dabar taip susirū
pinę vaikų mokymu, kad tik 
prasidėjus mokslui, mokyk
lą lanko daugiau kaip šim
tas vaikų. Pereitais metais 
to nebuvo. Yla.

("L. Uk.”)

FARMOS!

į

i

Dusetos. Ežerėlių apskr.
Dusetose buvo arklių mobi-

PARSIDUODA FARMA!
Mass. valstijoje, tiktai 16 mylių nuo 

Bostono. Ta farma turi būti parduota 
šį mėnesi, nes savininkas negyvena 
ant jos, todėl parduos $30,006 vertės 
laimų už $15,000 ir gal prisiims ko
kius $7,500 įmokėt. Žemės yra 105 
akeriai; 20 karvių, 3 arkliai, 1 bulius, 
3 jaunos karvukės, 5 veršiai. 67 to
nai šieno, didelė kūtė, 15 kambarių 
r imas su naujos mados įtaisymais ir 
šiluma. Daug visokių ūkiškų įrankių 
ir mašinų. Kam yra reikalinga pirkti 
tokia farma, tai nėra geresnės pro
gos daryti gerą biznį pardavinėjant 
pieną, tarpe lietuvių arti Bostono. 
Taigi kas turite pinigų gerokai, pa
siskubinkite kuo greičiausiai matyti 
mus, nes gal savininkas parduos tą 
ūkę ir pigiau, nes jis yra turtingas 
Amerikonas ir biznierius.

A. IVAŠKEVIČIUS
361 Broad*av. So. Boston. Mass. 

Tel.: So. Boston 605 ar 1337.

Musų agentūra padarė speciaiišką 
NAMŲ ir F ARMŲ išpardavimų. Jei 
turite nusipirkę Įvairiu kooperaciją 
ar kompanijų Šerų, arba Liberty Be
nų. kurie dabartiniu laiku stevi že
miau originališkos vertes, pirkdami 
namus ar farmas per musą agentūrą 
jusu serai bus priimti už pilną vertę, 
kaipo dalis (cash) įmokėjimo.
PASINAUDOKITE ŠIA PROGA! 
UŽSISAKYKITE ANGLIŲ PER 

MUSŲ AGENTŪRA PAKOL 
PIGIOS!

A. J. Kupstis, vedėjas
332 BROADM'AY, SO. BOSTON.
AGENTAI: Juozas ?Jaurušaitis, 

.■tntanas Lakačauskas, Stanislovas 
Grubliauskas, Adolph Nemaksy, Alex 
Andrulis. L. Milkulskis ir Augusi Ra
štikis. (48)
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Co.. Ine.
Cc., Ine.
York.
Vaiseiių Tarybos.

LDLD. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI:

J. S. Prusakūtis. pirmininkas
943 Bank St., W’ater’>ury. C< nn.

J. M. Buchiasky. sekretorius

SUSTOK, ZIUREK IR KLAUSYK!

TV- ■>

I

UNITE D į 
AUSfiifAhį f-

i
INC.

AMERiCAH 
LINES

j HAMBURG
AMERICAN
LINE

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEDMAH
SPECIALISTAS VENERIŠKV 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo iigą ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 VVASIIINGTON ST.

BOSTON. M ASS.

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper 
(KASPARAVIČIUS) 

priešais paštų.
So. Boston
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Tarp New Yorko Įr Hamburgo
Trumpiausias susisiekimas su visais pertais Centr.-Eurcpos.

Sąvaitiniai išplaukimai kas Ketvergas 
nuo Pic-ro 86, No- th River, 46 Street, New York,

"MOUNT CLAY" "HANSA"
"MOUNT CARROLL" "BAYERN”
"MOUNT CLINTON” "VVUERRTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cv'ihaven su lietuviu perkalbėto
ji:. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiui.
Kambariai su 2. 4 ir 6 Ievom a.it visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų "HANSA" ir "BAY'ERN” yra keli specialiai 

naiH •ntusqunn{ stnjmd sk musų agento
J U LiUS ROTTENBERG. 260 Hanover St., Boston, Mass.

Galima nusikirpti pačiam

štai Negirdėtas Pasiūlymas—ŠEŠI DALY KAI TIKTAI L z $6.00.
REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršuj parodyto rinkinio iš šešių daly

kų ir kuomet jį aplaižysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams ir 
tt. ir tegul jie sprendžia apie ją augštą vertę.

-Jei jus norite patirti tą dideię vertybę šitą dalykų, tad pasistengsite 
būti piimutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jų.- busite musų 
atstovu. '

Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti. 
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavardę ir 
miresa, įdekite 50c. pašto margainis ar kitaip persiur.tim > lėšomis apmok vii 
i: prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius dalykus, 
kaip augšėiau parodyta, o žemiaus išvardyta.

1. Augštos vertes Ku-ku Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvir- 
čiavsio medžio, su ranka darbo išmalą irimais, kas padaro jį daug branges
niu. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko tei
singą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojamas vi
sam jurų amžiui.

2. Autom.-.tiška mašinuke plaukų kirpimui, 
savo p laukus ■; gal kaip jus sušukuojate juos.

3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais puikiai 
ušinuotai ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kad visuo

met laiky.- teisingą laiką ir yra garantuojamas ant daugelio metų.
i. i'aauksuotas žiedas su ju;>ą inicialais.
5. Ba-cmct’-as, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro permai- 

;: i- vienu diena anksčiau. Parodymai giedraus oro išeina laukan lėliukė- 
moteįis, o lietingą orą parodo vyras-lėiiukė išeidamas laukan su Lietsargiu. 
Ant sienos viduje yra Termometras,kuris parodo temperatūrą. Y'ra toks pa
rankus dnlv/as, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.

6. Puiki užrašų knygelė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda- 
luese. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali 
apsieiti.

Nei vienas is šių šešių dalykų nebus parduodamas aeskirium, nes mes 
darome šią. pusdykį pasiūlymą tokia žema kainu vien tuo tiksiu, kad pa
siekus ’ jodau giau žmonių. Jei jus atrastumet, kad minėti dalykai nėra 
2 kal t daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus. Ši
tas rinkinys augščiau minėtų dalykų patrauks ir just: draugus, ir jie norės 
lį gauti taipgi gal ir jus paivs norėsite gauti kita toki pati rinkini, todėl 
VEIKITE TUOJAUS! ’ ' (48)

UNION SALES CO„ Dept. 550
67-1 W. MAD1SON ST., CHICAGO, ILL.

I

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 Į Lietuvą bėgiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jusi; draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po vpatiška jų priežiūra. 
Ateikit ii- pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 H ANO VE R ST., BOSTON, MASS.

PRALEISKIT KALĖDAS IF^NAUJUS METUS 

SU SAVAISIAIS TĖVYNĖJE.
Keliaukite

Holland-America Line
Geriausi
Trečios Klesos 
Patogumai.

Speeialč kelionė ant Kalėdų 
Puikiu laivu ROTTERDAM 

Išplauks iš Ncw Yorko 
10 GRUODŽIO

dI
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I I I
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Geriausias susi
siekimas kelionėj 
vandeniu j Lietuvą

DADETiNIAI IŠPLAUKIMAI:
"NTEUVV AMSTERDAM" Lapkr. 26 "ROTTERDAM" Gruodžio 10 
"NOORDAM” ............. Gruodžio 3. ’RYNDA.M" .... Gruodžio 29

HOLLAND AMERICA LINE fp statė st..i . llpston, Mass..arba pas musų agentus.

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

jvs turite progą nusipirkti naujausios 
mados langtieses (kortinas) su gra
žiausiais išdabinimąis, taip kad pa
trauks kiekvieno akį ir bus puikus or- 
namentalis padabinamas jus-j langam.

Husų iar.gtiesčs yra padarytos iš 
geriausio materiolo, augstos klesos 
išdirbimo ir nepaisant kiek jus mokė- 
jot už savo langtieses, jos neišrodo 
geriau ir nelaikys ilgiau, kaip mūsiš
kės, kurias mes parduodam labai pi
gia kaina, tik po $2.25 vienam langui. 
Jeigu jus užsisakysite keturias lang
tieses, tai sučėdysite $1.00, nes mes 
atidūosime jas už $8.00. Atminkite, 
kad šis epecialis pasiūlymas yra ge
ras tik šiam mėnesiui. Todėl naudoki
tės proga dabar. Jus negalėsite atsi
gerėti.

Nereikalaujam pinigų iškalno. Pri- 
sinskite tik 35c. stampomis persiun
timui, o likusius užmokėsite, kuomet 
langtieses aplankysite. Gvarantuojam 
pilna užsiganedinimą arba sugrąžina
me pinigus.

Nepraleiskite geros progos. Rašy
kit šiandien.

I NTON S ALES ČOMF ANY
673 W. Madison St., Dept- 92,

425 Broad'.vav,
SO. BOSTON Tel.

Ofiso valandos:
Nuo 9:30

Nuo 1 iki č
iki 12 

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

i

LIETŪVYS GRASOMUS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADYVAY 

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

(47)

Chicago, III.

TIESI KELIONE I LIETUVA PER PILIAVA 
(Karaliaučio prieplauka) 

Arba per LIBAVA-1IAMB URG A-EIDKUNUS 
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 
musų pasažieriai, O Y'PATINGAI LIETUVIAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI I PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti į Piliavą, aplenkia lemų koridorį ir pri
valo turėti tiktai lietuvišką pa/portą; jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas su Piliava tai yra šaka musų reguiiariško susinėsi
mo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trum
pas ir parankus kelias namon dasigauti.

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:—
S. S. POLONI A Gruodžio 7 S. S. LATVI A Sausio 4
S. S. LITUANIA Gruodžio 21 S. S. ESTONIA Sausio 18 

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

IlALTFAN. CANADA

• .1



Padėtis Sibire.

New York City.

606 EX( HANGE BLOG.. ;'>3 ST \TE ST.. BOSTON

7

Boston. Mass.85 Leverett St

MOTINI! MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
aCit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu

BAMBINO 
čiuėia-liulia.”

Washington, žino, koki pa- 
rankumą jie turėjo ant to 
laivo. Esant ant laivo jiems 
atrodė, kad jie randasi aug- 
štos klesos kotelyje su viso
kiais moderniškais paran- 
kumais. United Statės Lini
ja apturėjo daug padėkavo- 

pasveikinimų 
patarnavimą, ypač 
kurie važiavo laivu 
Washington. Tre- 

; irgi 
patogumus

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

' bei prekybinė šalies padėtis 
puola ne dienomis, bet va
landomis. Pradėjus nuo 
Chabarovsko toliau i vaka
rus, visur Įvesta "pajokai,” 
kaip tai yra ir Centralinėje 
Rusijoje. Prie tokių tai są
lygų pradėjo savo gyvavimą 
Pajūrio Mierkulovo valdžia, 
išpradžių jiems pasisekė 
atiduoti japonams keletą 
gerų koncesijų, bet dabar ir 
tų niekas neima. Visos jų 

į ^pastangos, kad gavus kur
'nors paskolą, nesiseka ir, 
i matyt, jog ir šios valdžios 
įdienos jau suskaitytos.

(Pabaiga.)
Birželio 7 dieną 

valdžia sudevalvavo 
iki šiam laikui išleistus pini
gus ir skolinamuosius bo
nus, nieko neminėdama apie 
taip vadinamus Romanovo 
ir Kerenskio pinigus, taip 
jog minėtosios rūšies pini
gai ant rinkos leidžiami ne
buvo ir, kas juos turėjo, 
kiekvienas laikė pas save, i 
Tiesą sakant, tai ant jų ir i 
kurso jokio nebuvo. Neilgai ’ " 
prieš devalvacijos paskelbi
mą, buvo gauti iš Amerikos, 
užsakyti tenai dar Kerens-i ... . . - iVisus Sibiro turtus apra

šyti, tai darbas tirinėtojų ir 
ilgų metų. Didžiausieji plo-{ 

j tai žemės užimti miškais, 
kuriuose auga ąžuolai. rie-Į 
šutai, eglės, kedras storio 24 i 
_„l„s diametro. Svarbiau
sioji pramonė Sibire, tai gi-

vietinė 
visus

nes laiškų ir 
už gerą 
nuo tų, 
George 
čios klesos pasažieria 
turi geriausius 
ant šios linijos laivų.

Kurie nori aplankyti savo 
l tėvynę ant Kalėdų, tiems 
! patartina tuojaus užsisakvt 
. vietą ant laivo George V. a- 
i shington. Turėsite smailia ir 
i saugią kelionę.

Dėl
J • •

kio nauji rusų pinigai. Iš
vaizda jų labai graži, padir
bti gerai, ant geros popie- 
ros. Valdžia devalvacijai se
nųjų pinigų pasinaudojo 
naujaisiais, manydama, jog &UL.d1’ 
jie bus geresni apyvartoje 
ir ju nebus galima falsifi- ’ ru —- o-_ ,
kuoii, kaip tai buvo su Sibi- Sulyginus su gr.
riškais pinigais, kuriuos ne-^p^ ôb,£ 
falsifikavo tiktai tas, kas eKspioatacija Omo pastap-.

• ta labai silpnai. _ Po ginnm-įapskelbė, jog
7 birželio turės verte

to 
Iiystei eina anglių kasimas. 
Iki karui žinomų kasyklų 
buvo tiktai keletas, laike gi 
karo jų priviso labai daug, o 
dabar veik visos sustoję. To
liau eina aukso kasyklos. 
Dabartiniame laike tai vien 
tik vagystės, nes pienuoto 
išdirbimo visai nėra. Tur
gavietėje Vladivostoke gali
ma lengvai Įgyti smielinio 
aukso, taip vadinamo ”pri- 
iskovoje zoloto” po 3.75 se
nų už zolotniką. To aukso 
kontrabanda daugybė plau
kia Į Japoniją. Lenkų kon
sulas buvo pradėjęs supirki
nėti auksą Lenkijos auksi
niam fondui sudaryti. Tu
rint šiek tiek pinigų galima 
butų padaryti gražų Lietu- 

, vai aukso fondą. Pigiai irgi 
galima pirkti ir arbatą. Ar
batą, apmokėta akcizą iš- 

1 svarstytą, perkant vidutinę 
partiją, galima nupirkti po 
15 kap. svaras, o nesvarsty
tą, pakuose — 10 kap.
Perspektiva lietuviams li

kusiems Sibire.
Ateityje vis tiek turi būti 

atidari vaitai visoms tau
toms i Sibirą, taip bent čio
nai yra visų manoma. ILen- 
kų konsulas smarkiai dar
buojasi išplatinimui lenkų 
kolonijos po Sibirą. Tiesa, 
jų čionai iš senai yra daug 
inteligentijos ir biznierių.

nenorėjo
nuo
tiktai naujieji pinigai, o vi
si kiti turės būti pamainyti 
ant šių naujųjų palei kursą 
200 senųjų rb. už 1 naująjį. 
Tame pačiame Įsakyme pa
reikšta, jog vertė naujojo 
rb. sulyg esamo Vladivosto
ko banko aukso, yra 1-10, t. 
y. už 10 naujų rb. garantuo
jama 1 auksinis rb., kitaip 
sakant, devalvuota senieji 
pinigai už 1 auksini rb. arba 
1 jieną 2,000 Sibiriškų. Viso
kios skolos, kaip valdžios 
privatinėms ypatoms, at
virkščiai ir privatinių ypa
tų tarpu savęs, yra išmoka
ma sulyg garsinamą deval
vacijos Įsakymą, ši devalva
cija užgavo vien tiktai ban
kus, paprastus darbininkus, 
vidurinės klasės žmones, o 
biznieriai tame tiktai išlošė. 
Labai išlošė tie iš biznierių, 
kurie prekes supirkdavo 
skolon arba.skolintais pini
gais iš bankų, nes skolos ta
po devalvuotos, o prekės li
ko jiems kaip ir už dyką. 
Įsakymą ėmė pildyti visa 
liaudis. To Įsakymo neišpil
dė tiktai japonai su kinais, 
kurie turėjo milžiniškas su
mas tų pinigų. Po ilgų dery
bų su konsulų korposu. visi 
svetimtaučių senieji pinigai 
buvo nudėti Į valstybini ban
ką palei tam tikrus kvitus, _ _
užkuriuos valdžia pasiža- gerai pasiturinčių. Prieš 15 
dėjo kiek daugiau išmokėti, metų Vladivostoke buvo 5 
negu paskelbtame Įsaky- lietuviai, daugiausia užsili- 
me nuo 7 birželio paritete, kusių čionai po atitarnavi- 
Tie pinigai taip ir guli iki 
šiam laikui. Padariusi de
valvaciją rusų darbininkų 
valdžia suprato, kad savo 
netikusia devalvacija jinai 
palaiko tiktai buožes, o dar
bininkams uždavė nepake
liamą smūgi, bet pataisyti 
savo klaidos nebeturėjo spė
kos. Kad išvengti nesusi
pratimų su darbininkais, 
valdžia ėmė papirkinėti lai
kraščius, duodama jiems pu , -r- —-x----------  - ----------
šalpa nuo 10.000 iki 15,000 bus visiems atviras eksploa- 
jienu, kad visuomenės bal- į tacijai jo turtų, tuomet, iš- 
sas butų juose. Nekurie lai- tiesų, ar ne butų geriau emi- 
kraščiai, gavę kiek mažiau/graciją lietuvių vietoje Į A- 
pasijuto nuskriaustais. Pra- meriką — pakreipti i Sibirą, 
sidėjus tarp tų laikraščių kur, ; 
peštynėms viskas paaiškė- sąlygos, 
jo. b- y ’ . _

Aukso, kurio naujasis rb.; kaPitalą ~ butų la-
buvo valdžios garantuoja-1nai. dėkinga dirva jo augini
mas, ižde nebuvo ir todėl tas JTU1- '*ei tolimųjų rytų saus 
rublis nustatytame paritete !1^s P° Japonų protektara- 
neužsilaikė. Nevėliau kaip i:tu» tuomet, žinoma, viskas 
porą mėnesių puolė iki 2,000. atpuola 
už 1 jieną. Tuomi jisai ir už- ——! — 
baigė savo gyvavimą, nes po UNITED STATĖS LINIJA 
to pilietybės teisę įgyjo šaly, IŠSIŲS KALĖDŲ PASA- 
jiena. Bet iš tos priežasties, I ŽIERIUS LAIVU 
kad eksporto nėra, todėl ir j GEORGE WASHINGTON. 
prieplaukio jienų irgi nėra. į Garlaivis George Wash* 
Ant rinkos jų pasirodo tik- (ington, vyriausias Suvieny
tai tiek, kiek yra reikalinga tų Valstijų laivas, išplauks 
japonu kariškai valdžiai už iš New Yorko 8 d. gruodžio 
užlaikymą japonų ekspedi- ir plauks per Plymouth, 
cijos korpuso mokėti už vi- ; Cherbourg i Bremena. .Jis 
sokius produktus, kuriuos, vežš Kalėdų pasažierius. Vi- 
perkama ant vietos. Stokos si tie. kuriems jau teko 
pinigų delei ir ekonominė plaukti ant laivo George

mui kariumenėie. Visi jie 
buvo darbo žmonės ir tiktai 
viena kita šeimyna geriau 

• pasituri. Apie Bolotnoje 
(palei Tomską) yra ištisi 
kaimai užgyventi lietuvių 
išsiųstų iš Lietuvos lenkme
čio laikais. Dabartiniame 
laike didelė dauguma gyve- 

‘ iiančių Sibire lietuvių — tai 
pasaulinio karo pabėgėliai. 
Jeigu Vladivostokas ištiesų 

>2- Taps tarptautiniu ir Sibiras

jeigu tik persimainys 
, bus aukso kal

nų šalis. Įkrėtus čionai nors

ji

išplauks

t . Į Bremeną. .Jis
kuriuos, vežš Kalėdų pasažierius. Vi-

i

}

Tel. S. B. 2488. g 

| Or. d. C. Landžius Seysiour f 
< LIETUVYS r'A Gydytojas ir Chirurgas. (į. 
<» 506 Broadrvav & G st.

SO. BOSTON, MASS. C4

Skausmus ir gčlimus nutildo 
4a 

PA1N-EXPELLER 
V*izbaienklis uzreg S. V. Pat. Ofise. 

draugas REIKALE

1922-KALEND0RIAI-1922
Lietuviški Spalvuoti Kalendoriai 

Didžioji ir Mažoji Lietuva (sąjunga) 
Lietuvos Lentų pjovėjai prie nemuno 
Lietuvos Artojas ir laisve su vėliava 
Lietuvos mergelės maudosi Šešupėj 
Vytautas sumuša kryžiokus ties žaly 
Lietuvos kareiviai iškelia vėliavą 
Lietuvos kariuomenė ir karvedys 

Kainos: L,—25c; 100—515; 200—$27; 
500—$62 50; 1000-3120.

Turiu daugybę Amerikos išdirbtu ir 
Importuotų? KaiDos$9—$18. už 100.

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

Taipgi butu gera dovana pasiusti 
į Lietuvą tėvams bei giminėms. 

Reikalaukite šiądien!
S. L. ZAPĖNAS

Spaustuvė :r Kalendorių Dirbtuvė 
154 Lawrence St.

Pamėginkite naujo

e s
Su užregistruotu vaisoaženkliuSuv. Valst. 

Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmišan

čios ypatybės šiame vaiste idėtos, 
fu priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

RtifSes yra jaoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas— begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

u ■»

STOPSDANDClff 
1. vfcortorks.

liVŪRiAJffTiAiR

FAB yra naujas Colgate Muilo Pro
duktas skalbimui plonų audimų.
Geresnio muilo padaryt negalima, kaip 
šitos smulkios sniegurėlės iš kokusinio
aliejaus.
Įberkite šaukštą FABO sniegurėlių i 
skalbynę, Įpilk karšto vandens, ir jos 
tuoj pasileis, padarydamos tirštų ir 
gausių muilinų. Jos padarys jtuų dra
panas priimnias, švarias be sunkaus 
darbo.
Skalbimui švelnių drapanų, 
pančiakų ir šilkinių baltinių, v 
turėkit namie baksiuką KARO. 
Parsiduoda visose grosernėse.

mezginių,
suomet

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisėdėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokį 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo 
dėl vyrųir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu gorite 
vaistus ir r

.i slap- 
patrukimo 
ir žolių, 

geriausius 
________________________ . gaut gerus 

___  -r sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.Lawrer.ce, Mass. Į
■ ■ ' ‘

EXTRA! EXTRA!

COWT( FU)»O OZ5

| -ADRICHTOPACO

.^EU'.YOgKf, •

patiks kad 
ir gačnian- 
siai ypatai.

♦
Aptiek ose 
parsiduoda 
po6oc. arba 
atsiųskite 
75e., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad birt ii 
INKARO 
vais- 
bažetiklis.

DjV' lcži 1!
Kiekvienam prisiusime 4 fotogra

fijas gražiausių merginų, taingi ka
talogų geriausiai padarytų laikro
džių, fonografų ir kitokiu daiktų. 
Rašyk tuojaus įdedamas kelias stum

dei persiuntimo. <Pd49)
PRACTICAL SALES

COMPANY
1219 NORTH IRVINO Al E.. 
DEPT. K. CHICAGO. ILL.

Greičiau bėgki j aptieks ir 
nunirki 50c. bouka

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalius 
užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo dauginus.'”

Motinos! Jeigu aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite
60c. pašto markėmis tiesiog į *

F. AD. JRICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn,

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

rba rengiesi pats grįsti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip- 
gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentūrą,

BUCKMAN IR F1NBERG
Eankieriai ir šltkorčių agentai 

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

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

Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERC
Eankieriai

\ 7

Žemiau negu fabriko kaina. 6 bar- 
beriški daiktai, karia $3.75. Tai yra 

, labai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
į yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barberišką britvą, Gvaran- 
tuota barberišką mašinukę. Barberiš- 

; kas žirkliukes. Šukas. Gera diržą ir 
i ‘.erą šepetuką, šie visi daiktai yra 
' gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
Į užganėdintas. Vien barberiška maši- 
: t iukč yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai- 

i na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpa laiką, ir jeigu jus norite 

i pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- 
i siųskite 20c. dėl persiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplankysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus. 
nelaukit nei valandos. (49)

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

CHICAGO, ILL.

.

ŠRADEJAl! |
•Prisinskite man savo braizi- ž

.................................
........... ............................-........... -e ■■■•
"Patarimai Išradėjams,”^

ad-«S» 
i 

❖l
A 15 P ARK ROW, NEW YORK A j
^♦^^♦^^♦^*w******a>**'*******'*

nius išradimo išcgzaminavimui.V 
Reikalaukite išradimų kny.i,u-<*< 
tčs...............................
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo 
vokatui.

MARTIN LAB1NER 
Reg. Patent Atty.

Nėra daugiau KARALIŲ ir CARŲ- Atėjo dienos demokratijos, kuomet visi 
žmones paliko lygiais karaliams, Pa usmaginimai. kuriais seniaus naudo
jęsi tik turčiai, šiandien reikalingi juns. MUSŲ MUZIKALIS LAIKRO
DIS. kurį seniau tik turtingi galėjo įsigyti, šiandien gali nusipirkti kiek- 
\ ienas. Tai nėra paprastas muzikali* laikrodis, kokis yra skelbiamas laik
raščiuose. Tai nėra koks pigus bresio šmotas parduodamas uz didelius pi
nigus ir ne toks daiktas, kuris greitai atsibosta. TAi YRA MEKAN1ZMAS 
DAILĖS. GROŽĖS IR MELIODIJOS, grojantis įvairias hurmoniškas me- 
liodijas. Pasižiūrėk i viršų! Mes r.ega ime apsakyti jo gražumą. Ar musų 
laikrodis nėra užtektinai tinkamas paribiai eile stubą? Jis yra padarytas 
iš drūto materio; > ir gražiai apdailini:s. Stovinčios figūros yra 6$į colių 
augščic. visas gi laikrodis Idlz colių augščio i; 10 colių pločio. Gražus 
muzipališkas instrumentai, kuris grajina žavėjančias meliodijas. randasi 
vidury ir padarytas taip. Kaip Player-Piano. Jis grajina įvairiausiais bai
sais ir pradeda grajit staigiai, kol ne-ustabdai. Jis grajina, kada tik jus » 
panorėsit. Jį galima uzstatyt. kad jisjumis pribudintų gražiomis meliodijo- 

'mis, vieton budr.iko. JIS LAIKA RODO TĖiSINGAl.
MES IŠDIRBA M šiuos laikrodžius, todėl galime parduot nepaprastai 

pigia kaina. Tik per trumpą laika, kol supažindinsime su juo publiką, 
mes parduosime jį tik už S8.65. Jis yra pilnai .rvarantuotas ir gaii būt ap
mainytos į 14 dienų po išsiuntimui. Jums nereix:a mokei, iskalno. Užmokė
sit kai aniaikvsit. Jeigu kas nors nebus juomi užganėdintas, gali pasiųst 
mums atgal. Rašykit dabar, priduodami savo aiškius adresus ir prisiųsda- 
mi 65c. sidabru arba stampornis (kaip rankpinigius). Kai gausite musų 
praktišką, dailų ir meliodišką laik^dį, užmokėsite $8.00. Mes užmokam 
persiutinia. Iškalno reikalaujam užmokėt tik nuo gyvenančių užrubežiuose. 
Rašykit dabar! (50)

SPECIALI.* PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIENI .

t

LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 v»kure.

Z

Nno 
Nuo 
Nuo
321

Štai nepaprasta proga įsigyti pui
kų nikeliuotą gero išdirbimo "Young 
America” revolverį. Jis sauja tikro
mis kulkomis, septynis kartus vienu 
užtaisymu. Paprasta šio revolverio 
kaina yra .$10.00, bet mes laike šio 
mėnesio numuščm jo kainą iki $5.50. 
Mes turime trejopo didumo: 22, 32 ir 
Sįi kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolverį pažymėkit. r.okio kali
bro jus norit. Mes gvarar.'uojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums 
pinigus. Neužmirškit, kad sį revolve- 
>j tokia pigia kaina galėsit gaut tik 
laike šio mėnesio.

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

(?)
CHICAGO SAFETY COMPANY 

Dept. 80) 
1330 N. NVestern avė.

VARINIAI VIRINIMO 
PUODAI.

visokio didumo ir formos. Taipgi 
varines ir blekinės triubelės visokio 
didumo, sujungimai. speneliai, hvdro- 
metrai ir apsaugos puodai. Užsaky
mai laiškais tuojaus išpildomi. (48) 

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

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai i) 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS 
VALANDOS:

8 iki
2 iki7 iki
HANOVER ST. 

BOSTON. MASS. 
C'hkago, III.

stimulą tęs and 
atrengtheni 
the Vitai pow- 
eta. It i s a 
valuable blood. 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
eorreetive and re* 
storative agento, 
that haa the high 
approral of Med- 
ieal Science.

J asų Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

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

Nėra kitą gvduolą lygiu Nuga-Tonr*. neivii no”, “n-a t.;p geros ’ nu vienos neduoda 
’■ ‘ kaip šios. Tas yra labai leng.-.i išaiškinau... todvi. kad Nuga-Tone yra 

Lr..r.>' ų pvdvohų. k. • varui'Ja:..r rek<>*:.vaduojamos
' ‘ už va rią kainą.

'h'., kraupa. Be Stiprių 
. :r dž.augtirs gyvenimu, 

’.p: , ;• gyveni’.,e ir veikime, 
k-. :»a<!-?j. varto ..nl Nuga-Tone.

- gi sugrįžtant. Jus pajausite

.n;:s—širdi, skilvį, grobus. 
. ; ki . g. - a ■ iegą. regulb.ja 

z . prašalinu nemalonų 
> :um; . koktumą, gasus ir 

t < ..<kykit Nuga-Tone 

už N -Tor.e yra $1.00 
v-r . - a.i būt’ Jai už $5.00. Ir:»k 

nebūsit -.ižganridentas pa- 
rlno’i’ ■ kur pirkote ir atsiimkit įuivo 

* ... i cento. ?.f< s%už tai ąt- 
goruose aplotuose tomis pačio-

____ ____ T o_____ r .^o.4 Nugn-Tonc. neivicaos “nėra 
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengv-: išaiškinau,;, 
sutb ta iš sudėtinių a'tuonių Lr-.n^-.ų gyduolių, k. • varu.;
genausii; pasaulyj gydytojų. Taip, : gaunate aštuon s gv<b i

Nuga-Tone turi savyje daug I'osforo rviicalinfi - nervais ir ( 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus ncgair. tikėtis fi< r<» 
Kiekviena dalis ir v'-knr.as kūno pnklut r.u - :;er.. 
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemų j stipri;,.
Jus greitai pamatysite savo senąją sveika*... . tų; ::r. - ir « 
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugtus tyvcn'r.u is’iau

Nuga-Tonc sustiprina ir sti:. uiioja v;s:.s reikalingus 
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia -ra apr 
tustinimo grobq. s itaiso cirkuluv :j... prašauna 
kvapą, prašalina skilvio neenagumus. kaip t u: tud» r

panašius nemalonumus. Nelaukite kitos 
tuojau. _ .

MISI. ARSO! IUTE GVARANCMA. M. 
už butelį pilsų, visam me..estui gydyties. arba 
Nuga-Tonc dvidešimts <2O) dienų ir jeigu ?v.s 
sekmomis, r.ugražinkit likusias g’, 
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus uežudote 
sakome. Nuga-Tone pa-du<xiama • visuot 
mis sąlygomis ir gvarantija.

........ Prisųsk SĮ Kuponą Šiandien.......-
NA riONAL LABORATORY, l.'05 557 So. Pcarborn St., Chicaąo.

Gerbu.n:»j::—Go ričtą $ .......... ■ • ■ Mt fOMNi nua

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

Vardas

Adresas
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Vietinės Žinios
ant kitų pykti.

Sekantis mitingas bus 
sausio mėnesį, kuomet drau
gijos užgirs šią konstituciją 

rs nuolatinius atsto- 
’ ar teatrai tą pačią dieną, ir vus į Centro Valdybą, 
rezultatai būna tokie, kad -----------

'visi rengėjai galų gale turi Cambridge’uje sudegė du 
nuostoliu ir pradeda vieni deiis rakandų štoras.i - ‘_______ ___ ______________

draugijų tarpo varžytines ir 
įvedus draugiškesnį sugyve
nimą. Nes kuomet renginiai 
nėra įeguliuojami, tai tan-

SUSITVĖRĖ DRAUGIJŲ ;kiai pasitaiko du7tr-ls į>aliaii ir paskir
SANRYšIS.

Susirinkę Bostono ir apie- 
linkės draugijų atstovai pe
reitą nedėldieni Įkūrė Drau
gijų SanryšĮ ir priėmė šito
kią jam konstituciją:

Vardas: Vardas šitos or
ganizacijos yra Bostono ir 
Apielinkių Draugijų Sąmy
šis.

Tikslas: Tikslas šio San- 
ryšio bus jungti Į vieną vei i 
kiamąjį kūną visas pažan
gias lietuvių spėkas, nes ne- 
oiganizuotos jos neturi i 
reikšmės. Toliaus Sanryšis 
stato savo tikslu rūpintis 
kultūriniais ir visuomeni-j 
niais reikalais, kurie lygiai 
apeina visą pažangųjį visuo
menės sluogsnį. kaip Ame
rikoje. taip ir Lietuvoje, bu-! 
tent =

1. Stovėti už laisvą 
mokratinę 
publiką:

2. Remti 
mokratinę 
kovoje su priešais;

3. Ginti spaudos, žodžio, 
susirinkimų ir sąžinės lais
vę;

4. šelpti našlaičius ir be
turčius moksleivius;

5. Gresiant katram nors 
šitų principų pavojui, šauk
ti viešus susirinkimus ir kel
ti protestus arba kitaip Į tai 
reaguoti.

Nariai: Sanryšio nariais 
gali būt kiekviena kuopa, 
kliubas ir draugija, kuri tik 
sutiks su šios konstitucijos 
dėsniais ir kuri užsimokės 
nustatytąją mokesti.

Narių mokesčiai: Draugi
jos. kuopos ir kliubai moka Įi 
Sanryšio iždą po S2.00 me
lams nuo kiekvieno savo at
stovo. kurį skirs prie San
ryšio.

Draugijų atstovybė: Kiek-j 
viena kuopa, draugija ir ’ 
kliubas. prisidėję prie šio 
Sanryšio. deleguoja prie jo 
nedaugiau kaip vieną (i) 
savo atstovą nuo kiekvienų 
25 narių, ir ne daugiau kaip 
5 atstovus iš viso. Kuopos, 
kliubai m draugijos, kurios 
neturi pilnų 2-5 narių, renka 
po 1 atstovą.

Valdyba: Išrinkti augš' 
čiau nurodytu budu draugi; j 
jų. kuopų ir kliubų atstovai j 
sudaro visą Centro Valdy
bą, kuri renkasi iš savo tar-i 
po sekančius viršininkus:

1. Pirmininką;
2. Vice-pirmininką;
3. Kasierių;
4. Sekretorių (protokolų 

ir finansų).
Pasarga: Į viršininkus 

negali būt renkama daugiau 
kaip vienas atstovas nuo 
tos pačios draugystės.

Susirinkimai: Centro Val
dyba laiko paprastus susi
rinkimus 4 kartus ant metų. I 
Reikalui esant, viršininkai! 
pasitarę gali sušaukti ir ne
paprastą susirinkimą. Patįs 
viršininkai laiko susirinki
mus kas mėnesį.

De! Draugijų Labo: Deli 
labo tų draugijų, kurios prul 
gulės prie šio Sanryšio, nu
statoma šitokie santikiaL

Kiekviena draugija, reng
dama balių, pikniką ar kito-Į 
kią pramogą, praneša apie! 
tai Sanryšio sekretoriui. 1 
Šis gi registruoja visas už-l 
imtas dienas ir praneša ren- j 
gėjams, kurios dienos da nė-1 
ra užimtos.

Šitas straipsnis turi būt 
suprantamas taip, kad jei 
viena draugija rengia kokią j 
nois pramogą ir turi jaui 
dieną pasiskyrus, tai kitos’ 
draugijos neprivalo nieko į 
daugiau tam pačiam mieste 
tą dieną rengti, bet. sulyg iš
galės, turi remti jau rengia
mąjį dalyką.

Tai visa Sanryšio konsti
tucija. Paskutinis jos para
grafas buvo pridėtas tuo 
tikslu, kad prašalinus iŠ

A <zzz/<z*‘ didelis pakelis 30c

Rietuves

Lietuvos
Lietuvos

ir de-
Res-

liaudį
Rėš

Charles Solomonas, pla
čiai žinomas sportsmanas, 
pereitą savaitę buvo areš
tuotas už priėmimą ir slėpi
mą pavogtų Liberty Bond- 
sų. Bondsai buvo pavogta 
pereitą pavasarį Los Ange
les mieste laike užpuolimo 

' ant pašto tenai.

i

Pereitą sąvaitę užsimušė 
Zigmas Ivaškevičius. Nelai
mė atsitiko prie darbo. Jis 
malevojo namą ir nukrito 
žemėn.

Ant Chardon gatvės žmo
gus Įvažiavo atbulai auto- 
mobilium Į elevatoriaus šu
lini. Automobilius likos su-

I

POLITIŠKOS PRAKALBOS. Plėšikams atsitiko nelaimė.
27 lapkričio, nedėlioję nuo 2 Netoli Wakefieldo gele- 

r>o pietų Lietuvių Ukėsų Kliu- žinkelio stoties, netoli Bos
iąs rengia politiškas prakalbas, tono, pereitą nedėldienio 
Lietuvių Salėje, kampas E ir naktį buvo išplėšti keli Va-
Silver st., So. Bostone. Visi lie- ‘ gonai su prekėmis. Bet plė-
tuviai malonėkit atsilankyti, sikams atsitiko nelaimė. Va-
Y patingai balsuotojams šios i žiuojant be žiburių nakties 
prakalbos bus svarbios, nes 
šiais metais bus rinkimai mies
to valdininkų, todėl lietuviai 
bostoniečiai turėtų nusistatyt 

j už koki kandidatą atiduoti savo 
balsą. Todėl būtinai atsilanky
kite visi balsuotojai..

Kviečia L. Uk. Kl. Komitetas.
________

22-as Metinis Ukėsų Kliubo 
BALIUS SO. BOSTONE.

PADĖKAVONĖS DIENOJ
Ketverge, 24 Lapkričio 

Lietuvių Salėj.
Į Prasidės 2 vai. po pietų ir

tęsis iki vėlybai nakties.
Bus užkandžių ir gėrimų. 

Muzika gera ir šokti bus vi
siems smagu.

Kviečia KOMITETAS.
I

Paprasto 
didumo

*»WEN HE’VITT. tenoras 
RUTH HEVVITT. soprano

PROGRAMAS:

Išdirbta Suv. Vak

REIKALINGA MERGINA 
dirbti ofise, tuii mokėt gerai angliš
kai ir suprast nors biskj lietuviškai. 
Api* sąlygas klaust "Keleivio” Kny
gyne, 255 Broadway, So. Boston, Mass

PARSIDUODA BARBERNE
So. Bostone, labai pigiai; priežastis 
pardavimo — savininkas mirė. Klaus
ute pas: S. Grubliauskas,
332 Broadway, So. Boston, Mass.

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

(augelį metu. Geriausia proga su
prantančiam tą biznį pasinaudoti. 
■.Gauskite pas (48)

Geo Stukas, fotografas.
453 Broadway, So. Boston. .Mass.

Tai yra didelis naujas 
urio moteryspakelis,

iu iku jie užvažiavo ant tele
fono stulpo ir sudaužė visą 
savo troką. Banditai pabė
go, o sudaužytas trokas su 
išmėtytais tavorais paliko. 
Policija dabar j ieško troko 
savininkų.

DIDELIS KONCERTAS!
RENGIA RUSIJOS GELBEJi.MO KOMITETAS LIETUVIU SKYRIUS. 

SOUTH BOSTONE.
NEDELIOJE.

27 D. LAPKRIČIO-NOVEMBER, 1921.
PRADŽIA S V AL. VAKARE.
LIETUVIŲ SALĖJE,

kampas e ir silver st., south boston, mass.
PROGRAMAS:

EARL OLIVER, baritonas 
V. ANDREEVSKY, baritonas 

RUSU CHORAS.
Visus kviečia KOMITETAS.

Išsiuntus dabar
Lietuvoje gaus SVGIltCniS

Jj Dabar geriausias laikas siųst Pinigus Kalėdų Do- 
j| vanoms.
11000 auksiną "Tipat $5.f?
U.

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

j‘ij Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčių Į Lietu- 
p?; va Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.
■ T z . • v . • a • »

$ BALTIC STATĖS FINANCE CO

;•
it

Patarnavimas užtikrintas.

357 BROADVVAY,
• .■

SO. BOSTON, MASS.

Kad išpildyt moterų reikalavimus, kuries 
negali būt be Rinso, mes išleidome naujus 
didelius 30c. pakelius.

Reikalauk naujo pakelio šiandien. Lever 
liros. Co.. Cambridge, Mass.

aųja—
Moteris vi reikalauja Rinso dide
liuose pakeliuose. Jos yra tarpe tų milionų 
moterų. kur.os paveda naujam muilo pro
duktui sunkiausi darbą skalbimo dienoj.

Jūsų drabužiai išmirksta Rinso saugiai kai turam vandenų

' - Severo! Gyduoles užlaiko 
seirriynos sveikatą.

Kosulys ir persišaldymas.

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaiku, jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašaiink nederąs 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą'* Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kama 30c. — Greitą 
pageibą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Ba’samas r.uo Kosulį). Jįs 
paier.gvir.a erzinimą, paliuoso skre
plius, susta.bda kosulį, padara kvie- 
paviir.ą lengvą ir pagelba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni 
25 centai. Visose Aptiekose.

j W. F. SEVERĄ c6.\’< 

- CEOAR RAPIDS, IOWA

a
i

■

i

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

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

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tek Main 3334

PETRAS VALŪKONIS
Tik vienas lietuvis.

Auksorius ir Laikrodininkas

| Per 12 metu So. Bostone par- <£ 
g Juodu ir taisau visokios rūšies © 
j aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir g 
£ šiaip visokius auksinius ir auk- <5 
įĮ suotus daiktus. Darbą ir užsa- © 
t kymus priimu per paštą ir iš- Ž 
p pildau teisingai ir greitai. (?) Ž 
i P. VALŪKONIS |
g SO. BOSTON. .MASS. X
g 375 BROADWAY
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Geriausiai

JUOZAS ZUPKAUSKAS

pas 
mus

Siutus 
ir 

viršutinius 
švarkus

♦♦♦

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, pranešu, patariu ir kviečių 
savo draugus ir tautiečius, kad krautuve, kurioje aš dirbu, S. H. 
HARRISON CO. 662-672 VVASHINGTON ST.. ir kampas Beach 
St.. yra priversta apleisti užimamą vietą. Iš tos priežasties jie 
nutarė pigia kaina išparduoti visą tavorą, kaip tai drabužius vy
rams. vaikinams ir kitokius vyriškus aprėdalus ir čeverykus. 
Deiei persikėlimo priežasties jie numarkiavo Overkotus, Siutus ir 
kitus daiktus puse kainos ir dar pigiau.
Ateikite ir pasinaudokite šiuo nupiginamu. Naujos mados gra
žus overkotai parsiduoda kainomis $14.50. $18.50, $21.50, $23.50, 
$28.00 ir $32.00. Klauskit JUOZAPO ZUPKAUSKO

S. H. HARRISON CO
BOSTON. MASS.
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