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Metai X\ I

Lietuva atmetė
Hymanso projektą.

REZIGNAVO UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIS 

PURICKIS.

Jo politika priėjo liepto galo
Paskutinėmis 

Lietuvoje Įvyko 
bių atsitikimų.

1. Visų pirma, 
kabinetas nutarė priimti 
Hymanso projektą, kuris 
atiduoda Lietuvą Lenkijai.

2. Socialdemokratams va
dovaujant, visa Lietuva pa
kėlė prieš šitą nutarimą di
džiausi protestą.

3. Į Galvanausko butą 
mesta bomba.

4. Lietuvos Atstovybė 
Washingtone gavo žinių, 
kad Hymanso projektas jau 
atmestas.

5. Ant tų pėdų atėjo kita 
žinia, kad Lietuvos užsienio 
reikalų ministeris kunigas 
Puryckis padavęs rezignaci
ją, ir kabinetas tą rezignaci
ją priėmęs. -

6. Pagalios atėjo telegra
ma, kad Mariampolėje mirė 
rašytoja Žemaitė.

Politiniu žvilgsniu, svar
biausia žinia yra apie atme
timą Hymanso projekto. Jei 
ji teisinga, jei Lietuva tuo 
tarpu da nepateko Į katali
kiškos Lenkijos nagus, tai 
ačiū reikia pasakyti Lietu
vos socialdemokratams. Nes 
krikščionių valdžia Hyman
so projektą buvo jau priė
mus ir Lietuvai kilpa buvo 
4,au užnerta. Bet socialdemo
kratai pakėlė prieš tai di
džiausi triukšmą Steigia
mam Seime ir sujudino visos 
Lietuvos žmones. Pakilo di
džiausia protestų audra, ir 
valdžia pabijojo, kad sukilę 
žmonės nepadarytų su ja 
taip, kaip Rusijos liaudis pa
darė su savo caru. Dėlto, 
matyt, ir užsienio ministe
ris kun. Puryckis turėjo re
zignuoti. Jo šunvuodegavi- 
mo politika, jo pataikavi
mas užsienio reakcijai, pri
vedė jį prie to. kad toliaus 
eiti jau nebuvo kur. Liko 
tiktai trauktis atgal, arba 
atiduoti Lietuvą lenkams. 
Negalėdamas nei vieno nei 
kito padaryti, jis turėjo re
zignuoti.

Įdomu bus paduoti čia ži
nią, kuri atėjo šią sąvaitę iš 
Kauno specialiai "Keleivio” 
redakcijai. Ten pasakyta ve 
kas •

"Kunigas Puryckis ir jo 
Šaika buvo parsitraukę Lie
tuvon Gabrį su diplomatiniu 
pasu. Mat, iš visu Lietuvos 
kaimų pasipylė prieš val
džią protestai dėl priėmimo 
Hymanso projekto. Taipgi 
Puryckis, Stulginskis ir kiti 
klerikalai, bijodami revoliu
cijos, parsikvietė Gabrį, ku
ris visuomet yra gatavas 
pasirašyti bile sutartį. Pa
vojui praėjus, Gabrys išva
žiavo.”

dienomis 
daug svar-

ministerių

NAUJO VILNIAUS VAL
DYTOJO MANIFESTAS.

Washingtonas.
džio 1 d. Meištavičius, perė
męs Vilniaus valdžią iš Že
ligovskio, išleido į miestų ir 
kaimų žmonės manifestą, 
kuriame ramina gyventoj 
jus, kad nesibaimintų dėl 
ateities, nes, nors genero
las ‘ Želigovskis pasitraukė, 
bet palieka Vilniuje "gar
bingą” kariumenę. kurią jis 
vadovavo. Manifestas to
liaus sako, kad Želigovski 3 
pasitraukimas 
Vilniaus seimą 
•nu, buk seimo
Įvvks no jo spaudimu.

L. I.B.

Gruo-

apsaugos 
nuo Įtari- 

rinkimai

PASIKĖSINIMAS NUŽU
DYTI GALVANAUSKĄ 
INSPIRUOTAS LENKŲ.
AVashingtonas.— Yra pa

mato manyti, kad pasikėsi
nimas nužudyti p. Galva
nauską buvo inspiruotas P. 
O. W. (lenkų karinės orga
nizacijos).

L. LB.

LIETUVOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIS 

REZIGNAVO.
Washingtonas. — šian

dien gavome nuo Klimo se
kamą kablegramą: ”Ei_ 
dien Puryckis rezignavo. 
Kabinetas rezignaciją pri
ėmė.” L. I. B.

MIRĖ GARSI LIETUVOS 
RAŠYTOJA, ŽEMAITĖ.
Washingtonas. — 

, gruodžio
Eltos 

pranešimu, gruodžio 7 d. 
Mariampolėj pasimirė gar
si Lietuvos rašytoja, žemai
tė. Laidotuvės buvo gruo
džio 10 d.

BRAZILIJA PRIPAŽINO 
LIETUVĄ DE JURE.
Eltos pranešimu. Brazili

ja pripažino Lietuvą de ju
re. L. I. B.

MARKĖS PRADĖJO
KILTI.

Pereitam "Keleivio" nu
meryje mes sakėm, kad da
bar galima tikėtis vokiečių 
markės kilimo, nes aliantai 
tariasi duoti Vokietijai 3 
metus laiko "atsigauti" ir 
musų pasakymas išsipildė. 
Markės kursas, kuris aną
dien buvo nukritęs iki ?3.ū0___ ____________ ____
už 1,000 m., šį panedėlį pa- taip pat Pareinės srity, ku 
šoko jau iki $6.10 už 1,000 
markių. Kartu su vokiečių 
markės kilimu kila ir Lietu
vos auksinas.

Anglijos pinigai paskuti
nėmis dienomis taipgi paki
lo. Ypač jie smarkiai pašoko 
paskelbus Anglijos taiką su 
Airija.

i

IŠSILAUŽĖ Iš KALĖJIMO.
Little Rock, Ark.

ANGLIJA DAVĖ VOKIE
ČIUI MEDALĮ.

1914 metais, vasario mė
nesi, ant jūrių sudužo vie
nas anglų laivas. Kapitonas 
ir 24 jurininkai, susėdę į 
valtis, buvo blaškomi aud
ros per tris dienas ir naktis. 
Pagalios juos pastebėjo ne
didelio vokiečių laivelio ka
pitonas, ir nežiūrėdamas pa
vojaus, kuris gręsė jam pa
čiam, leidosi gelbėt anglus, 
ir visus išgelbėjo.

Neužilgo paskui kilo tarp 
anglų ir vokiečių karė, ir 
per 5 metus jie skandino vie
ni kitus ant jūrių kaip Įma
nydami.

Pereitą sąvaitę i New 
Yorko uostą atplaukė vokie
čių laivas "Vistula," kurio 

ė- viršininku yra tas pats vo- 
~ kiečių kapitonas, kuris 1914 

metais išgelbėjo 24 anglus. 
Generalis Anglijos konsulas 
New Yorke pasikvietė ji sa
vo ofisan ir, sulyg savo val
džios Įsakymu, prisegė jam 
Anglijos medalį už jo pasi
žymėjimą ant jūrių.

Išsprogdinta trečia
vnlnerin dirhfnuP miesto kalėjimo pereitą są- VUKlCtlIĮ UlTUlUVC. yaitę išsilaužė ir pabėgo su 

šešiais kitais kaliniais pavo
jingas banditas Tom Slaugn- 
ter vardu, kuris buvo nuteis
tas miriop už užmušimą vie
no kalėjimo sargo kiek pir
miau. Nors dabar Slaughter 
buvo kalėjime labai daboja
mas, tečiaus jis gavo kažin 
kur revolverį, patiesė kelis 
sargus, paskui užrakino ka
lėjime užveizdą su visa jo 
šeimyna buvusion savo mir
ties klėtkon, ii* pradėjo šei
mininkauti po kalėjimą kaip 
koks gubernatorius. Jis ati
darė visas celes ir apskelbė 
kaliniams "amnestiją.” šeši 
juodveidžiai, kurie buvo pa
smerkti miriop už 1919 me
tų riaušes, pasinaudojo iš 
progos ir smuko ant laisvės. 
Kiti kaliniai tečiau atsisakė 
bėgti. Slaughter šeimininka
vo po kalėjimą apie 5 valan
das. Paskui jisai pasiėmė 
buvusį kalėjimo kieme auto
mobilių ir išvažiavo. Vėliaus 
ii matyta važiuojant per 
Bentono miestelį. Miestelio 
maršalas norėjo jį sulaikyt 
ir pradėjo šaudyt. Slaughter 
atsakė taip pat sūriais, ir 
nuvažiavo sau.

Pereitą sąvaitę Vokietijoj 
išlėkė j padanges da viena 
sprogstamųjų medžiagų 
dirbtuvė. Ši syki ekspliozija 
Įvyko Nobelio dinamito fab- 
rikoje. Saarlouis mieste,

rią franeuzai laiko užėmę. 
Tai trečia dirbtuvė lieka su
naikinta kelių sąvaičių lai
kotarpyje, ir vis franeuzų 
užimtose vietose, kur vokie
čiai negali pastatyt savo 
sargy bps.

Paskutinėj ekspliozijoj 
buvo užmušta daugiau kaip 
100 žmonių ir sunaikintos 
beveik visos dirbtuvės trio
bos. Daug buvo sugriautų ir 
gyvenamųjų namų, kurie 
stovėjo netoli dirbtuvės. Po 
ekspliozijos griuvėsiuose ki
lo gaisras, kuris pasiekė ir 
netolimą girią.

Išrodo, kad franeuzai yra 
pasiryžę išnaikinti visas vo
kiečių sprogstamųjų me
džiagų dirbtuves užimtose 
vietose.

RADO PRIMITYVIO ŽMO
GAUS KAULUS.

Afrikoj atraitą suakme
nėję senovės žmogaus kau
lai, labai panašus i beždžion
žmogi, kuris anais metais 
buvo atrastas ant salos Ja
va. Afrikietis žmogus išro
do da senesnis ir galįs būt 
tikras tiltas tarpe žmogaus 
ir beždžionės. Esą sunku net 
pasakyti, ar tai labai atsili
kęs žmogus, ar labai išsivys
čiusi beždžionė.

L. 1. B.

LENKAI UŽDARĖ LAIK
RAŠČIUS VILNIUJE.
Eltos pranešimu, lenkų 

vyriausybė Vilniuje uždarė 
lenkų kalba ėjusius laikraš
čius, kurie stojo už Lietuvą. 
Lenkų vyriausybė konfis
kavo pradėtus leisti Vilniu
je dienraščius vardais 
"Adamova," "Josef,” ir tt.

L. I. B.

UŽMUŠĖ TURKŲ MINIS- 
TERĮ.
savaitę Romoje 
gatvės nušautas

Pereitą 
tapo ant 
buvęs Turkijos didis viziras 
(valstybės ministeris), Said 
Alid Paša. Jo užmušėjas da 
nesuimtas. Manomą, kad tai 
bus armėno darbas.

POTVINIS WASHING- 
TONE.

Washingtono valstijoj, 
ypač vakarinėj jos dalyje, 
ilgas ir smarkus lietus pa
gimdė didžiausi potvinį, ko
kį tik tos vietos gyventojai 
atsimena. Vanduo nunešė 
daug namų, išardė tiltus ir 
išplovė geležinkelius; todėl 
keliose vietose susikūlė 
traukiniai ir tose nelaimėse 
žuvo nemaža žmonių. Mate
rialiai nuostoliai esą labai 
sunkus.

ATVAŽIAVO AMERIKOS 
KAREIVIAI Iš VOKIE

TIJOS.
Pereitą sąvaitę atvyko iš 

Vokietijos pirmutinis Ame
rikos kariumenės kontin
gentas, susidedantis iš 600 
kareivių ir oficierių. 73 jų 
atvažiavo jau apsivedę su syje. 
vokietaitėmis, ir ant laivo 
buvo jau 8 kūdikiai.

—
IŠVIJO D-RĄ LORENZĄ.

Nelabai senai Amerikon 
atvyko iš Austrijos pagar
sėjęs daktaras Lorenz, ku
ris sakosi galįs atitaisyti ko- 
iiekų žmonių kaulus ir išgy
dyt be kraujo ir piovimo. 
Jis čia pasiūlė savo patarna
vimą geresniems ligonbu- 
čiams ir buvo jau pradėjęs 
savo metodą praktikuoti. 
Bet Amerikos daktarams jis 
kažin kodėl nepatiko ir jie 
pradėjo reikšti jam didelio 
pasipriešinimo. Todėl d-ras 
Lorenz paskelbė, kad jis 
pertraukia savo praktiką ir 
vėl grįžta į Vieną.

- Kapsukas ir Z. Aleksa 
ištremti Lietuvon.

KREISLER GALI BŪT 
AMBASADORIUM.

Londono žiniomis, Austri
jos valdžia pasiūlė Fritzu 
Kreisleriui ambasadoriaus 
vietą Amerikoje, bet jis da 
nenutarė, ar priimti ją, ar 
ne. Kreisler yra visam pa
saulyje pagarsėjęs austrų 
smuikininkas ir apsivedęs 
su amerikiete.

ALIEJAUS EKSPL1OZIJ?.
Providence’o prieplaukoj 

pereitą sąvaitę sprogt 
Standard Oil Co. tanka si 
aliejum. Vienas darbinin 
kas likos užmuštas, o 24 til 
per plauką išliko gyvi. Eks

EMMA GOLDMAN NORI 
GRĮŽTI AMERIKON.
Ryga. — šiomis dienomis 

čionai atvyko iš Maskvos 
Emma Goldman prašyti Su
vienytu Valstijų atstovo, 
kad duotų jai leidimą sugrįž-l, . 
ti Amerikon. Ji buvo depor- P^zgu°d^^0 SnWk 
luotą iš Amerikos su kitais kc’ct zen-e suareDeJ°- 
komunistais ir anarchistais 
1919 metų gruodžio mėne-

S40,000,000 VIENAM 
LAIVUI.

Londono žiniomis, vėliau
si Anglijos karės laivai, hoo- 
dais vadinami, atsieina po 
$40,000,000. Keturi tokių 
milžinų buvo pradėta jau 
dabar statyt, bet kol kas su
laikyta, kuomet Washingto- 
no konferencija pakėlė lai- 
vynų aprubežiavimo klausi
mą.

Į

ŽELIGOVSKIS PASI
TRAUKĖ DĖL POLITI

NIŲ MOTYVŲ.
Eltos pranešimu, 30 d. 

lapkričio Želigovskis pas- 
, kelbė dekretą šaukti Vil-

_ _ niaus seimą sausio 8 d. Šiuo
SUĖMĖ PAŠTO PLĖŠIKĄ, dekretu Želigovskis ramina 

Jersey Cityje policija su- savo šalininkus nenusimint, 
ėmė tūlą Franką Calabrise, nes jis pasitraukiąs iš Vib 
kurį ji Įtaria dalyvavus api- niaus dėl politinių motyvų. 

; plėšime New Yorko pašto Kariumenė pasiliekanti ta 
24 lapkričio, kuomet buvo pati, ir vidaus ir iš orinį 
pavogta $2,000,000. Calabrr priešą apgalėsianti.
se ginasi esąs nekaltas. Vai- Savo Įpėdiniu Vilniuje jis 
džia pastatė jį po $50,090 paskyrė Panevėžio dvari- 

■ kaucijos. Nesant kam tiek ninką Aleksandrą Meištavi- 
'daug pinigų už jį uždėti, jis čių.
sėdi kalėjime. L. I. B.

JIE BUVO AREŠTUOTI 
KARALIAUČIUJE.

TURKIJA TVARKOSI.
Tarp senosios Turkijos 

sultono valdžios Konstanti
nopolyje ir nacionalistų val
džios Angoroje dabar eina 
derybos ir norima susitai
kyt. Nacionalistai reikalau- 
’a, kad sultonas pripažintų 
Angoros Seimą kaipo šalies 
oarliamentą ir visus įstaty
mus, kokius iki šiol šitas 
Seimas yra išleidęs. Toliaus 
'mcionalistai nori, kad sul
tonas pripažintų visas jų 
padarytas sutartis su kito
mis valstybėmis ir gvaran- 
:uotų mažumu teises.

Už tą viską nacionalistai korespondentas rašo, kad 
oasižada paleisti Angoros vyriausis to suvažiavimo 
žaidžią ir 
žaidžią 
■u sultonu priešakyje.

Sultonas šitiems pasiūly
mams esąs priešingas, bet 
lidžiuma jo ministerių pa
aria juos priimti.

1c.

Suimtųjų tarpe esą taipgi 
Rasikas, Liutkevičius ir kili.

Šį panedėlį "Keleivis” ga
vo iš Kauno žinių, kad Kap- 
sukas-Mickevičius ir Žigas 
Angarietis (Z. Aleksa), ku
rie buvo andai areštuoti Ka
raliaučiuje, šiomis dienomis 
bus, o gal jau ir yra ištremti 
Lietuvon.

Juos suėmė Karaliaučiuje 
vokiečių valdžia, laikant 
slaptą suvažiavimą su Vo
kietijos komunistais. Musų 

rašo,

BANKIERIUS NUSI
ŽUDĖ.

Haverhill, Mass. — šį pa 
nedėli čia nušoko nuo tilto 
upę advokatas Goodwin, ku 
ris buvo vietos banko direk
torium. Manoma, kad jis nu
sižudė dėl suirusios sveika
tos.

MIRTIES BAUSMĖ.
Richmond. Vt. — Elektros 

kėdėj čia tapo nužudytas bu 
vęs armijos chirurgas, Dr 
Hadley. Jis buvo nuteistas 
miriop už nužudymą save 
žmonos.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.
CIaysburg, Pa. — Perei

tą sąvaitę plėšikai čia Įšilau 
žė i Kirst National Banką ii 
išnešė daugybę pinigų, val
džios bonų ir kitokių bran
gių daiktų.

GELEŽINKELIO NELAI 
MĖJ ŽUVO 27 ŽMONĖS.

Philadelphia, Pa. — Da
bar paaiškėjo, kad toj gele
žinkelio nelaimėj, kuri atsi
tiko anądien netoli šio mies
to, buvo užmušta išviso 27 
žmonės. Kelintas sunkiai 
sužeistų da gali mirti.

Angoros vyriausis
sudaryti centralę tikslas buvęs "padaryt ko 

Konstantinopolyje munistų susinešimui tiltą 
tarp Rusijos ir Vokietijos. 
To tilto špaloms buvo pie
nuota panaudot besikelianti 
iš karės griuvėsių Lietuva.” 

Iš viso tame suvažiavime 
buvę apie tuzinas lietuvių 
komunistų, susirinkusių iš 
Vokietijos, Rusijos ir Lietu
vos. Žinoma, buvo ir tikrų 
lusų bei žydų.

Toliaus musų korespon
dentas rašo:

"Besirengęs žengti per 
Lietuvą, kaipo per tiltą, Į 
Rusiją posėdžių pirminin
kas Kapsukas-Mickevičius 
buvo vokiečių valdžios su
imtas, ir, kaipo Lietuvos pi
lietis, šiomis dienomis bus 
perduotas Lietuvos valdžiai. 
Kapsukas turės atsakyti už
tai, kad jis, jau pasirašius 
Lietuvių-Rusų taikos sutar
tį, būdamas Rusuose varė 
neleistiną agitaciją prieš 
Lietuvos valdžią.

"Sykiu su Kapsuku yra 
suimtas ir Žigas Angarie
tis-Aleksa (brolis Lietuvos 
agrikultūros ministerio, ku
rio da kitas brolis vadovau
ja lenkų legijonais Suval
kuose)/Suimtas taipgi Ra
sikas, Liutkevičius ir keli 
kiti.”

IMKIT GINKLĄ IR MUŠ
KIT PRIEŠĄ,” SAKO 

FOCH.
šiomis dienomis franeuzų 

zarvedis Focn lankėsi Ka
nados mieste Montreal. Vy- 
■iausis armėnų kunigas 
reipėsi prie jo tenai prašy

lamas gelbėti armėnų tau- 
ą. kurią turkai baigia 
nuaugti. Foc-h ant to atsa
lę:

"Mes negalim apginti ša- 
Į, jei ji pati nesigina. Visų 
urmą reikia griebtis ginklo 
r mušti priešą.”

Šitas patarimas labai tik- 
ų ir Lietuvos valdžiai, kuri 
ežino kaip lenkus iš savo 
trašto išprašyt.

KRATOS NEW YORKE.
New Yorke šiomis dieno

ms buvo labai daug kratų. 
Devyniasdešimts blaivybės 
gentų pradėjo krėsti resto- 
■anus ir hotelius, jieškoda
mi svaiginančių gėrimų. Ho- 
elyje Lafayette, netoli 
Ireentvich Village, atrasta 
lu keisu šampano ant ledo ir 
1 bonkų vyno. Hotelio per- 

’ėtinig ir vyriausis patar- 
mutojas buvo areštuoti, ir 
!1 svečių, kurie užsidarę 
privačiuose kambariuose 
inksminosi su pusiau nuo- 
romis "leidėmis" prie vyno 
r šampano, buvo pašaukti i 
eismą.

Kitose vietose atrasta po 
’.elias bonkas svaigalų ir su
nitą tarnai, o savininkai pa
kaukta teisman. Blaivybės 
įgentas sako, kad jie nori 
'apvalyt” prieš Naujus Me- 
us, kuomet paprastai kelia
mos didžiausios girtuoklia- 
imo orgijos.

"SAUSAS” MIESTAS 
PASIGĖRĖ.

Laikraščiai praneša, kad 
Bangoro mieste (Maine), 
kur svaiginamieji gėrimai 
buvo uždrausti net ir tuo
met, kai kitur jie buvo var
tojami, dabar girtuoklybė 
taip išsivystė, kad kartais 
visas miestas išrodo girtas. 
Ši panedėlį policijos teis
man tenai buvo atgabenta 
17 girtuoklių, kurie buvo 
taip nusigėrę, kad ant kojų 
negalėjo pastovėt. Dvylika 
jų buvo nuteista kalėjimai!.

NUDURS KALĖJIMO 
UŽVEIZDĄ.

Marguette, Mich Pe
litą nedėldieni iš vietos ka- 
ėjimo bandė pabėgti tris 
įlėšikai. Kalėjimo užveizda 
rastojo jiems kelią ir užvirė 
kova, kurioj užveizda buvo 
perdurtas peiliu ir mirė. Ši
toj kovoj buvo sužeisti dar 
du kalėjimo sargai, bet tie 
pasveiksią.

NEW YORKE SUSTREI
KAVO 2.000 BUČERIŲ.
Šį panedėlį New Yorke 

2 000 mėsininkų pametė vi
sus vežimus su mėsa, kuri 
gali greitai pagęsti, ir išėjo 
streikan, nes nugirdo, kad 
kompanijos rengiasi numu
šti jiems algas. Streikas api
ma tik taip vadinamą "Big 
Five,” tai yra, penkias di
džiausias kompanijas, ku
rios kontroliuoja visą mėsos 
pramonę Amerikoje. Nepri
klausomose kompanijose 
darbininkai dirba.



2 t
!-5«l

KELEIVIS

» APŽVALGA ū
PRANAŠAUJA LIETU- 

VOJ REVOLIUCIJĄ.
"Naujienos" išspausdino 

iš Kauno porą įdomių 
straipsnių, kurių autorius, 
tūlas Kaimynas, tikrina, jog 
be revoliucijos Lietuvoje da
bar jau neapsieisią. Prie to 
privedė kraštą klerikalų ]x>- 
litika. šunvuodegaudami ir 
pataikaudami užsienio re
akcijai. jie atsidūrė į tokį 
padėjimą, kad kitokio išėji
mo jau nebeliko, kaip tik 
pasiduoti lenkams ir paau
kauti Lietuvos nepriklauso
mybę, arba permainyt savo 
politiką ir trauktis atgal.

klerikalai darysią 
vistiek "krikš- 
valdžia turė- 
ir respubliką 
gelbėt kitos

Patys soc.- 
buvusiame 
aiškiausia 

visai nesiima
už valdžios dar

\ ra

I

Su visa savo 
\ u katuli-

Lietuvos ka- 
tnokintis pats ir 
mokinti lietuviš- 

sukalba iiet u v i s ka i

Ar 
šiaip, ar taip, 
čioniška” jų 
sianti griūti 
turėsiančios 
partijos.

Štai Kaimyno žodžiai:
"Visa iki šiol jų (krikščio

nių demokratų — ‘ Kel." Red.) 
buvusi taktika yra privedusi 
lietuvių ginčą su lenkais prie 
liepto galo: trauktis atgal ne- 
besmagu. o eiti pirmyn, tai 
stačiai bedugnė, — prisieitų 
nustoti ir nepriklausomos val
stybės garbės ir įsileisti i viso
kius kompromisus su lenkais, 
pasiduoti jų globai, o toliau po- 
litiniai ir ekonominiai globai 

—-Lenkijos, kad ir po augs ta 
Tautų Sąjungos priedanga.

"Kaip iš visa to išbris musų 
valdžia? žinoma, ji neišdrįs 
pasakyti, kad nepriimanti Tau
tų Sąjungos pasiūlymo. Turės 
pasakyti, jog sutinkanti, bet 
pasiliks rezervo] 
siūlymų."

Krikščionių 
valdžia jau taip 
Ministerių

visa eile na-

. jį Seimą, tai prie šitokių ap- 
I linkybių socialdemokratams 
i prisieitų tiktai pildyti kle- 
rikališkojo Seimo nutari
mus.

Liaudininkai taip pat ne
nori savo nagais klerika
lams žarstyti bulves iš žari
jų, sako Kaimynas.

"Ir jeigu šiandien dar d-ras 
K. Grinius kantriai laikosi pir
mininkavimo. tai vien gal delei 
to. kad gerai nusimano, jog 
jam atsisakius visi valstybi
nio darbo reikalai eis dar blo
giau, kaip šiandien, 
liaud.-demokratai 
savo suvažiavime 
pabrėžė, jog jie 
atsakomybės
bus šio kabineto, kuriame 
liktai jų vienas žmogus ir net 
tasai neturįs jokio portfelio, o 
tik yra formaliu pirmininku."

Taigi Lietuvos padėtis iš
rodo labai tamsi, ir nuopel
nas už visa tai priguli kleri- 
kališkai krikščionių parti
jai, kuri su pagalba kleboni
jos ir bažnyčios buvo pagro
bus į nešvarius savo nagus 

į naujos Lietuvos valstybės 
vairą.

Revoliucija ir iššlavimas 
šito juodo gaivalo iš politi
nio gyvenimo, tai vienatinis 
dabar išėjimas. Tečiaus ar 
pasiseks dabar išgelbėt res
publiką, kuomet pusė šalies 
jau užleista Tautų Lygos 
globojamiems grobikams, 
tai didelis klausimas. Tik su 
Rusija susidėję Lietuvos 
žmonės rasit galėtų išgrūsti 
iš savo šalies lenkų legijo- 
nus ir apvalyti kraštą nuo 
visų Tautų Lygos intrigan
tų ! Vieni jie jau nepajiegs 
pasiliuosuoti iš to jungo, į 
kurį juos įkinkė Romos ka
talikų kunigija.

■» •

demokratų 
ir padarė, 

kabinetas jau 
nutarė Tautų Lygos (Hy
manso sudarytąjį) pasiūly
mą priimti su tam tikromis 
pasargomis. Spėjama, kad 
dėlto į Galvanauską ir bom
ba buvo mesta.

Tai šitaip stovi politikos 
reikalai.

Toliaus autorius sako, 
kad krikščionių demokratų 
valdžiai gręsianti ir finansi
nė suirutė, nes pinigų nesą 
ir jau matomi dideli plyšiai, 
kurių negalėsią užlopyt nei 
Amerikos klerikalai.

Todėl jis stato klausimą:
"Kas gi bus toliau? Viena 

aišku, jog krikšč. demokratai 
tur privesti kraštą prie politi
nės ir finansinės suirutės ir tik 
tuomet, kaipo reakcija prieš ju 
viešpatavimą, galės susidaryti 
—na. gal kitsai seimas ir kiti 
santikiai ir su vilniečiais ir gal 
su Lenkija. Kaip tie santikiai 
tinkamiau užmegsti. kaip susi
tarti, jau yra sukamos galvos, 
čia gali padėti visokie netikė
tini atsitikimai, lėčiau pamasi
nai juos turės nustatyti tikroji į 
Lietuvos demokratija, bet ne ■ 
krikšč. demokratai su savo ap- į 
gaminga taktika ir visokiomis 
aspiracijomis, kurių liaudis,— 
susipratusi liaudis — užginti1 
nega'i ir negales. Tat parodys 
netolimoji ateitis.”

Toliaus Kaimynas rašo! 
apie įvairių partijų nusista
tymą. Dabartiniu laiku Lie
tuvoje esanti tiktai viena 
partija, kuri norėtų pagrob
ti valdžia į savo rankas — 
Yčo. Voldemaro, Smetonos 
ir kunigo Tumo atbuloji! 
"Pažanga." Kaipo kraštuti-Į 
niai reakcininkai, "pažan
giečiai” visai nesibiją, kad 
jiems viešpataujant ir len
kai Lietuvą užimtų, nes su 
lenkų dvarininkais ir kuni
gais jie galėtų geriausia su
sitaikyt.

Socialdemokratai nelabai 
norėtų dabar imti valdžią 
į savo rankas, sako Kaimy
nas, nes Steigiamąjį Seimą 
valdo klerikalai, o kadangi 
valdžia (ministerių kabine
tas) atsako prieš Steigiama- tikro lietuvių tautos gyveni-

\

onserva*

-

atsisėdo 
tai ačiū 
švento

I

ANTRA URACHO 
ISTORIJA.

Hymanso istorija, tai ant
ra Uracho istorija, sako kle
rikalų "Darbininkas.” Kaip 
anuomet vokiečiai brukę 
Lietuvai savo Urachą į ka
ralius, taip dabar Tautų Ly
ga spiriami Lietuvą priimti 
Hymanso projektą.

Jei Urachas ne 
ant Lietuvos sosto, 

j klerikalams, sako
'Juozo laikraštis, nes—

"Kuomet ėjosi reikalai su 
Urachu ir Vokietija, tai lietu
viams vadovavo pažangiečiai. 
Pažangiečiai sutiko Vokietijos 
princą Urachą kviesti ir grasi
no A. Stulginskui. darbarti- 
niam St. Seimo pirmininkui ir 
einančiam prezidento pareigas, 
išmetimu iš Tarybos už tai. 
kad iis buvo priešingas Uracho 

; kvietimui.”

Vadinasi, tik pažangiečiai 
norėjo , Uracho. Klerikalai 
čia buvo visai nekalti. Jų ly- 

' deris Stulginskas buvo net 
i priešingas kvietimui to jun
kerio į Lietuvos karalius.

Taip rašo "Darbininkas” 
C gruodžio dieną šių metų.

Bet 1918 metais, kuomet 
Urachas buvo kviečiamas, 
"Darbininkas” giedojo visai 
kitokią giesmę. Jis, kaip ir' 
visi kiti klerikalai, tuomet 
rėmė Urachą visom ketu-į 
riom. 128-tam numeryje jis 
tuomet rašė:

"Tautos Taryba, kuri stovi 
Lietuvos priešakyje ir kuriai 
teko Lietuvos valstybė for
muoti ir visą gyvenimą organi
zuoti taip, kad jis tikrai butų 
lietuvių tautos gyvenimu ir 
lietuvių tautos aspiracijoms 
tiktų, sutarė rinkti karalių.”

Šitas pasakymas visų pir
ma rodo, kad klerikalai tuo
met griežtai stojo už mo-; 
narchiją Lietuvoje. Be ka
raliaus, jie sakė, negali būt

- i
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kilai stoja už Hymanso pro-j inet Lietuva bus laiminga ir 
• jektą. Jie būtinai norėtų su
jungti Lietuvą su katalikiš
ka Lenkija, nes to reikalau-

■ iajų šventas tėvas" Romoj. Ir jis taip sukurstė tam- 
3et atvirai tą pasakyti tielsįuosjus elementus, kad ten 
veidmainiai bijosi, kad mir- pat jau bemaž ko neįvyko 
šę žmonės juos neišskerstu. -__ - ~
?r labai gali būt, kad bijoda- ;<aj apspito vieną 
mosi žmonių keršto, krikš- .......
čionių valdžia Hymanso, pasirengę mušti, tik pabijo 
projektą atmes. i jo, kad patįs negautų į kailį.

Praslinks tuomet kiek lai- Plačiau apie tai yra aprašy
mo. ir jie vėl veidmainiaus, ‘ ta vietinėse žiniose, 

įsakydami: Mes, katalikai,' .. ...
Hymanso projektui buvom

' priešingi."
Todėl ištiesti galima pasa

kyti, jog Hymanso istorija, 
tai antra Uracho istorija.

įDievo karalystė ateis ant 
žemės, kaip išnaikinsime 
tuos biaurybes.”

kraujo praliejimas. Fanati-
‘ i "Keleivio”

redakcijos narį ir jau buvo

Delko Tarybų valdžia 
pripažino caro skolas?

mo. Šitą pasakęs, toliaus 
"Darbininkas" rašė:

"Tinkamiausiu kandidatu į 
Lietuvos karalius' pasirodė 
Virtembergijos princų šeimy
nos narys — kunigaikštis Ura
chas... šitasai vyras su gražia 
šeimyna yra žmogumi augštos 
doros ir mokslo...
šeimyna gyvena 
kų tikėjimu.

"Kviečiamas i
ralius, ėmė 
savo vaikus 
kai... pats
"Tėve Musų.’ "

Tai ve. kaip klerikalai bu
vo "priešingi" Uracho kvie
timui! Ji? tinkamesnio 
kandidato už jį ir surasti ne
galėjo. Jų galva vyskupas 
Karevičius su kun. Olšaus
ku važinėjosi net pas gene- 
iolą Ludendorfą ir pilvais 
šliaužė prieš kaizerio val
džią. kad ši įsteigtų Lietuvo
je "krikščioniškai-! 
tyvę monarchiją."

Kitas būrys klerikalų tuo
met susirinko Švejcarijoj 
pas Gabrį ir išsiuntinėjo iš 
lenai visoms valstybėms 
"memorandumą," reikalau
damas Lietuvai monarchi
jos ir nurodydamas, kad į 
Lietuvos karalius turi būt 
pakviestas koks nors sveti
mo kraujo princas iš vakarų 
pusės, t. y. iš Vokietijos, Po 
tuo "memorandumu” pasi
rašė ir Amerikos kunigų de
legatas kun. Partuška.

Praslinko nuo to laiko 
tris metai, ir klerikalai jau 
nori nusiplauti rankas: 
"Mes Uracho nekvietėm. 
Musų Stulginskas buvo tam 
priešingas. Tai pažangiečiai 
ii kvietė."

Petras norėjo užsiginti, 
kad jis nepažįsta Kristaus, o 
mūsiškiai klerikalai nori už
siginti, kad jie nepažįsta 
Uracho. Veidmainybė, tai jų 
prigimtis.

Dabar vis

NECIVILIZUOTAS KLE
RIKALU AGITATORIUS

Paskutinėmis dienomis 
mes pradėjome gauti kores- 
kondencijų, kuriose rašo
ma, kad tūlas kun. Garmus, 
tesenai atvykęs iš Lietuvos, 
alkiojasi čia po lietuvių ko

lonijas rinkdamas klerikalų 
'universitetui” pinigus ir

: 'avo prakalbose kursto ka-1 
alikus šaudyt ir karti "be-! 
lievius” ir socialistus.

Musų korespondentas iš i 
Lovvellio praneša, kad tenai 
šitas jėzuitas pats apstum- 
Jęs savo prakalbose žmogų, 
kuris nenorėjo duot kleri
kalų reikalams pinigų.

Mums 
pranešimus tikėti, todėl pe
reitos pėtnyčios vakarą, 
tuomet šitas misionierius 
laikė savo misijas So. Bosto- 
te, pora žmonių nuėjo iš 
'Keleivio” redakcijos pasi- 
dausyti.

Pasirodė, kad šitas žmo
gus ištikrujų necivilizuotas. 
Tisai tiesiog sako, kad neka- 
alikai neturi teisės :— Z. 
nės gyventi, ir ragina ”nai- 
kinti” visus "bedievius.” ’L„ 
vieta ant kartuvių!” šaukė 

žino, kad kleri- iis apsiputojęs. "Tiktai tuo-

■
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ŽEMAITE MIRĖ

Šitokiai agitacijai turi būt 
greitai padarytas galas, nes 
kitaip vieši lietuvių mitingai 
pradės virsti kruvinomis 
maudynėmis. Tik įsivaizdin- 

; kit, kokios butų pasekmės, 
'jei socialistai ir laisvama
niai imtų karti visus katali
kus? I ką butų pavirtusios 
tos pačios So. Bostono pra
kalbos, jei laisvieji butų pa
siryžę išbandyt Garmaus 
siūloma vaista ant jo paties 
kailio ?~

Garmus turbūt nežino, 
kad jis yra Amerikoje, kur 
Šitokia laukinė agitacija nė- 
la toleruojama. Jei jis ta 
nežino, tai reikėtų jam pa
rodyt. kad jis gali būt tuo- 
jaus dėl jos deportuotas!

Rusų Tarybų valdžia nu
tarė pripažinti Rusijos sko
las, caro valdžios padarytas 
iki 1914 metų. Tarybų val
džia tą savo nutarimą pra
nešė spalių 28 d. anglų, fran- 
cuzų, italų, japonų ir ameri
konų valdžiom. Tarybų val- 
J’** - , ir priežastį.

Skaitytojų Pastabos
I

Degloji apie dorą.
nesinorėjo į tuo* i grcoklyno komunistų deg- 

! loji, kalbėdama apie dorą ši- 
ftaip išsireiškia: "Mes busi
me teisingi ir pasakysime, 
kad tautininkai ir klerika
lai polemikose visgi prisilai- 

. koko daugiau doros, negu 
'kad 'Naujienos’ su ’Kelei- 
. viu.’ ”

Aš visai nesistebiu iš to- 
deglosios išvadžiojimų, 

nes ji priklauso prie tos rų- 
-šies gyvūnų, kurie purvą 

- myli daugiau, negu švaru
mą. Kas švariam žmogui 
šlykštu ir smirda, tas degia
jai kvepia. Nėra abejonės, 
kad degloji pati save skaito 
švariausia ir doriausia.

S—kis.

■i
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Lietuviai komunistai Vfcja 
Į iš savo tarpo du ”žvmiu vei- 
j kėju” — J. G. Petruškevi- 
| eių iš Wilkes Barre, Pa. ir 
į K. Žiurinską iš Norwood, 
Mass. Jiedu abu "peržengė" 
komunizmo principus ir 

I taktiką. Petruškevičius, or
ganizuodamas I.W.W. uni- 
ą Pennsylvanijos mainerių 
tarpe, prisirinko dolerių ir 
nepasiuntė jų komunistų 
fondui, žiurinskas gi, dis
kusijose su katalikais, pasa
kė, kad dabar nėra laisvės 
nei Lietuvoj, nei Tarybų 
Rusijoj.I

i 
t

Darbininkas.

ŠĮ paiiecieii ' tveieivio i euaKcųa gavo nuo "Nau
jienų” iš Chicagos sekama telegramą:

"Bulotos telegrama iš Mariampolės praneša, kad 
žemaitė mirė tenai 7 Gruodžio.”

Šita liūdna žinia suspaus širdį nevienam Ameri
kos lietuviui, kuriam teko skaityti jos raštus arba 
girdėti ją kalbant ir pažinti šviesią jos sielą.

Kilusi iš kaimiečių ir jokios mokyklos nelankiu
si, Žemaitė netik išmoko pati per save rašyt, bet da
vė musų jaunutei literatūrai tiek gražių veikalėlių, 
kad jos vardas Lietuvos moterų rašytojų tarpe vi
suomet bus pirmoje vietoje.

Amerikon velionė buvo atvažiavusi su Bulotais 
1915 metais nukentėjusioms nuo karės Lietuvos 
žmonėms aukų rinkti. Bulotams sugrįžus Lietu
von, Žemaitė pasiliko Amerikoje prie savo > sunaus 
ir gyveno čia iki šių metų. Ji apleido šią šalį vos ke
li mėnesiai atgal. Sugrįžus Lietuvon, ji, matyt, vėl 
prisiglaudė nrie Bulotų, nes nuo Bulotos atėjo tele
grama apie jos mirtį.

Išrodo, kad musų rašytoja nujautė paskutines 
savo dienas, ir išvažiavo numirti Lietuvoje, kurią 
ji taip karštai mylėjo. —— 

i
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Ligšiol aš maniau, kad 
Worcesterio vaikų chorą 
mokina p-lė M. Jablonskiu- 
tė, bet P. Dėdynąs rašo "Tė
vynėj,” kad tą darbą atlieka 
ponia Meškienė.

Klausimas: ar p-lė Jab- 
lonskiutė nuo vaikų mokini
mo liko "paliuosuota,” ar 
gal ji apsivedė?

Jeigu apsivedė, tad wor- 
eesteriečius reikėtų pava
dinti apsileidėliais, kad jie 
apie savo garsios daininin
kės vestuves nieko nei i lai
kraščius neparašė.

Brooklynietis.

Kur neprieina vyras nei 
su dideliu protu, ten prieina 
moteris su gražiu žodžiu.

SLA. vyrai viršininkai 
daug pastangų dėjo, kad 
Įregistravus SLA. čarterį 
Mass. valstijoj, bet vis be 
pasekmių. Pagalios Į SLA. 
sekretorius tapo išrinkta 
p-lė Jurgeliutė. Ir ji atliko 
tą, ko vyrai negalėjo. Jos 
Dasidarbavimu ŠLA. čarte- 
ris tapo Įregistruotas Mass. 
valstijoj.

S—kis.

džia paaiškino
Badas Rusijoj tiek didelis, 
kad bolševikų valdžia pati 
viena negalinti išgelbėti mi
lijonus žmonių nuo mirties. 
Ji prašiusi Antantos valsty
bių jai padėti, paskolinti pi
nigų ir gavusi atsakymą: 
pripažinkit senąsias skolas, 
tuomet bus kalbos apie nau
jas.

Tarybų valdžia nemato ki
tokio kelio gelbėti badaujan
čius ir todėl pasižada mokėti 
skolas, jeigu kitos valstybės 
sudarys su rusais taiką ir 
pripažins Rusuose Tarybų 
valdžią.

Badas Rusuose tai yra tik 
paskutinis akmuo, kuriuo 
buržuazinė Europa ir pats 
Rusų gyvenimas sviedė į Ta
rybų valdžią ir privertė ją 
nusileisti. Bet priežasčių, 
delko Tarybų valdžia nusi
leido, yra daug daugiau ir 
didesnių, kaip bado vargai. 
Rusijos ekonominis ūkis su
iręs ir kasmet labiau puola, 
šįmet fabrikai blogiau dir- 
bo. kaip pernai. Gelžkeliai šį 
pavasarį dalinai buvo visai 
sustoję ir kažin ar vėl nesu
stos žiemai atėjus, nes nėra 
oaruošto kuro. Suvalkiotų 
garvežių ir vagonų skaičius 
vis auga. Namai miestuose 
tiek apleisti, kad jau stinga 
butų, nors gyventojų skai
čius miestuose sumažėjo du 
;r tris kartus. Pernai rusai 
galėjo badauti: šįmet jau 
miršta iš bado. Visi komuni
stų bandymai, visas jų griež
tumas nuėjo niekais. Ne jie 
•pergalėjo gyvenimą, bet gy
venimas juos.

Ir komunistai pradėjo eiti 
atatupsti. Tarybų valdžia 
’alstiečiams nuraminti, pri
pažino juos savininkais tų 
produktų, kuriuos jie savo 
ūky gamina. Leido liuesą 
ir e kybą. Leido visokiom or
ganizacijom ir atskiriem 
kapitalistam perimti dirbtu
ves ir vesti jose darbą ka
pitalistiniais pamatais. Ta
rybų valdžia pradėjo paga- 
ios vilioti Rusijon užsienių 
kapitalistus, kad jie pradėtų 
'teigti fabrikus ir išnaudoti 
Rusijos turtus.

Iki šiol visos tos pastan
gos nedavė jokių žymesnių 
•ezultatų. Ir negalėjo duoti. 
Kaip gali Įvairus vertelgos 
lėti pinigus į visokius gešef- 
tus, kai jie netikri, kad ryt 
š jų vėl bus viskas atimta ? 
Kaip gali Rusijon vežti savo 
Kapitalus ir mašinas užsie- 
?io kapitalistai, kai Tarybų 
/aidžia niekieno nepripažin- 
a, kai jų valdžios nepasiža- 
ia jų ginti?

O Europos buržuazinės 
valdžios, labiausia francu • 
zai visuomet statė rusam tą 
patį reikalavimą, — pripa- 
žinkit senąsias ąkolas.

Ir Tarybų valdžia pripaži
no. Tuo savo pripažinimu ji 
nori nęjtik gauti pasiskolinti 
pinigų kovai su badu, bet 
nori gauti pripažinimo pa
čios Tarybų valdžios, nori 
palengvinti kelią Europos ir 
Amerikos kapitalistam įva
žiuoti Rusijon pramonės 
kurti.

Ar išgelbės Rusijos komu
nistus ir tas jų žingsnis? 
Tarybų valdžia daug ko tiki
si. Bet skęstantis ir šiaudo 
stveriasi. Gal skolų pripaži
nimas nebus rusams šiaudu, 
bet tik tuomet, jei Rusija 
pajėgs ištikrujų pakelti tą 
neįmanomai sunkią naštą, 
kuria dešimčiais metų caro 
valdžia krovė ant liaudies

nugaros. Europos kapitalis
tinės valdžios pareikalaus iš 
Tarybų Rusų ne popierėlio, 
kuriuo pripažįstamos sko
los, bet aukso, arba tų di
džiųjų turtų, kurie dabar 
guli Rusijoj nenaudojami. 
Ententė mokėjo užverti kil- 

I pą ant kaklo stipresnei Vo
kietijai. Ji da geriau mokės 
smaugti ir išnaudoti susil
pusius, nuskurusius rusus.

Tarybų valdžia, pripažin
dama skolas, tuo pačiu pasi
žada eiti Europos kapitalis
tų vergijon labai ilgiem me
tam. Žinoma, ji tikisi greitai 
atsikratysianti tų vorų. Bet 
rusų komunistai daug kuo 
tikėjosi ir daug kame nusi
vylė. Gali nusivilti ir šiuo 
atsitikimu, ypač, kad visa jų 
darbuotė Rusijoj nesustip
rino, o tik susilpnino darbo 
žmonių jėgas ir jų atsparu
mą.

Vis gi skolų pripažinimas 
yra labai svarbus Įvykis Ru
sų ir pasaulio gyvenime. Jis 
turės Stilių pasekmių ir mum 
da ne kartą teks grįžti prie 
to klausimo. K*is.

(Iš ”S.-d.”)

Netinkamas vai 
kų maitinimas.
Vaikų auginimas turi būt 

tinkamai prižiūrėtas. Augi
mas ir tinkamas svarumas 
vaiko arba mergaitės devin
tų arba dešimtų metų turi 
tiek pat svarbumo, kiek ir 
maža kūdikio augimas ir 
tinkamas svarumas. Moti
nos laiks nuo laiko sveria 
savo kūdikius. Bet jos turi 
žinoti, jog taip pat svarbu 
yra sverti ir senesnius vai
kus.

Kuomet vaikai neauga ar
ba neužtektinai sveria, tai 
su jais yra kas nors bloga. 
Jeigu tėvai svertų savo vai
kus kas mėnesis, tai tuoj pa- 
rėmytų visus negerumus. 
Tie negerumai daugiausia 
paeina nuo netinkamo vai
kų maitinimo.

Norint, kad vaikas augtų, 
reikia jam duoti tinkamo 
augimui maisto.

Valgymas cukrainių (ken- 
džių) ir pyragėlių (keikit) 
sugadina vaikui apetitą prie 
tinkamo maisto, kuris augi
mui reikalingas, kaip tai 
pienas, iš grudų maistas, 
daržovės ir tam panašiai

Nereguliaris valgymas 
yra kenksmingas.

Reikia daboti, kad vaikas 
valgant neskubėtų ir maistą 
rinkamai sukramtytų. Di
džiumoje vaikai nekramty
tą maistą ryja ir vandeniu jį 
nuplauja.

Lai jūsų vaikai geria kuo- 
daugiausia pieno ir vandens, 
o kuomažiausia arbatos ir 
kavos.

Jeigu norite, kad vaikai 
tinkamai augtų, duokite 
jiems užtektinai miego. De
šimties arba vienuolikos 
metų vaikai tankiai eina 
gulti dešimta valandą ir vė
liaus, tuo gi tarpu jie priva
lo eiti gult nuo 8 valandos. 
Miegąjnam kambary turi 
būt atdari langai, kad įeitų 
tyro oro.

Dabojant vaikų augimą 
reikia dar žiūrėti, kad jų vi
duriai nebūtų sukietinti 
Vaikams reikia duoti žaisti, 
bet perilgas ar persunkus 
žaidimas irgi kenksmingas. 
Taipgi yra svarbu prižiūrėti 
vaikų dantis, kad nebūtų 
supuvę.

Tik atsakančiai prižiūri
mi vaikai tinkamai auga ir 
būna sveiki.

F. L. L S.

t
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Lietuvos našlaičių šelpimo į 1

vakaras.
Nedėlioj, 27 d. lapkričio, 

Bohemian svetainėje atsi
buvo koncertas, kuri rengė 
Lietuvos Našlaičiams šelpti 
Komitetas. Šis koncertas 
buvo parengtas tikslu lab
darybės. Iki šiam laikui A 
menkos lietuviai yra nema
žai pinigų aukavę kitatau
čių našlaičių šelpimo fon
dams, o apie savus Lietu
vos našlaičius niekas iš mus 
nesirūpino, tartum jų suvis 
nebūtų. Vienok, kaip tenka 
iš laikraščių patirti, nuo 
baisiosios karės laikų Lietu
voj liko daug našlaičių, ku
rių padėtis apverktina.

Pradedant vakaro pro
gramą daktaras A. Montvi- 
das pasakė gerą prakalbą, 
išaiškindamas Lietuvos Našj 
laičių Šelpimo Komiteto nu
veiktus labdaringus darbus, 
ir pasakė, kad Lietuvių 
Daktarų Susivienijimas lab
daringą našlaičiams šelpti Į 
darbą rėmė ii* rems. Tik rei- Į 
kia rūpintis, kad Lietuvos 
našlaičių auklėjimas nepa-: 
tektų po klerikalų globa, i 
kad juos beauklėjant nega
lėtų padaryti mulkiais. Prie 
išgelbėjimo nelaimingu ka
rės aukų nuo klerikalų dva
sinės įtekmės turėtų prisi
dėti visa pirmeiviškoji lie
tuvių visuomenė Amerikoj 
ir Lietuvoj. Išauginti svei
koj dvasioj vaikučiai galės 
pasirinkti savo protu tokį 
tikėjimą arba tokią politiš
ką partiją, kokią norės.

Po daktaro Montvido kal
bos prasidėjo muzikalis pro
gramas. J. Rakauskas gra
žiai pagraiino ant karneto. 
Kastas Sabonis sudainavo 
"Lietuva brangi.” Jo daina 
taip užžavėjo publiką, kad 
delnų plojmu jis buvo pri
verstas pakartoti tą dainą 
po kelis kartus. Taipgi buvo 
sceniški šokiai, kuriuos atli
ko Sylvia Kairiutė. Beto, 
dainavo dar solo Valeria 
Brucienė, kuri savo stygi
niu balseliu žavėjo publiką.

Ant programo buvo pažy- į 
mėta daug solistų ir solis-į 
čių. kurie vienok nepribuvo! 
ir delei to programo vedėja 
vis atsiprašinėjo publiką. 
Kadangi koncertas buvo 
rengiamas labdaringam tik
slui, tai programo išpildyto
jai apsiėmė dalyvauti veltui. 
Bet kaip ta lietuvių patarlė 
sako ''dovanotam arkliui į 
dantis nežiūri,” taip buvo ir 
čia: bile tik dainininkai ap
siėmė dalyvauti ir pasigar
sino, o kad. jie nepribuvo, 
tai kitas klausimas. Publika 
gali pasitenkinti vien tik ap
garsinimu.

Dar vienas peiktinas da
lykas, kad koncerto rengė
jai neleido svetainėj platinti 
Lietuvos darbininku laik- 
’raščio "Socialdemokrato 
Apšvietos platinimas, ro
dos, niekur neturėtų būti 
užgintas.

Aukų Lietuvos našlai
čiams surinkta 78 doleriai 
su centais. Po koncertui bu-; 
vo šokiai. Publikos buvo ne-: 
mažai.

Rusijai auku rinkimo 
prakalbos.

25 d. lapkričio Mildos sve
tainėje buvo Rusijos baduo-i 
liams aukų rinkimo prakal-Į 
bos. Tas prakalbas rengė j 
Friends of Soviet Russia lie- j 
tuvių skyrius. Žinoma, kad 
daugiau aukų gavus ir kad 
labiaus publiką užinteresa- 
vus Rusijos padėtim, kalbė-Į 
tojai kalbėjo vien tik apie' 
Rusijos revoliuciją ir bolše
vikų gerumus. Kalbėtojų 
buvo du — vienas kalbėjo 
lietuviškai, kitas angliškai.

Lietuviškai kalbėjo A. 
Bimba. Pervertęs buvusių 
Europos revoliucijų lapus

n

LONVELL, MASS.
Prakalbos. Kunigo gaspadi- Klausjlojai pra- po lietuvių kolonijas,

Jis QeJ° nerimauti ir is sales tiskai ir prakalbose ine norėjo sukelti triukšmą. ’
Gruodžio 4 d. vietinė Pi- laukan

! jisai apsistojo ant Rusijos
ii- imperialistinių 

valstybių politikos.
smerkė kontrrevoliucionie
rius Vrangelį, Kolčaką ir 
kitus. Taipgi kaltino sočiai- liečiu Sąjungos kuopa su- kas. 
demokratus mažumiečius rengė prakalbas, kad sušelp
us nerėmimą bolševikų ir ti

rankomis ir net atsiliept i nigas Garmus, važinėdamasIvietos.'” čia pirmininkas ir 
ypa-! vėl jį pertraukė, užklausia-

pasigirdo balsai: "išmeskit. 
tas girtas davat- 

y j

Matomai ir kalbėtojui 
Profesinę Lietuvos Moky- pritruko' kantrybės ir jis 

palaikymą Kerenskio vai- tojų Sąjungą. Kalbėjo J. Ge- triukšmadarėms pateikė to- 
i dZiOS.
niai ar nesužiniai klaidino 
publiką, mesdamas Rusijos 
ekonominio susmukimo bė
dą vien ant kontr-revoliu- 
cionierių ir talkininkų im- 
jjerialistinės politikos. Man 
rodosi, kad tame dalyke už
vis kalčiausia yra bolševikų 
taktika. Argi bolševikai ne
galėjo permatyti,kad tik ką 
pasiliuosavusioj nuo monar- 
cho-feodalmės valdžios saly

įgalimas'?
i J

NEWARK, N. J.
Triukšmas lietuvių para

pijoj.
27 d. lapkričio buvo lietu

vių šv.(trejankos parapijos 
klebono išleistuvės. Kai ku
rie kalbėjo, kad minėtam 
nedėldieny kun. J. Budrevi- 
čius per savo paskutinį pa
mokslą išduos parapijos at
skaitą, todėl ų* aš nuėjau į 
bažnyčią pasiklausyti, ar 
daug dūšių ganytojas pri
dirbo skolų savo avelėms 
Vienok apie atskaitą kuni
gėlis nei neužsiminė, o tik 
padėkavojo parapijonams 
už gerą užlaikymą ir vi
siems liepė sukalbėt po tris 
"Sveika Marija” už jo svei
katą.

Tuoj po sumos pasipylė 
lapeliai, kviečianti parapijo
ms susirinkti senos bažny
čios svetainėn. Maniau, kad 
šitame mitinge bus išduot*1 
atskaitą, bet ir vėl apsiri
kau. Kunigėlis į mitingą vi
sai neatėjo. Kadangi tą die- 
oą buvo šalta, o svetainė ne
kūrinta, tai paranijonai 
-radėjo drebėti iš šalčio b 

’aukdami kunigo. Nertėi 
kunigui, kilo tarp oarariV 
:iu diskusijos, koks kit*" 
kunigas butų geresnis ir 
kur jį gauti. Vaškelis ^e 
stato kunigą Zabhcką 
Anot jo, tai yra geras kuni
gas, tik biskutį perdaug ge
ria. Didžiuma parapiionn 
1radėio protestuoti, kad ki-L 7

‘o tokio kunigo ka ge**'- 
iiems nereikia. Pasalios b 
vo paduotas Įnešimas pa
šyti vyskupo, kad prisiėst’1 
geresni kunigų, o ne koki 
"munšainierį.” Komitetas 
pranešė, kad jau jie bu1' 
įrašyt pas vvskupą ve ° 
nio kunigo, bet vvsku 
nasakęs. kad ne parapijo”” 
biznis rinktis kunigą, ko' 
jis prisiusiąs, toks turės b: 
geras.

Po šito pranešimo kilo 
tarp parapijonų sumišimas. 
Pirmininkas bandė sulaiky
ti balsus tiems, kurie su sa
vim neturi parapijos kny
gučių, bet veltui. Parapijo 
nai pradėjo šaukti ant ko
miteto, kad išduotų atskai
tas, bet pasirodė, kad komi
tetas apie atskaitas nieko 
nežino, viskas esą kunigo ži
nioj. Prasidėjo dar didesnis 
lomias. Girdėjosi vien tik 
keiksmažodžiai ir kolionės. 
Tūli griebėsi už krėslų, ro
dėsi, kad jau prasidės krau
jo praliejimas. Bailesni pra
dėjo bėgti iš svetainės lau
kan.

Laike to triukšmo girdė
josi prikaišiojant, kad buvę’ 
kunigas per tris metus pri
daręs parapijai 110 tūkstan
čių doleriu skolų, o bažny
čia griūna nepabaigta sta
tyti

Tai šitokios pasekmė- 
dvasiškų tėvelių šeimininka
vimo.

mas: "O kas tamstai sakė, 
kad aš apšmeižiau?"—"Aš 

suriko apsiputo
jęs kunigas, "šiandien jus 
urite tokį pirmininką nu

mesti, o jeigu jus nemetat, 
tai aš jį numesiu!” Tai pa
sakęs šoko ant pagrindų ir 
puolėsi prie pirmininko, iš
nešęs savo penkių nagų ka- 
labėką, norėdamas kirst ir 
vilkt pirmininką nuo pa
grindų. Tuo tarpu pakilo 
vyčių pirmininkas ir sako 
kunigui: "Palauk! Tu jo ne- 
įprinkai ir tu jo nenumesi. 
.Nariai ištirs dalyką ir nu
neš, jei bus kaltas." Fotam 
r kiti nariai, Įgavę drąsos, 
iradėjo šaukti klebonui: 
'Kraustykis žemėn nuo pa
grindų! Neužkabink pirmi- 
įinko!”

Pamatęs, kad nariai užta
ria pirmininką, klebonas 
noroms-nenoroms nulipo 
nuo pagrindų. Tuomet na- 
iai pradėjo reikalauti iš 

debono, kad jis pasakytų, 
kas jam sakė, kad draugys- 
ės pirmininkas jį šmeižęs. 

Kunigas atsakė: "Jus visi 
ant tų prakalbų buvote ir ši
lote.” Nariai ėmė aiškinti, 
kad nors jie ant prakalbų 
r buvo, bet jokių šmeižtų iš 
oirmininko lupų nėra girdė
ję, Tada atsistojo ir pats 
-kundikas. Paglostęs savo 
garbiniuotus plaukus, pra
ėjo pasakoti: "Aš buvau tą 
-akarą ant prakalbų kliube. 
tai mus pirmininkas S. 
Kvietkauskas buvo tų pra
kalbų vedėju. Jis perskaitęs 
nrogramą ragino darbinin
kus vienytis ir nesiduoti 
juodvarniams kirst į pa
kaušius." Ištarus skundikui 
šituos žodžius publika pra
dėjo ploti delnais. Pirminin
kas klausia: "Ar žinot, ką 
reiškia juodvarniai ir kas 
jie yra?" Kunigas Šimkus, 
rodydamas pirštu į save, sa
ko, kad jo esąs juodas rū
bas ir jis galįs būt juodvar
niu. Toliaus kunigas užsi
puolė ant pirmininko, kam 
jis skaitąs "Keleivį" ir neuž
simokąs į parapiją. Negana 
to, girdi pirmininkas kėlęs 
lermą per kun. Garmaus 
prakalbas. Pirmininkas at
sakė: "Teisybė, aš buvau \ 
priešingas kun. Garmui, 
kuomet jis pasmerkė pro- 
gresvvę Lietuvos Mokytojų 
Sąjungą." — ”Tu veidmai
niauji !” — sušuko kunigas 
ant pirmininko. Nariai, iš
vesti iš kantrybės, pareika
lavo, kad kunigas nusira
mintų, o pirmininkas papra
šė kunigėlio, kad jis eitų į 
bažnyčią poteriauti ir čia 
daugiau nerėkautų. Tas ku
nigėli labai užgavo ir jis, ro
dydamas pirmininkui špy
gą, sako: "Še tau. tu žioply, 
tu kvaily I” Pirmininkas 
jam atkerta: "Jeigu iš tavo 
•lupų tokie žodžiai eina, tai 
nats esi kvailas ir žioplas." 
Išgirdus tai viena davatka 
sušuko ant pirmininko: 
"Von nuo pagrindų, tu 
ru....že!”

Po lermui draugystės na
riai pirmininką pateisino, o 
kunigo pasielgimu pasipik
tino.

Gaila, kad pas mumis yra 
dar nesusipratusių darbi- l^o 
ninku, kurie tokiam nekul
tūringam kunigui duoda sa
ve išnaudoti.

Ten Buvęs.

tiškai ir prakalbose nešva
riai šmeižia Lietuvos pažan
giąją visuomenę ir partijas, 
nurodydamas, kad visos ki
tos partijos ardančios Lie
tuvos valstybę, išskyrus 
krikščionis demokratus, 
taipgi leidžia nešvarius pa- 
skalus apie Lietuvos Moky
tojų Sąjungą ir klaidina 
lengvatikius,—todėl, kad ne
leidus panašiems paska- 
lams plėstis, turėtumėm pa
reikalauti nuo Lietuvos ats
tovybės, kad ji parašytų vi
siems Amerikos laikraš
čiams teisingas žinias apie 
veikiančias Lietuvoje parti
jas ir Lietuvos Mokytojų 
Prof. Sąjungą. Taipgi butų

žinau !"

kių gražių komplimentų, 
kokių jos buvo užsitarnavu
sios, taip kad net visa publi
ka pasileido juokais. Beto 
Gegužis pareiškė, kad jis 
yra šios šalies pilietis ir ge
rai žino įstatymus, ir papra
šė triukšmadares nusira
minti arba apleisti salę, jei
gu jos nemoka apsieit žmo
niškai. To nepadarius jis 
pasinaudosiąs šalies teisė
mis.

Toliaus prakalbose buvo naudinga, kad visur, kur tik 
jau ramu. Publika atydžiai kalbėjo kun. Garmus, pa- 
klausėsi ir sekė kiekvieną žangioji visuomenė sureng- 
opesni klausimą. Pabaigus tų prakalbas ant greitųjų ir 
Gegužiui kalbą, buvo paduo- nurodytų to šmeižiko aiš- 
ta iš publikos keletas klausi- kias melagystes.

Lowellio Darbininkas.

čia kalbėtojas suži- gužig "Kel.” leidėjas, kuris 
nesenai lankėsi Lietuvoje.

Savaitė pirm to čia kalbė
jo kun. Garmus. Jis nesva
riausiai plūdo visas pažan
giąsias Lietuvos partijas. 
Čia sutraukoje atkartoju jo 
žodžius. w

"Socialistams niekas dau
giau nerupi kaip tik platint 
bedievybę, griaut bažnyčias 

i ir vest Lietuvą į bolševikų 
■nasrus. Liaudininkai ir ki
tos partijos, tai socialistii 
vuodega ir eina tais pačiais 
keliais skleisdami bedievy
bę.’* Bet visų daugiausia 
pliauškė ant Profesinės Mo
kytojų Sąjungos, kolioda- 
mas visus Sąjungos narius 
nešvariausiais išsireiški
mais. Štai koki faktą jis at
rado prieš Liet. Mokytojų 
Sąjungą: "Mariampolėj ne
ko ksai mokytojas nukabino 
nuo sienos kryžiuką, kur 
buvo ’šentas’ vanduo, pas
kui pripylęs bliudą vandens 
ir pasišaukęs mokinius sa
ko: 'žiūrėkit, jeigu čia butų 
dievas, arba šventas daik
tas, tai tas kryželis bliude 
neskęstų, bet kad jokio die
vo čia nėra, tai tas kryželis 
nuskęs bliude vandens.’ Su
prantama, kryželis stebuklų 

. tepadarė ir nuskendo. Na, 
j ir žiūrėkit, ar gali būt dides- 
[niu ištvirkėliu socialistų ir 
bolševikų, kaip Liet. Profe
sinės Sąjungos mokvtojai. 
Suprantama, krikščionys 
demokratai tolei dirbs, pa
kol tokius mokytojus - bol
ševikus visus iškars. Aš 
šventinau ginklus, kad to
kius bolševikus Lietuvos ka
reiviai šaudytų ir sugrįžęs 
Lietuvon vėl šventysiu gink
lus ir padėsiu visas spėkas, _ _____ __
"ki Lietuvoje neliks nei vie- vis kotą ir ko triukšmada 
no bedievio."

Nors tose kun. Garmaus 
prakalbose lankėsi mažai 
žmonių ir daugiausia buvo 
susirinkę "munšainieriai” ir 
nešvariausios davatkos, te- 
čiaus tarpe Lovveiiio lietu
vių prasidėjo visokių kalbų.

Kad nušvietus teisingai 
Lietuvos Prof. Mokytojų 
Sąjungos ir abelnai Lietu
vos padėtį, Lowellio lietu
viai surengė prakalbas 4 
gruodžio. Pasirodžius ap
garsinimams, kad lowellie- 
čiai rengia prakalbas, vieti
nis kunigas tą patį šventa
dienį pasakė per pamokslą, 
kad parapijonai nueitų i 
prakalbas ir padarytų su
irutę. Vos atidarius salę 
tuojaus pasirodė būrys' pus
girčių moterėlių ir nusigru- 
do į priešakines sėdynes. 
Kalbėtojui greit nepribuvus 
davatkos salėje šnekučiavo-; 
si, kaip geriausiai išardyt 
prakalbas.

Pribuvus kalbėtojui pra-į 
sidėjo prakalbos. Pradėjus 
pil. Gegužiui apipasakot sa- ' 
vo įspūdžius apįe Lietuvą,' 
kaip lenkų ginkluoti karei
viai užpuldinėja niekuom 
neprasikaltusius lietuvius 
neutralinėj linijoj*, kaip len
ku. plėšrus kareiviai atima 
nuo Lietuvos gyventojų 
drapanas, duoną, gyvulius 
ir tt., kunigo gaspadinė (ku
rios sijonas buvo ant tiek 
trumpas, kad matėsi jos kli
šos kojos augščiau kelių) su 
Misevičiene ir Stadalnin- 
kiene pradėjo garsiai zur-r 
zėt. Kalbėtojas, neatkreip
damas ant tų begėdžių 
zurzėįimo a t y d o s, ra
miai tęsė savo kalbą toliau, 
bet minėtos moterėlės vis 
balsiau pradėjo barškėti, 
trvpt koj’omis, pliauškvri

teigimas komunizmo nėra
O vienok Rusijos

bolševikai su pagelba mili
taristinės 
įvesdinti 
ką priešais valią didžiumos 
Rusijos gyventojų. Toji bol
ševikų prievarta ir privedė! 
šalį prie ekonominio krizio.! 
Pagalio^ suvaržymas lais
vės ir persekiojimas inteli- 

Igentijos atitraukė visas ga-
> -i__ - y -.

I

1
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spėkos bandė 
komunizmo tvar-

besnes spėkas nuo viešojo 
Rusijos gyvenimo. Juk pats 
Bimba pereitais metais savo 

i prakalboje džiaugėsi, kad
Rusijoj nepritarianti bolše
vikams profesoriai turi gat
ves šluoti. Jeigu tas tiesa, 
ką Bimba sakė, tad ar gali
ma gero sulaukti tokioj val
stybėj, kurioj profesoriai 
gatves šluoja, o tikrieji gat- 
vešlaviai profesoriauja? Ir 
iš kurios pusės mes nepaim-l 
sime, visur atrasime stam-j 
bių bolševikų klaidų, kurios 
žymiai prisidėjo prie Rusi- 

. jos nupuolimo. Niekas ne
gali užginčrti, kad Rusijai 
nemažai pakenkė ir impe- 
rialistinių Europos šalių 
1 iditika, kuri pagimdė ir pa
laikė kontr-revoliuciją, vie
nok bolševikai, jeigu jiė yra 
geri politikai, turėjo tą vis
ką iškalno permatyt. Išsyk 
jie gyrėsi paklupdysią pa
saulio kapitalizmą į trumpą 
laiką, o dabar jau patys 
prieš stambųjį kapitalą ke- 
liaklupščiauja, siūlydami 
jam įvairių koncesijų.

Antrą klaidą Bimba pa
darė, sakydamas, kad 
bolševikai vieni stovėjo 

i išdalinimą Rusijoj 
i mažais sklypais norintiems 
i ją apdirbti kaimiečiams. To- 
į kių žemės reformų reikala
vo ne bolševikai, bet sociali- 

j štai revoliucionieriai, kurie 
per metų eiles veikė tarpe 
kaimiečių, organizuodami 

i agrarinius sukilimus prieš 
i stambius žemvaldžius arba 
i "pomieščikus." Socialistai 
revoliucionieriai, o ne bolše- 

! vikai, ir valstybės Durnoie 
reikalavo išdalinimo žemės 
bežemiams ir mažažemiams. 
Taigi. Bimba ir jam pana- 

■šųs kalbėtojai turėtų dau- 
! <riau apsipažinti su politine 
■ Rusijos istorija ir r.emul- 
į kinti žmonių.

šapos Darbininkas.

i

tik 
už 

žemės

LEWISTON, ME.
Jaunuomenės susirinkimas.

4 d. gruodžio čia atsibuvo 
Lewistono jaunuomenės vi
suomeniškas susirinkimas 
ir likosi sutvertas Saulės 
Spindulio Jaunuomenės Ra
telis ant bepartyviškų pa
matu. Taipgi likosi išrinkta 
Ratelio valdyba. į kurią įėjo

, šie asmenis: J. Gudelis pir- 
įmininkas, K. Kalvelis sekr., 
M. Pranskiutė ižd. Nutarta 

! šaukti antrą visuomenišką 
susirinkimą su prakalbomis 

(ant 17 d. gruodžio, 2. vai. po 
pietų. Taigi kviečiame Le- 
wistono visuomenę, ypač 
jaunimą, atsilankyti.

P. Užuolas.

mų, ant kurių kalbėtojas 
davė rimtą ir^aiškų atsaky
mą, nors ant* poros klausi
mų, kur buvo užmetama 
Lietuvos valdžiai kai-kurie 
žiaurumai, Gegužis atsisakė 
aiškinti, nurodydamas, kact 
jis nėra joks Lietuvos valdi
ninkas ir kaip iš tiesų ten 
buvo, lankanties jam Lietu
voje nebuvo užtektinai lai
ko sužinoti.

Tarpe prakalbų buvo ren
kamos aukos ir lovvelliečiai 
suaukojo Liet. Prof. Moky
tojų Sąjungai apie S30.00.

Nepasisekus triukšmada
rėms suardyt prakalbų, jos 
turėjo išliet savo'kerštą kur mininko. Girdi, 
nors kitur. Užsibaigus pra
kalboms viena iš jų eidama 
pro šalį kitos moters suri
ko : "Ir tu čia r... bedieve da 
šaipais, tavo vaikas nekrik
štytas, tu prakeiktoji" ir 
spiovė tai moteriai į veidą. 
Antrosios moters butą 
smarkios ir toji pašokusi 
nuo sėdynės kaip drožš tai į 
valgomąją, kad net salėj su
pyškėjo. Mat atitiko kir-

MONTREAL, CANADA.
Kunigas gavo per nosį.
13 d. lapkričio, tuojaus pc 

pamaldų, pobažnytinėj sve 
rainėj prasidėjo susirinki
mas šv. Kazimiero draugys
tės. Į susirinkimą atsilankė 
netik minėtos draugystės 
nariai, bet buvo daug ir pa
šalinių. Prieš pat susirinki
mą atbėgo ir kun. Šimkus 
Pertraukęs susirinkime kal
bančius žmones, kunigas 
tuojaus užsipuolė ant šv 
Kazimiero draugystės pir- 

jis laikęs 
Lietuvių Kliube -prakalbas 
ir apšmeižęs parapiją, kle
boną ir šv. Kazimiero drau
gystę.

Žmonės, kurie ant tų pra
kalbų nebuvo, išsyk manė, 
kad jagamastėlis teisybę 
kalba. Bet čia pirmininkas 
paklausė klebono: "Ar tam
sta turi prirodymus, kad aš 
apšmeižiau tave, parapiją 
arba draugystę?" Kunigas 
sakėsi žinąs, kad tai yra tei
sybė ir atidarė savo armoni
ką į susirinkusius žmones, 
sakydamas: "šiandien1* turi- 

savo nuomonę. Kadangi ku-ite numesti pirmininką nuo

rės jieškojo, tą ir rado.
Prie progos noriu pareik

šti Amerikos lietuviams' ir

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI TAIP 
—GAL GREIČIAUSIA JO MAIŠTAS JAM 
NETINKA. .JEIGU NEGALI ŽINDYT 
SAVO KŪDIKIO IR JEIGU JIS NETARP- 
STA ANT JŪSŲ KRŪTŲ PIENO —DUOK 
JAM
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Tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino šim
tus tūkstančiu kūdikių. Lengvas prirengimui—tik 
pridėk virinto vandens, kaip nurodyta.

The Border. Company
Borden Builditig

EAGLE BRAND
C.CONDENSED MILK}

•f

• i© 1

New York

t

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiusk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygų, KŪDIKIŲ 
GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in 
strukrijas jūsų keltoje. 0105
Vardas ....
Adresas . . .

LIETUVA NEPRIIMA 
HYMANSO PASIŪLYMO.

Washinfrtonas. — Lietu
vos ministerių kabinetas sa
vo posėdyje 2 d. gruodžio, 

; apsvarstęs Hymanso pro
jektą, rado ji nepriimtinu.

L. I. B.

Ten Buvęs.

MARLBORO, MASS. 
Dideli nuostoliai.

Blogas oras, kuris pryn 
■ dė jo 26 lapkričio ir te'ė 

tris dienas, pridarė ši?- 
.miesteliui didžiausi’i nu-*'* 
tolių. Visą laiką krito lietu 
su. ledais ir šalo. Gatvės * 

i užverstos išlaužvtr 
medžiais. Iš didžiausiu - 
gražiausių medžiu nnlik> 

.vien tik gryni stuoburiai. 
! Medžiai krisdami sužeidė 
keletą žmonių. Likosi su

braukytos telefonų ir te'.e- 
! grafu vielos, žiburiai už"p 
so. gatvekariai sustojo vaik
ščioję. miestelvie palik 
tamsu. Viskas likosi sun*’- 
rnližiuota. Nekurios dirbtu
vės iš to<5 priežastie1? ir d°- 
bar nedirba. Miestelis savo 
istorijoj dar nebuvo turėies 
tokių nuostolių, kaip dabar

Stella Aba—nė.

t
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i turi bu t priešingas ir Die
vui. Na, o tu norėjai mane 

į Įtikinti, kad tik vieni katali- 
■ kai turi teisę pasaulyje gy
venti, o visus kitus reikia iš- 

I Karti.
—Tai kunigas Garmus

taip mokina, o ne aš.
—Taigi nueik, tėve, ir pa

sakyk jam. kad jis nešukau- 
tų taip garsiai, nes kai žy- 

į dai išgirs, tai jie pasakys, 
i kad ji taip pat reikia pakar
ti. nes jo Įsitikinimai kito
kie. negu žydų.

; rai kalbėjęs. Well, gal jai ir i 
, patiko jo prižadas.

Viena komunistė priėjus j 
prie žmogaus rėkia: "Pirk' 
'Moterų Balsą,’ pirk 'Mote
rų Balsą.’ ” Žmogus papur
tė galvą ir sako: "Man ma
no moters balsas taip Įkirė- 

| jo. kad aš daugiau nenoriu 
nei girdėt moterų balso.” 

Kazys.

FORDAS DARYS ORLAI
VIUS.

Pagarsėjęs pigių automo
biliu fabrikantas Fordas pa
skelbė, kad neužilgo jis pra
dėsiąs daryti orlaivius. Ne-; 
užilgo galėsime Lietuvon 
iru nulėkti.

Ką jus mums duosite,
F

Pustelninkas.—Vargas tau, vargas, žmo
gau ! Kūnas tavo turtuose paskendęs, o du- 

. šia pragarui parduota. Tas faktas, jog tau 
viskas taip sekasi, aiškiai parodo, jog Die
vas tave apleido. Nes ką Dievas myli, tam 
jis skyria kryžiaus gyvenimą. Tik tie yra 
laimingi, ką nuskurę ir pavargę, kurie ser
ga sunkiomis ligomis. Žmonės klauso ausi
mis, bet negirdi: žiuri akimis, bet nemato! 
Kas yra didžiausia gyvenimo nelaimė, tai 
jie pasisekimu vadina. Žiūrėdami Į tave 
žmonės mano: "Tas žmogus yra Dievo ma
lonėmis apdovanotas, dėlto jam viskas taip 
ir sekasi.” Bet taip sakydami jie labai klys
ta. Dievo palaima butų tik tuomet, jei tave 
kokia nelaimė ištiktų, jei tavo kūnas ar dva
sia turėtų sunkiai kentėti, jei tave žmonės 
neteisingai apkalbėtų. Bet jei per visą gy
venimą tau nieko bloga neatsitiko, tai tas 
parodo, jog tu esi skaudžiai užrūstinęs 
Dievą.

Jašnikas.—Tai pasakyk, kas man dabar 
daryti, kas daryti? Nejaugi geri mano 
darbai neturi jokios vertės? Juk aš pasta
čiau bažnyčią, aš šelpiu pavargėlius...

Pustelninkas.—Pastatei bažnyčią ir šelpi 
pavargėlius! Ar gi tu manai bažnyčių sta
tymu Dievą papirkti ? O pavargėlius ir Ju
das šelpė!

Jašnikas.—Tai pasakyk man, kas reikia 
daryti, jei bažnyčių statymu ir aukomis ne
galima Dievui Įtikti?

Pustelninkas.—Jei pasakysiu kas daryti, 
neapsiimsi išpildyt.

Jašnikas.—Aš išpildysiu, aš išpildysiu vis
ką, guodotinas tėve, tik pasakyk man, ką aš 
turiu daryt. Duok man patarimą!

Pustelninikas.—Aš tau parodysiu kelią, 
vienok žinau, kad tu negalėsi išlaikyt, nei 
jėgų neturėsi juo eiti. (Patylėjęs.) Išdalyk 
vargšams visas savo gerybes ir turtus, sau 
nepasilik nei vienos kapeikos! Pagalvok 
tik, iš ko gi visi tavo turtai susideda, jei ne 
iš blogų tavo darbų? Taigi išsižadėk jų, Iš
dalyk viską, sau nieko, o nieko nepalik.

Jašnikas.—Bet kaipgi aš galiu tatai pa
daryt? Iš kogi tada gyvens mano šeimyna ?

Pustelninkas—O argi tu nekalbi kas die
na poterių: "Duonos musų visų dienų duok 
mums šią dieną ?”

Jašnikas.—Taip.
Pustelninkas.—-Jei tu taip poteriauji, tai 

kodėl bijaisi dėl savo šeimynos. Dievas 
duos jiems ir duonos ir drapanų. Išsižadėk 
visko ir tapk pusteininku.

Jašnikas.— Tėve, tavo kalba man išrodo 
labai šventa. Bet man baisu tuo keliu ženg
ti. Aš nesuprantu, kaip Dievas gali man 
duoti, jei aš pats nesirūpinsiu apie save. 
Juk duona ir drapanos ant medžių neauga. 
Iš dangaus jų Dievas taipgi niekam nemėto. 
Žmonės turi sunkiai dirbti, kad pagaminus 
sau reikalingų daiktų. Na, o jei visas pa
saulis nueitų tuo keliu, kaip tu, tėve, man 
patari, jei visi taptų pustelninkais, kas tada 

‘artų ir sėtų laukus, kas tiestų geležinkelius, 
kas statytų namus, kas tada dirbtų fabri

kuose ir kasyklose? Ar nežūtų tada visas 
• r i mokslas, kurio žmonija per tiek amžių ir 

kovų yra pasiekus; ar neišnyktų visa civili
zacija ir ar neprisieitų tada visiems pustel- 
ninkams mirti badu ?

Pustelninkas.—Aš matau, kad tu netiki i 
Dievą. Tu nežinai, kaip Dievas yra malo
ningas. Jei nori jo malonių užsitarnauti, 

kada nuėjau vidurnaktį tai padaryk taip kaip aš tau patariu. O kaip 
.....................   „aš jį išdalysi visas savo gerybes, nepalikdamas 
” Nuo to laiko per 25 n*eko nei sau, nei vaikams, tada tu busi atr

L. Tolstojus.

(Tąsa.)
Vyskupas.—Aš klausiu dėlto, kad papras

tai vienas blogas darbas traukia prie kito; 
bet jei daugiau mirtinų nuodėmių nesi pa
pildęs, tai matyt, jog tas pirmas prasižengi
mas gimė iš jaunystės, nesubrendimo, dide
lio vargo ir tamsybės, kokioj tais laikais bu
vo žmonės. Prasižengimas buvo labai sun
kus, tečiaus kaltybė bus jau sumažėjus iš 
priežasties tavo ilgo ir doro gyvenimo nuo 
užmusėjistės dienos. Aš girdėjau, kad per 
25 metus tu vedei derą gyvenimą ir daug 
krikščioniškų darbų atlikai, todėl negali 
būt Dievo atmestas nusidėjėlis. Ir jei aš 
dabar užduosiu tau sunkią bausmę, tai ne 
dėlto, kad tavo prasižengimas butų didelis, 
bet dėlto, kad per taip ilgą laiką nedarei iš
pažinties ir nepalengvinai savo sąžinės. Už 
tą bausmę pastatysi dailią bažnyčią, Įrengsi 
ją, pastatysi gražią kleboniją kunigams ir 
Įsteigsi fondą, iš kurio kunigai turėtų am
žiną užlaikymą. Jei šitą bausmę atliksi, tai 
Dievas atleis tau visas da gyvam tau esant 
nuodėmes. Tas faktas, kad tau sekėsi gy
venti, parodo, jog Dievas yra mielaširdin- 
gas, jis net ir nusidėjėli myli. Taigi pasa
kyk, ponas Jašnike, ar apsiimsi pastatyt 
mums bažnyčią, ar ištesėsi tiek? Jei butų 
per sunku, tai aš lengvesnę bausmę pritai- 
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ŽUVO 10 JURININKU
Laike audros pereitą sa

vaitę tarp Bostono ir Nor- 
i'olko paskendo kelios laivės 
ir žuvo 10 jurininkų.

ŽARIJOS.

Draugai amerikiečiai! Ar
tinasi Kalėdos, ir jus, beabė- 
jo, pirksite savo giminėms 
ir pažįstamiems dovanų. 
Bet ką gi jus. draugai, duo
site mums, Lietuvos darbi
ninkams? Draugai! Mes, 
Lietuvos darbininkai, lauk
sime nuo jūsų taip pat Kalė
dų dovanų. Mes nenorime ir 
ne laukiame nuo jūsų auk
sinių žibučių. Mes nuo jūsų 
laukiame darbininkų reika
lus ginančių laikraščių ir 
knygų.

Draugai! Jeigu jus at
minsite Lietuvos darbinin-

"Špitolninkas” rašo: "Ant kų vargus ir musų vargin- 
kiek Lietuvoje praplis Ka- gai siekiamą apšvietą, tai 
talikiškos knygos ir laikraš- iųs nepasigailėsite vieno ki- 
ciai, ant tiek pakils apšvieta to cento laikraščiui ar kny- 
ir Lietuvos gerovė.” 1 gai. Mes žinome, kad jus.

Ant kiek juodyta galima draugai amerikiečiai, turite 
ką-nors išbaltinti, ant tiek gerą darbininkų reikalus 
klerikališkomis knygomis ginančią spaudą, todėl jums 
ir laikraščiais galima žmo- ir nesunku Įgyti daugiau 
res apšviesti. i mokslo ir apšvietus. Bet

O gal klerikalai tamsą va- mums, Lietuvos darbinin- 
dina šviesa? įkams, visai kitaip yra. Lie-

---------- : tavoje darbininkų spauda 
Po vieno laikraščio ant-da visai silpnutė, o prie to 

galviu yra parašytas šitoks da ir persekiojama iš buo- 
obalsis: "Viso pasaulio vy- žiu pusės. Todėl tie laikraš
čiai vienykitės po kunigo čiai, kurie Lietuvoje gina 
gaspadinės žiurkštų klebo-: vargdienų reikalus, beveik 
nijai gelbėt !”-------- " j nepasiekia tos vietos, kur

Darbininkas. jie yra siunčiami. Lietuvos 
■valdžia tik iš spaudos išėju- 
' Į ’ ” . .Taigi
draugai, nepasigailėkite ke
lių centų ir duokite mums 

iš kurių

y siu.
Jašnikas.—Apsiimu.
Vyskupas.—Kuomet išpildysi užduotąją 

bausmę, tai nuodėmė bus visiškai atleista, 
nes rašte šventam yra parašyta: "Kam jus 
atleisite ant žemės, tam jis atleis danguje.” 
Tokie buvo žodžiai Viešpaties Kristaus. Aš, 
jo žemas ir nevertas tarnas, atleidžiu tau, 
todėl tikėk, jog ir Dievas turės dovanoti O 
kada numirsi, už prakilnius tavo darbus ap
skelbs tave šventuoju ir minios tada gar
bins tavo vardą per amžius. Taip, ponas 
Jašnike, tamsta busi šventas.

(Vyskupas ištiesęs rankas ant Jašniko 
galvos šnabžda maldą ji laimindamas. Už
danga nusileidžia.)

parašyta, durniau tu!
—Jei tu taip daug žinai, 

tėve, tai gal paaiškintum 
man. kas parašė tuos raštus, 
kuomet ant žemės nebuvo 
da nei vienos gyvos dūšios?

—Pats Dievas parašė. Juk 
biblija, tai Dievo žodis. Ar 
žinai dabar?

—Bet aš nesuprantu, tė
ve. kaip Dievas galėjo para
šyti toki dideli veikalą netu
rėdamas nei popieros, nei 
plunksnų, nei rašalo. Juk 
tuos dalykus tiktai žmonės 
išgalvojo, ir tai da nelabai 
senai. Taigi paaiškink man, 
tėve, kain Dievas galėjo tuo
met rašyti?

—Tokių dalykų tu manęs 
neklausinėk, ba aš nesu ant

—Sveikas-gyvas,
—Šalin, parše, iš kelio!
—Na, na!. O ką tas reiš

kia ?
—Sakau šalin, ba šoblę iš

sitraukęs kai žiebsiu, tai ta
vo ir dūko neliks!

—Nešukauk taip 
kiai, tėve, nes varnas išgąs
dinsi.

—Pakol varnos išsigąs, 
tai bedieviai visi galą gaus.

—0 man rodos, tėve, kad 
tu gali greičiausia kojas nuo 
’munšaino" užversti.

—Šarap, ba kad duosiu 
per marmuzą!...

—Nei tu man duosi, tėve, 
nei tu mane gąsdink, nes ži- 
nvi. kad aš tavęs nebijau.

—Kodėl tu manės ne bi
lai?

—0 kodėl aš turėčiau ta
vęs bijoti?

—Tu esi socialistas ir be
dievis.

—Aš galiu būti, kuo aš 
-: riu. tai mano dalykas.

—0 aš tau pasakysiu, 
I-’-'ke, kad bedievius reikia 

r kalvoti.
—Tavo pasakymas, tėve

^ang reiškia.
—Bet ne aš vienas tai o 
t-m. yj’ike. Taip sako ir 

'"•av Garmus, 
-^ą jis sako?
-t;- sako, kad. socialistas 

bedievius reikia visus iš- 
■‘ti.

iis buvo perdaug 
^nt "drąsos’’ paėmęs, nes 
' ’rivu protu žmogus tokių

—-o’iiu negali pasakot.
—Maike, tai nėra jokia
-įmonė.
—O aš tau sakau, tėve,

'-d tai yra netik nesąmonė, daug žinoti, tai turi 
nt stačiai kvailystė! Nes

’--r gi tu girdėjai dabar to- 
' '■a šąli, kur dėl tikybinių ar 

^litinių įsitikinimų žmonės 
Viltu kariami? Ir kodėl tuo
met reikėtų karti socialis
tus. o ne krikščionis demo
kratus ?

—Tede!, vaike, kad jus 
esat bedieviai, o mes, krikš
čionis demokratai, esam ka
talikai ir pripažįstam Dievą.

—Bet ant dangaus, tėve, 
nėra parašyta, kad vien tik 
katalikai turi teisės ant že
mės gyventi.

—Palauk. Maike. palauk, 
iri tu sieki taip augštai, tai 
aš galiu tau parodyt, kad ir žydą, ar ne? 
rš ne pėkščias. Kada Dievas 
sutvėrė dangų ir žeme, tai 
ant jos nebuvo nei vienos 
gyvos dūšios, ir...

—Ar tu. tėve, matei, kaip 
ten buvo?

—Kad ir nemačiau, ale ži
nau.

—O iš kur tu žinai?
—Tas ^Ta

smar-

f
*

■ neklausinėk, ba aš nesu 
to mokslo ėjęs?

—O kas toki mokslą 
ėjęs? Kas apie tai žino?

—.Malke, tu bediev
klausimų man nestatyk, ba 
aš vėl pradedu pykti.

—Gerai, tėve, tai gal pa
sakytum man, kokios tautos 
kalba Dievas vartojo, kuo
met iis rašė ta šventaji raš
tą? '

—Jis rašė žydiškai.
—čia. tėve, man naujas 

neaiškumas. Juk žydai yra 
pag’onįs. Jie nepripažįsta nei 
Kristaus, nei panelės šven
čiausios, nei kitų šventųjų. 
Reiškia, jie niekina Dievo 
šeimyną ir visus jo gimines. 
Jr nežiūrint visa to. Dievas 
pasirinko iu kalbą savo raš
tams! Kodėl gi jis nepasirin
ko kokios nors katalikiškos 
l aibos, daleiskim, lietuviš
kos?

—Jei tu. vaike, nori taip I 
i kimi-'

vra

1S1

t

Petriką lupinėja žmonių si laikrašti suvalgo, 
natūralius dantis, o i jų vie 

:tą deda komunistiškus, 
'ko. tie
labiau kanda...

I ____

ba
komunistiški dantis Kalėdų dovanų, 

mes galėtume turėti dvasi
nio peno — ąpšvietos. Ge-

Petrikos Keidė, sakyda- riausia dovana, kuri bus Vi
lma komunistams prakalbas, sieros metams, nuo jūsų at- 
■ pirmiau sakydavo: 
Inie-rial” Dabar sako:
biamieji biznieriai.

Aš
I džiau
mainys.

("draugas
da savo "principų,” jis kaip aukso ir kitokių žibučių, bet 
sakė, taip ir sako savo spy- siųskite mums knygų ir lai- 
čius apie moterų kojas ir kraščių, iš kurių mes gafė- 
pančiakas. Mat, kas kam 
rupi, tas apie tą ir kalba.

"Bizzz- mintis, yra "Keleivis.” ”Ke- 
"Ger- jeivis” jums atsieis tik tris 

” Tlolerius metams. Jums tai
enai sakiau fr priro- nedaug, bet mums, Lietuvos 
kad ji savo frontą darbiainkams, 
ir mano tiesa. Tik

Jukelis neišsiža-

bus labai 
daug naudos. Todėl dar kar
tą sakau: nesiųskit mums

Vienas komunistų spyke- 
ris, Juška, sakydamas Balti- 

imorėi spyčių pareiškė: "Da
bar. draugai, aš eisiu prie 

i moterų, eisiu todėl, kad mo
teris vaikus gimdo.” Ir ko
munistų pirmininkė no tam 

, užgyrė. kad tas spykeris ge-

tume savo protą apsviesti, o 
tai yra daug svarbiau, negu 
auksas ir visos pažibos.

Taigi, draugai, nepasigai
lėkite kelių centų, užrašyki
te mums po laikrašti. Kiek
vienas amerikietis tegul už
rašo savo namiškiam^ "Ke
leivi.” Tai bus geriausia do
vana Kalėdoms ir Naujiems 
Metams. Jaunas Vaidvla.

gus eiti.
—Jei kunigams tas žino- 

I ra. tai kodėl jie savo parl
ipi jonams to neišaiškina?

—Orait, vaike, aš galiu 
i tau šitą išvirožyt. Dievas 
negalėjo lietuviškai rašyt, 

i ba tuomet musų tautos da 
| ant svieto nebuvo. Pirmut
inė tauta buvo Adomas ir 
Jieva. o jie buvo žydai.

—() iš kur jie atsirado?
—Juos, vaike, Dievas su

tvėrė pagal savo išvaizdą.
—Sakai, Dievas tvėrė A- 

doma sulyg savo išvaizdos, 
ir išėjo žydas. Tai reiškia, 
kad Dievas yra panašus į

NORS.
(Aukauju jaunimui).

Nors tamsybių kalnai prieš tave stovėtų, 
Nors tėvai, sesutės tau atkalbinėtų,— 
Tu prie savo žodžio vis tvirtai stovėk, 
Ir i tikrą meilę drąsiai Įtikėk...

Nors juodi šešėliai tau takus užstotų. 
N ors lediniai lietus tau veidus kapotų,— 
Tavo šventa meilė tą viską nuveiks 
Jr laimingą šviesos ateiti suteiks.

t
I

—Maike, nebliuznyk ant 
Dievo!

—Taip išeina, tėve, iš tavo 
kalbos. Prie to da iš tavo pa- 
sakoiimo išeina, kad tik žy-i 
du tikėjimas yra tikras tikę-' 
jimas, nes jis yra paties Die-' 
vo sutvertas. Kadangi kata
liku tikėjimas yra griežtai 

šventam rašte priešingas žydams, tai jis,

Kąd šios žemės vėjai ir dulkes sukeltų. 
Ir senųjų tamsius papločius prikeltų,— 
Pilkas debesėlis tą viską nuplaus. 
Padarytas klaidas meilingai nupraus.

Nors pasaulio purvas ir reikės išminti— 
Saulė motinėlė vis ateis raminti...
Savo spindulėliais ji kelius apšvies, 
Gėlių margumynus po kojų tau ties.

T. Mickunaitis.
("Jaunimas.”)

AKTAS ANTRAS.
ir

Scena VI.
Scena perstato pustelninko namelį, kuris 

pa našus Į urvą su vienu langu. Kertėj stovi 
mažas stalelis, ant kurio stovi kryželis ir dvi 
degančios žvakės Uždangai pasikėliant pu- 
steln'nkas klūpodamas prie stalelio mel
džiasi.

Jašnikas (už durų).—Garbė buk Jėzui
Kristui!

Pustelninkas.—Per amžių amžius, amen.
(Atidaro duris ir Įleidžia Jašniką.)

Jašnikas (siekia rankon bučiuot).—Aš....
Pustelninkas (atimdamas ranką).—Tu 

nusidėjėlis. Bet visos nuodėmės yra atlei
džiamos per neapsakomą Dievo malonę, jei 
nusidėjėlis karštai gailisi dėl papildytos 
nuodėmės. Viešpats pasakė: "Palaiminti 
yra ubagai dvasioje, nes jų karalystė dan-1 
guje!” Taigi buk visuomet nusižeminęs ir 
gailėkis. Bet pasakyk, kas gi tu esi ir ko 
čia atėjai?

Jašnikas.—Aš esu didelis nusidėjėlis ir at
ėjau klausti patarimo, kas man reikia dary
ti. Jaunas būdamas aš užmušiau pirklį su 
jo tarnu ir pasiėmiau dali jo turtų savo rei
kalams. Paskui, ] 
ant užmuštųjų kapų, išgirdau balsą: 
nubausiu po 40 metų. ___ .. ____ K____
metus mane nuolatos kankino sąžinė. Atb- davęs savo vaikus Dievui. Tuo budu tu pa- 
kau išpažintį f>as vyskupą ir už bausmę jis 12Q.ys^ savo tikėjimą Į Dievą, ir tuo budu 
man uždavė pastatyt bažnyčią ir duot jos užsitarnausi Dievo malonę. Kas tau dabar 
kunigams užlaikymą per visą amžių. Baus- ;s 5u.r^.’ ^.au nesuteikia ?
me atlikau, bet sąžinės nepalengvinau. j eik, ta išdalyk juos pavargėliams. Ar

’ ... \ . . , „ : sutinki tai padaryt, ar ne? (Jašnikas tyliPustelninkas—Ar tai viskas? I nulenkęs } Na> tai kaip?i turtingas
Jašnikas.—Pasakiau, kas daugiausia ma- žmogau, sunkus atsakymas? Teisingi yra 

nekankina. Man vis rodos, kad kai sueis Kristaus žodžiai: "Lengviaus yra kupranu- 
40 metų, Dievas mane nubaus, šiaip gi man gariui išlįsti per adatos akutę, negu turtin- 
viskas gyvenime sekasi kuo puikiausia: ineiti daugaus karalystėn!” O gal
pirklyba eina švelniai, pinigai auga ir žmo- Viešpats pats parodys tau kelią ir pamokys, 
rėš garbina. Tik vieną širdies skausmą sa- Aš neturiu nieko daugiau tau pasakyti, 
vo gyvenime turėjau — tai buvo mano my- Apleisk mano grįtelę. 
limos žmonos mirtis; tečiau Dievas tuojau3 „ ’
davė man kitą, taip jau gerą ir mylimą, I (ūsiukas galvą nulenkęs išeina retais 
kaip ir pirmoji. Vaikais aš taipgi esu pa- žingsniais. L ždanga nusileidžia.) 
tenkintas. i (Toliaus bus).

Ji

>



[gelio piliečių gyvenimą, h’ 
i pasigailėjimą, kad iš jų tar- 
I po tapo išplėštas geriausias 
: tėvynės gynėjas draugas 
Į šaulys. Spalių 23 d. įvyko iš
kilmingos laidotuvės. Susi- 

Parvžiaus žiniomis, Ispa- rinko didelėj minioj apylin- 
nijoj tveriasi kompanija su ’ 
80 mil. peš. ($16,000,000) ka
pitalo orlaivių linijai steigti 
tarp Ispanijos ir pietų Ame
rikos. Kapitalą sudeda Ispa 
nijos kapitalistai, o organi
zacija ir technikos darbas 
Lusiąs vokiečių rankose.

Orlaiviai užjūrio tarnys
tei bus statomi Zeppeiino 
typo, net po 60 žmonių ir 
300,000 pašto siuntinių, da
rys po 85 mylias į valandą. 
Kelionė iš Ispanijos į Bue
nos Aires (pietų Amerikoj) 
kaštuosianti 5,000 pesatų; 
kelionė tęsis apie 90 valan
dų ; jos ilgumas — 7,000 my
liu.

Visokios žinios.
ORLAIVIŲ LINIJA TARP 
EUROPOS IR AMERIKOS

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

Ona Stašienė(Armonaiiiutė)
968 Columbus avė., Roxbury, Mass.

i kės gyventojai, raiti ir pėsti 
■ apsiginklavę vietiniai šau

liai, atvažiavo iš Panevėžio 
pulko orkestrą, Panevėžio 
šaulių skyriaus atstovas, 

. milicijos vadai. Visų veiduo- 
, se atspindėjo liūdnumas. 

; Orkestrai griežiant, minia 
lydėjo du varstu į bažnyčią. 
Kapuos, šauliams saliutuo
jant, orkestrai griežiant, 
vietiniam klebonui ir Pane
vėžio šaulių skyriaus atsto
vui kalbant susirinkusieji 
susigraudinę ašarojo ir su 
didžia užuojaouta sakė ve
lioniui Jonui paskutinį su
dieu. (”Tr.”) A. V-čius.

turėjo 16 vyrų. Paieškojimai
Chicagoje tapo areštuota | Pajieškau savo brolio Antano ... 

tūla Mrs. Helen Ferguson lausko, švendri.škių kaimo. Kaune rė- ■ ■nv-^v-l^v- rorisirovinn 'b’bos. Turiu svarbų reikalą iš Lietu-Drexler, kuri pi įsipažinę ta(j meldžiu greitai atsišaukti, 
turinti 16 vyrų ir norėjusi arba apie jį žinantieji man praneškit. ■ 
gauti da septynioliktąjį. Ji t Mar^A^uskytė-cvirkienė i 
yra daili moteris ir turi da 
tik 22 metu amžiaus. Jisa-p 
ko tekėjusi daugiausia už v. 
kareiviu ir jurininku, tikė-'r?pu?s’ ‘f Darnių. 
dniTlOSi gauti is valdžios svarbų reikalu, 
daug atlyginimo, kuomet] 9W J-S?į^then 
jos vyras bus užmuštas ka-! ——— 
rėje. Tikra biznierka!

APSIVEDIMAI.
Pajieškau draugės, kuri mylėtų 

gyvent ant farmos, nesenesnės 45 :n. 
Aš esu 42 m.. <ia nevedęs.

C. H. Sinkus
Box 832 Winfred. Mont

Pajieškau apsivedimui merginas 
nuo 18 iki 22 metų amžiaus, supran
tančios ntoralį ir dorą šeimynišką 
gyvenimą, mokančios rašyti. Gali 
būti bile kokio amato mergina, tik 
geistina, kad mokėtų grajit ant ko
kio muzikališko instrumento. Atsi
šaukiant meldžiu viską teisingai ap
rašyti apie save ir prisiusi savo pa
veikslą.

J. J. Lienis
40 Scholes st., Brooklyn, N. Y.

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

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

Ar-

41 Ciifton si., Waiingford, Conn.

Pajieškau Katiinos Greičiūtės, po 
rui Gaurulevičienės, Jurbarko oa- 

Meldžiu atsišaak- 
praneškit. turiu

(Mačiulis)
Vaukegan, III.

I
Kazlausko, 

Pakrojaus vaisė.. 
Apie JO metų Ameriko- 

Brolis 
paj:eško iš 

reikalu. Kas

Pajieškau Stanislovo
I’avardėnų kaimo, 
Šiaulių ap 
ie ir nieko apie jį negirdžiu.

■ Kazimieras Kazlauskas
i Lietuvos su svarbiu

LIETUVOS DARBININ
KŲ REIKALAI.

Dėl Žvmiai pakilusiu kai’laPie ji .žino malonėkit pranešti, arba 
X, ! - *1 I vats lai atsišaukia,nų sąrysy su markes kriti-r 

mu Kauno Įvairių į— 
darbininkai pareikalavo už-! 
darbio padidinimo. Kai ku-• • — j i • i a aLCinose įmonėse tapo tuojaus Bostone, 
geruoju susitarta, o kitose įnešti 
buvo net paskelbtas strei-15 
kas, kuris vienok tęsėsi ke
letą dienų. Lapkričio 8 die
na ėmė streikuoti gelžkelių 
dirbtuvių darbininkai, su 
kuriais iki šiol dar nesusi
tarta. Bet tikimasi, kad

A. Šapas
įmOIliu i -824 Poplar st, Philadelphia, Pa. 1

Paj ieškau 
maus gub., 

i Tatoriškiu 
stone. 1 

i n 
I svarivis reikalas.

240 So. Ist st.,

Prano Frankonio, Vil- 
Trakų aps.. Žaslių vaisė., 
kaimo, girdėjau gyveno 

Kas apie ji žino malonėkite 
arba pats lai atsišaukia, yra

Brooklyu, N. Y.

į 
f

Aš, Viktoria Sabaliauskienė, na- 
jleš’au švogerio Juozapo Keršio, bro
lio Sadausko, seselės Malvinos Sa- 
dauskytės ir pusbrolio Jono Keršio 
visi paeina iš Vilniaus redybos, Varė
nos miestelio. Aš. jūsų seselė, dabar 
gyvenu ketvirti metai Lietuvoj, nega
liu sužinoti nei tėvelių, nei brolių, neiabiem pusėm parodžius nuo-! piciniu, gyvenančių Amerikoj. Mei- i • j . i-.,,-i tižiu greitu laiku atsišaukti šiuo ad-•>a.I<ium<Į ii Š.S stieikas bllb lesu; Viktoria Sabaliauskienė

likviduotas. Kazliškių kaimas. Balninkų vaisė., 
Ukmergės apskritis, Lithuania.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ul ba našlės, nt> senesnės kaip 40 »ne- 

š esu 49 n:etų našlys. Vaikai -di- 
turiu fatmą, gyvenu gerai, ku

li mylėtų gerą ir ramų gyvenimą, 
rn ilonėkit atsišaukti. Su pirmu laišku] 
prisiųskit ir savo fotografiją, ant pa-, 
.™.-š sugrąžinsiu atgal.reikalavimo aš

Jos. Kurin < 52»
Dcx 5, Grasselli, N. J.

PARDAVIMAI
PARDUODU ŠTOKĄ

Grosernę ir tabako, geroj vietoj, 
bizn o užtektinai. Važiuoju Lietuvon 
todėl parduodu pigiai. (52)

ANTANAS JASELIUNAS
299 D st., So. Baston. Mass.

PARSIDUODA ŠTOKAS
VISOKIU GĖRIMU. Y-a užtektinai 

geras biznis ir parduoda pigiai, dėlto, 
kad savininkas turi svarbų reikalą iš
važiuot Lietuvon. Klauskit nas (52)

JUOZAPA STANISLOVAITĮ
857 Cambridge st..

E. Cambridge. Mass.

MES TURIME EUROPOS RUOŽUO- 
TŲ PLUNKSNŲ IK PURU- 

Parduodam žemiausia Kaina.
Atsilankyk, rašyk arba teiefcuuuk 

pas (521
BOSTON FEATHER CO.

209 Seeand st., Chelsea. Mass. 
Tsiephone Chelsea 398-\V.
NEALKOHOLLŠKl PRIESKONIAI 
sutaisymui gėrimų, geriausius rųšies. 
Kaina ?3.75, 4 oz.; $7.50, 8 oz.; $I<» 
pante. Gin, Rye, Brandy, Bourbon, 
flum. (1)

BEACON BEVERAGE CO.
6 Beach st- Boston. Mass. Dept. F. «>.

LDLD. CENTRO VALDI BOS 
ADRESAI:

J. S. Pruaalaitia, pirmininkus
943 Bank St^ Waterbur.v. Conn.

J. M. Buchinsky. sekretorius
52 Glenwood avė..

Bingiuiniton. N.
K. Liutkus, iždininkas 

Great Neck L. L, N. Y.

Y.

ŽOLIŲ DAKTARAS
Nauja labai naudinga knygelė kiek 

vienai lietuviškai šeimynai, kaip A 
m.erikoje taip ir Lietuvoje. Kaina 50<- 
Gaunama pas:

C. J. GADMAN
P. O. Box 2, St. Bernard,

'George W. Rigby
PLUMBERIS IR ŠILDY
MO KONTRAKTOR1US. 

įdeda naujus Pečius ir pataiso senu 
•Duoda teisingus apskaitliavimus ir 
gvarantuotą darbą. Bile reikale kl iu 
skite musų prekės. Atdara vakarai; 
iki 9. ,50>

116 BROADVVAY, SO. BOSTON.
Tel. So. Boston 910-W.

ELIIIU D. STONE
Represer.tantas ir jo brolis 

LOU1S G. STONE
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
(;•>—67 Journai Buildtnv 

262 VVASHINGTON STREET
BOSTON, MASS
Tek Slain 3334

PAVYZDINGI DANŲ 
ŪKIAI LIETUVOJE.

Danijos konsulas Lietuvai 
p. Biering lapkričio 11 dieną 
išvažiavo kelioms savaitėms 
i Kopenhagą, kur jis žada

IŠ LIETUVOS, Antanas Tišninis. 
Žabelinių kaimo. Anykščių paštas, 
Ar.driJoniškiu valse., Panevėžio apsk. 
Jieškau brolio Petro, Amerikoje; yra 
svarbus reikalas, kas apie jį žino ma
lonėkit pranešt, arba pats teiksis at
sišaukti.i _______________________________

! Pajieškau Vinco Kasinsko, kuris 
t , • ''•■f • t RJ'vvno Philadelphia, Pa., paeina ištartis apie įkūrimą Lietuvoj j Kurklių parap., Ukmergės apsk. Mcl- 
kftlill navvzdinffu ukiu dami!dž«’J atsišaukti ar kas žinot apie jį 

malonėkit pranešti, nes tunu laišsus 
iš Lietuvos, taigi norėčiau nusiųsti. 
Girdėjau, jog jis vra šėrininku Lie
tuvių svetainės Phila.. Pa.

Ignas Dudzeviėius
8 Rogers st.. Binghtmton, N

keliu pavyzdingų ūkių danų 
pavyzdžiais.

Kaip žinoma, Danija yra 
grynai ūkio kraštas su la
bai augšta žemės ūkio kul
tūra. Kadangi ir musų tėvy
ne yra žemės šalis, tai mes 
turime daug ko pasimokinti 
iš pavyzdingų danų ūkinin
kų. Taigi danų pavyzdingų 
ūkių Įkūrimas Lietuvoje yra 
labai sveikintinas.

Y

Pajieškau pusbrolio .Juozapo Sto
rio, paeina iš Načiomų kaimo, Salo
čių parapijos, Pasvalio apskr. Girdė
jau, kad via Pittsburgh. Pa. Pažįsta
mi ar šiaip geros valios žmonės malo
nėkite man apie jį pranešti, už ką 
busiu labai dėkingas. (51)

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

Pajieškau savo moters Jadvygos 
Raponaitienės, po tėvais Ledekaičs, 
Kauno redybos. Raseinių apskričio, 
Užvenčio parapijos. Zukilų kaimo. 
Jau dešimts metų apie ją nieko neži
nau. Girdėjau, gyvena Mažojoj Lie
tuvoj. širdingai meldžiu atsišaukti 
arba žinančius anie ja pranešti, už 
ką bus atlyginta. (51)

Jonas Raponaitis
1632 So. Front st., Philadelphia, Pa.

PLĖŠIKAI NUŠOVĖ 
ŠAULĮ.

Paistris. Spalių 21 d. nuo 
žiauriosios plėšiko rankos 
žuvo Paįstrio būrio šaulys 
Jonas Stasiūnas. Vakare, du 
jau nuo senai gaudomieji 
plėšikai, kurie net dienos 
metu ant kelio per Stanio- 
nių mišką sulaikydavo ra- 
įn.ius piliečius ir apiplėšda- 
vo, įėjo į Stasiūnų grįčią. 
Pareikalavus iš plėšikų pa
so, atsakė revolverio šūviu, 
sužeisdami Jonui kairėsės 
rankos pirštus. Jonas, būda
mas 28 metų jaunikaitis,. 6 
metus tarnavęs rusų ir Lie
tuvos armijose ir prie to 
drąsus ir idėjinis šaulys, 
nors ir be ginklo būdamas, 
griebėsi- VVtlS picoiivil^. I piounu, ..njs hivijiivs, įaulkvs
TDrancro <sn kitai* nilipčiai* Dabai apžėlę, angliškai prastai kalbi.rau.ęe SU hitais piliečiais | ]a-naj švepst — sunku žodį suprasti 
• ----- • ._ _ rr- • ----- 1 vįs>

Dirbo nas 
per 6 są- 
rytmetyj 

išėjo pusryčių valgyt ir daugiau ne
begrįžo. Tūlas žmogus sakė, kad re- 
persenai jį matė St. Louis, Mo. Turiu 

i svarbų reikalą; jis pats nemanau kad 
atsilieps, bet kas tokią vpatą pažįs
tate ar pažintumėt, meldžiu tuoj 
man pranešti, už ką skiriu 550.00 at
lyginimo. o iš Bridgeport, Conn. 
prisius jo tikrą paveikslą, tam 
via SlO.i'O atlyginimo.

KLEM. 2UKAUSK1S.
134 St. Clair avė., E. St. i.ouis,

Aš, Teodoras Navickas, pajieškau 
savo brolio Ksavero Navicko. Wa- 
daktų miestelio, Panevėžio apsk., 
Kauno redybos, pirmiau, girdėjau, 
gyveno Pittsburgh. Pa. Meldžiu atsi
šaukti arba jeigu kas apie jį žinot 
man praneškit, turiu svarbu- reikalą 
iš Lietuvos. (51)

Teodoras Navickas
1C04 Bradywir.e st., Philadelphia, Pa

J1EŠKAU Tony Savickio (tokiu 
vardu vadinasi, bet iš jam prisiųsto 
laiško matosi esąs Tony Lekaiti-9, 
sakėsi buk atvažiavęs iš Briagepoit, 
Conn. ir tenai dirbąs kokiame Brass 
VVorks. Iš Lietuvos. Kauno rėd, .Ma
žeikių apskričio. Viekšnių parap.. Sa
vaičių kaimo. Apie 33 iki 35 metų 
amžiaus, apie 165 svarų sunkumo 

5 pėdų 6 coi. augščio, šviesiai..... ’’j apie ..... ....... , . ...... ..
pleSIKUS. geltonų plaukų, akys mėlynos, rankos

juos išsivijo i lauką. Čia Jo-(Taip sau lėtas vyrukas, 
"r>a«s an+rii Avk liko iw5aii- vžsimąstęs. mažai kalba, nas an^ru svk ūko persau- ane už imro.bartenderiu 
tas, užmušė basliu plėšiką,' vaites, o lapkr. 4 d. š. m. 
ir pats kraujuose paplūdęs 
krito. Antram plėšikui pasi
sekė pasprukti. Jono tokiam 
darbui, vietiniai šauliai ir 
visi apylinkės piliečiai pasis
tengė išreikšti padėką, kad 
užmušdamas vyriausiąjį 
plėšikų vadą išgelbėjo dau- iii.

; Išgelbėtas per savo moterį.
Štai prisiektas paliuayma3 E. Si.

1 Friedman, gyvenančio 526 Fourth 
: »ve., Pittsburgh. Ponas Friedman sa- 
; ko- ”Aš turėjau didelį šaltį. Mano 
j gerklė taip buvo blogam padėjime, 
i i.ad aš vos galėjau kalbėti; krutinę 
I man ėmė skaudčt, aš bijojau plaučių 
į uždegimo. Mano pati buvo girdėjusi 
t apie Bulgariško Kraujo Arbatą, kai- 
i po puikią gyduolę nuo šalčio. Ji bar- 
nešė pakeli tos arbatos namo ir aš iš
gėriau pilna puoduką.
aš J ’
prie darbo. Nuo te laiko aš 
nair. pasakiau apie Bulgariško Krau
jo Arbatą.”

Bulgariško Kraujo Arbata pagelb
sti žmonėms, kurie serga pilvo, ke- 

; penų, inkstų ir kraujo ligomis. Nesi- 
i ('uok apgauti padirbimais. Prašyk 

.pt-i-kininko duot tikrosios Bulgariš
ko Kraujo Arbatos, padarytos H. H. 
Von Schlick.

Sergantiems žmonėms, kurie gyve
na ant farmy. ar kur nėra aptieki), aš 

; pasiųsiu didelį apmokėta pakelį už 
■ si.25 arba 3 už $3.15 arba G už $5.25. 
Adresuokit taip: 11. II. Von Schlick. 
President of Marvel P:oducts Com- 

; pany, 491 Marvel Bnilding, 
Pittsburgh, Pa.

Sekantį rytą 
š jaučiausi daug geriau ir nuėjau 

kiekvie-

f

BE PINIGŲ.
Visiems, kas tiktai prisius 10 centų 

apmokėjimui siuntinio lėšų, mes pri
siusime aštrią, buiberišką 3 dol. ver
tės britvą. Pinigus užmokėsite tuo
met, kuomet priimsite britvą. (11

L1THUAN1AN 3ARBER SHOP
102 Alillbury si., H'orcester, Mass.

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

Pasiuskit draugams
Adresas:

I■
I
I* 
I ■
I■
I
I■
a

■

Ar Bijai Dievo?
Jei ne — tai skaityk

LIET U VIU L AIS V A MAN J Ų 
KALENDORIŲ

Su daug bedieviškų raštų, su daug 
bedieviškų paveikslų ir su kun. Moc
kaus Peklos Mapa. Vertėtų visiems 
įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį platint tarp savo draugų 
bei pažįstamų. Kaina už 1 egz. 75c. 
Agentams bei šiaip draugams, iman- 
tiems daugiau negu vieną egz., duo- 

kainą: už 1 
$2.00, uz 10 egz. $ 1.00, už. 20 egz.

30 egz. $10.00, uz 40 egz. 
50 egz. $15.00, už 100 egz.

u vieną e 
dam už labai nupiginta 
egz. 
$7.00, už 
$13.00, už 
$25.00.

Pinigus siųskite sekamu antrašu; 
"KARDAS”

1113 N. Paulin i Si.. C'hicago. Iii.

II
Didžiausias

IT

M. PETRAUSKAS
769 Broadwa>, 

SO. BOSTON, MASS.

PATARMES
MERGINOMS

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6993 

DR. AL. FIDERKIEVICZ, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

_ . Specialistas Siaptų
pirma, žydas bijosi kad VALANDOS: 

Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 
Šventadieniais nuo lo 

81 CANAL ST.. 
Room 215 ir 216.

Parsiduoda Mūrinis Namas. ■
12 šeimynų. 3 storai.

Namo kaina $34,000. {mokėt rei-1 
kia $4.006. Metinės arendos įeina! 
$3.660. Priežastys pardavimo yra ly 
giai kelios: j . U ' '
vėliaus neatpigtų, antra, stogas kiau-l 
ras, trečia, visą vidų reikia taisyti. 
Taigi paprasta proga pasinaudoti.; 
Prieš Kalėdas turi būt parduotas, nes Į 
ii man komišino reikia. Kreipkitės! 
pas Miką Kūriną (M. Coran).
City Point Insurance & Real Estate 
722 E. E ghth st.. Su. Boston. Mass. 

Tel. 1O9-M.
PARSIDUODA BUCERNE 

IR GROSERNE
Pigiai, ant geros gatvės, kostume- 

iiai miišyti. Priežastis pardavimo, 
turiu du storu, tai noriu vieną par
duot. nes mano žmona silpna ir neiš
galiu dviejų vesti. Klauskit »50)

670 No. lOth st., Philadelphia, Pa.

GERA PROGA
KAM BŪT BE DARBO, JEI YRA 
PROGA PINIGU PASIDARYT.
Per 30 metų išdi’-bta pekarnė turi 

būti tuojaas parduota, nes savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą. Kaina prieina- 

Del pilnesniu informacijų kreip- 
(?)

ma. 
kitės pas

B.
Balfour 

Tel. Rcsbury
;6

KONTRIM
st., Dorchester, Mass. 
4743-R.

ligų.

7:30
iki 1. 

BOSTON.

LIETUVYS GRABORIŪS
Patarnauju prie numirusių 

kuogražiausiai f 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 
ypatiška: arba per telefoną.

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADWAY 

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

st.

ŽIŪRĖK. NEPRALEISK 
PROGOS!

Parsiduoda Lietuviška Bowling 
Alley ir Pool-Room. didžiausis So. Bo
stone. geriausioj lietuvių apgyventoj 
vietoj, biznis didelis ir gyvas, 12 sta
lų ir 5 Bo'vlinc ailes, duoda gerą už
darbį. Priežastis pardavimo — part- 
nerys tuojaus nori važiuoti į Lietuvą. 
Savininkai (50)

M. Versiackas. A. Mankos
323 Broadway, So. Boston. Mass.

Parsiduoda Pekarne 
Biznis ir Namas

Puikiausia proga pastoti biznie
rium turint mažai kapitalo. Tiktai su 
52.500 galima pirkti didelę pekarny 
(duonos kepyklą) su dviem pečiais, 
minkoma mašina su visais kitais 
prietaisais, ir einančiu bizniu. Sykiu 
eina 2 automobiliu troku, 1 arklys ir 
vežimas; narna- de! dviejų šeimynų.

Biznis labai geroj lietuvių apgyven
toj vietoj, ir gerai išdirbtas per dau
gelį metu. Delio, kad dabar nėra 
kam prižiūrėti, turi būti greitai par
duotas ir parsidues labai pigiai ir ant 
lengvų išlyga. Atsišaukite greitai 
prie A. IVAŠKEVIČIAUS (?

361 W. BROADM AY.
SO. BOSTON. MASS.

REIKALINGAS bakekis
(duonkepis) kepti lietuvišką duoną, 

kad galėtų pirmininku būti. Gerai 
butų, kad galėtų prie keikų ir bal
tos duonos pagelbėti. Atsišaukti i 
"Keleivio” Redakciją,- 255 Broadvay, 
So. Boston, Mass. (51)
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Lietuvis Opiometrist 
(AKIU SPECIALISTAS| 

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D

377a BR0AD5VAY
SO. BOSTON, MASS.

APIE LYTIES
DALY E ES

Parašė M. H. >;u:g
Knygų papuošia 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 orderi, arba 
įdėjus popierinį dolerį į laišką. 
Adresuokit taip: (52jAdresuokit taip:

MRS V. RADAVICH 
506 N. Elhvood Avė 

BALTI.MORE,
fel. S. B. 2488.

ūr. d.C. LardžiusSeyn’our
J UETUVYS
i Gydytojas ir Chirurgas.
i 506 Broadvvav & G st. 
; SO. BOSTON,'MASS.

Tel. Beach 6933

DR. R. M. FRIECMAN
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado. 

GYDO SLAPTAS VYRŲ 
MOTERŲ LIGAS. 

Taipgi Kraujo ir Odos Liga*. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

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

69 CI1AMBER ST., BOSTON.
Te’ephone: Baymarket 3390

Išpardavimas!
Visokiu Kurai
čių. Norėda
mas patarnau
ti savo vien
genčiams, nu
tariau viso- 

ubos ra- 
(for- 

per 
mė- 

parduoii 
uzem:ntomis 
rir.omis 50 

nuos. b jokio 
dėl savęs už
darbio.
Taigi naudo- 

Ateikit, apžiurekit ir pa
tarkit savo draugams. Kad ir nepirk
ite. aš vistiek busiu dėkingas už at

silankymą Su tikra pagarba (50)
VINCAS C1V1NSKAS

363 Milibtiry st., NVorcester. Mass.

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

lt

nasis .............
vakaru. Valcas 
Polka ’.

Vaiva.
Polka

L1ETLV1S BEMISTAS

Dr. M. V. Caspei
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

Naudingas 

Pasiūlymas

AUGŠTOS
PLAYER

FONOGRAFUS, 
DUODAM ANT

VIENYBE
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 i pati Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

Ęg ■ Eg

iBALTIC STATĖS BANK
KAPITALAS IR SURPLUSAS $270,000.00

Reikalinga Mergina 
dirbti ofise, turi mokėt gerai angliš
kai ir suprast nors biskį lietuviškai 
Apie sąlygas klaust "Keleivio” Kny
gyne, 255 Broad .vay, So. Boston, Mass

PAJIEŠKAU PUSININKO
Kuris turi $2,000 pinigais, namą 

arba bilc kokį turtą Įdėti j pekarnės 
biznį. Geriausia proga padaryt pini
gą. Rašykite kuogreičiausia. ( ? ) 
P. 9. Bo?: 12, South Boston, Mass.

J. M. DILIS
LIETUVIS LAIKRODININKAS
Atidarau gerą Laikrodžių ir kito

kių auksiniu ir pasipuošimui daiktų 
Krautuvę. Visokius Vyrų ir Moterų 
pasipuošimus parduosim už prieina
miausią kaina. (51)

taisome visokius laikro
džius PIGIAI..

Bronį!way. So. Bo-ton. Mass.

BALTIC STATĖS BANKAS MOKA 4 NUOŠIM
TI ČIUS UŽ DEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAI- 
J TOMI PRIE SUMOS KAS MĖNUO.
$ DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖT PINL 
$ GUS BALTIC STATĖS BANKE. GALITE PER- 
S KELTI JUOS IŠ KITUR: ATSIŲSKIT MUMS SA- 
Jį VO DEPOZITO 
Ji TUOSIME IR
Ž SIUNČIAME 
g BLEGRAMAIS 
« GARANTIJA, 
g Į LIETUVĄ IR 
į* VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO 
| REIKALAIS KREIPIASI Į
! BALTIC STATĖS BANK
ž 294 EIGHfTH AVE„ NEW Y0RK, N. Y.

(Kampas 25-tos gatvės.)

KNYGUTE, O MES IšKOLEK- 
SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME.
PINIGUS PERLAIDOMIS IR KA- 
GREITAI, PIGIAI IR SU PILNA 

PARDUODAM LAIVAKORTES 
16 LIETUVOS.

į
Į’

t! 
c!
?!į
I

Ž

c!
P

?
i’ 
;»

-------------•-rs-Jl

mes užlaikome 
KLES0S PIANUS, 
PLANUS IR 
KURIUOS
LENGVO IŠMOKĖJIMO Už PI
GIAUSIAS KAINAS, GERIAU
SIOMIS IŠLYGOMIS. PAGAL 
SUTARIMĄ MES ANT VIENO 
METO Už DYKA PIANUS TU
MINAM IR REGULIUOJAMI. 
GVARANTUOJAM ANT 10 
METŲ. TAIPGI MES TURIME 
DAUGYBE LIETUVIŠKŲ MU
ŠIU ROLIŲ DĖL PLAYER PIA
NO TINKAMŲ DĖL ŠOKIŲ IR 
DAINAVIMO. LABAI PUIKUS 
SEKANTIS SU ŽODŽIAIS:

Važiavau diena ..................
Nesigriaudink, mergužėle ir 
Lietuva tėvynė musų .........
Noriu miego, saldaus miego 
Karvelėlį mėly 
Atjok, berneli. 
Nedėlios rytelį.
Rūtelių darželi
Kur upelis 
Per laukelį. 
Ant kalno l 
Per girią t 
Pas darželį 
Gana brelia 
Vai kalba žada 
Ak aš myliu tavi 
Era mano brangi 
Jojau diena, jojau naktį 
Pamylėjau vakar, pam. šiand, 
Lietuvių himnas ....................
Nesigriaudink. mergužėle ir 
einu per dvarelį .....................
Puikiai Skambantis Roliai b 

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. Valcas ... 
Krakaviakas .........
Reikalaujanti music rolių, ma

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

Pinigus siunčia į 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 Lietuva 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

S 1.00

"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

2 H
"VIENYBĖ”

EINA EU-K.AR 
SAVAITĖJE

Snar.' na. geria;
ėliaus 
:s ir 
juokų 
"TARKA

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE . 4J

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

Vienas Šeras $10,
■ S

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokių knygų.

Reikalaukite platesnių 
formaciją apie viską, 
šykite mum' laiškus, 
kalaukitc musų pinig 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

S
V;

A. ANTPUSAITIS & 
COMPANY

616 Grand Street. 
BROOKLYN, N. Y.

Atdara nuo 9 ryto iki 
vakare.

LITHUANIAN 
VIENYBE PUBL. 6o 
193 Grarid St. vv 
BrooKlyn. N. y.

Kur vienybe, 
Ten galybė.



Kas girdėti Lietuvoj
1 '■ 1 11 ■ ■

i su lenkais, čia pat renkami 
parašai, kad tą rezoliuciją 

' pasiųsti valdžiai ir tt.
Iš NEI TRALINĖS 

ZONOS.
Spalių 26 d. š. m. lenkų 

raiti ir pėsti žandarai iš Pe- 
i< lių dvaro užpuolė Vaičiu
liškių, 
pačių, 
puonios 
kaimus 
sistojo 
muose.
50 raitų 
čių, Vai 
Trumpa 
ii. Aiksi

TTumpališkių, Trum- 
Vaipuonios, Padvai- 
ir kitus lietuviškus 
ir viena jų dalis ap- 

1 - ■ ‘11
uc

Spalių 2 d. š. m. Baisoga
loje buvo surengtas lenkų 

'mitingas. ' 
organizuotis į peoviakus. 

: Spalių 4 d. lenkų agitato- 
i riai važinėjo po kaimus ir 
dalino žmonėms šautuvus.

kai-Į
<o vi

nuese 
škėsa 
i ir 20 pė:

l-'O-ž"XV. — 4

darbais lenkai pasirodo 
daug piktesni už visokius 
atėjūnus. Gyventojams už
draudė išeiti iš savo kiemo. 
Kas nepildys šio Įsakymo, 
tuos lenkai graso sušaudyti 
arba sudeginti jų triobas. 
Be to kaimuose paskelbė, 
kad jeigu lietuviu partiza
nai i juos šaudytu, tai jie iš
degins visus tuos kaimus.

.Jieškodami po namus Lie
tuvių partizanų lenkai šau
do triobose ir tuo gazdina! 
mažus vaikus, laužo skry
nias, šėpas ir kas jiems pa
tinka. štai dar keli pavyz- 
džiai lenkų barbariškų dar
bų: švenčiškių k. pil. Slovi- 
ką kiekvieną dieną po. kelis 
kartus kardavo, kad jis pa
pasakotų kuriuose namuose 
yra partizanų. -Jo dukterį 
suareštavo, išgėdino, . ir 
daug jaunų vyru, kuriuos 
kiekvieną dieną šautuvų 
kulbėmis muša, daugelis jau 
vos gyvastį paneša. Gyven
tojai nei rusų, nei žiauriųjų 
vokiečiu laikais nekentėjo 
tokių priespaudų, kaip da
bar. Visi šaukiasi lietuvių 
vyriausybės ir T. S. kontro
lės komisijos pagelbos.

u

z

u s.

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilta 
vadin iai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

Boston office: $4 Statė Street. 
arba pas vietinius agentus.

I

i

Keliaukite

Holland-America Line

I

už

1

F. AD
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S. s. s.

Geriausias susi
siekimas kelionėj 
vandeniu j Lietuvį

Specialė kelionė ant Kalėdų 
Puikiu laivu ROT'! ERDAM 

Išplauks iš Nev.- Yorko 
10 GRUODŽIO

1

Stockhohn Gruodžio 22.
I rečio.- Klesos Kambariuose y .-a tik pu 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų. (?)

Gruodžio 22 į
Sausio 7 |
Sausio 21 f
i moterims 1

Pabiržė, Biržų aps.—KirPabiržė, Birių aps.—Kir-
Mitinge kalbino coniu sodžiuje spalių mėn.’ .... - Į

I

Apie -Joniškį lenkai orga
nizuoja "Ščelcus.”

Apie Dūkštą yra susior
ganizavusių lenkų partiza
nų. Agitatoriai važinėja iš 
Dūkšto dvaro po sodžius 
prikalbinėdami rašytis prie 
"Ochrana kresowa.” Tų 
partizanų vadas yra Mala- 
ovski. kuris pildo pareigas 
mokyklų instruktoriaus 
Dūkšto apylinkėje. Dūkšte 
išleido lenkų dvasioje laik
rašti. agituojanti prisidėti 
prie Lenkijos.

Dūkštu valsčiuj buvo įsa
kyta prikalti lentel 
namų su para.šu 
pavardė. Žmonės 
darni lenkiškai parašė ii 
viškai; jie buvo nubausti po 
1.000 1. markiu.

(”Tr.")

_ies urte 
vardas ir 
nemokč- 

lietu-

Alytaus apskri- 
Rugsėjo 21 d. per šv.

8 d. nušautas ūkininkas .Jo
kias Vaičiulis. Nesenai j’> 
sugrįžo iš kariumenės, pa

keistas delei netikėtos jo 
brolio Juozo mirties. Jonas 
Vaičiulis 9 vai. vakare atėjo 

: iš pirties ir prie lango šuka
vosi galvą. Tuo laiku šūvis 
pramušė langą ir pataikė i 
ji. Vaičiulis pagyveno kele
tą valandų ir mirė. Priežas
tis dar neišaiškinta, bet spė
jama, kad turtas.

("Liet. Uk.”)

Koznas myli gražų daiktą.
Mašinėlė, kuri perstato paveiksi 

Paveikslai adrodo da 
. ’škiai matyti ko 
urezis. Paveikslus ga 
: okius. is ’aikr..ščiu 
anka braižinius ir 
a-jn v;a <tel •

' vda.mi pažvmvi it. 
’..L tik $14. -5. I. >b. 
ramentas kiei.viei 
itie apra-yti. kiek j' 
kiu juokų. Su pagal 
. įžiūrėti visokių mi< Kamą
upių ir tt. Kas nori' mng-j
instrumentą. užsi . tuvjau-i
prisiunčjant §4.00 rankpir.iyių. (51)s. i'. J anuos
P. O. Box 640, New Haven, Conn.

n. laba 
kožn.u

žiemes kainos jau nupiginto*

Smagi šiluma šaltoj dirbtuvėj
Ar darai pataisymus kitiems 
metams’? Padaryk dirbtuvę šil
tą. kad butų malonu joje dirbti. 
Perfection Oil Heater lai atiiks 
i keletą minutų, parankiai ir 
ekonomiškai. Visur šluboje, vir
tuvėj, sėdėjimo kambary, virali
nėj, Perfection suteiks extra ši
lumos. kuri yra reikalinga šalto 
se žiemos dienose.
Perfection dega astuonias va
landas su galionu Sov. kerosino. 
Pasekmėm vartok Sočiau Kerosim.

Miteik savo dantinis per- 
liską baltumą šveisda
mas juos nuolatos su 
COI.GATES.

Pasiuskit 2c. štampu po adre

OiJ Heaters
STANDARD O1L CO. OF NEW YORK

A. OLSZEVVSKI 
3251 S. Hakted St., 

CHICAGO, ILL.

J LIETUVĄ
Geras sysisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duriama. Visoki paran
kamai, didelė vieta ant deko. Vi
soki modemiški įrengimai, koki tik cr-%!; ta?vn

VRcoSnuiLiNB
Laivai išeina Kas savaitė 

Iš New Yorko į Hamburgą
Samlaud (tik trečia klesa) Saus. 14 

Is Ne'.v Yorko į Antwerpų
Kroonk'nd Gruodžio 17

Zeeiaud ................... Gruodžio 24
I-'inkad . ...^......... Gruodžio 31
Lnphnd ....................... '>ausio 7

^AmsrkanIink
iš New Yarko į Brunsbuttel, 

Haniburg ir Danrig.
Mongolia ...................  Sausio 12

M'nmkahda ............ Sausio 26
Tikėtai tiesiog į Pilevą.

INTĖRNAT10NAL MER. 
CANTILE MARINE CO,

120 laivų — 1,300,000 tonų.

Daugai, 
vio.
Alateušo atlaidus buvo dide- 

į lis mitingas. St. Seimo na- 
i-ys P. Ruseckas didžiulei 
žmonių miniai darė praneši
ma apie St. Seimo ir valdžios 
darbus, naujai išleistus bei 
leidžiamuosius Įstatymus, 
Ženevos derybas ir tt. Žmo
nės klausėsi labai atydžiai, 
kartas nuo karto tardami 
kalbėtojui didelio pritarimo, 
reikšdami savo pasipiktini
mo netinkamais kai kurių 
partijų darbais ir tt. Kada 
gi buvo kalbama apie tau i 
kaip krikšč. dem. gynė dva
rų reikalus, palikdami jiems 

j po 80 deš. ir pravesdami Įs- 
I tatymą atlyginti dvarinin- 

T. , T . * I kams už atimamus valdžionLinkmenyse. Lenkų zan- Į žemes, tai žmo-
darai ir milicijantai sma^‘|Rju tarpe pakilo tikra aud- 
kiai gaudo jaunus YJ’■ ra, kad net pats kalbėtojas; 
sugavę uz kvsius paleidžia. L.aj j_urj negalėjo kal-i 

Lenkų kareiviai vaikšeio- žmonės piktai saukė: 
ja apiplvšę: jei kareiviai nu-; . ' .
siperka kanors, tai ju vy- -Nereikia atlyginti... jie 
resnieji’iš jų atima. Maiti-1 jau senai patys sau musų 
naši labai blogai — 600 gra- nuoskaudomis atsilygino... 
mų duonos į dieną, 
juoda kava.
du svaru avižų, šieno ne
gauna, "perka" iš žmonių 
’abai pigia kaina.

Apie Vilnių Įsakyta darv- 
tl‘is C116S II’ StiP“

lietuviu Apie V i-
5 stoti tveriama vielų 

. m. X-22 d. Rari- 
buvo kuopos vado 
kareiviams būti, 

tariant, “na popo
je ko tai laukė, bet 

nebuvo. Lenkų karei- 
i kalba, kad su lietuviais 
siąs karas. X 28 d. Pa- 

i«v.nėii atvyko keletas ic-n- 
t h* snsnrn bet VietOS £V-

FARM0S!
PARMOS! FARMOS!

115 akrų ženit-s. 25 akrai dirbamos, 
3 mylios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimų 
stuba. 3 karvės, 2 telyčaitės, 1 arklys, 
’ M) vist i, vežimai, padargai, mašine
rija — viskas už $5,600. (323)

Dviejų šeimynų stuba, dešimts rui
mų, puiki pievelė, 
mes. Kaina §1,900.

55 akrai žemės.
10 ruimu

vienas akras že- 
(37a)

20 akrų dirbamos, 
tūba, geri kiti budinkai, 2 

| karvės, 2 kiaulės, J arklys, 250 vištų, 
vežimai, pakinkai, įrankiai, mašineri
ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių 
nuo gelžkelio. Kaina $4,500. (381)

< 100 akrų farma. 40 akrų dirbamos
ir derlingos žemės, puiki o ruimų sta
ta. yra ir kita stuba 4 ruimų, barnu 
40x60, malkinyčia, vežimams pašiūrė, 
vištininkai. Labai pigiai, tik 
$2,500. (137)

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

o54 )
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimu ant mano listo, kuriuos galima

pakinką

pirkti ant gerų išlygų. Delei platesnių 
Iinformacijų rašykit: (?)

' F. L RACINE 
DANIELSON. CONN.

Gausit didžiausio knygyno Ka- 
taliogą 1)\ KAI.

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

Iš HAMBURGO J 
DANCIGĄ irVARšAVĄ j 

Naujais laivais
ORBITA
OROPESA
ORIM N A

Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms. 
TrIE ROY AL M AI L 

STEAM PACKET CO. 
26 Broadway. New York.

117 \V. \Vashington st_, Chicago 
arba pas virtos agentus.

PRALEISKIT KALĖDAS IR NAUJUS METUS 
SU SAVAISIAIS TĖVYNĖJE.

I 
I 
II
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I
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GARDŽIAUSIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS
7 • ■■ ----------- - ■ ----------

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

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

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

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST CAMBRIDGE, MASS.

Geriausi
Trečios Klesos
Patogumai.

DADETIN’IAl IŠPLAUKIMAI:
Gruodžio 10 N1EUVV AMSTERDAM" Sausio 4

“’NCOROAM” ...... Sausio 21
SS Statė St.. 
Boston. Mass..

■’ROTTERDAM”
”RYNDAM” .... Gruodžio 29

HOLLAND AMERICA LINE
arba pas musų agentus.

+*11 
rhui 
Iviko; 
voros. 1 
t’škiuose 
įsakyta 
i< nkiškai 
tove/’ j 
l ieko nei 
via 
busiąs ka 
k'iavnėn atv\ 
L'ir apsupo 
ventojai keliais suviais juos 
■nuveikė.

Kaniūkuose keturios sa
vaitės atgal tapo kareivių 
apiplėštas vienas pilietis, 
iminėtas pil. užsidirbęs 14,- 
000 L markių vyko namo i 
Lukštą; pas namus ji pati
ko kareivis, kuris žinojo, 
jog jo šeimininkas nuėjo pi
nigų paimti, ir pradėjo kib
ti galop smaugti, tada žmo
gus atidavė pinigus.

Paskiau nukentėjusis ap- 
siskundė lenkų valdžiai, ku
ri bet nekreipė į tai domės 
ir nebaudė kareivio. Karei
vis pats atidavė pusę sumos, 
kitą gi sau pasiliko.

Lenkų kareiviai labai va
gia, valdžia nedaro žygių 
vagysčių pašalinimui.

Braslavo berniukams per
žiūrint sveikatą palikus ka- 
ridorv drabužius išvogta pi
nigai ir kitoki daiktai, ku
riuos turėjo su savim pasi
imti. Dūkšto valsčiuj buvo 
paliuosuoti 
laikui) tik 
stojusieji 
sveikatos.

, pietum perdaug jiems ir 50 deš.. ku
rkliai gauna į’ias jiems palieka Valstie

čių Sąjunga... šalin lenkber* 
rius dvarininkus. Varšuvon 
juos!"

Mitinge dalyvavo ir kuni- 
gai 
ederacijo;

i lai. Kai kurie 
Rusecko žodžius ;

mą, išgirdę 
krikščionių 

darbus St. Seime, 
rštai pareiškė noro 
bėti, gal kad ginti krikšč 

reformą, o sy-
re

I ir jų ganomieji Darbo 
atstovai bei na- 

jų išgirdę 
apie žemės 

kaip jis 
demokra- 

labai 
irgi

Į

i

‘“Nereikia daugiau kankintis bo miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu/’ 
ji pareiškė, “uessiš jem duodu BAMBiNO 
ir paguldau j lovą.”

TIESI KELIONE J LIETUVA PER PILIAVA 
(Karaliaučio prieplauka)

Arba per LIBAVA-HAMB URGA-EIDKUNUS 
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pnsidaroavom idant 
musų pasažieriai, O YPATINGAI LIETUVLAI, gelėtų keliauti 
STAČIAI I PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti j Piliav?, aplenkia ler.sų koridorį ir pri
valo turėti tiktai lietuvišką pasportą: jokių vizų ne reikia. 
Susinėsimas su Pihava 'ai yra šaka musų reguliariško susineši- 

su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trum- 
ir parankus kelias namon dasigauti.

Dideli dvieju sriubų pašto laivai išplauks:— 
LITUANIA Gruodžio 21 S. S. LITUANIA Vasario l 
ESTONIA Sausio 11 S. S. ESTONIA Vasario 22 

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

HALIFAK. CANADA

(nepažymėtam 
du berniukai, 

peržiūrėjimui j

. eior 
peikė 
tu 
ka 
ka
cem. žemės 
kiu tokiu bv.du ir dvaru rei
kalus, bet pajutę žmonių 
lipa, gerai Įsiklausę i Rusec- 
ko žodžius, nurimo ir 

iTatyi. tie karštuoliai 
galt „.Į. 
riau su 
tylėti, 
žmonių

nun- 
pa- 

Ivoio, kad šiandien čia ge-
savo reformomis 
o tai gal p/Nl'Vt <11 

džių lx?i priekaištų.
Ir vėl, kai užėjo kalba 

apie derybas su lenkais, tai 
paaiškėjo visi biaurųs lenkų 
ii’ musų < 
Lietuvos pavergimu 
nės vėl 
triukšmingai savo jausmus 
pareiškė:

—"Šalin lenkus krauge
rius, šalin dvarininkus-išda- 
vikus, tegyvuoja nepriklau
soma Lietuva, tegyvuoja 
musų sostinė Vilnius!”

Mitinge dalyvavo daug 
žmonių iš vadinamosios ”ne- 
utralės zonos,” o buvo ir iš 
ienkų okupuotų vietų. Tie 
ypač karštai šaukė prieš 
lenkus, ypač nuoširdžiai lin
kėjo Lietuvai nepriklauso
mybės.

Tuojaus čia pat buvo pa
rašyta ir priimta vienbal* 
šiai rezoliucija dėl derybų

pa
ti tai gali išgirsti iš 

nemalonių sau žo-

dvarininkų darbai 
i, žmo- 

ėmė šaukti, vėl-i

\ K

nori gerus cai
pigiai, nelaukit nei minutes, 

: et užsisakykit tuojaus, šiandien, nes 
lokio nupiginirr, > j-.js niekuomet dau
giau nesuk-liksi t. Labai geras ir stip
ins gelžiieiio laikrodėlis, su setu ak- 
į ienėliu. gražiuose nikelio viršeliuose, 

ixą rodo teisingai ir laikys jum- 
per daugelį metų. Imituotas bučni- 
. as, kuriame yra bankas pinigams ir 
22 kalibro revolveris. Visi šitie 3 pui- 

daiktai parsiduoda tiktai kartu ir 
mes juos narcuodamc iabai piriai, tik 
už $3.95. Ūžti! inam, kad busit 
nė inti a ba ; rigus s.
Prisiaskit tik 20 . entir >timpomis, o 
likusius užmokėsite, Kai apluiky i-r 
daiktus jūsų namuose. (51)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 North Irviną .ivc.. Dcpt. 208

Chicaąo. iii.

VARINIAI VIRINIMO 
PUODAI.

ir blčtos, visokio didumo 
Nipples Hydrometrai 

$4 colio triubelės 15c. už ] 
colio

Vario 
išžiuros. 
džiarai. 
<U, ’/į
20c. už pėdų.
3 gal. puodas 
$4.50, 5 palio- 
nų $5.50, 8 
galionų $7.50, 
lj gal. $9.00; 
0 galionų boi
leris $10.00,
J
Sujungimai 25c. kiekvienas.

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

galionu $13.00. 15 galionų $20.00.
.(52)

IŠRADĖJAI! |
Prisiųskite man savo braizi- J 

nius išradimo išegzaminavimui.V 
Reikalaukite išradimų knygu-^ 
tės ''Patarimai Išradėjams,” $ j 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad-*2» 
vokatui.

M ARTIN LAB1NER t
Rcg. Patent Atty. ♦

PARK ROW, NEW YORK A15

i aisbažcnkbs užr. įT- S. V. Pat.
pišalina šiuos nesmagumus Kūdikiai mėgsta JI! Jie prašo 
daugiais! A pliekose parsiduoda po 35c. arba uorlut, kad pri- 
siustumėm per nt-šlr. tai r-ikiu tiršti ic. — - — Z

rZCHTJMl &. CO... BoroK-h . fNt-r- York

DYKAI! Puiki Muzika! DYKAI!
NAUJAS IŠRADIMAS.

Laikrodis paliko garsus delei rekordo Pasaulinės Muzikos. 
SFECIALI-'I NUMUŠ’ TIK PER ŠĮ MENESI.

:V5
r u

busite ;r.- tebiriti 
žzavėti. ■■a; i-V} ' 
skambesį r> ni.ios 

likos naujai
laikrodyje. Jeigu 
norite tureli syi 

skambalu ią 
’.amuo- •v,

illUz. 
••am 
.'U-; 
puikiai 
muziką jusę 
se, jums neteik pra
leist sunkiai uždirbtų 
pinigų isigijimui au
kštos- klesos instru
mentų, kaip tai pia
nui fonografų, rolių 
ir rekordų, šis laik
rodis padarytas taip, 
kad jis pavaduoja bi- 
le vienų augštos kle
sos instrumentų.

Jis grajina pui
kiausias meliodijas 
garsiausių artistų ir 
jųš galite turėti sma
gumą išgirsti jas už
sukdami sprenžiną ir 
paspausdami guziką. 
Tas laikrodis pagia- 
jis jums taip puikiai, 
kad jus ir jūsų drau
gai negalėsit atsige
rėti. Jis grajina pa
rinkimus arti 20 mi- 
nutų ir norint galima

•* * W v

sustabdyt, šis laikrodis padarytas iš bromo ir subudavotas gana stipriai. 
Storai paairkluotas sn artistiškais padailinimais. Išrodo kaip brangus ir 
gražus stubos papuošalas. Jis yra padarytas Vokietijoj ir todėl jo ėjimas 
yra. geresnis, negu bile kokio kito laikrodžio. Muzika įtaisyta apatinėj lai
krodžio daly, taip kad nieko bendro neturi su laikrodžio ėjimu ir išduoda 
paikius skambančius tonus. Šis laikrodis yra didelės vertės kiekvienam. 
Jis netik laikrodis, bet ir puikus muzikalis instrumentas, gyarantuctas ant 
25 metu. Jis yra vertas daugiau kai §15.00, vienok laike šio mėnesio par
duosime tik už §5.00. Nesiųskit pinigu iš kalno, tik parašykit aiškiai savo 
vardą, pravardę ir adresą ir pasiųskite mums kartu su 50c. stempoms de! 
persiuntimo lėšų, o nž laikrodį užmokėsite $5, kai gausit jį savo namuose. 
.Jeigu nebūsit juomi užganėdinti, tai sugrąžinkit mums, o mes atiduosime 
jusu pinigus. Rašykit šiandien! (50)

UMfW SALES CO., --
673 W. MAMSON ST., .... Lept. 710, CHICAGO, ILLINOIS.

Švedijos 
Amerikos 
Linija

Greitas Pasažierinis Susisiekimas
TARP NEW YOKKO IR LIEPOJ AUS.

Per Gotnenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami i 
, Liepoją

UNITED į 
AMERICAN
UNESCO .^7

HAMBURG 
SAMERiCAN 

T 5 £ R V ! C £ WITH Į LINE
Tarp New Yorko ir Hamburgo

Trumpiausias susisiekimas su visais poetais Centr.-Europos.
Sąvaitir.iai išplaukimai kas Ketvertas 

nuo Piero 86, Nortn River, 46 Street, New York, 
"MOUNT CLAY” "HANSA”

”MOUNT CARROLL” ”BAYERN”
”MOUNT CLINTON” ”VVUERilTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven ?u lietuviu perkalbėto, 
ju. 275 svarų bagažas nykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 ir 6 Ievom ant visų laivu. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riąms. Ant laivų "HANSA" •'EAVEPA'” ir yUERTTEM- 

FERG" vrs keli specialiai puikus kambariai. Klauskit agento 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover SU Boston. Masa.

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 ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
280 HANOVER ST' BOSTON, MASS.

—r
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Kas dėl to garsaus, "revo
liucionieriaus” : 
galiu tik tiek pasakyti, jog 
nuo šnipo J. G-no girdėjau, 
kad dabar jis vėl Ameriko
je. Jums, amerikiečiams, tu- 

i retų būt geriaus apie tai ži-

Stilsono, tai į . .. .

I
I|

"Naujienų" lG5-tam nu
meryje apžvalgoje rašoma:

” 'Keleivyje’ rašo Jau-; 
nas Vaidyla iš Lietuvos, kad 
buvusis nevvarkietis Švitra 
dabar užsiima šnipo darbu 
Lietuvoje. (Turbut brookly- 

^įietis.) Bet tai yra netiesa, 
nes Švitra da nėra išvažia
vęs į Lietuvą. Jaunas Vaidy
la, matomai, rašo ką nugirs-' 
ta ir nesistengia patikrinti 
faktų. Todėl ir jo pasakoji
mas apie buvusį amerikieti 
Stilsona vra abejotinos ver
tės.”

Nors aš negavau Lietuvo
je to "Keleivio” numerio, 
kur tilpo mano pranešimas 
apie Stilsona ir Z. Švitrą, te- 
čiaus kad įtikinus "Naujie
nas,” jog aš rašiau į "Kelei
vį” tiesa, da svkį tvirtinu, 
jog Z. Švitra tikrai yra Lie
tuvoje. Jis gyvena dabar II- 
gininkų dvare, Veisėjų vals
čiuje, o ne Amerikoje. Ame
riką jis apleido 29 gegužės, 
1920 metu, ir "Adriatic” lai
vu išplaukė i Lietuvą, šitą 
galėtu paliudyt daug brook- 
lyniečių, kūne tuomet lydė-Į 
jo prieplaukon savo drau
gus ir pažįstamus į "laisvą
ją" Lietuvą. Tuo pačiu laivu 
ir aš išplaukiau.

Dar laivu plaukiant Vy
tautas Sirvydas pastebėjo 
Švitrai: "Lietuvon pan*a- 
žiavęs tu nebusi komunis
tas.”' O St. Šimkus tiesiog 
dūrė Švitrai pirštu į akis: 
"Tu ne komunistas, bet kle- i 
rikalų pastumdėlis!”

Mes, kurie girdėjome tuos 
Šimkaus žodžius, turėjome 
gardaus juoko, kad pats bū
damas klerikalu, kitą juo 
pravardžiuoja.

Švitra jau kelionėje, bū
tent Franci joj pasižymėjo 
nedorais darbais, ir kiti ko
munistai, kurių su mumis 
važiavo apie 30, pradėjo juo 
nepasitikėti ir šalinosi nuo 
jo.

Pamatęs, kad jau ir jo bu
vę draugai nuo jo šalinasi, 
Švitra atsiskyrė nuo_ jų ir 
per Vokietiją keliavo vienas..

Nors aš galėčiau parašyti! 
labai įdomių dalykų apie jo 
pasielgimą kelionėje, bet 
spaudos etika neleidžia vie
šai apie tai kalbėti.

Pasiekus mums Lietuvą ir 
sustojus Vilkaviškyje. Ch. 
Arch ragino mane tuojaus 
parašyti apie Švitrą Į A.me- 
rikos lietuvių darbininkų 
laikraščius. Ch. Arch, kuris 
mano laikais Brooklyne bu
vo karštas komunistas ir 
"Laisvės” pasekėjas, dabar i 
vėl randasi Amerikoje ir ga- > 
lėtų visa tai paliudyt.

Kadangi darbininkai Lie- p 
tuvoje dabar jokių teisių ne- į eikalus, nesimėčiodamas i -_ : j-ii- _i.:_ ::__L i _

hams .£ _
riaušių pasekmių.

. Jonas Šimanskis 
Dayton, Pa.

noma. Jei laikui bėgant pa-Į|
i oicolrc movi nronii onin ii lm_, siseks man gauti apie ji ko
kių dokumentų, tai tuomet 
parašysiu plačiau.

Jaunas Vaidyla.

VOGIMAS SVETIMŲ 
LAIKRAŠČIŲ.

V1

Gerbiamoji "Keleivio" 
Administracija! Nors aš 
rujojau ant jūsų už nepri- 
siuntimą laikraščio B. Nau- 
roniui 3323 So. Halsted st., 
Chicago, III., bet dabai* pa
tyriau, kad minėtas draugas 
negauna laikraščio ne delei 
jūsų ir ne delei pašto kal
tės. Ta laikrašti pavagia ki
ti.

Mano draugas B. N. gy
vena pas anglus, rodos, ga
na saugioj vietoj, kur nėra 
Lile kokių valkatų, vienok 
laikraščio negauna ir tiek. 
Išsyk manėme, kad nesiun* 
tinėjat, paskui manėm, kad 
pastorius kur nors numeta, 
kol neisitikrinom, kaip iš- 
tikrujų yra.

Su bato j po pietų nuėjau 
ties mano draugo gyvenimo

i vieta pasižiūrėt ar pastorius 
; neatnešė "Keleivio.” Nuė
jęs persitikrinau, kad "Ke
leivis” yra užkištas ir ant 
jo adresas teisingas. Vienok 
kaip nusistebėjau, kuomet 
mano draugas ant rytojaus 
man pranešė, kad jis "Ke
leivio” negavo.

Kitoj subatoj aš irvėl nu
ėjau pasižiūrėt, 
radau įkištą į tos šeimynos 
"mail box,” kur jis priklau
so. bet mano draugas ir vėl 
"Keleivio” negavo. Pasiro
do, kad "Keleivų” nuo mano 
draugo kas nors pavagia.

Jeigu kuris vagia ii’ skai
to "Keleivį”, lai perskaito ir 
šį mano pranešimą apie jo 
nedorą darbą.

Juozas Kasteckas. 
Chicago, III.

"Keleivį”

I

! KELEIVIS” — AMŽINAS 
I DARBININKO DRAUGAS

Gerbiamieji "Keleivio” 
Leidėjai! Siunčiu jums 2 do
leriu prenumeratos už "Ke
leivį.” šįmet suėjo septynio
lika metų, kaip aš "Keleivį” 
skaitau ir nemanau su juo 
skirtis per visą savo gyveni
mą. nes tai amžinas darbi
ninko žmogaus draugas. 
Skaičiau aš ir kitokius laik
raščius, bet nei vienas jų 
man taip nepatinka, kaip 
"Keleivis.” Patariu visiems 
lietuviams darbininkams 
skaityti "Keleivį," nes jis 
vienas iš visų lietuvių laik
raščių nuosekliausiai ir pa
stoviausiai gina darbininku

turi, tik akis jiems valdinin
kai monija, pasakodami, 
buk ir jie, darbininkai, yra 
"lygus” su kitais piliečiais, 
tai buvęs komunistas Švitra 
šita "lygybe” tuojaus pasi
naudojo ir pradėjo smaugti 
savo darbininkus (ordinar- 
ninkus) lygiM kaip ir kiti 
buožės. Paėmęs nuomon II- 
gininkų dvarą, jis tuojaus 
buvusius tenai darbininkus 
išmetė, o jų vieton paėmė 
naujus. Vienas jų buvo iš
dirbęs tame dvare J 5 metų 
ir nenorėjo kraustytis, tai 
Švitra pasišaukė milicinin
kus ir tą darbininką varu iš
metė.' Sakoma, kad milici
ninkai jį da ir sumušę. Nuo 
mano gyvenamos vietos 
Švitros nuomojamas dvaras 
randasi tik penkių varstų 
tolume, ir aš gerai žinau, 
kaip šitas "proletariato dik
tatūros” vykintojas su dar
bininkais dabar apsieina.

Taigi "Naujienos” dabar 
gal Įsitikins, jog Jaunas 
Vaidyla ne klysta sakyda
mas, jog Z. Švitra yra Lie
tuvoje.

salis. ~
Linkiu "Keleivio" Leidė- 

ir Redaktoriams ge-

> i

W7T11iqKBOt
Te!.: Richmond 2&57-AL

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai. Lenkiškai ii 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo 
Nuo
321

LIGAS.

10 ryto.
3 dien*.
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST.

BOSTON. MASS.AAMeMfMNMAMMmMMe
Td. So. Boston 506-W

DAKTARAS
A. L. KAPOČIUS

LIETUVYS DENTISTAS.
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną. 

Nuo 2 iki 9 v«k.
NEDĖLIOJUS:
iki 1 v. po pietų.

Scredomis iki 12 diena. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

8*

draugas reikale

Dr. A. J. Karalius

Tik vienas lietuvis.
Auksams ir Laikrodininkas

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 3(1 DIEN Ų.

Skausmus ir gėlimus nutildo

4*
PAIN-EXPELLER

Vaizbaženklis užreg. S. V. Put. Ofise.

rETRAS VALUKONIS

Padaro Namus
Maloniais Namais

z

.)

i

1330 N. VVestern

«r

v CS&JJjžsu Silpz

Pasismaginimai, kuriais seniaus naudo
juos. MUSŲ MUZIKALIS LAIKRO- 

gali nusipirkti kiek- 
yra skelbiamas laik- 

už didelius pi-

Ml SIC AL i >Et> ARTMENT 
Avė. Dept. 26.

Iį

Per 12 metų So. Bostone par- 
hiodu ir taisau visokios rūšies- 
aikrodžius, žiedus, lenciūgas ir 

šiaip visokius auksinius ir auk
suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus priimu per naštų :r iš
pildau teisingai ir greitai.

P. VALLKOMS
SO. BOSTON. MASS.

375 BROADVvAY

1

Paskutinė Proga!
DABAR ARBA NIEKADOS!

Yra proga Įsigyti knvgų lietuviu 
' alboj po vardu "TIESUS KELIAS 
PRIE TURTO.”

šita knyga parodo, kaip su keletu 
iolerių galima pradėti savo bizni ir 
tapti laimingu. Ji išaiškina suvirs 20 
sakų visokio išdirbimo.

Šita knyga pilnai parodo, kaip pa
daryti ketčupą, syrupą, kavą, muilą, 
azurką. amoni jų, gyduoles ir daug 
kitų visokių išdirbysčių.
-Ji taipgi parodo, kur gali gauti 

pirkti žiedus, laikrodėlius, deiman
tus ir kitus brangius daiktus už pu
sę kainos.

šita knyga kaštuoja tiktai vienas 
doleris su nrisiuntimu. Taigi rašyk 
tuoj dabar reikalaudamas tos knygos. 
Pinigus meldžiu siųsti inoney orderi 
arba doleri laiške.

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

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

Chicago, III.

Gydytojas 
ir Chirurgas

£ Gydo užsenėjusias ligas 
į vyrų ir moterų; ypatingai ly- 
Ž tiškas ligas.
į Duoda patarimus sveika- 
j tos dalykuose per laiškus.

Į 3303 S. MORGAN ST. 
| CHICAGO, ILL 
į, TEL. BULEVARD 2160.

Štai nepaprasta proga Įsigyti pu 
kų nikeliuotą gero išdirbitao ”Young 
America” revolveri. Jis sauja tikro
mis kulkomis, septynis kartus vienu 
užtaisymu. Paprasta šio revolverio 
kaina yra $10.00, 'bet mes laike šio 
mėnesio numušem jo kainą iki $5.50 
Mes turime trejopo didumo: 22. 32 ir 
3į kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolveri pažymėkit, Kokio kali
bro jus norit Mes gvarar.tnojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums 
pinigus. Neužmirškit, kaa s: revolve
rį tokia pigia kaina galėsit gaut tis 
‘aike šio mėnesio.

Iškirpkit ši apskelbimą ir pasiuskit 
mums su savo vardu, adresu ir Oįe. 
įtampomis arba sidabru dei persiun
timo lėšų. $5.50 jus užmokėsite, kai 
aplankysite revolveri. Jeigu nenorite 
praleisti šios progos, rašykite dabar. 

(?)
CHICAGO SAFETY COMPANY 

Dept. 80)
1.300 N. Western avė. Cbicago. III.

I

NEVARTOK
JOKIŲ TONIKŲ.

Išbandyk ARABIAN l’OMPEIN 
CREAM, kuris panaikina pleis
kanas ir puikiai veikia dėl su
tinimo plaukų. Padirbtas tar
siu skuros specialistų. Pri- 
siųsk tik 26c. dėl supakavimo 
ir persiuntimo išlaidų. Dolerį 
užmokėsite, kai aplankysite 

Creamą. Adresas: (50)
C. B. G. DANDRl’FF

REMEDY 
tl€6 Milwaukee Avė..

Tirpt. 107 - Chicago. III.

Dėl
šilkų 
ir šifonų

Skalbiant šilkus ir šifonus KABO snie- 
gurėlėmis, visas jūsų drapanų blizgėji
mas ir švelnumas sugrįžta taip kaip 
naujas buvo.
Geresnio skalbimui muilo negalima pa
daryt, kaip šitas iš kokusinio aliejaus, 
kuri daro Colgate and Company.
Įberk šaukštą FABO sniegurėlių i bliu- 
dą, užpilk karšto vandens, ir jos tuo- 
jaus pasileis.
FAB tuo jaus padarys jūsų diapanas 
malonias ir švarias.
Skalbdami savo švelnias drapanas, 
pančiakas arba šilkinius baltinius, var- 
tokit FABĄ. Jus stebėsitės iš pasek
mių.
Parsiduoda pas visus groserius.

Ar Ju* Kankina Pleiskanas ?
NAUDOKITE Rtįffles 
Ar J ūma Galvos Ooį NieSti?

AUDOKITE
Ar JbhH Plauksi*Sleaka? 
NAUDOKITE .

Ar Jus Norite Apsaugoti* Juos? / 

NAUDOKITE K.’iff1*1 
UslaiVmui savo plaukų Kaziais ir tankiais 

NAUDOKITE įfyįffle* 
Užlalkyniuj gaivos odos sveikai ir Svariai 

NAUDOKITE ĮĮtgfieS

1922 -KALENDORIAI-1922
Lietuviški Spalvuoti Kalendoriai 

Didžioji ir Mažoji Lietuva (sąjunga) 
Lietuvos Lentų pjovėjai prie nemuno 
Lietuves Artojas ir laisvė su vėlia' a 
Lietuvos mergeles maudosi Šešupė; 
Vytautas sumuša kryžiokus ties žals: 
Lietuvos kareivtai iškelia vėliavą 
Lietuvos kariuomenė ir karvedys 

Kainos: l,-25c; 160—$15; 200—827; 
500—S62 50; 1000-S120.

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

Biznieriai, užsisakykite dabar, nes 
vėliau suftku bus grei: padirbi .

Taipgi butu gera dovana pasiųsti 
j Lietuvą tėvams bei giminėms. 

Reikalaukite šiądien!
S. L. ZAPENAS

Spaustuvė ir Kalendorių Dirbtuve 
161 Lavvrence St. Lawrer.ce. Mass.

KE1KAI

PARSIDUODA VISUOSE 
G E R UOSE G R( >SE RIU OS E

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefonų uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdvt pinigus, tad ateikite j APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET. BOSTON, MASS.

$i
l

Nėra daugiau KARALIŲ ir CARŲ- Atėjo dienos demokratijos, kuomet visi 
žmonės paliko lygiais karaliams, T 
josi tik turčiai, šiandien reikalingi j 
IMS, kur; seniau tik turtingi galėjo įsigyti, 
i ienas. Tai nėra paprastas muzikalis laikrodi* 
naščiuose. Tai nėra koks pigus bresio šmotas 
vigus ir ne toks daiktas, kuris greitai atsibosta. 
.DAIJ.ES, GROŽĖS i R MELIODIJOS, grojantis 
liodijas. Pasižiūrėk į viršų! Mes nega •: 
laikrodis nėra užtektinai tinkamas pa i;, 
iš drūto materi<čo ir gražiai apdailint s 
rūgščio, visas gi laikrodis 10 b? colių at 
muzipališkas instrumentas, kuris gra T 
vidury ir padarytas taip, kaip Piayer i 
sais ir pradeda gr: ’ 
panorėsit. Jį galima uz 
mis. vieton biidr.iko.

MES IŠDIRBA',! 
pigia kaina. Tik pe 
mes parduosime j‘ 
mainytas į 14 dienų po___
šit kai aplaikysit. Jeigu kas 
mums atgal. Rašykit dabar, 
mi 65c. sidabru arba statnpomi 
praktišką, dailų ir 
persiutimą. Iškalno 
Rašykit dabar!

Nuea-Tone
»ti mulates and 
Btrengthena 
the vital pow« 
era. It i • a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
eombination of 
correetive and ra* 
storative agente, 
that has the teigb 
approvalof Med- 
ieal Science.

t staigiai, kol ne 
catyr, aad jis ■ 

.IIS I.AiKA KO! 
tuos laikrodžius, 

trumpą taiką, r 
tik už 8S.65. Jis y: 

•siuntirr 
nors nebus jvcmi u: 
priduodami savo aiži 

(kaip rankpinigių 
meliodišką laikro-’i. užmokėsi 

reisaiauiam užmokėt tik nuo

!.'(> TEil 
todėl g:

-:<>l supa 
ra pilnai 

ii. Jums ne re 
n?bv

MUSŲ 
šiandien 
s, kokis 
parduodamas

TAI YRA MEKANIZMAS 
įvairias harmoniškas ms- 

psc; yli jo ęražunią. Ar musų 
b;I - stubą’.' Jis yra padalytas 

'vi '.čio-. figūros yra (j% colių 
o ir JO colių pločio. Gražus 
avė/;:.':; ias meliooijas. randasi 

erajina įvairiausiais bai
li: crrajina, kada tik jus 
■ir.tų gražiomis meliodij“- 

INGA1.
limo parduot nepaprastai 
iaJinsime su juo publika, 

.■■ ;; t.-uota.s ir gaii būt ap- 
k;a mckCt iškalno. Užniokt- 

- '.::čdi:.žas, gali pasiųst 
ius adresus ir prisiųsda- 

Kai gausite musų 
::.00. Mes užmokani 
nunciu užrubežiuose.

(50)

( hieago. Iii- U. S. A.

Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas 

Kūno reikalauja 

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

Nėra kita gyduola lygit? Ntvęa-Tone, neivi<*no*> “nėra taip ^erns” neivicc^ Jietkioda 
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai Irngvui r-aiškinama t «’.<*». kad yra
sudėta U sudėtiniu aštuomų Ltapgiu ff.'Jtolių. kun-« yra variuojamos ir rcko?t)< n Juo jan;os 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunat* už’uouv' gyti uvs už viena kaiiuu

Nuga-Tone turi savyje daug Kastoro rrikul.ng > n« rvL:: . ir (.'«<’«• s, k~ Be stiprių
nuolatinių nervu ir raudono kraujo jų*: 'akrtis ..#■ ';at s ir <iž.augii«s gyventu.u.
Kiekviena daUs ir v<ukit.Aa> pnki.» i,»rvu- yuprv be gyvvn:n.«- ir veikime.
Pradek Šiarrdica gra&ati tterv’: sistema ; -tipr- . sveik . ;*ad»tj. vartr«;ant N:xgu-Tone. 
.Jus greitai pamatykite savo seosč-į sveikata. siipr:m.;> ir f;»erg:j4 sugrkct..ut. Jus pajausite 
kaip naujas žmogus ir gpįičMte džiaugties gyveniniu išnau;

Nugu-Tonc sustiprina ir 3timulioja visus rcikaiinĮT-is kuro orjsanus—>irti:, skilvi, gmoi:s, 
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia apetitų, pataro v. riki mm.. . rnicgn, regulioja
tustmimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, T»raš.’;:.a gleives tuo liežuvio, prašalina nemalonu 
kvapą, prašalina skilvio tusma.gurnus, kuin tai: skaude i*'pi>t:ma. koktumą. gacus ir

panašius ne.ualonvrr.us. Nelaukite kitos dieac j ixt užsisakykit Nuga-Tone 
tuojau.

MUSŲ ABSOL1LTE GVAR4NCIJA. K: nu už N ga-Ton r yra |!0O 
už buteli pi’.sų, visam menesiui gydyties, ar:,, šev, buteliai i:ž S5.UO. Imk 
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit už^anydintas pa- 
sekmėmis. {Ugražinkit likusias gvduolcs ten kur pirkote ir atsiimkit savo 
pinigus tuojau. Jų» matot.-, kad jus neiudote nei cento. Mes už tai at
sakome. N'uga-Tone parduodanias visuose geruose aptieku<^se tomis pačio
mis £31x80*318 ir gvarantija.

.........Prisųsk Sį Kuponą Šiandien.........
NAHONAL LABORATORY, L 9S 5J7 So. Ocarborn St.. Chfcaso.

Gerbiamieji:—Čia rasite įdftu S.......................už ka malonėkit pritinsti ciaa ?

.. butelį Nuga-Tone.persiuntimą, apmokėtą, —

Vardas

Adresą*

DAIJ.ES
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gus). Kiti du parapijonai 
IT* j * - • pagrasino man išmetimu išVlCtlPPS AlUlflS svetainės ir pradėjo sukti ■ ■MFvav-i w w iiumsciomis, kam as drįsęs

prieš kunigą atsiliepti, r. 
Ž—kui prasitarus, "bet to-

v
-------•

KUN. GARMUS SIUNDO

Apie lenkus plėšikui, ku
rie žudo Lietuvos gyventu- 
J us, kun. Garmus beveik nie
ko nepasakė ir jų nepasmer
kė. vien tik Pilsudskį ir 
Skirmuntą išgamomis pava-KUN. GARMUS SIUNDO Ž—kui prasitarus, "bet to- Skirmuntą išgamomis pava- 

žMONES PRIE ŽUDYNIŲ kio keikimo da nebuvau gir- uino. Mat. lenkai yra katali- 
"Socialistams. bolševikams 
ir kitokiems bedieviams vie
la ant kartuvių!” — šaukia 

jisai.
Praėjusioj pėtnyčioj Lis

tuvių Svetainėje buvo kleri-

šoko prie jo vyčių
Antanas Bendo- 

tampyti 
ir mesti

generolas 
raitis i 
tą apysenį žmogų 
laukan.

Publikai kiek 
kalifprakalboi’kuriosekalJ^k^^^^ ?nt 

socialistų, bolševikų ir kito
kiu laisvų žmonių, jisai pra
dėjo šmeižti Profesinę Lie- 
jiuvos Mokytojų Sąjungą. 
;Gh di, "socialistai ir bolševi
kai, sutikdami dideli pasu 
priešinimą iš katalikų karei
vių pusės ir negalėdami su
kelti revoliucijos, nutarė už
krėsti bedievybe Lietuvos 

Liet u -

ir pradėjo

apsirami- 
tęsė savo

bėjo nesenai atvažiavęs iš 
Lietuvos kun. Garmus. Pra
kalbų tikslas — pasiubagau- 
ti pinigų Lietuvos klerikališ- 
kam universitetui.

Daug teko matyti kunigų 
keikūnų, kurių tulžys pripil
dytos neapykanta prieš ki
taip manančius žmones, bet 
kunigas Garmų* pralenki 
juos visus. Nei puslaukini 
Kci :?ucin: 
lės neap 
vių, kaip 
damas p 
lUrčdar 
lengvai p^tra:.-. ,.a prie savęs 
neprotaujančius katalikas 
ir, gerokai Įbauginęs “bedie
vybės pavojum.“ pradedu 
siundyti juos prieš laisvus 
žmones.

Nuėjęs Lietuvių svetainėn 
radau ją kupinai pripildytą 
kunigo Urbanavičiaus da
vatkomis ir parapijonais. 
Laisvų žmonių matėsi ne-Į 
daug. Ant pagrindu sėdėjo; 
pilvą išvertęs kun. Urbana
vičius ir susitraukęs Kner

ci

kai. kunigo Garmaus broliai 
Kristuje. Ji$ pats yra arti
mas lenkams, nes jo broliai 
gyvenantis Pašvenčiuose, 
namuose kalba lenkiškai.

Reikia pasakyti, kad kun. 
Garmaus misijos neša lietu
viams ir Lietuvai neišpasa
kytos žalos. Jos sėja neapy
kantą ir ardo vienybę lietu
vių tarpe. Tokie misijonie- 
riai Garniai yra pavojinges
ni šviesiai Lietuvos ateičiai, 
negu Želigoivskiai ir Pilsud
skiai.

Kadangi šios šalies Įstaty
mu draudžia siundyti žmo
nes prie žudynių ir kadangi

i menkais. • u.) tiksiu 
■os . ieviai >kyto 
tverė bedievišką Mo 
<ir savo suv. 

’me Kaune nutarė ne ■ 
kunigų prie mokyki \ 
bar tie biaurybės mok 
kaip kokie žalčiai, knisasi m 
Lietuvos fundamentu, norė
dami išgriauti katalikybę 
Lietuvoje. Mes, katalikai 
privalome su jais kovoti, vi
sus bedievius naikinti, i 
kuomet jie bus iškarti 
tuomet ateis Dievo karalys
tė ant Lietuves žemės!“

Po to jis pradėjo varyt 
smarkią agitaciją už kleri- 
kališką universitetą ir ragi
no katalikus aukoti tam tik

i

ųaiaidaburnis grinorius 
ąeuesotai Įvažiavo Ameri- 
ko a todėl pažangioji visuo- 

ė tu ■etą užčiaupi jo pur- 
•’i: ą burną.

Reporteris.

a!“

!nas buvai, kad be svietkų’ 
davei.”

! "Ale gi Misiuke, juk tam
sta ne žydelka ir aš ne žy
das; mes esam katalikai ir 
negalim žydiškai daryt,*’ 
pradėjo aiškint Krasauskas.

Bet J—nė nenorėjo to nei 
klausyt, tik atidarė duris ir 
suriko: "Geriaut iš mano 
auzos, ba karštu vandeniu 
iššutinsiu!”

Krasauskas susijięškojo 
ant Silver streeto kitą kam
barį ir ši panedėlj tenai per
sikėlė. Jo planai važiuoti 
Lietuvon jau vairo ir jis ke
tina vėl grįžti atgal i Nor- 
ivoodą ir prašytis tan dar
ban, kuri buvo andai pame
tęs.

Nors iis labai nusiminęs, 
rėčiaus tikisi, kad tie $800 
neprapuls. ”Aš jaučiu, kad 
Dievas kaip nors man juos 
sugrąžins.” pasakė jis išme
tęs ant savo skausmų stikle- Y • - - -
11 munšaino.

Reporteris.

I

Linksma
Naujiena!

Gruodžio 17 d., 1921 m., 
LIETUVIŲ SALĖJE,

Kampas E ir Silver St., 
So. Boston, Mass.

8 vai. vak., po vadovyste 
artistės, p-lės

UNĖS BABICKAITĖS 
bus sulošta tris veikalai: 
"Vyresnysis Angliakasis,” 
drama; "Kerėjimo Garsai,” 
drama ir "Alkanas Jonu
kas,” komedija.

I « I ■
I a 
I s I a 
i 
» 1

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

606 EXCHANGE BLDG., 53 STATĖ ST., BOSTON.
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žiukas. Kunigas Garnius jau: . . , . .- -- - — r .. . \ ■> . isiui paskutinius savo ceri
UIS.

! Prasidėjo aukų rinkimas 
i Kunigas Urbanavičius pats 
pirmutinis paaukojo boną 
vertės 800 dol. su viršum. 
Kolektoriai ėjo per svetainę 
apie tris ar keturis kartus 
Norėta būtinai iškaulyti iŠ 
skurdžių parapijonų 2,OOC 
dol. Net vienas sukvailiojęs 
sandarietis davė penkinę 
”ant kartuvių bedieviams.” 

Aukas renkant kun. Gar
mus pranešė publikai, kač 
dar nesiskirstytų, nes da: 
turis ką tokio labai, laba.' 
"svarbaus” pasakyti. Lau 
kiu ir aš. Manau, gal pa
skelbs dieną, kada pradėti 
bedievius karti.

Pradėjus antru atveju 
kalbėti, kun. Garmus pa
klausė : ”Ar jus žinot, kas 
yra bolševikai? Jeigu neži
not, tai aš jums pasakysiu.’ 
ir pradėjo pasakoti istoriją 
apie du plėšiku Lietuvos ka
reiviu, vadindamas juodi 
'bolševikais." Girdi, kur til 
riedu "bolševiku” pasisuk

kalbėjo. Išsyk jisai pasakojo! 
apie kūrimąsi Lietuvos vals
tybės, apie organizavimas!! 
kariumenės ir apie lietuviu 
kovas su bolševikais ir vo
kiečiais. Pasigyrė, kad ir jis 
yra nemažai pasidarbavęs 
organizavime pirmojo Lie
tuvos kariumenės pulko ir 
paskui laike visų kovų buvęs 
prie kariumenės kapelionu. 
Už kiekvieną lietuvių karei
vių pasisekimą jisai giria: 
vien tik karštus katalikus. 
Klausant jo kalbos taip at
rodo. kad jeigu ne kunigai ir 
špitolninkai su davatkomis, 
tai Lietuvos butų nelikę. A’o- 
kiečius jisai pašiepė kaipo 
didžiausius kvailius, kurie 
už lašinius atidavė lietu
viams ginklus ir paskui tais 
ginklais lietuviai juos išviję 
iš Lietuvos.

Pradėjęs pasakoti apie'i 
bolševikų užpludimą, kun. : 
Garmus tvirtino, kad nuo1 
bolševiku Lietuvą gynę tik 1 
katalikai, o socialistai ir ki- : 
tokie "bedieviai'’ pritarę, 
bolševikams. Girdi, bolševi- . . . .
kams pradėjus pulti Lietu- davę, yisu1^ visokių nieksy 
va. socialistai irgi .........
stoti Lietuvos kariumenėii.'r.vdavę didžiausią gėdą I 

kad kovojus su' ^'tvos kariumenei.
p?č jiedu buvę nučiupti ir karė: 

jteisr 
Tioi) — sušaudyti, 
prieš ekzekuciją 
k laši kunisc 
likti išpažinl 
i 'o. Ir pats 

k-pavėdojęs. 
p.’sinties ir 
dievotumas 
šu kareivių buvęs neapsako 
mas. Juodu prašęs! atleidi- 

tokia kurs- nio, ir atleidę viens antram 
’abso-

pasisekimą jisai giriai

i nutarė Diu pridirbdavę, visur pada- ’ _rJ yje
Pagalio?bet ne tam 

bolševikais, o tam, kad 
čius Lietuvos kareivius s 
kėms orieš Lietuvos valdžia 
ir kunigus. Bet. anot ;o, ti* 
"b'aurvbės Lietuvos 
kai” bu
lė ant kartuvių.

bedieviamT\č‘ta ii 
ant zartuviii— dantimis 
grieždamas šaukė kunigas 
Garnius.

Girdėdamas ___  __
tančia kalba, neiškentes aš 'Aš daviau jiedviem 
atsiliepiau: “Tai šitaip ku- Iiuciją* ir po visų atsiprašy 
nigas skelbi Kristaus moks
lą apie artimo meilę!” Ap
linkui mane stovintis para
pijonai su davatkomis suju
do, pasidarė nerimas. Kun. 
Garinus, atsisukęs i tą pusę, 
sušuko: "Ar ir čia randasi 
tų biaurybių bolševikų, so
cialistu?!’’ — "Taip čia yra 
vienas” — atsiliejjė kas ten 
iš publikos. ”Ne vienas, čia 
daug jų yra" — pastebėjau 
aš. Nespėjus man tuos žo
džius ištarti, parapijonai su 
davatkomis puolėsi ant ma
nęs. Viena sufanatizuota 
moteris paleido darban 
kumščias ir sudavė man Į 
veidą (Vardo tos moters no- .
skelbsiu, kad nedarius gėdos kas moka numirti ir be ko
jos vyrui, kuris yra laisvų nigo patepimų. Tik 
pažiurti ir gero vardo žmo- katalikai šaukiasi kunigo.

d ‘

r

mas nuteisęs juodu 
’ ’ ’ Ir

jiedu 
), norėdami 
ti iš viso gy\
Garmus ji 
fSyzU loilrIrti (U. l<xlK

'-•-atiduos Dievas $800.00?
Ką jus darytumėt, jei jus 

'•askolintumet savo drau
gams $800.00. ir jie atsisa- 
■ytų jums tuos pinigus ati- 
U3t?
Taip atsitiko M. Krasaus- 

cui iš Norivoodo. Jis likos 
puantas ant $800.00, ir da- 

>ar meldžiasi, kad Dievas 
am tuos pinigus sugrąžin- 
ų.

Krasauskas perdaug tiki Į 
Dievą, ir dėlto jis papuolė i 
’trobeli.” Būdamas taupus 
’aikinas. jisai susidėjo ke- 
ioliką šimtų dolerių. Jo pa- 
apijonĮs J—ai, kurie gyve

na So. Bostone ant kampo 
F. streeto, pradėjo prašyt, 
<ad jis jiems keliatą dolerių 
įaskolintų. Jis paskolino 
jiems syki, paskolino antrą, 
rečią. ir taip po biski susi
dėjo čieli SO) dolerių. Paliu- 
•ymo jokio Krasauskas ne- 
•eikalavo, nes jis yra dievo
baimingas katalikas, ir J—ai 
■ra geri katalikai. Jie žadė- 
o jam atiduoti ant kiekvie- 
10 pareikalavimo — kam da 
■ia tų paliudymų!

Bet štai. M. Krasauskas 
lutarė važiuoti Lietuvon. 
Ytsakė jis darbą dirbtuvėj, 
šsiėmė kelis šimtus dolerių 
š bankos, ir atvažiavo Į So. 
bostoną atsiimti skolą iš sa
vo draugų J—ų.

"Gerai,” sako J—ai, "mes 
mielu noru tuos $800 atiduo
sime, ale dabar neturime.”

“Tai kas man dabar da- 
•yt?” klausia Krasauskas. 
’Aš važiuoju Lietuvon. Man 
•eikalingi pinigai.”

Šie patarė jam palaukt. 
°as juos buvo kambarys, ir 
Crasauskas tenai apsigyve- 
įo. Išbuvo jis apie porą są- 
’O
1 o

ra
i

Sandaros prakalbos.
Nedėlioję, 18 d. gruodžio, 
vai. po pietų. Lietuvių Sa-•?

;ėje, So. Bostone bus prakal
bos, kurias rengia Sandaros 
kuopa. Kalbės adv. Bago- 
cius, A. Ivaškevičius ir kiti.

Valdyba.

Kooperacijos susirinkimas.
So. Bostone Lietuvių Ko-I 

operacijos Bendrijos, kuri! 
užlaiko po No. 285 Bro.ad- 
vay valgomų daiktų krau
tuvę, visuotinas šėrininkų 
susirinkimas bus pėtnyčioj, 
gruodžio 16, 1921, nuo 7:30. 
vai. vakare. Lietuvių Salėje, 
kampas E ir Silver gatvių. 
Visi šėrininkai malonėkite 
sueiti, nes bus renkama 
nauja valdyba sekantiems 
metams, taipgi bus svarsto
mi kiti labai svarbus reika
lai. Valdyba.

I

UNE babickaits.
Šiuos tris veikalus sulos Kabiausi 

! So. Bostono scenos mėgėjai po vado
vyste artistės Unės Babickaitės.

Tai dar pirmą kartą bus propa bo- 
. stoniečiams išvysti tikrąją lietuvių 
daile ir pasigerėti p-lės Babickaitės 

■ sceniškais gabumais. Kaip vietiniams, 
taip ir iš anieiinkes patariame iškal- 

! no užsisakvt tikietus, kad nepritruk- 
> tų sėdynių. Tikietus galima gauti 
‘ "Sandaros’’ Adm., 327 E St., So. Bos- 
i ton, Mass. Tikietai: $1.00. ,5c. ir 50c.

Šį teatrą rengia A. L. T. S. 7 kp.

-fr " ■ 8 8

WILDEY
SAVINGS

BANK
52 Boylston Street, Boston, Mase.

INKORPORUOTA 1302

Nuošimčiai ant įdėlių Prasidės 15 Gruodžio
Sistematiškį taupymai padaru žmogų 
neprigulmingu. Dadėk prie savo įdė
lių reguliariškai kiekvieną dieną, sa
vaitę, mėnesį. Kurią nors dieną tau 
bus reikalingi pinigai greitam reika
lui. Buk prisirengęs.

Nuošimčiai prasidedi su 15 kiek riesto mėnesio
SIŲSK {DEL1US PER PAŠT.y

.. Į ...-Į.' i —-■ĮH*

Auksinų Kursas Vėl Kyla!
Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu.
Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk
sinų už doleri: jeigu kyla — persiunčiam mažiau.
1000 auksinų ~T.i pat......... $8.1°

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

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

Patarnavimas užtikrintas.

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
357 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

APTIEKA
*■■ ■■ ■■■ ■ ■ ■ ■■ w ■ ■ ■ ■ ■

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

rfr
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rnų juodu sušaudė tikri ji 
broliai kareiviai katalikai 
Taigi matote, koki yrr 
bolševikai! Nors jie sakosi 
kad jiems nereikia nei Die 
vo. nei kunigo, bet kai atei
na mirties valanda, tuomet 
reikalingas jiems ir Dievai 
ir kunigas,"—užbaigė kun 
Garmus.

Iš šitos žioplos Garmau; 
pasakos, rodos, ir kvailiaus 
parapijonai galėjo suprasti 
kas per vieni buvo tiedu 
niekšai kareiviai. Tai vei
kiausia buvo paprasti kata
likiški plėšikai, kokių katali
kų tarpe niekuomet riestoka 
Susipratęs, idėjinis bolševi-

ičiu. bet pinigu vis negau- 
. Negana to. parėjęs aną 
Karą namo rado ir fronto 
ris užrakintas. Pradėjus 

.' : . bint, y įleido žmo- 
:es nuo kitų lubų. Kada ant 

' ■ < Krasauskas atsikė- 
ė, J—nė pakėlė triukšmą. 
Caip tu, girdi, atsivožyji 
valkiotis naktimis ir palikti 
luris atdaras? Alano kūpa
mi pilni deimantų — ar tu 
atsakysi, kada 
vogs?

Ir liepė jam 
kraustyti.

Krasauską
’Misiuke,” jis sako, ”kad 
tamstos palaikytumet mane 
iž tuos 8 šimtus nors 8 sa
vaites, ale dabar varot nei 
dviejų nedėlių neišlaike. 
Atiduokit man pinigus, 
tuoj išeisiu.”

”Jei tu toks durnas,” 
kerta jam J—nė, ”tai pasi
klausk razumnesnių. Žydų 
orovose visur stovi parašy
ta, kad jei vienas apgauna 
kitą, tai kas tada kaltas? 
Kaltas yra ne tas, katras 
apgavo, ale tas. katrą ap
gavo. ba buvo durnas ir ne- 

! mokėjo apsivaktuoti. Taigi 
ir tu dabar kaltas, ba dur-

k

Į
į

i

man juos !&■

tuojaus išsi-

£
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JUOZAS ZUPKAUSKAS

RENGIA LIETI VIU B ILSO DR-JA
Balius Įvyks I’anedėly. halča; di-noj.

26 Gruodžio-December, 1921
Prasidės nuo 6 vai. vakare.

LIETUVIŲ SALEJE.
Kampas E ir Silver St.. -:- -:- South Boston, Mass.
G E R BIA M O JI VISUO M E N E:

Esame tikri, kad adventą perleidę ir Kalėdų sulaukė visi norėsit pasi
šokti ir smagiai pasilinksminti. Taipgi meldžiame visus atsilankyt Į balių 
ir linksmai laika nraieist. i

MUZIKANTAI GERI.
Prie to bes da ir lietuviškų užkandžių; kaip tai kilbasų su kopūstais ir 

visokių skanių perimų. Visus kviečia KOMITETAS.

CAMBRIDGE, MASS.
Atsakvmas V. S. J. ir 

”Dar-kui.”
Iš 8 gruodžio per ”Dar

ką” tūlas davatka pasakoja, 
kad jis kalbinęs mane pirkti 
Lietuvos boną. Nuo tokių 
pliuškių bonų niekas negal. 
išdrysti pirkti, nes jiems' 
kvepi munšainas, o ne bonai. 
Aš turiu nusipirkęs 3 Lietu
vos laisvės paskolos bonus,! 
bet klausimas kiek turi pir
kęs davatkų organo barška-' 
kas V. S. J. Turėtų pasinio-į 
kint tas žmogutis rašyt, nes: 
mano tikra pravarde Ku
činskas.

IŠSIDUODA KAMBARYS dei do
ros merginos už mažą atlyginimą, 
iel draugiškumo, kad nebūti; ilgu va
karais gaspadinei. M. M

266 W. 4th st.. So. Uosto 
(Ant trečiu lubų.)

ĮĮ Kosulys ir persišaldymas.
jįį
’ Šiam laike metu, kosulys ir persi- 

W šaldymas viešpatauja tarp suaugu
sį siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus aū- 

dos, jie gau suteikti yvairias pa- 
IĮ voingas ligas. Prašalink nedoras 
jį pasekmes nuo persišaldymo, imda- 
” mas Severa’s Coid and Crip Tabrets 

<S (Severo Piyškeiies nuo Persišaldy- 
įį mo ir Gripus). Kama 50c. — Greitą 
3 pageloą nuo kosulį duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir pageiba gamtai 
sugrąžinti ncrmališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni 
25 c setai. Visose Aptiekose.

tas užgavo, 
sako,

Artinantis Kalėdoms kiekvie
nas nori švaiiau apsirėdyt arba 
dėl savo draugų ar pažystmų 
nupirkti DOVANŲ.

GERIAUSIAI DOVANOMS
PIRKTI CEVERYKAI; jusu
draugas gavęs porą čeverykų, 
ilgai atmins savo gerą draugą. 
Todėl gerbiamieiie, kam bus rei
kalingi CEVERYKAI, atsilan- 
kykit pas mus; mes užlaikome

visokios rūšies dėl Vyrų, Moterų ir Vaikų. CEVERYKAI labai 
geri ir tvirtus, išdirbti Lietuvių ir kitų pagarsėjusių dirbtuvių.

Musų čeverykai gerai tinka ant kojų ir gerai nešiojas. Ka 
inos labai žemos.

Duosime gražius Kalendorių- ateinantiems metams dovanų.

PROGRESS SHOE STORE
377 BROADVAY. SO. BOSTON. MASS.

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

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

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

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

Siutus 
ir 

viršutinius 
švarkus

Geriausiai 
pirkti 
pas 

"į mus

JUOZAPAS ZUPKAUSKAS, pranešu, patariu ir kviečių 
savo draugus ir tautiečius, kad krautuvė, kurioje aš dirbu, S. H. 
HARRISON CO. 662-672 1VASHINGTON ST.. ir kampas Beach 
St.. yra priversta apleistiužimamą vietą. Iš tos priežasties jie 
nutarė pigia kaina išparduoti visą tavorą, kaip tai d^ąbužius vy
rams. vaikinams ir kitokius vyriškus anrėdalus ir čevervkus. 
Delei persikėlimo priežasties jie numarkiavo Overkotus, Siutus ir 
kitus daiktus puse kainos ir dar pigiau.
Ateikite ir pasinaudokite šiuo nupiginimu. Naujos mados gra
žus overkotai parsiduoda kainomis SI4.50, $18.50, $21.50, $23.50, 
52S.00 ir $32.00. Klauskit JUOZAPO ZUPKAUSKO

S. H. HARRISON CO
062-672 VVASHINGTON ST., BOSTON, MASS.
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