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Lietuva nepripažįsta 
žulikovskio seimo.

RINKIMUS SKAITO KAIP 
NEBUVUSIAIS.

Taip pranešta Tautų Lygos 
mekleriui Hymansui.

Lietuvos vyriausybė pra
nešė Tautų Lygos Tarybos paganda prieš Lietuvą vėda- 
pirmininkui Hymansui, kad ma yra netiktai laisvai, bet 
akyvaizdoje tų sąlygų, ko- dagi su pagelba specialiai 
kiose lenkų banditas Žuli- tam tikslui sudarytų orga- 
kovskis nutarė šaukti Vii- nizacijų, lenkų administra- 

Steigiamajį Seimą, cija ir pinigais palaikomų; 
visai ne-

• ir jo rinkimus

i mėn.
Seimas

niuje 
Lietuva to Seimo 
pripažins 
skaitys kaip nebuvusiais.

Žodis žodin Lietuvos vy
riausybės pranešimas Tau
tų Lygos mekleriui skamba 
taip:
Jo ekselencijai, 
Ponui P. Hymansui. 
Tautų Lygos Tarybos 
Pirmųrinkui, 
Briuselyje.
Ponas Pirmininke:—

Praėjusio lapkričio 
16 dieną Varšuvos I 
yra priėmęs sulyg lenkų vy
riausybės pasiūlymo, rezo
liuciją, skelbiančią ginčija
moje Vilniaus teritorijoje 
rinkimus į Seimą, kuris tu
rės spręsti krašto likimą. Ši
ta rezoliucija besiremda
mas, generolas Želigovskis 
paskelbė 30 lapkričio dekre
tą, šaukiantį Seimą 8 sausio, 
1922 m.

Šitas Seimas žada būti lyg 
ir plebiscitas ar žmonių at- 
siklausimas. Turint betgi 
omenyje:

1. Kad kiekvienas žmonių 
atsiklausimas tegali būti 
įvykdytas tiktai tokiose sa- 
lygose, kurios patikrina gy
ventojams pilną balsavimo 
laisvę ir nuoširdumą taip, 
kaip tas buvo pirmiau Tau
tų Sąjungos Tarybos nusta
tyta :

2. Kad žmonių atsiklausi
mas prie okupacijos režimo 
negali būti kitaip skaito
mas, kaip tik tolimesniu jė
gos naudojimu;

3. Kad Vilniaus sritis yra 
jau trys metai lenkų kariu- 
menės okupuota;

4. Kad šalies administra
cija yra visiškai okupuojan
čios valstybės rankose;

5. Kad išvažiavimas iš Vil
niaus vieno tik Želigovskio 
nėra nieko pakeitęs Vil
niaus srities vidaus padėtyj, 
nes lenkų kariumenė ir len
kų administracija pasiliko 
tokiomis, kokiomis jas ofi
cialiai paskelbė 1 gruodžio 
savo manifeste p. Meyszto* 
\vicz, kuris užėmė Želigovs
kio vietą;

6. Kad lenkų vyriausybė 
ten yra įvedusi tikrą terorą 
prieš gyventojus nekalban
čius lenkų kalba;

7. Kad teroro pagalba ji 
išardė netiktai lietuvių poli
tikos organizacijas, bet taip 
pat ir organizacijas grynai 
kultūrines ir ekonomines, 
kaip tai buvo per lietuvių įs
taigų pogromus pereitą spa
lių mėnesį Vilniuje;

8. Kad ji išardė podraug 
ir baltgudžių politines ir 
kultūrines organizacijas;

9.
džiu ir žydų spauda niekuo-

TRIS SIUNTINIAI IšGĄS- 
DINO PROŠEPANŲ 

ATSTOVYBĘ.
Lenkijos atstovybėj New 

Yorke prošepanaį pereitą 
sąvaitę gavo didelio kinkų 
drebėjimo, kuomet laiška- 
nešis atnešė ir paliko jiems 
tris siuntinius. Ponpalaikiai 
taip nusigando, kad pradė
jo telefonuoti į visas polici
jos nuovadas, sakydami, 
kad jų ofise randasi tris di
delės bombos, kurios bile 
minutą gali sprogti ir iš
mušti visus prošepanus.

Kada lenkų atstovybėn 
atvyko bombų skyriaus gal
va, leitenantas Gegan, jis 
rado tenai jau sušauktą vi
są būrį detektivų ir apie at
stovybę stovėjo kelios eilės 
pilicmanų. Generalis lenkų 
konsulis, pan Stefan Gro- 
tovvski, sėdėjo kertėj paba
lęs ir drebėjo kaip žiurkė. 
Geganui buvo paaiškinta, 
kad praėjusį nedėldienį len
kai darbininkai buvo Įtaisę 
prieš atstovybę protesto de
monstraciją. ir štai dabar 
atėjo per paštą tris keisti 
siuntiniai, kuinuose veikiau
sia yra bombos arba praga
riškos mašinos.

Bombų ekspertas pakil
nojo tuos siuntinius ir pra
dėjo juos atidarinėti. Pro- 
šepanai sulindo po stalais. 
Siuntiniuose pasirodė Len
kijos pinigai, išviso 500,000 
popierinių markių, kurios 
buvo išleistos da laikinosios 
Lenkijos valdžios, pakol ne
buvo apskelbta respublika.

Tuomet narsus lenkai at
siminė, kad kelios sąvaitės 
atgal jie yra paskelbę laik
raščiuose, kad visi Ameri
kos lenkai prisiųstų tokias 
markes atstovybėn iki 15 
sausio išmainyt ant naujų amžiaus. 
Lenkijos pinigų. Vienas tų 
siuntinių buvo atėjęs nuo 

i Providence’o lenkų, o kiti 
Kad lietuvių, baltgu- du iš Detroito.

Baimė turi dideles akis.

I

met nesinaudojo laisve po 
okupacijos režimų;

10. Kad propaganda Lie
tuvos naudai yra visiškai 
negalima;

11. Kad, priešingai, pro-

12. Kad rinkimai į Seimą 
paskelbti ir ruošiami tokio
se sąlygose, kur gyventojų 
valios falsifikavimas yra 
aiškus;—

Lietuvos Respublikos vy
riausybė kategoringai prc 
testuoja, kad lenkai nori iš
spręsti Vilniaus srities klau
simą, vienpusiai rišdami ir 
kraipydami žmonių valią ir 
pareiškia, kad ji skaitys Sei
mo balsavimą, jei jis Įvyks, 
kaipo nieko nereiškiantį ir 
kaipo nebuvusį.

Po šituo pranešimu pasi
rašė užsienio reikalų minis
terijos vardu P. Klimas.

BEŽDŽIONĖS ENERGIJA 
ĮKŪNIJAMA ŽMOGUI.
Jau senai buvo kalbama, 

kad senam žmogui galima 
' sugrąžint jaunystę, jeigu 
Įdėti jam gyvą beždžionės 

'gilę (gland), kuri tveria 
energiją. Šiandien gi tas 
yra jau prirodytas faktas. 
Bandymas buvo daromas 
Londone su viešbučio savi
ninku E. Liardet, kuris turi 
76 m. amžiaus. Tūlas laikas 
atgal profesorius- S. Vuro- 

!novas Įaugino jo kunan bež
džionės gilę, ir šiandien tas 
žmogus jaučiasi kaip viduti
nio amžiaus vyras.

Jo atgimimas apsireiškė 
net ant jo galvos, kuri per 
daugeli metų buvo plika kai 
kiaušinis. Ji apžėlė dabar 
drūtais ir tankiais plaukais.

Liardet ketina duoti pro
fesoriui Voronovui da porą 

,y*tokių operacijų padaryt, ir 
'. tikisi sugrįžti Į 18 metų am- 

! žiu.
Kažin, ką dabar pasakys 

kunigėliai, kurie vis rėkda
vo. kad beždžionė nėra žmo
gui jokia giminė. Kitų gy
vūnų giles žmogui negalima 

: idėti, nes jų kraujas kitoks. 
I Tiktai beždžionės kraujas 
> yra toks pat, kaip žmogaus. 
Dūšių ganytojams tas la
bai nepatinka, bet jie nagali 
to užginčyt, nes tai vra 
mokslo prirodytas faktas. 
Tą parodo ir padarytas da
bar bandymas su minėtu 

I Liardct’u.

PRASIDĖJO BYLA DĖL 
NUODINGOS DEGTINĖS.

Springfielde prasidėjo by
la dėl tos nuodingos degti
nės, nuo kurios Chicopee 
miestelyje 1919 metais per 
Kalėdas mirė apie 60 lenkų. 
Degtinė buvo padaryta iš 
medinio alkoholio, kurio tū
las italas pavogė iš New 
Yorko prieplaukos kelias 
bačkas. Springfielde dabar 
teisiamas buvęs viešbučio 

Q'

savininkas iš Chicopee ir [adresu:... ..... .
keliatas jo padėjėjų. .Gi ita- jmation Bureau,
ias, kuris tą alkoholį buvo 
pavogęs, pabėgo nuo teismo. 
Už jį buvo užstatyta $50,- 
000 kaucijos, tai šita kauci
ja dabar prapuola.

KUNIGAS SKUNDŽIA 
DETROITO MAJORĄ.

Kunigas O'Meara apskun
dė Detroito majorą Couzens 
ant 8100,000 už įžeidimą jo 
"dvasiško stono.” Šitas kle
rikalas sumanė užsidėti De
troite kokį ten biznį ir 
kreipėsi pas majorą, kad šis 
jam padėtų dolerius gau
dyt. Majoras paklausė: "Ar 
tamsta esi kun. O'Meara?

"Taip,” atsakė kunigas.
"Tai aš nenoriu su tamsta 

kalbėti,” atkirto majoras. 
"Tamsta esi veidmainys, 
dviveidis.”

Šitie žodžiai dvasiškąjį 
biznierių taip įžeidė, kad jis 
nori gauti 8100,000 atlygini- 
no. Ištikro biznierius!

VVILSONUI SUKAKO
65 METAI.

Buvęs prezidentas Ediso
nas pabaigė Jau 65 metus 
—. Nors tai nedidelis 
amžius, daugelis darbinin
kų tiek metų turėdami dir
ba da kasyklose ir fabrikuo
se. bet ponas Wilsonas be 
lazdos jau ir paeiti negali.

Lietuvos nepriklauso- 
šventė.

Vasario 16 dieną šių metų 
sukanka keturi metai, kaip 
Lietuva apsiskelbė nepri
klausoma valstybė. Lietuvo
je šita diena yra švenčiama 
kaipo tautos šventė. Ameri
kos lietuvių veikėjų konfe
rencija anądien nutarė ap
vaikščioti šįmet tą šventę ir 
Amerikoje, kad parodžius 
pasauliui, jog lietuviai bran
gina savo nepriklausomybę 
ir nenori, ka<Į juos valdytų 
kokie lenkai ai kiti neprašy
ti "globėjai.” ’

Taigi, kad tos šventės pa
žymėjimas išeitų kaip gali
ma iškilmingesnis, lietuvių 
kolonijoms yra duodama ši
tokių patarimų:

1. Visi lietuviai privalo
pasistengti to dieną pasi- 
■iuosuoti nuo?darbo; o tie, 
kurie patys turi savas įstai
gas, atleisti tai dienai dar
bininkus, o ištaigas uždary
ti. ‘ |

2. Savo naikus, dirbtuves, 
krautuves ar šiaip įstaigas 
reikia išpuošti Amerikos ir 
Lietuvos vėliavomis. Vaka
re gi Įtaisyti iliuminaciją. 
Pageidaujamą* taip pat iš
puošti ir iliuminuoti miesto 
gatves?

3. Rengti visų draugijų 
su vėliavomis ir ženklais, 
orkestrais, papuoštais au
tomobiliais ir tt. manifesta
cijos po gatves.

4. Vakare: koncertai, pri
taikintos šventei paskaitos 
bei prakalbos, iškilmingos 
vakarienės ir tt. Jaunimui 
vakarėliai su šokiais.

5. Pageidaujama, 
ventė butų kuo plačiausiai

aprašyta vietos laikraščiuo
se. ypatingai einančiuose 
anglų kalba.

6. Visas šventės iškilmes 
reikia nufotografuoti ir tas 
fotografijas prisiųsti šiuo

: Lithuanian Infor- 
1925 F st., 

N. W., Washington, D. C., 
kur bus išleistas albumas, 
rodantis, kaip Amerikos lie
tuviai apvaikščiojo Lietu
vos nepriklausomybės šven
tę. >

kad

CUKRUS PIGIAUSIS 
N UO 20 METŲ.

Washingf?ono Prekybos 
Departamentas skelbia, kad 
cukraus kaina dabar yra 
taip nupuolus, kaip ji buvo 
tiktai 20 metų atgal. Prie
žastis esanti tame, kad pe
reitais metais buvo nepap
rastai didelis cukraus der
vas. šiandien žalias cukrus 
parsiduoda po $1.75 už 100 
svarų, ir Amerikos sande- 
;iuose jo esą prikrauta da- 
bar apie 1.200,000 tonų. Cu
kraus augintojams dabar 
visai neužsimoka darbas ir 
prekybos ministerija Wash- 
ingtone pranašauja, kad dėl 
to jie liausis jį auginę. To
dėl šių metų pabaigoje cuk
raus gali pristigti ir kaina 
vėl turės pakilti.

KONFISKAVO MISI.JO- 
NIERIŲ SAVASTĮ.

Saltillo miestely. Meksi
koj. vietos valdžia konfiska
vo Amerikos kunigų misi
jos savastį. Misija kreipėsi 
su skundu i Mashingtoną. 
Washingtono valdžia papra
šė Meksikos valdžios paaiš
kinti, kodėl tie turtai buvo 
konfiskuoti. Nėra abejonės, 

’ munšainininkais” biznį iš- rąsto. Vienas jų buvo Pitts- kad misijonieriai kišo nosį, 
vien. burgo milionieriaus sūnūs, kur jiems nereikia.

IŠMETĖ POLICIJOS 
VIRŠININKĄ.

. Lowellio majoras Brown 
■šmetė policijos viršininką 
Welchą, nes šis varęs su • ♦ a . « • a • I

KULKASVAIDŽIAI 
PRIEŠ DARBININKUS.
Cincinnati mieste, kur 

streikuoja keli tūkstančiai 
darbininkų, pereitą sąvaitę 
buvo didelių riaušių. Kapi
talistų spauda skelbia, kad 
susirinkę vieną rytą streiki
ninkai pradėję šaudyt sker
sai upę į dirbtuvę. Buvę pa
leista apie 100 šūvių. Kulip- 
kos sukapojusios dirbtuvės 
sieną ir langus. Tuomet pul
kininkas Denhardt suko
mandavęs kompaniją milici
jos, kurią ponas gubernato
rius buvo prisiuntęs kapita
listams į pagalbą, ir liepęs 
šaudyt į darbininkus iš kul- 
kasvaidžių. Kulkasvaidžiai 
nejuokavę, ir kuomet iššau
dę tris juostas patronų, 
streikininkai išbėgioję. Ar 
buvo kiek darbininkų už
mušta ir sužeista, plutokra- 
tų spauda užtyli.

FINAI IR RUSAI REN
GIASI KARĖN.

Rygos žiniomis, Rusijos ir 
Finlandijos pasieniu dabar 
einąs skubus rengimasis ka
lėm Rengiasi rusai ir ren
giasi finai.

Iš Helsingforso gauta Ry- 
j goję žinių, kad Finlandijos 
valdžia gavusi iš Maskvos 
aštrią notą delei Karelijos 

i sumišimų. Bolševikai kalti
na Finlandijos valdžią, kad 

Į ji kurstanti karelus prieš so
vietų Bosiją ir kalbina juos 

. prisidėti prie Finlandijos.
Finų valdžia atsakydama 

■ į bolševikų notą vėl karto
janti savo reikalavimą, kad 
i Karelijos klausimas butų 
: pavestas Tautų Lygai išriš
ti. Rusai gi tos "ligos” visai 
nepripažįsta ir nenori nieko 

i bendra su ja turėti.
Finai turį jau sutraukę 

Rusijos pasienyje trauki
nius ir daug kariumenės. 

I Rusai turį Karelijoj ir Pet
rogrado apielinkėj apie 150,- 
000 kareivių po generolo 
Kamenevo vadovybe.

, Bolševikai tečiaus sako, 
kad jų tikslas esąs tik šau

tai tas apsunkina Europos goti Karelijos rubežių, kad 
padėti, nuo ko paskui kenčia 
ir pati Amerika.

PATARIA PANAIKINT 
SKOLAS.

Kas sykis Amerikoj pra
deda girdėtis vis daugiau ir 
daugiau balsų už tai, kad 
šios šalies valdžia dovanotų 
visas skolas Europos valsty
bėms. Už skolų panaikini
mą išėjo iš Vyriausiojo teis
mo narys, teisėjas Clarke. 
Jis sako, kad Amerika tų 
skolų vistiek turbut negaus, 
bet kuomet ji jų neatsižada,

NAUJAS SIDABRO 
DOLERIS.

I
Valdžios pinigų dirbtuvė 

Philadelphijoj išleido naują 
sidabrinį dolerį, kuris pa
vadinta "taikos doleris.” 
Tos rūšies dolerių busią at
mušta 180,000,000.-----.-----
PAVOGĖ 3,000 AUTOMO

BILIŲ.
Per pereitus metus Mass. 

valstijoj buvo pavogta apie 
3,000 automobilių. Išto skai
čiaus tik 330 karų buvo at
imta. Vienam tik Bostono 
mieste buvo pavogta 500 
mašinų.

3 PRIGĖRĖ PO LEDU.
Southampton, N. Y.—Be- 

čiuoždamos ant plono ledo 
čia įlūžo dvi jaunos mergai
tės, Jaunas vaikinas puolėsi 
jas gelbėti, bet mergaitės 
drūčiai apsikabino jam apie 
kaklą, ir jie nuskendo visi 
tris.

į

UŽMUŠTAS BANDITAS.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

ke po nakties buvo atrastas 
užmuštas James Lovvler, 17 
metų amžiaus banditas. Po
licija spėja, kad jis bus per
ėjęs ”rubežių,” už kurio vei
kia jau kita plėšikų šaika ir 
kad užtai jis buvęs užmuš
tas.

ŽUVO 2 MEDŽIOTOJAI.
Coloradoj, ant Blue Lake 

ežero pereitą sąvaitę žuvo 
du medžiotojai, kurie nušo
vė kelias laukines žąsis sten
gėsi jas ledais pasiekti. Vie
nas jų prigėrė, o kitą žmo
nės rado vėliau sušalusį ant

Bandys pastatyt 
pasaulį ant kojų.

neleidus iš Finlandijos maiš
tininkų : tečiaus jei finų ka- 
riumenė užpultų jų raudo- 

1 n a ją armiją, tai ši eitų ir per 
Finlandijos rubežių.

Latvijos valdžia taipgi ga
vusi nuo bolševikų užsienio 
reikalų komisaro čičerino 

' grasinimų, kam ji stoja finų 
nusėj ir tuo budu maišosi Į 
Rusijos reikalus. Jei Latvija 
rems finus, sako čičerinas, 
tai Rusija skaitys tą žings
nį nedraugišku ir Latvijai 
galėsią būt nemaža nesma
gumų/

SMERKIA "NUSIGINK
LAVIMO KONFEREN

CIJĄ.”
Episkopalų vyskupas $Jo- 

nes sako, kad suvažiavę į 
Vvashingtono konferenciją 
militaristai ne apie nusigin
klavimą rūpinasi, bet rengia 
da didesnę karę, negu yra 
kada nors buvus. Būdami 
imperialistais ir ginklo gar
bintojais, jie tik mulkina pa
saulį, kuomet jie kalbasi 
apie nusiginklavimą, sako 
vyskupas. Ir mums rodos, 
kad jis neklysta. *

PERSKAITĖ 10,226,366 
KNYGAS.

New Yorko miesto kny
gynas praneša, kad perei
tais 1921 metais iš jo buvę 
paskolinta skaitymui 10,- 
226,366 knygos.

KVIEČIA TALKON RU
SIJĄ IR VOKIETIJĄ.

Viso pasaulio konferencija 
susirinks kovo mėnesyje, 

Italijoj.
Vyriausia Aliantų Tary

ba, susirinkusi Cannes mies
te, nutarė pereitą sąvaitę 
sušaukti tarptautinę konfe
renciją ir pakviesti jon Ru
siją, Vokietiją, Austriją, 
Vengriją ir kitas valstybes, 
su kuriomis iki šiol aliantai 
nenorėjo skaitytis. Konfe
rencijos tikslas bus apkalbė
ti bendrai, kaip pastatyti 
pasaulį ant kojų ir sugrą
žinti gyvenimą Į normales 
vėžes.

Konferencijai vieta pa
skirta Genoa mieste, Itali
joj, o laikas — kovo pra
džioje.

Rusijai tečiaus pastatyta 
tam tikros sąlygos, kurio
mis ji gali toje konferenci
joje dalyvauti, būtent:

1. Kad ji sulaikytų užsie
niuose bolševikų agitaciją;

2. Kad ji pasižadėtų ne
atakuoti savo kainynų; ir

3. Kad ji prižadėtų atmo
kėti visas caro valdžios už
trauktas skolas.

Iš Maskvos jau gauta be
vieliu telegrafu atsakymas, 
kad Rusija sutinka daly
vauti toj konferencijoj ne
paisant jokių sąlygų. Gauta 
Londone telegrama iš Mas
kvos sako, kad konferenci- 
jon žada važiuoti pats Leni
nas, jei vidujiniai Rusijos 
reikalai leis jam išvažiuoti.

Vokiečiai taip pat sutiko 
konferencijoj dalyvauti ir 
delegaciją jau paskyrė.

8 PABĖGO Iš KALĖJIMO.
Iš Kentucky valstijos ka

lėjimo, Frankforto mieste
lyje, pereito nedėldieno va
karą pabėgo 8 kaliniai, visi 
kriminalistai. Jie išnėrė per 
"surpaipę,” tai yra per sru
tų ryną. Tečiaus neužilgo 
visi vėl sugaudyti.

NUSIŠOVĖ JŪRIŲ KA
PITONAS.

Nevvburyporte nusišovė 
jūrių kapitonas A. C. Per- 
kins. Sakoma, kad nelaimė 
atsitiko valant revolverį.

EKSPLIOZIJA UŽMUŠĖ
3 ŽMONES.

Netoli Kinstono, N. Y., 
kasant tunelį netikėtai spro
go užtaisytas uoloj šūvis ir 
tris darbininkai tjapo užmu
šti ant vietos, o 6 sužeisti.

SUGRUDO SAVO KRITI
KUS KALĖJIMAN.

Portugalijos premjeras 
Cunha Leal uždarė kalėji- 
man generolą Gomez de 
Costą, generalio štabo virši
ninką, ir keliolika kitų žy
mių vyrų, kurie kritikavo jo 
valdžią. Laikraščiai perspė
ja, kad jis nenueitų pertoli.

Pagarsėjęs lenkų Žulikov- 
skis neva dėl ligos da gyve
na Vilniuje. (Elta.)

i
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bė labai nusigando. Ir jokiu 
budu negali atgauti kvapo. 
Kaune ir visam krašte iš prie
žasties T. Sąjungos pasiūlymo 
paėjo visa vilnis susirinkimų. 
Visur buvo daromi tie patys 
nutarimai. — šalin unija su 
lenkais! O vyriausybė visgi te
beguli ant pilvo ir reikia išar.k- 
sto spėti, kad kabineto daugu
ma pasisakys už Hymanso pa
siūlymą, tik prašydama pakei
sti kai kuriuos, ytin žiaurius 
punktus.”
Tiesa, valdžia tą pasiūly

mą. dabar atmetė. Bet ji tai 
padarė tik dėlto, kad žir o- 

gu tas ūpas gaus veikimu pa- Padėję prieš ją
kilti. Jei ne liaudies protes
tai, jei ne socialdemokratų 
interpeliacijos Steigiamam 
Seime, tai vyriausybė tikrai 
butų Hymanso projektą pri
ėmus.

ĖJO, KAIP JAUTIS 
SKERDYKLON.

Kuomet Lietuvoj buvo ri
šamas .klausimas, dėtis len
kų unijon ar ne, tai krikš
čionių valdžia ėjo ant Tau
tų Lygos pavadžio užsimer
kus ir nesipriešindama, kaip 
vedamas skerdyklon jautis.

Taip rašo 302-ram "Nau
jienų" numeryje drg. S. j 
Kairys. Jis sako:

"Kaune ir visam krašte ne
ramu. Plačioj visuomenėj pri
tvinko to suerzinto ir labai 
opaus ūpo, kuris tik laukia 
progos, kad prasiveržtų. Ir jei-

r

i

sireikšti, Lietuvai gresia dide
lė vidujinė maišatis ir pavo
jus.

"Padėtis ištiesų yra rimta. 
Lenkija, savo sėbrų padedama, 
daro griežtų ir bene paskutiniu 
pastangų įkūnyti pagalios savo 
politiką Lietuvos atveju. Len
kų valdžios tikslas — su Vil
niaus pagalba prijungti Lietu
vą lenkams, įsistiprinti musų 
krašte ir tuo budu patikrinti 
sau kelią jūron per Klaipėdą.

"Francija uoliai lenkus re
mia. Francija tikisi ne tik pati 
už lenkų nugaros Įsitvirtinti 
Klaipėdoj, ne tik savo saujoj 
laikyti ir melžti tą visą platųjį 
užpakalį, kuri perskrodžia Ne
muno vaga, bet kartu Įsitaisy
ti Klaipėdoj bazę prieš mirtiną 
savo priešą — vokiečius. Vadi
namoji Entantė aiškiai laimina 
tuos žygius. Teisybė, kai pri
eitų galutinai klausimas rišti. 
Anglija geruoju neduos fran- 
euzams įsisėsti Klaipėdoj. Pa- 
stvėrusi Dancigą, 'globodama' 
latvių ir estų uostus, ji yra pa
siruošusi reikalingu momentu 
tarti kietą savo žodi ir dėl 
Klaipėdos. Bet Anglija nebus 
priešinga, jei Lietuva bus pri
jungta Lenkijai, jei tuo budu 
pasisektų sudaryti augštesni 
veleną TJriėŠ neramius Rytus.”

Kad svetimi imperialistai 
daro taip, kaip jų reikalams 
patogiau, tai tame nėra nie
ko nauja ir nieko įstabaus, 
sako drg. Kairys, bet—

"P’ačiajai Lietuvos visuo
menei įstabu tas, kad Lietuvos 
vyriausybė užsimerkusi eina 
ant Entantės pavadžio, nesi
priešindama. kaip skerdyklon 
vedamas jautis. O ji ištiesų 
taip eina.

"Briusely p. Hymans pavi
liojo Lietuvos delegaciją, kad 
sutiktų derėtis su lenkais jo 
pasiūlytais pamatais. < Delega
cija sutiko ir tuo davėsi užrišti 
sau branktą ant kaklo. Po tos į 
operacijos p. Hymansui vis ge
riau sekėsi.

"Ženevoj, atsiremdamas T. j 
Sąjungos Tarybos vardo, jis! 
pasiūlė bent kiek pakeistą sa- klausomos. Kad JOS gali sa
vo sumanymą jau ne kaipo de-’vo nepriklausomybę išlaiky- 
rybų bazę, bet kaipo susitari- p , 
mo su lenkais projektą. Ir Lie
tuvos delegacija vėl sutiko. 
Tik ji jau pajuto, kaip prade
dama veržti gudriai užnertą 
kilpą ir p. Galvanausko lupo
mis paprašė, kad T. Sąjunga 
neatiduotų Lietuvos lenkų ver- 
gijon.

"Tautų Sąjunga, žinoma, pa
žadėjo 'globoti’ Lietuvą, bet iš 
piršlio jau virto miliciantu. 
Savo nutarimu ji griežtai pa
sakė Lietuvos valdžiai: nepa
klausysi mano žodžio, tai ne 
tik mane užrūstinti, bet palik
siu tave vieną pačią tarp visų 
baubų ir žinokis!

"Lietuvos valdžios delegaci
ja sugrįžo Kaunan visa perim
ta to rūstaus pasakymo. Tuo 
pačiu laiku suvažiavę Kaunan 
musų atstovai užsieniuose tik 
da sudrutino tą Įspūdi.' Musų 
vyriausybė niekuomet nebuvo 
perdrąsi.

"Apie ją, sakysim, socialde
mokratai yra piatę sakyti, kad 
vyriausybė kitaip nemoka kal
bėtis su Entante, kaip tik at
sigulus prieš ją ant pilvo. Kas 
gi stebėtino, kad ir vyriausy-
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KITAS KLERIKALAS 
PURICKIO VIETOJ.

Musų korespondentas iš 
Kauno pereitam "Keleivio" 
numeryje rašė, kad krikš
čionių stumiamas, Purickio 
vieton lenda kitas klerika
las, kunigas Jurgutis.

Ir Lietuvos atstovybė 
Washingto:ie dabar gavo 
nuo Eltos telegramą, kad 
"profesorius" Jurgutis jau 
paskirtas Lietuvos užsienio 
reikalų ministeriu.

Kuomet kunigas Purickis 
tapo nutvertas varant per 
užsienio reikalų ministeriją 
šmugeli, ir buvo priverstas 
eiti laukan, tai kitiems ku
nigams skverbtis i tą pačią 
vietą, rodos, jau pats pado
rumas turėtų neleisti.

Bet padorumas šmugel- 
ninkų partijai, matyt, sveti
mas dalykas. Patįs jie nesu
sipras išeiti iš valdžios, pa
kol Lietuvos darbininkai ne
išvarys jų.

pusiau 
"The 

Gruo-

"WASHINGTON POST" 
APIE PABALTĖS VAL

STYBES.
Washingtone eina 

oficialis laikraštis, 
Washington Post."
džio pabaigoje išėjo jubilie
jinis to laikraščio numeris 
—souvenir edition. Visas 
33-čias to numerio puslapis 
pašvęstas Pabaltės valsty
bėms — Suomijai, Estoni- 
jai, Latvijai ir Lietuvai. Vi
dury puslapio padėtas ata- 
tinkar ?s žemlapis ir straip
snis užvardytas antgalviu 
"The Truth About the Bal- 
tic Statės." (teisybė apie 
Pabaltės valstybes).

Vadovaujamoji straipsnio 
mint^ yra tokia, kad tos 
valstybės turi būt nepri-

ti, tai statoma šitokie argu
mentai :

1. Jy žmonės yra daugiau 
apsišvietę negu rusai;

2. Prigulėjimas kokiai 
nors didesnei valstybei ne
gali jų apsaugot nuo išlau
kinio pavojaus, ką parodė 
dabartinė karė;

3. Ekonominiu žvilgsniu 
Pabaltės valstybės stovi ne
blogiau už kitas šalis.

Kad parodžius, jog šitie 
argumentai turi pamato, 
paduodama šitokie faktai:

”1. Pabaltės žmonės yra ii 
visuomet buvo palyginamai 
ant augšto civilizacijos laips
nio. Pirm karės tarp finų, estų 
ir latvių nerastas (il-literacy) 
visai nebuvo žinomas, kuomet 
tarp jų kaimynų rusų 90 nuo
šimčių buvo beraščių. Iš kiek., 
vieno 1,000 naujokų, paimtc 
1913 metais iš latvių, nemo 
kančių rašto buvo tiktai 32 
taigi mažiau negu Francuzi- 
joj, kuri yra pripažinta dau
giausia apsišvietusi Europoje 
tauta. O tarp tūkstančio nau 
jokų paimtų iš Rusijos, nemo 
kančių skaityt nei rašyt buve

617, tai yra 20 kartų daugiau, 
negu Latvijoj. Estonijoj ap- 
švieta stovėjo ant tokio pat 
laipsnio kaip Latvijoj, o Suo
mijoj da augščiau. Lietuvoje 
apšvieta tuomet stovėjo že
miau negu Pabaltės šiaurėj, 
nes nuo 1864 metų (po lenkų! 
sukilimo Lietuvoje) caro val
džia buvo uždraudus lietuvių 
spaudą. Bet vis tiek beraščiu 
Lietuvoje buvo per pusę ma
žiau. negu pačioj Rusijoj.” I

”2. Moraliai Pabaltijos gy
ventojai neturi už ką būt dė
kingi buvusiems savo prispau
dėjams, o juo labiau^rusams, 
kurie, kilus pasaulio karei, ne
galėjo }ų nei apsaugot. Jų ša-1 
lįs buvo užimtos ir sunaikin-Į 
tos. Taipgi prigulėjimas prie 
Rusijos negalėjo apsaugot Pa- 
baltėš valstybių nei nuo išlau
kinio pavojaus. Ir jei dabar 
kas sako: ’Jųs negalit savęs 
apsaugot.’ jos gali atsakyt: ’O 
ar gali da blogiau mums būti. I 
negu tas, ką mes pergyve
nom?’” i

”3. Tūli abejoja, ar galėtų 
Pabaltės valstybės užsilaikyti 
ekonominiu žvilgsniu, ir šitas 
klausimas reikalauja daugiau 
apsvarstymo, negu kiti. Pasta
rųjų metų nuotikiai tečiaus ne
abejojamai parodė, kad ekono
miniai ir finansiniai valstybės 
priklauso daugiausia viena nuo 
kitos. Pasirodė, kad jokia val
stybė, nors ir didžiausia, pati 
savimi negali visiškai užsilai
kyti ; kad bendram labui būti
nai yra reikalingas normalis 
apsikeitimas su kitomis vals
tybėmis. Geografinė Pabaltės 
valstybių padėtis yra nepap
rastai gera; jos turi gerų uos
tų, jų .gyventojai yra apsišvie
tę ir darbštus žmonės, kode! 
tad jos negalėtų užsilaikyti 
ekonominiu žvilgsniu ? Pavyz- j 
džiui, pirm karės, 1913 metais, 
valstybės pajamos Latvijoj 
buvo 88,000.000 aukso rublių, 
o išlaidų buvo tik 53,000,000 
rublii# Taigi tais metais iš 
Latvijos valstybė turėjo gryno 
pelno 34,000,000 aukso rublių.”

Iš visų šitų faktų "Wash- 
ington Post" daro išvadą, 
kad jos puikiai gali apsieiti 
be Rusijos ir jokia svetima 
glcba joms nereikalinga.

Mes galim pilnai su tuo 
sutikti. Bet kaip tuomet su 
Lenkijos globa, kurią Tautų 
Lyga stengiasi uždėti ant 
Lietuvos? Jei Lietuvai ne
reikalinga Rusijos protek
cija, tai tūkstanti sykių jai 
nereikalingesnė nusibank- 
rutijusių Varšuyos’ ponpa
laikių unija. Bet "Washing- 
ton Post" rašytojai apie tai! 
visai neužsimena.

DIRBTINIS AUKSAS.
Spaudoje pasklydo žinios, 

kad vokiečiai pradėjo dirb
tiniu budu daryti auksą. 
Pastaruoju laiku aliantų 
šnipai pastebėjo, kad auk
so Vokietijoj atsirado ne
paprastai daug, bet iš kul
ias brangus metalas ėmėsi, 
jie negalėjo suprasti. Tik 
dabar jie užuodė, kad tas 
auksas ne iš žemės kasamas 
t ne prekybos keliu įgija- 
mas, bet daromas tam tik-! 
roj dirbtuvėj iš kitos me-j 
lžfSgbs ir esąs lygiai toks 
pat, kaip tikras auksas — 
įei rudyja, nei mainosi ir 
liek pat sveria. I

Aliantų ekspertai' bandę 
:ą auksą analizuoti viso
kiais budais, bet kaip ir iš 
to jis padarytas, iki šiol da 
tegalį susekti. Aliantų val
džios labai susirūpino, nes 
jei pasirodys, kad tas auk
sas vokiečiams labai pigiai 
itsieina, tai tie milionai, kū
nuos jie yra užkrovę ant 
Vokietijos kaipo karės nuo
stolių atlyginimą, neturės 
jokios reikšmės.

Tečiaus kiek tos žinios 
įpie dirbtinį auksą yra tei
singos, tai lieka da pamaty
si. Kol kas tai yra tik pas
kalai. ’

naudojosi ypatingomis privile
gijomis, atstovavo, 
rinktas, kraštui.
žinojo, kad laikas — tai pini- 

, gai, ir zujo tuomet iš Lietuvos
Rusijon ir atgal, kaip gilių 
kandamas. Susidariusiai tuo
met istorijai likviduoti tary
bai teko pavartoti visą savo 
neaugštą autoritetą, kad pa
dengus spekuliantą. Vailokai- j 
tis išėjo tuomet sausas ir tar
tum pradėjo spekuliacijos erą 
Lietuvoje. |

"Praėjusiais metais iškilo 
aikštėn antras 'nesmagus’ fak
tas. Taline, Estuose, liko sulai
kyta vikri panelė Jagomastai- 
tė su diplomatine valiza. Vali
za tapo atrakinta estų valdžios 
ir joje surasta daug labai gra
žių daiktų. Valizos turinį kai 
kurie žiną žmonės Lietuvoje 
įkainavo apie 150 milijonui 
auksinų. Gal tai ir perdėta su-1 
ma. Bet peperdėta tai, kad va
liza keliavo iš Maskvos Berli-I 
nan, "buvo apdrausta valstybi
niu Lietuvos antspaudu ir kai 
liko sukliudyta draugingos na
cijos, dr. Purickis pagrasė es-| 
tams politiniu konfliktu. Šiaip! 
taip ir valiza, ir drąsi panelė 
pasisekė galų gale išvaduoti. I 
Bet Lietuvoje iškilo mažas j 
skandalas, ir kai pradėta byla I 
nagrinėti, joje be Purickio vėl 
pasirodė vikrus Vailokaitis, o I 
pikti liežuviai ėmė įtarti ’ben-1 
dradarbiavime" dar augštesnį Į 
už PurickĮ asmenį. Labai I 
augštų asmenų nepatogu liesti, 
—tai užgauna valdžios presti-Į 
žą, tai meta šešėlio pačiai vals- j 
tybei — ir byla užgeso kaip 
šventa žvakė.” I
Autorius sako, kad šitie! 

klerikalų darbai baisiai de
moralizuoja Lietuvos vals
tybės aparatą, nes jei šmu
geliu verčiasi patįs ministe- 
riai ir kunigai, tai kodėl gi 
negali vogti visuomenės pi
nigų mažesni valdininkė
liai? O kada visi valdininkai 
pradeda vogti ką tik sugrie-

GYNĖ SAVO ŠMI GELJ,
• KAIP HYMANSO x 

PROJEKTĄ.
Drg. S. Kairys rašo 

Kauno, kad kunigo Purickio 
j ministerija gynė vagonus 
su šmugeliu da karščiau, ne
gu Hymanso projektą.

Kuomet vagonai buvo Jo
niškyje sulaikyti ir pradėta 
kalbėti apie darymą juose 
revizijos, krikščionių demo
kratų abaze pasidarė di- 
džiausis triukšmas: 

' ”Kai bematant at'>ėgo Joniš- 
kin iš Kauno užsieni m-jos de
partamento direktorius — tas 
pats, kurs antspaudus ant va
gonų dėjo — ir griežtai užpro
testavo prieš reviziją. — girdi, 
kiekviena ministerija turinti 
savo paslapčių. Kol departa
mento direktorius vargo Joniš
ky, Kaune subruzdo visos ga
lybės ir ėmė spausti, kas reikia. 
Energijos ir karščio užsienio 
ministerija parodė, rodos dau
giau, kaip ginant Hymanso 
projektą.

’’Bet tos pastangos nuėjo 
niekais. Užsispyrė krašto ap
saugos ministeris, užsispyrė 
valstybės kontrolė, prašneko 
opozicija Seime, ir vagonai ta
po atidaryti. Atidarius ir iš
kratyti.

"Ai man! Vienam vagone 
rasta be*ko kito apie 650 pūdų 
sacharino ir keli kilogramai 
kokaino.

"Tamstos manot, kad tai 
juokai? Tik pagalvokit. Vokie
tijoj sacharino kilo kristaluose 
kainuoja 300 auks.; Maskvoje 
—2,500*auks. Nuvežimas mi
nisterijai nieko nekainuoja. 
Vadinasi, jei skaityti gryno 
sacharino be taros tik 7.000 ki
lo, tai vieno sacharino vertė 
17,500.000 auks. Kaip žmogus 
nebėgiosi ?”

Taip rašo drg. Kairys 2- 
am "Naujienų" numeryje.
Iš pereito "Keleivio" nu-' 

merio musų skaitytojai jau _______
žino, kad dėl šito klerikalų bę, kur tada turi atsidurti 
šmugelio socialdemokratai valstybė?

kad ir ne- 
Vailokaitis

iš

nešė valdžiai interpeliaciją
. Steigiamam Seime.

Kairys sako, kad šita inter
peliacija buvo priimta vien
balsiai, nors ne vienas krik-' 
šeionis, keldamas už ja ran- 
ų. atrodęs -kaip tas’kati-Kaip žinoma, iki šiol 
:.as, žaliais kopūstais peni. £ „inigų neturč-

• >1 -i ijo- Taip vadinami ”auksi-Kalbėdamas apie klenka-, įai „ ui buvo vokiečiu mar
ių šmugeli toliaus, d. Kairys,kės’ palikusios nuo to lai- 
sa^°: j ko, kai vokiečių armija bu-

”Yra žmonių, kurie tuo bu
du jau spėjo susidaryti dide- 
liausius turtus. Yra žmonių, 
kuriu jokiu budu negalima iš
baidyti iš tų pelningų Įstaigų. 
Priversti, sakysim, pavaryti jį 
iš prekybos ministerijos, —-jis 
randa kelių patekti Berlino at- 
stovybėn; išbado ji iš Berlino,

I jis jau sėdi Maskvoj ; kai pa
lieka pergarsus Maskvoje, jis 
vėl kraustosi Berlynan. Toks 

yra, sakysim, tūlas Skrinnikov- 
Skrynius, buvęs caro laikais 
ziemsky načalnik,’ ir jau ru
sams pridirbęs šunybių. 
Skrinnikovą atvirai vadinama 
Seime žuliku ir piniginiu ban
ditu, ir vis tik yra kokia slap
ta. galinga ranka, kuri augštai 
vertina 
ir laiko jį prie užsienio minis
terijos, 
žmogų.

"Spekuliacijos dvasia paga
vo Lietuvos gyvenimą kaip ir 
visam pasauly. Spekuliantais 
knibžda ne tik Laisvės Alėja 
Kaune, bet ir visas kraštas. 
Spekuliuoja ne tik žydų buržu
azija, vokiečiai, visokie rusai- 
šalavalkos, bet uoliai stveriasi 
to amato ir geri musų patrio
tai, labiausia iš musų krikščio-• •• ** mų.
Ir tuo amatu klerikalų 

partijos vadai užsiima Lie
tuvoje jau senai. Pavyz
džiui—

’’Dar vokiečių okupacijos 
metu gabus musų finansistas 
Vailokaitis įkliuvo vokiečiams 
naguosna, beveždamas speku
liacijos tikslais rusų valiutą 
Rusijon. Vailokaitis tuomet 
buvo valstybės tarybos narys,

Drg UETUVA LEIDŽIA SA-
VUS PINIGUS.

Tas pats d. Kairys rašo, 
kad Lietuvos vyriausybė 
ruošiasi leisti jau savus pi-

Skrinnikovo gabumus

kaipo labai brangy

užėmus Lietuvą.
Pakol vokiečių markės 

vertė laikėsi apie 2 centu, 
patol Lietuva galėjo verstis 
tais "auksinais" neblogiau
sia. Tiesą pasakius, valdžia 
net džiaugėsi, kad ji neleido 
savų pinigų, nes kaimynai, 
kaip antai lenkai ir latviai, 
kurie pasiskubino savus pi
nigus išleisti, paskui labai 
gailėjosi, nes jie neteko be
veik jokios vertės.

Tečiaus kuomet pastaruo
ju laiku markės vevjtė pra
dėjo taip pat kristi, Lietuva 
patyrė labai skaudžių pa
sekmių. Viskas dvigubai) 
pabrango, darbininkai ir 
tarnautojai tuojaųs pradėjo 
reikalauti didesnių algų, ir j 
šalyje pasidarė labai nera
mu. Taigi, kad išėjus iš to 
keblaus padėjimo, valdžia 
nutarė išleisti jau savus pi
nigus. Drg. Kairys apie tai 
rašo:

"Dabar savų pinigų emisija 
ruošiama skubotai, ir, manau, 
amerikiečiams bus įdomu ži
noti, kokiais pamatais mano
ma leidžiamus pinigus parem
ti. Taigi trumpai juos ir išdės
tysiu.

”Nėr lengvesnio daikto, kaip 
prisispausdinti popierinių pi
nigų. Bet labai sunkus daiktas, 
kad išspausdintų pinigų vertė 
butų pastovi.

"Kaip žinoma, popierinis 
pinigas tuomet • teturi pasto
vios vertės, kai jis yra tinka
mai apdraustas auksu, arba ki
tomis jam lygiomis vertybė
mis. Tarp tų apdrauddžiamujų 
vertybių pirmą vietą užima

krašto ūkis ir krašto turtai. 
Paprastai ant popierinio pini
go dedamas pareiškimas, kad 
už jo vertę valstybė atsako vi
su krašto turtu. Jei krašto tur
tas yra didelis ir jei jo ūkis ge
rai vedamas, tuomet net nepa
dengti auksu popieriniai pini
gai gerai kursuoja. Tokiais at
sitikimais kraštas gamina 
daug įvairių prekių ir daug jų 
išveža užsienin. Kuomet užsie
nio pirkliai perkasi prekes, jie 
esti reikalingi to krašto pini
gų ; ir jei tų pinigų išleista ne- 
perdaug. tuomet jie esti jieš- 
komi, esti brangus. įgauna pa
stovios vertės.

”Kas kita, jei popierinių pi
nigu yra prispausdinta per
daug. Tuomet, jua daugiau jų 
leidžiama tuo jie darosi piges
ni, tuo daugiau suirutės kelia 
krašto ūkyje. Tas skaudžias 
pasekmes gerai žino kiekviena 
valdžia, bet ne kiekviena moka 
jų išvengti. Jei pinigų spausdi
nimas yra vien vyriausybės 
rankose, tuomet ji, kain tik pa
stinga jų savo reikalams, pap
rastai įsako prispausdinti vis 
naujų pinigų, neatsižiurėdama 
j pasekmes. Tuo budu pridirbo 
markių miliardus Lenkų val
džia, tuo keliu, kad ir atsar
giau, eina ir Vokietija.

”Apdrausti popierinius pini
gus nuo to pavojaus galima 
esti tik tuomet, kai valdžia ne 
pati viena gali sukti spausdini
mo mašinos rankeną, kai pini
gų emisija yra pastatyta fi
nansiniais pamatais. Tuo budu 
norima sutvarkyti ir Lietuvos 
popierinių pinigų emisiją. Yra 

^ą^jnanymas sudaryti Emisijos 
Bankas, t’k dalinai priklauso
mos nuo Lietuvos vyriausybės. 
To banko dalininkais norima 
padaryti trys grupės: vieną 
trečdali reikalingų kapitalų tu
ri sudėti pati vyriausybė; vie
ną trečdalį jo akcijų turėtų iš
pirkti Lietuvos poliečiaį ir vie
ną trečdalį norima gauti iš už
sienio kapitalistų. Visi sumo
kami už akcijas pinigai turi 
būti arba auksas, arba kuri 
nors pastovi valiuta, sakysim, 
doleriai.

"Lietuvos vyriausybė savo 
dalį gali sumokėti tuo auksu, 
kuris gautas iš Rusų, o vėliau 
papildyti, supirkdama kad ir 
dolerius. Lietuvos piliečiai tu
rės mokėti už akcijas taip pat 
arba auksu, arba doleriais ar 
Anglf pinigais. Pagalios iš už
sienio kapitalistų norima pri
traukti anglus, vieną, kitą ban
ką Amerikoj ir gal kokį vokie
čių banką. Ir užsienių kapitali
stai savają dalį turėtų sumo
kėti, žinoma, pastovia valiuta, 
lygia auksui. -

"Emisijos Bankas tiek te
priklausytų nuo Lietuvos vy
riausybės, kiek ji, kaipo akci
ninkas, turėtų balsų Banko 
valdyboj. Vadinasi, vieną treč
dalį. Akcininkų sudėti kapita
lai sudarys tą atsargą, kuri 

-kaip aukso*fondas bus popieri
nių pinigų apdraudimui. Ban
ko reikalas bus daboti, kad po
pierinių pinigų butų tiek telei- 
džiama apyvarton, kiek leidžia 
Banko atsarginis kapitalas 
Tuo budu apsaugoti popieri
niai plūgai tiek turės vertės, 
kiek bus vertas auksas, ar do
leriai.

"Pamatinę Lietuvos pinigų 
vienetą manoma pavadinti 
auksinu, kaip dabar yra, ir pa
daryti auksiną lygų vienam 
Amerika centui. Vadinasi, do
leris butų lygus šimtui auksi- 
BŲ.

Su Anglijos bankininkais 
tuo reikalu esą jau beveik 
susitarta; dabar lieka tik 
susitarti su Amerikos fi- 
nansistaig ir padaryti to
kiam bankui įstatymai.

Manoma, kad tokiais pa
matais išleisti savi pinigai 
turėtų nemaža ir politinės 
svarbos Lietuvai, nes Ang
lijos ir Amerikos kapitalis
tai, būdami užinteresuoti 
Lietuvos pinigų patvarumu, 
bus priversti rūpintis, kad 
tarptų šalies ūkis ir kad iš 
lauko kas ant Lietuvos ne
užpultų.

i PATARIA NEAUKAUTI 
RUSIJAI.

Vienas žydelis, kuris turi 
ant Dover st. Bostone krau
tuvėlę, gavo anądien laišką 
nuo savo švogerio iš Rusi
jos, kuris sakosi esąs tenai 
maisto tiekimo komisaru ir 
rašo maž daug taip:

"Vargo ir skurdo Rusijoj 
yra, bet aš gyvenu neprasčiau
sia; dabar turiu tris tarnaites 
ir gerą automobilių. Jei pasi
seks sugrįžti Amerikon, tai ne
tik man, bet ir tau nereikės 
daugiau dirbti.

*Iš Amerikos dabar ateina 
mums gana daug aukų. Tu 
pats neaukauk, bet kitus ra
gink. tegul aukauja."
Perskaitęs šitą laišką, žy

delis pridūrė: "Kogda žyl v 
Amerikie, to byl nastojaščij 
’bom,’ a teper vidiš kak pi- 
šet!" (kada gyveno Ameri- 
koj*tai buvo tikras ’bomas,’ 
o dabar matai kaip našo!)

Mes norėjom tą laišką 
gauti ir nufotografuoti (jis 
rašytas rusiškai), bet žyde
lis neduoda.

i

PRIEŠINAS NEDARBO 
APDRAUDAI.

Kongresmanas Shattuck 
įnešė atstovų butan bilių, 
reikalaujantį įvedimo dar
bininkams apdraudos nuo 
nedarbo. Įvedimas tokios 
apdraudos reikštų,. kad užė
jus pramonės kriziui ir ne
tekus darbininkams uždar
bio, jiems butų mokama tam 
tikra pašalpa.

Šitokiam sumanymui, ro
dos, kiekvienas turėtų pri
tarti. O betgi nedorai bur
žuazijai jis nepatinka. 
Stambiosios buržuazijos or
ganas, "Boston Evening 
Transcript,” jau užsipuola 
ant kongresmano Shattucko 
ir sako, kad jei jo suųiany- 
mas įvyktų, jei butų Įvesta 
nedarbo apdrauda, tai dar
bininkai taip ištvirktų, kad 
apie darbą jie visai nesirū
pintų, o tik žiūrėtų, kad 
gauti apdraudą.

Tas pats "Transcriptas" 
žiemos laiku visuomet pata
ria savo skaitytojams dėti 
ant sniego maisto trupinių 
alkaniems paukščiams ir žiū
rėti, kad katės nesušaltų. 
Bet darbininkai netekę dar
bo tegul sau šąla ir badmi- 
riauja su savo šeimynomis. 
Jiem nereikia jokios ap
draudos nuo bado ir šalčio.

Tai ve, kokia buržuazijos 
dora! Darbininkui pasigai
lėjimo ir užuojautos pas ją 
nėra nei už skatiką, o yra 
tiktai gyvatiška neapykan
ta!” f

Skaitytojų Pastabos.
"Amerikos Lietuvis” 52 

savo numeryje išspausdino 
atsišaukimą į Lietuvos žy
dus Amerikoje. Kažin, kaip 
daug "Amerikos Lietuvis" 
turi žydų skaitytojų? Yla.

"Laisvės" Dėdelė, lanky
damasis Bostone x jr Nor- 
woode, drebėjo ir skundėsi 
storkakliams "socialburžu- 
jų" kaimynams ir bankie- 
riams, kad jį (Dėdelę) "so- 
cialburžujai" galį išduoti

Lai Dėdelei bereikalingai 
kinkos nedreba, "socialbur- 
žujai" tuomi "džiabu" neuž
siima ir šnipų redaktorių 
neužlaiko. Patartina Dėde
lei apsisaugoti savo locno 
štabo, kuriame sėdi raudon
plaukis ir kiti šnipai specia
listai. Ku-ku.

"Dar-kas" iš kur ten iš
krapštė žinią, kad 1926 me
tais mirsią labai daug muifc 
šainierių ir busiąs labai ge
ras biznis graboriams (ga
lėjo dadėt — ir kunigams).

Jeigu tai butų tiesa, tai 
1926 metais didžiuma para- 
rapijonu "nusimufytų" į 
"aną svietą," nes jip yra di
džiausi munšainienai.

J. S-kis.
J/
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Km nieko neveikia 
To niekas nepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
CHICAGO, ILL.

"Kaminkrėtis ir Malūninin
kas” scenoj.

Nedėlioj, 1 d. sausio, Mel- 
dažio svetainėje Dr. Vinco 
Kudirkos pašalpinė draugy
stė surengė Naujų Metų va
karą. Vakaro programe bu
vo pastatyta scenoje Miko 
Petrausko operetė ”Kamin- 
kretis ir Malūnininkas,” 
kurią sulošė Kanklių Miš
rus Choras, A. P. Kvedaro 
vedamas.

Kaip paprastai visuose 
lietuvių lošimuose būna šio- 
kių-tokių trukumų, taip ir 
šiame jų buvo. Bonifaco 
pirklio lošime buvo klaidin
gų išsitarimų, taipgi ir jo 
dainose ‘neaiškiai buvo ta
riami žodžiai. Teklytė, pirk
lio duktė, turi pusėtiną bal
są, dainavo ir lošė gerai. 
Steponas Grafas, kaminkre- 
tis, lošė ir dainavo užvis ge
riausia. Pranas, kaminkrė
čio sūnūs, buvo silpnas lošė
jas ir kaipo solistas tam vei
kalui persilpnas. Neišlavini 
tas jo balsas nedarė publi
koj jokio Įspūdžio. Prieg- 
tam neramus publikos užsi
laikymas ir nesuderinta mu
zika dar labiau darkė jo dai
navimą. Sabukas, kamin
krėčio tarnas, lošė vidutiniš
kai, bet jo dainavimo per 
muzikos užima nesigirdėjo. 
Petronėlė, pirklio tarnaitė 
ir Barbora, pirklio virėja, 
abidvi lošė gerai. Abelnai 
imant, mačiusiam svetim
taučių teatruose lošiant pa
našius veikalus, ^ai musų 
šiame veikale artistai, iš
skyrus Steponą Gratą, per- 
menki. Bet žinant, kad loši- 

. me dalyvavo ne profesiona
liai artistai, o paprasti ša^ų 
darbininkai, turime džiaug
tis, kad jie ir tiek galėjo at
likti.

Užsibaigus operetei cho
ras šauniai sudainavo kele
tą liaudies dainelių.- Potam 
tęsėsi šokiai iki vėlumos.

* * ♦

Nelaimė.
Advokatas Bagočius su 

savo jauna pačiute atvažia
vo Į Chicagą ant ”honey- 
moon.” Daktaras Montvi- 

' das savo automobiliuje ve
žiojo juos po Chicagą. Jiems 
bevažiuojant Ashland gatve 
du mtmšaino prisigėrę lie
tuviai smarkiai užvažiavo 
ant daktaro Montvido auto- 
mobiliaus. Dr. Montvidas 
lengvai sužeistas, adv. Ba
gočius sunkiau, o jaunai Ba- 
gočienei nulaužta koja. Visi 
nugabenti Į ligonbutį.

A. Kadugėlis.

jy

RUMFORD, ME.
Vieša padėka Lawrence, 
Mass. ir Lewistono, Me 

lietuviams.
Tariame širdingiausi ačiū 

Laivrence’o ir Lewiston’o 
lietuviams, kurie prisidėjo 
žodžiu, darbu ir aukomis 
sušelpimui Rumfordo strei- 
kierių.

Lawrence, Mass. aukavo 
šios ypatos: J. Rašytinis ir 
K. Kondrotaitė po 5 dol.; L 
Taut. Parapijos klebonas 
kun. šleinis, A. Naraševi- 
čius ir K. Vaišnorius po 2 
dol.; A. Lapinskas, J. Mar
celis, A. Dūda, J. Semsas, M. 
Granda, V. Krasauskas, J. 
Vaškeliunas, f). Limentas, 
J. Kuršas, ■ J. Marcinkevi
čius, K.'Mažetis, A. Svitrie- 
nė, M. Gavėnienė, D. Stra
vinskienė, J. Zakareckis, M. 
Gustaitis, P. Kentra, S. Pui
dokas, P. Petrauskienė, M. 
Petrukevičius, O Krimelai- 
tė, P. Mikšis, P. Baltrūnas, 
A. Batevičius. P. šrupša, K. 
Dreinis, S. Stanevičius, J. 
Kirmelas, P. Vitkus, A. Bu
tėnai M. Suslevičius, A. An- 
druškevičiutė, M. Krencevi- 
čienė, A. Piaunickas, J. Jo- 
kimas, A. Deltuva, P. Jura-

nas, K. Bolis, J. Grigaliū
nas, S. Petrukevičius, S. 
Balčiūnas, S. Doreckas, V. 
Sadauskas, Ber. Bauša, V. 
Riniec, J. Jonuškaitis, G. 
Dclomonsky, A. Pečėnas, J. 
černauskas, A. Šučius, P. 
(Baltruškienė, J. Pareigis, V. 
Lučius, A. Morkis, K. Šin
kūnas, V. Rumand, J. Saba
liauskas, J. Rudis ir K. Sta- 
pon po 1 dolerĮ; P. Januko- 
nis. A. Božis, P. Dickas, J. 
Alsis, A. Margolis (žydė), 
S. Suslavičius, J. Lesevičius, 
A. Stravinskas, A. Laukai
tis, A. Geležauskas, P. Gai
dys, M. Makarevičienė, P. 
Gutas, P. Tamašauskas, J. 
Rafalas, P. Trilikonis, M. 
Dovidonis, <

DETROIT, MICH.
Diskusijos.

29 d. gruodžio čia Įvyko 
diskusijos, kurias parengė 
Draugijų Sanryšis. Diskusi
jų tema: ”Kas paliuosuos 
Lietuvos liaudį iš dabarti
nės vergijos?” Už vis dau
giausia gyrėsi komunistai, 
kad jie paliuosuosią Liet, 
liaudį. Diskusijose jie var
tojo ir gana gerų faktų, bet 
didžiumoje jie svaidėsi tuš- 
eiaisz žodžiais ir nešvariai 
užsipuldinėjo ant kitokių 
fiažiurų žmonių., Diskusijo
se dalyvavo ir vienas neži
nomas žmogelis, kuris per
statė save biblijos studentu.

Prašyti gerb. klebonų, j Varnagiris nuėmė Kry- 
kad jie bažnyčiose laikytų j žiaus ir visos minios paveik-

j tai dienai pritaikintas pa
maldas ir paskelbtų ši ren
giamą masinį susirinkimą.

Atspausdinti laiškus ir iš
siuntinėti draugijoms ir biz
nieriams su prašymu aukų. 
Pinigai butų siunčiami fi
nansų komisijai, kurios raš
tininku yra p. J. Palekas, iž
dininkė p-ni E. Statkienė.

Jeigu bus atrasta patogu 
atsišaukti Į žydus ir prašyti 
aukų, tai palikta fin. ir 
spaudos kom. teisė kooptuo
ti vieną žydą pagelbėjimui 
tam darbui.

Tam susirinkimui vardas 
bus Lietuvos Nepriklauso
mybės Diena; angliškai, 
Lithuanian Independence 
Day.

Įžanga Į tą susirinkimą 
bus 25c.; tikietų padirbti 

Vaikšnoras, J. Pilvelis,’ R.lkreipė atydos ir savo nuo-5,000; plakatų 15,000, su lie- 
Kirmelienė, P. Bagdonas, A.Įmonę išreiškė gana manda- tuvišku ir anglišku tekstu. 
Ražulevičius, A. 0rlewski Į šiai. Sekanti kalbėtojai, ko-\ Tuo tarpu komisijos dir- 
(lenkas), Z. Bauba, Ch. Ku- 
kei, J. Buzevičius, S. Gilis, 
A. Leščiauskas, B. Južokas, 
V. Tamulevičius, A. česna,
A. Džigas, J. Rutkauskas,
B. Rudis, P. Milius, M. Mile
rienė, J. Stulginįkas, V. Ri- 
čiuskas, C. Kapnickis, J. 
Bunkartas, K. šarkšas, T. 
Ramanauskas, J. Gustalta- 
vičius, M. Munis, J. Gudai
tis, B. Nagalis, J. Byla, J.j 
Džes, B. Zanenskas, L. Ma
siulis, K. Kosmočius, A. 
Kutavičius, M. Trakimas, J. 
Veplentas, A. Vaitiškis, A. 
Klemonskis, P. Karlonis, P. 
Tezukevičius, J. Naujokas, 
S. Baublis.U. Monk, A. Šin
kūnas, J. Kalvelis, P. Jurks- 
tas ir V. Jerema po 50c. 
Smulkių aukų surinkta 5 
dol. 81 jcentas. Viso labo 
Lawrence, Mass. surinkta i 
117 doL 81 centas.

Lewiston, Me. aukavo 
šios ypatos: V. Peseckis, P. 
Bartkus ir A. Stukas po 5 
dol.; P. Kaulakis 3 dol.; E. 
Kaulakis, M. Lapukas, K. 
Kalvelis, A. Petkus, B. Bui
vydas, K. Velaniškis, D. 
Strasdauskas ir J. Vaišvilas 
po 2 dol.; A. Markauskas, P. 
Stasiulis, P. Norbutas, P. I 
Beleckis, P. Apšega, S. Aiš-j 
montas, Jul. Gudukas, A. 
Baltrušaitis, K. K. Rama
nauskas, J. Regertas, P. 
Kniburys, J. Kazlauskas, V. 
Stelmokas, D. šliautarienė, I 
J. Milašauskis, E. Petraitie-| 
nė, J. Krapavickas, D. Vai-1 
tonis, P. Alekna, O. Bironie-I 
nė, K. Braitinuzeris (vokie-l 
tys), L. Mileška, J. Mikalo-| 
nis, V. Balčiūnienė, J. Lapu-1 
kas, S. Martinkus, L. Valis,| 
A. Bagdonas, A. Jokšas, X 
Kuntauskis, E. Baniulienė. 
V. Martinkal K. Martinka, 
P. Kedainis, J. Danevičius,
J. Baltrušaitis. A. Skirnion- 
tas. A. Baltrušaitis, K. Bar
zdeles, J. Beleckis, A. Kau- 
neckis ir V. Kaulakienė po 1 
dolerį; P. Vaičiulaitė 1 dol. 
50c.; A. Rudokas 75c.; A. 
Jezukevičius, S. Paulauskis,
K. Dulksnis, A. Čužas, K. 
Pikelis, E. Norvaišaitė, M. 
Bernotas, A. Švažas, K. Ja
kutis, J. Bekulšis, J. Migs- 
tas, J. čereškevičius, J. Au- 
gustaitis, P. Adominas, J, 
Šemeklis, A. Rimas, A. Ba
naitis, B. Meškaitis,. J. Žiul-

______J. Nevidonskas, Kuomet tasai žmogelis pra- 
T. Tastonis, M. Rašvtiniutė, dėjo kalbėti, svetainėje kilo 
A. Račkauskas, Ig Kviece- neramumas: vieni juokėsi, 
vičius, P. Stravinskas, A. kiti šnypštė, treti šaipėsi. 
Radžiukėnas, Iz. Kazlaus- Vienok biblijos studentas Į į 
kas, A. Dzedulionienė, P. tuos pasityčiojimus neat-

Į munistai, nešvariu budu iš- ba tolesnį darbą, 
niekino tą žmogelį, prily-! 
gindami jį prie keistų ir pa
vojingų gaivalų. Gavęs ant
ru kartu kalbėti biblijos stu
dentas išsireiškė, kad su to
kiais šmeižtais, kokius var
toja komunistai, negalima 

| orieiti prie kitaip mąstan
čios visuomenės. Toliaus vėl 
mandagioj kalboj išsireiškė, 
kad jis su bile vienu komu
nistu sutinka stoti Į debatus 
prieš visą publiką. Po to nei 
vienas iš komunistų prie jo 
nekibo. Pasirodo, kad bibli
jos studentas, kurį komuni
stai norėjo ant pajuokos iš
statyti, yra mandagesnis ir 
nrotingesnis už musų ko
munistus.

Publikos buvo pilna sve
taine. Tautininkų kaip ir 
nebuvo. Mat jie neturi lai
ko, nes užimti munšaino da
rymu. Komunistai irgi turi 
gerą patyrimą munšaino 
daryme.

Spaudos komisija: 
Kun. Dr. Česaitis, 
Inž. M. E. Žaldokas, 
J. A. Mockeliunas, 
P. J. Zdankus, 
B. Simokaitis.

ROCHESTER, N. Y. 
Lietuvos Atstatymo Bend

rovės reikalais.
Artinanties Lietuvos At

statymo Bendrovės meti
niam suvažiavimui roches- 
teriečiai šėrininkai turėjo 
savo susirinkimą, kuriame 
nutarė pasiųsti suvažiavi
mui sekantį pareiškimą:

Kadangi L A. Bendrovę 
organizuojant jos obalsiu 
buvo kūrimas plačios pra
monės Lietuvoje, tad lai 
gerbiamieji šio suvažiav’- 
mo atstovai ir vykina 
obalsį gyvenimam Ligi šiol 
buvo kaip tik priešingai: 
vertelgystės Įstaigos kuria
mos ir dirbtuvėlės perka
mos šioj šaly neskaitlingo 
būrelio narių naudai.

Lai suvažiavimas nuta
ria, kad ateityje Bendrovės 
pinigų skolinimas bei inves- 
tinimas Į biznius butų tik su 
žinia ir pritarimu metinių 
suvažiavimų. Ligšiol gi 
Bendrovės direktorių veiki
mas neatatiko nei paskelb
tiems Bendrovės tvėrimo 
laiku obalsiams, nei teisin
gumui, delei ko mes pareiš
kiame nepasiganėdinimą.

Lai šis suvažiavimas iš- 
enka Į valdybą tokius žmo- 

les, kuriems rupi teisybė ir 
Bendrovės obalsių vykini-' 
mas gyvenimam

Reikalaujame, kad butų 
išduota pilna Bendrovės 
-torio atskaita ir kad butų 
paaiškinta, kodėl neišmoka
ma nuošimčiai.

Varde 30 narių, jų įgalio
tiniai:

Žvalionis, kuris beveik iš 
netyčių pribuvo, nurodinė
jo, kaip pasaulis keičiasi ir 
kaip yra pasenus Romos ku
nigų konstitucija, kuri nėra 
pritaikoma prie šios gady
nės lietuviu dvasios ir kaip 
organizuojasi tautiškos lie
tuvių parapijos ir atsiranda 
tautiški kunigai, kurie ne
reikalauja, kad bažnyčios 
bei kapinės butą užrašomos 
airiams ar kitiems, bet pa
tys lietuviai viską valdo. Tie 
io išvadžiojimai publikai la
bai patiko, kurios buvo pil
nutėlė svetainė.
linksmus L_ o______ ,
kad dar vieną gerą darbą 
nuveikė,

slą ir nutarta visiems sku
bintis Į L. M. D. svetainę.

Ant 4 vai. po pietų jau be
veik pilna svetainė prisirin
ko žminių. Pittsburgo jau
nuolių orkestrą sugrajino 
kelis muzikos gabalėlius, 
kad palinksminus publiką. 
Buvo pasižadėjęs grajit Mc- 
Kees Rocks benas, kuriam 
žadėjp užmokėt A. P. LA. 2 
kuopa, bet nepribuvo nei 
ant kapinių, nei Į svetainę. 
Prakalbos prasidėjo lygiai 
ant 4:30 po pietų. Pirmas 
kalbėjo bendrovės pirmi
ninkas A. Marčukonis, ant
ras kas. K. Varašius, tre
čias vice-pirm. J. Maskeliū
nas, ketvirtas sekr. J. Vir
bickas, penktas Ed. Paura- 
zas. Potam buvo padaryta 
pertrauka ir parinkta kapi
nėms aukų. Per svetainę 
rinkti aukų perėjo M. Giliu
tė, M. Mickevičiūtė, Z. Sta- 
nišauskiutė ir 0. Pakrosnai- 
tė, užrašinėjo J. Virbickas, 
L Maskeliūnas, V. Gutaus
kas ir E. Paurazas. Aukavo 
sekančios ypatos: P. Volun- 
geviče 10 dol.; P. Venslovas. 
lietuvių graborius, 5 dol. Po 
2 doleriu: K. Gutauckas, O. 
Butkienė ir J. Plečkaitis. Po 
1 doleri: Z. Maskeliūnienė. 
3. Kasčiunienė, J. Viktora- 
vičia, J. Pauliukaitis, A'. 
Alekneričia, J. Janukaitis, 
A. Bitinas, P. Stulga, K. 
Stulgienė, K. Gutauckienė, 
A. Gutauckiene, Z. Lipickas, 
J. šūkis, J. Grušauckas, A. 
Janulienė, Elena Slan, J. 
Zaranckis, V. Slančiauskas, 
M. Daubaras, A. Bielis, A. 
Fokubauckas, A. Raubiškis. 
Balt. Slan, B. Lapeika, D. 
Brazinckiutė, V. Tamošiū
nas, A. Butkus, A. Milius. 
P. Sriubas, P. Skirsnis, V. 
Volungeviče, F. ševinis, C. 
Kundrot, F. Venslovas, J. 
Gurevičienė, K. Botsas, K. 
Stravinskas, V. Plaušinis, 
P. Pakalnis, F. Maisiejus, J. 
White, T. Relkevičia. P. Sta- 
nišauskas, J. Saveikis, A. 
Vestertas, J. Varnagiris, G. 
Bruknis, F. Radžiukvnas, J.

i S. Milius, V. Zelionis, J. 
■ Dambrauskas, J. Tarulis, V. 

Riška, J. Kivinskas, J. Lau
rinaitis, G. Milinis, J. Paš- 
luosta, J. Tankevičia, J. Pet
rulis, O. Kirminienė, P. Ja
nuška, j. Dira, J. Žusinas, 
P. Marmokas, A. Kardokas, 
J. Dambliauskas, S. Janu
šonis, L Volungevičienė, J. 
Mačiulis, K. Riška, K. Barz
da, J. Blauzdis, K. Brazaitis, 
J. Ambrazaitis, A. Rauktis, 
M. Bivriunienė, J. Pauliu- 
konis, K. Varašius, K. She- 
ies. V. Plaušinis, J. Balčius, 
L Mikeška, J. Endriunas, P. 
Virvelis, J. Norbutas, L. 
Balčius, J. Lazauckas, O. 
Kazlauskienė, J. Kazlauskas 
F, J. Kazlauskas II, x P. Pali- 
kevičia. A. J. Veckis, J. Zin- 
kus. J. Plečkaitis, M. Dau- 
gelevičia, A. Bankauskas, 
Alesiunienė, Atnašienė, A. 
šiltenė, P. Marčiukonienė, J. 
Vencas, A. Linkas, V. Lin- 
kas, S. Simonavičia, J. Pak
rosnis, A. Kiela, A. Galiu- 
nienė, Ad. Kinderis, A. Kin- 
deris, J. Genis ir E. Paura
zas. Smulkių aukų surinkta 
24 dol. 46c. Viso 156 dol. 46c.

Toliaus kalbėjo J. K. Ma- 
žiukna ir kun. M. Žvalionis 
net dviejuose atvejuose. Vi
si kalbėtojai gana puikiai 
nupiešė, kad mums kapinės 
buvo reikalingos^ ir kodėl 
kunigai atsisakė šventyt. 
Ypač publikai patiko P. Vo- 
■ungevičia ir E. Paurazas, 
kurie tiesiog pasakė, kad 
gana duot kitiems vilnas 
kirpt, nes mes patys galim 
nusikirpt. J. K. Mažiukna 
kiek plačiau nupiešė kapi
nių reikalingumą ir ragino 
laikytis vienybėj ir dirbt 
visiems iš vieno. Kun. M.

Visi buvo 
ir užganėdinti,

Įsigydami nuosa
vas kapines. Pabaigoje pra
dedant kun. Žvalioniui visa 
publika sudainavo Lietuvos 
himną.

1 Juozas Virbickas.

V0RCESTER, MASS.
Artistės Unės Babickaitės 

teatras.
29 d. gruodžio atsibuvo 

senai laukiamas Unės Ba
bickaitės teatras, kuris pali
ko vvorcesteriečiuose jgana 
malonų Įspūdį. Babickaitės 
sumokinti aktoriai savo ro
les atliko pagirtinai. Bet už
vis geriausia lošė pati Ba- 
bickaitė. Ji savo judėjimu ir 
artistišku nudavimu tie- 
riog žavėjo publiką. Ji gali 
urilygti geresnėms ameri
konu aktorėms.

Unė Babickaitė netik lo
šia, bet ir dainuoja gerai. 
Po lošimui išėjus ji sudaina
vo 4 daineles, kurios publiką 
tiesiog nustebino. Publika 
jos dainas palydėjo ilgu ir 
griausmingu delnų plojimu.

Linkiu gerb. artistei Ba- 
bickaitei pasekmingos ir ne
nuilstančios darbuotės lie
tuvių scenoj. J. Pak.

WATERBURY, CONN.
Auka Lietuvos socialdemo

kratams.
Lietuvos Jaunikaičių D-ja 

savo metiniame susirinki
me, laikytame 11 d. gruo
džio; 1921, ųutarė paaukauti 
iš savo iždo 50 dolerių Lie
tuvos Socialdemokratų Par
tijai, kuri gina Lietuvos 
darbininkų reikalus ir Lie
tuvos nepriklausomybę. Au
ka tapo pasiųsta per "Nau
jienas” S. Kairio- vardu.

Lietuvos Jaunikaičių 
Draugija yra pirkus, ir Lie
tuvos bonų pirmos paskolos 
už 500 dol. ir antrosios už 

t50 dol. Pirmosios paskolos 
bonus nutarė padovanoti 
Lietuvos šauliams ir sugrą
žino Lietuvos valdžiai.

Tai yra puikus pavyzdys 
ir kitų miestų progresyvėm 
draugijom, kad pasektų wa- 
terburiečius.

L. J. Dr-jos sekr.
A. Šeštakauskas.

PITTSBURGH, PA.
Iškilmingas lietuviškų kapi

nių atidarymas.
1 d. sausio Pittsburgo lie

tuviai iškilmingai aj&aikš- 
čiojo lietuviškų kapinių ati
darymą (pašventinimą).
Kadangi Kapinių Bendrovę 
suorganizavo patys lietu
viai, daugiausia' laisvų pa- 

. i žiūrų, tai ir čarteri išėmė, 
kad ant kapinių butų laido- 

Ijami lietuvių kūnai be skir- 
. tumo tikėjimo. Kadangi 

prie kapinių priklauso gana 
.! daug gerų katalikų, tai Nu
tarta kreiptis prie vyskupo, 
'kad jis pašventintų kapines 
i (bet tik kapines, ne dytus). 
i Kada komisija, susidedanti 
iš A. Mačukonio ir P. Vo
lungevičiaus, nuėjo pas vys
kupą, tai vyskupas, peržiū
rėjęs čarteri ir išklausinėjęs 

(komisiją apie Žemę ir rietą, 
pagyrė lietuvius, sakyda
mas, kad lietuviai tai ištik- 
ro puikus žmonės, ko užsi
mano, tą ir padaro. Toliaus 
jis užreiškė: ”Bet šventyt 
jūsų kapinių negalima, kol 

j nepermainysit dyto ir neuž- 
i rašysit kapines parapijai 

_______o_____________  arba diocezijai.” žinoma, 
I brinkimo paminėjimui ke-i komisija ant to nesutiko ir 
tūrių metų Lietuvps Nepri- Į pasakė, kad ji nėra Įgaliota 
’dausomybės sukaktuvių, iš-Į tai padaryti.
nešti protestus prieš lenkų Kada komisija pranešė 
okupuotę Lietuvos kraštų ir; apie vyskupo pareiškimą 
reikalauti Klaipėdos krašto Kapiniu Bendrovei, tai tapo 
prijungimo prįe Lietuvos, 'nutarta patiems kapines pa- 

! Padaryta šie nutarimai: šventinti; kas ir buvo atlik- 
Kviesti’ Lietuvos atstovą, Į ta 1 d. sausio, 2 vai. po pietų, 

gerb. V. Čarneckį, daliau : Ant kapų buvo pastatytas 
ti tame susirinkime. Į gražus akmeninis ktyžius

Pakviesti Birutės ir L. ĮKsevero Bacvinkos, kuris 
Vyčių Chi. apskričio chorus; aukojo kryžių vertės 25 dol. 
padainuoti. Taip pat pa-' mukutę 6 dol. ir savo darba 
kviesti šiuos solistus: p-lę-50 dol., tik už akmeni už- 
M. Rakauskaitę, p-ią O. Po- mokėta 200 dolerių. Taipgi 
cienę ir pp. K. Sabonį ir Sto-, pastatytas naujas bromas 
gį. I lietuvių dailydės K. Bal-

Lietuvius kalbėtojus kvie- ®aus. L. M. D. direktoriai 
sti p. P. Grigartį, kun. Dr. p. Stanišauckas ir V. Gu- 
Česaitį (pasiliko teisę save tauckas papuošė šį bromą 
pavaduoti kitu Jei pats ne- dr-jos vėliavomis — didele 
galėtų kalbėti) ir p. J. Bag- amerikoniška ir lietuviška, 
džiuną.

Iš svetimtaučių kviesti razienė surinko aukų ir pa- 
‘ iš nė

ra i rštanšiu g^lių. kuri nešė 
Z. Štani- 

šauskiutė, O. Pakrosnaitė, 
M. Giliutė, M. Mirkevičiutė. 
A. Varašiutė ir J. Giliutė. 
Susirinkus prie bromo virš 
300 žmonių, numaršuota 
prĮe kryžiaus, ant kurio bu
vo užkabintas vainikas, su
giedota "Aniuolas Dievo” 
ir sukalbėta poteriai, kaip 
ant kapų pridera. Norėta 
prakalbas sakyt, bet iš prie
žasties šalto vėjo pūtimo su
silaikyta. Fotogrifistas J.

P. S.

CHICAGO, ILL.
Lietuvos Nepriklausomy

bės diena.
Gruodžio 29 d., šv. Jurgio 

oar. svet., Chicagoj, Įvyko 
Ghieagos Liet. Centralinių 
Organizacijų atstovų susi
rinkimas aptarimui spau
dos ir finansų komisijų pri- 
rentgus projektus dėl vas. 
16 d., Ashland BĮ. Audito- 
•iume rengiamo masinio su-

i
I

Moters 0. Gilienė ir J. Pau-
t a i t I d»ch«uwuviu Avicou raziene suminu aunu i?ZS’ t* Sajaiv kas. žycju atstovą kalbėtoją, šen. rūpino gražų vainiką i;

M. Lukosenciene, A Osi- McCormi<4 kong. į4hand. k’ri
kaita, J Čiurkmąs P Miff. lerj ^esto joR} Thomp_ Sefio5 z. g
dosas ir A. Kaulakaite po Į _nr. .• j__ vu..s i»Q: vn_ Jaucl'l 111" O Iz'^rkO Vsoną ir dar kitus jei kai ku

rie iš šių negalėtų kalbėti.
Dar kviesti Chicagos Liet. 

Darbininkų Tarybą prisidė
ti prie bendro darbo.

K-vvncuA l Atsišaukti Į lietuvių vi-KENO&ha, wib. suomenę tą Mieną tinkamai 
Lietuvių žiniai! Kas nori na-ĮparninėtL 

sipirkti "Keleivį” ant vietos, 
gali gaut krautuvėje pas (?)

I. PETKŲ •
332 N. Sheridan Rd.,

50c. Smulkių aukų 75c. Viso 
labo Lewistone surinkta 92 
doleriai.

J. Kaulaičia, sekr.

Toj dienoj papuošti na
mus, Įvairias Įstaigas, auto
mobilius ir tt. lietuviškomis 
ir amerikoniškomis vėlia
vomis.

PROVIDENCE, R. I.
Kun. Jakaitis pavadino ku

nigą Garnių ir Bagdoną 
tuščiagalviais.

Šiame mieste buvo didelis 
lietuvių susirinkimas, ku
riame buvo išneštos rezoliu
cijos prieš lenkus grobikus 
ir pareikalauta, kad Vilnius 
ir Klaipėda butų prijungti 
prie Lietuvos. Kalbėtojais 
buvo kunigas Jakaitis iš 
Worcesterio ir p. Mikolainis 
iš Brooklyno. Priėmus rezo
liucijas kunigas Jakaitis 
karštai agitavo už pirkimą 
Lietuvos bonus. Kunigą 
Garmų ir Bagdoną jisai pa
vadino tuščiagalviais, o Lie
tuvos atstovą čameckĮ mie
galium ir parapijonai už tai 
<un. Jakaičiui smarkiai plo

jo-
Mikolainis trumpai kal

iojo apie Lietuvos šaulius ir 
jų pasidarbavimą Lietuvos 
nepriklausomvbės labui.

B. O. Z.

A. Žiemys, 
A. Usevičius, 

J. Gečas.

ALBANY, N. Y. 
Nesutikimai parapijoj. . 
Mus^ kolonijos lietuviai 

parapijonai jau senai turį 
nesutikimus su savo klebo
nu šatkum. Kuomet anais 
metais parapijonai pareika
lavo, kad kunigas apleistų 
jų parapiją, tai kunigas nu
sisamdę sau keturis ištiki
mus romiokus už kolekto
rius prie bažnyčios, ir tie 
dabojo, kad nei vienas para- 
pijonas neįeitų Į bažnyčią 
neužsimokėjęs dešimtuko. 
Jeigu kuris žmogelis Įeida
vo i bažnyčią nedavęs de
šimtuko, tai tokį kolekto
riai vydavosi iki vidurio 
bažnyčios ir sugrąžindavo 
atgal. Po trijų metų tarnys- 
:os kunigėlis pamatė, kad 
< o lėkt orių pilvai išaugo di
desni, negu jo, ir kad vienas 
colektorius yau dailų namą 
pasistatė. Čia kunigėlis pa
abejojo apie kolektorių tei
singumą ir atstatė juos nuo 
tarnystos.

Atstatytieji kolektoriai 
vadina naujuosius kolekto
rius skebais ir vaikščioda
mi agituoja parapijoms, 
kad neitų Į bažnyčią ir ne
neštų dešimtukų skebamse 
: tuomi tie nesutikimai pasi
baigs, nežinia. Skaitytojas

DENVER, COLO. 
Dar apie streiką.

Skerdyklų darbininkų 
streikas dar tęsiasi. Kompa
nija prisigabeno streiklau
žių iš kitų valstijų ir su jais 
bando streiką sulaužyti. 
Tarpe streiklaužių yra ir 
lietuvių iš Chicagos. Neku- 
rie iš streikierių irgi grįžo 
prie darbo.

Suprantama, susipratu- 
siems darbininkams sunku 
vra kovoti su išnaudotojais, 
kuomet ant pačių darbinin
ku kūno atsiranda šašų, ku
rie paraližiuoja darbininkų 
frontą ir gelbsti kapitalis
tams. Vienok streikieriams 
patartina nenuliūsti, bet 
drąsiai kovoti ir laikytis 
prie unijos. Skebams atsi
bos judošiškas darbas ir jie 
pasitrauks, o jūsų kova bus 
laimėta. Jonas šmikis.



Krikščionių Demokratų 
Politika.

Gimnazijose, progimnazi- 
šiandien yra di- jose ir vidurinėse mokyklo-

Lietuvoje krikščionys de
mokratai 
džiausią partija, ir todėl vi- se krikščionys demokratai 

stengiasi viešpatauti, kas kartas vis labiau ir ivir- 
savaip tvarkyti. Bet čiau nori įsigalėti: kaires

niųjų pažiūrų mokytojai iš
stumiami. jų vieton skiria
mi, "savieji." Daugelyje mo
kyklų vedėjai direktoriai 
paskirti net kunigai. Gim
nazijose kunigai ir jiemy 
prielankus mokytojai orga
nizuoja iš mokinių jaunuo
sius krikščionis demokratus 
"ateitininkus” ir uoliai per
sekioja "aušrininkus," „at- 
žalininkus” ir kitokio nusis
tatymo mokinius, kurie tik 
nenori būti jų įtakoje ir pa
tys laisvi nori lavintis. Net 
vidurinėse mokyklose, kur 
yra visai dar nesubrendus 
jaunuomenė, krik. dem. įne
ša politiką, sėja neapykantą 
tarp mokinių, ir tas trukdo 

, musų moksleiviams rimtai 
atsiduoti mokslui, gerai iš- 

jsilavint, pažinti tą, kas jiem 
gyvenime bus reikalingą.

Lietuvos pradžios mokyk
las krikščionys demokratai 

: pasirengę yra pavesti visiš- 
[ kai klebonu globai, padaryti 
i iš jų panašias įstaigas, kaip 
Į prie rusu buvo „cerkovno- 
1 prichodskiia školy”, kurias

su r 
viską 
kokiais keliais prie to jie ei
na ir kuomi jie remiasi savo 
politikos darbe? Apie tai aš

■ čia ir noriu rašyti.
Dar buv. valstybės tary

boje išleidžiant rinkimų į St. 
Seimą įstatymą ir taip pat 
St. Seime svarstant rinkimų 
į savivaldybes įstatymą, val
stiečių ir liaudininkų atsto
vai reikalavo ir buvo įnešę 
įstatymuos pasiūlymą, kad 
politinė agitacija bažnyčiose 
butų uždrausta, ir kad tie, 
kurie išnaudos bažnyčią po
litikai, butų baudžiami pini
gine pabauda ir kalėjimu. 
Prie to liaudininkų ir vals
tiečių atstovu reikalavimo 
prisidėjo ir socialdemokra
tai ir kitos kairiosios gru
pės. Bet tie teisingi kairiųjų 
sroviu reikalavimai krikšč. 
demokratų balsų dauguma 
buvo atmesti, ir jie pasiliko j 
sau laisvę bažnyčias naudo
ti savo partijos reikalams. 
Beveik visos Lietuvos baž
nyčios tapo paverstos politi
nės agitacijos įrankiu. Krik
ščionys demokratai turi sa- [ F 
vo rankose gerai organizuo-I--- - - -- v. - —
ta, puikiai aprūpintą kunigų |rp laikais pripažino netiku- 
tukstantinę armiją: kiekvie-! šiomis, ir A . Durna bu\ o mi
noje parapijoje sėdi bent po Į sarusi jas panaikinti. 
2 arba ir 3 kunigus, ir dau-j Dabar musų St. 
guma jų mažiau rūpinas ti
kybos, doros reikalais ir 
maldomis, kaip tam tikros 
savo kuniginės politikos 
propaganda. Tam tikslui jie 
naudoja didelės dalies musų 
liaudies dar nepakankamą 
susipratimą. Nežiūrint į tai. 
kad visos Lietuvos kunigai 

, ir jų pataikūnai agituodami 
*■- ’vSTTojo ■ visokias priemones

Įtikinti tamsius žmones, pa
judino visas dangaus ir že
mės galybes, tečiaus praėju
sių metu rinkimai i St. Sei
mą ir šių metų rinkimai į 
savivaldybės visgi aiškiai 
parodė, kad krikščionys de
mokratai Lietuvoje dar nėra 
visagaliai, kad Lietuvos vi
suomenė ne visados taip jau 
aklai jiems tiki, ne taip jau 
lengvai duodasi už nosies 
vedžioti.

Taigi dabar krikščionims 
demokratams jau nebeuž
tenka bažnyčių, ir jie siekia 
paimti savo rankosna visas 
Lietuvos mokyklas ir per 
jas taip pat varyti savo po
litiką. Jie turi dabar savo 
rankose švietimo ministeri
ją su ministerių Bizausku 
priešakyje ir eina prie to. 
kad visos Lietuvos mokyk
los butų taip sutvarkytos, 
kad jos tarnautų jų politi
kos reikalams, kad jose ne
būtų sveiko, tikro, laisvo 
mokslo, kad per mokyklas 
jie galėtų dar labiau sustip
rinti, savo partiją ateityje.

Kalbama apie universite
to. Lietuvos augštosios mo
kyklos. steigimą. Suvažiavę 
Kaunan klebonai, dekanai 
ir kiti klerikalų šulai nuta
ria kurti Lietuvai savo ka
talikiškąjį universitetą, ir 
tiktai, sutikę didelį visuo
menės pasipriešinimą, da
bar nusileidžia ir sutinka, 
kad butų įsteigtas valstybi
nis universitetas, bet tiktai, 
kad jame butų toksai teolo
gijos fakultetas, kuris galė
tų viešpatauti ant visų kitų 
fakultetų, t. y., kad tikybos, 
kunigų mokslo skyr. turėtų 
viršų ant gydytojų, teisinin
kų, inžinierių, agronomų, 
gamtininkų ir kitų mokslo 
skyrių. Tokiu budu krikš
čionys demokratai norėtų 
būti Lietuvos universitete 
pilnais šeimininkais: kviesti 
tokius profesorius, kurie 
tik jiems patiks, saviškai jį 
tvarkyti, saviškai jame mo
kyti musų jaunuomenę.

i

net rusti visuomenė dar ca-

jų protą jau nebeveikia, ir ibui, bet savo k; ‘.-jurai ir kr. 
rodos bergždžias yra Seimo dem. partijai. Delio tokie 
švietimo komisijos darbas, valdininkai tankiai perse- 
bereikalingos kitų St. Seimo ^ioja ir spaudžia visus, ku

rie tik nusistatę prieš krikš- 
vadina 

, nevalstybi- 
ir visą tai 

sulyg kuni- 
r.tu iskundi- 

. Jų žmo- 
respubli- 

ireigas, St. 
s A. Stul- 

nenorėjo tvirtinti 
reikalu vice-ministe-

katos, nei savo gyvybės.. Ne 
' ‘ j” 1883 m.

šviesti Lietuvai 
skambino ir kėlė 

žadino pabust 
„Naujienos,” 

Balsas,”

Komunizmo sūkurys.
Radikalizmo liga, kuri su- stiškumas paskęs tose mi- 

skaldė Amerikos Socialistų niose,' kurias komunistams 
Partiją, kaip ir galima buvo pavyktų pritraukt prie Am.

dėl tokios „laisvės’ 
pradėjo 
"Aušra,” 
"Varpas,” 
„Ūkininkas,’ 
"Darbininkų 
„Draugas” ir k.

Tokiais keliais eidami, to
kios politikos laikydamiesi 
musų krikščionys demokra
tai negalės pastatyti gero, 
tvirto valstybės rūmo. To
dėl, kam rupi musų krašto 
ateitis, visų yra šventa pa
reiga stabdyti tuos krikšč. 
demokratų pertolimus užsi
mojimus, mažinti jų perdi- 
delę drąsą, pažaboti jų ape
titus, neleisti jiems naudoti 
valstybės savo partijos rei
kalams, versti juos žiūrėti 
daugiau valstybingumo, o 
ne siaurų savo partijos poli
tikos reikalų. Tokia nenor- 
male dabartine musų krašto 
padėtimi turi susidomėti vi
sų kairesniųjų partijų, pa
kraipų ir srovių žmonės, 
kam tik rupi žmogaus ir pi
liečio laisvė. Čia yra gyvas 
reikalas visų' santariečių, 
valstiečių, liaudininkų, so
cialdemokratų partijų ir at
skirų žmonių, kurie tiktai 
stovi ant musų valstybinio 
pamato ir, kurie nemano 
tilpti krikščioniškai-demo- 
kratiškan maišan, išstoti 
prieš dešinyjį klerikalų 
frontą ir išstatyti vieną 
bendrą kairyjį frontą. Juk 
tai privali kova už laisvę 
musų krikščioniškai-demo- 
kratiškoje Lietuvos Respu
blikoje ’

Apie tai turėtų rimtai pa
galvoti Lietuves visuomenė 
ir kiekvienas doras Lietu
vos pilietis, tikras demokra
tas. ne krikščionis demokra
tas.

("L. Uk.„)

narių kalbos: visi jie 59 už
simerkę kelia savo rankas, 
nes jiems taip jau iš viršaus 
įsakyta.

Valstiečių ir liaudininkų
■ atstovai reikalauja, kad vi

sose Lietuvos mokyklose ti
kybos mokymas butų fakul- 
tatyvis, t. y., kad tikybos 
mokyklose mokintus tie, ku
rių vaikų tėvai norės, reika

lauja taipogi, kad tikybos 
mokymas mokytojams butų 
n epri verstinas, nes to reika
lauja ir sąžinės laisvė, kuri 
yra įrašyta musų konstitu- 
cijon (pamatinin įstaty- 
man). £u tuo kairiųjų at- 

i stovų reikalavimu kri. dem. 
|ue tik nesutinka, bet ginda
mi savo partijos politiką sa-

ivo laikraščiuose ir susirin- 
[ kiniuose drįsta visur viešai 
i meluoti, sakydami, kad val
stiečiai ir liaudininkai visai 

į nori išmest tikybą iš moky- 
j klų. kad jie buk kovoja su 
tikyba, griauna bažnyčią ir 
tt. Tai yra grynas krikščio- 

[ nių demokratų melas ir 
[šmeižtas! Norėdami suma- 
; žinti žmonių pasitikėjimą 
: kairiomis srovėmis, visi mu
sų klerikalų laikraščiai, kai 

Į susikalbėję, prirašo visokių 
: niekų, baugina nežinančius 
: žmones įvairiomis baiseny
bėmis, visoj Lietuvoj kuni
gai ‘sako atatinkamus pa
mokslus apie bedievius, so- j Katalikių Moterų Draugi 
'•ialistus. bolševikus, laisva- h; - t " ‘ "
manius ir k., daro susirinki-1 
mus. prikalba daug melo, 
’ašo protestus prieš Lietu
vos Mokytojų Profesinę Są
jungą ir prieš visus tuos

[ žmones, kurie tik nenori nu- 
: silenkfi kunigams, nesilaiko
■ iu plačiųjų skvernų, kurie 
i tik turi drąsos kovoti už są- 
i žinės laisvę ir tt.

Naudodami savo politikai 
bažnyčias ir žmonių tikybą, 
krikščionys demokratai tuo 
oačiu jau pažemino bažny
čios ir tikybos garbę. Dabar 
iie stengiasi padaryti tą pa
tį ir su musu mokyklomis ir 
mokslu. Jie nori, kad ir Lie
tuvos mokytojai ir mokvk- 
ms, kaip ir Lietuvos kunigai 
ir bažnyčios, butų pakinkyti 
;ų vežiman ir tarnautų tik
tai jų partijos reikalams. 
Kunigai nepripažysta lais
vo, nevaržomo, tikro moks- 
‘o, koksai yra visame pasau
lyje. bet prie visko nori pri
degti savo klerikališkąją iš
kabą. Vienok šįmet rudeny 
buvusieji Kaune įvairių Lie
tuvos visuomenės sluogsnių 
dideli susirinkimai, kaip tai: 
-avivaldybių atstovų ir Lie
tuvos gydytojų suvažiavi
mai. visuomenės ir mokslo 
organizacijų atstovų susi
rinkimas, L. V. S. ir liaudi
ninkų atstovų suvažiavimai, 
aiškiai pritarė valstiečių ir 
liaudininkų St. Seimo narių 
nusistatymui delei visų mu
su mokyklų sutvarkuuno. ir 
visi tie suvažiavimai priėmė 
atatinkamus nutarimus ir 
protestus prieš krikš. dem. 
norus užgriebti Lietuvos 
mokyklas. Visa pažangioji 
Lietuvos visuomenė aiškiai 
tai supranta ir griežtai yra 
nusistačiusi prieš tokią kri. 
dem. klerikalinę politiką.

Ne tik mokyklų srityje kr. 
demokratai stengiasi dabar 
pilnai įsigalėti, bet turėda
mi St. Seime viršų, jie ir že- 
ifiės reformą savotiškai ve
da. ir respublikos konstitu
ciją nori savaip surašyti, ir 
valstybės išlaidas savo nuo
žiūra skirsto, ir vidaus ir 
užsienio politiką savon pu
sėn kreipia, žodžiu yra pasi
ryžę visą Lietuvą saviškai 
sutvarkyti, viską sulyg savo 
kurpalio padaryti.

Valdininkus skiria tokius, 
kokie jiems patinka. Žino
ma, dauguma jų skirtų vai- ■ 
Cininku jaučia nuo ko jie 
priguli ir dalis jų tarnauja šventę dirb ., 
įie valstybei, ne krašto la- nei laiko, r u lėšų, nei svei-

čionis demokratus 
juos bolševikais, 
niais žmonėmis, 
daro dažniausia 
gų arba jų agei 
mų arba pranešimų 
gus laikinai ei <s 
kos prezidento 
Seimo pirmininkas 
ginskis, 
vidaus 
rio Kerpės, krašto apsaugos 
vice-ministerio Bylos, apy
gardos teismo nario Liu- 
džiaus, valstybes kontrolės 
direktorio Lekecko, ligi val
stiečių sąjungos ir liaudi
ninkų frakcijų atstovai ne- 
paspaudė, ligi neinešė St. 
Seiman apie tai paklausimo 
(žiur. "Liet. I k." 43 Nr.). 
Tų žmonių nenorėjo skirti 
vien dėlto, kad jie ne krikšč. 
demokratai, nors jie yra vi
siems žinomi- labai geri ir 
dori valdininkai.

Krikščionys demokratai 
turi "Katalikišką Veikimo 
Centrą,” kuris susidaro iš 
Įvairių organizacijų pritai
kinti reikalui: sodžiaus jau
nimą vilioja į “pavasarinin
kų” kuopas, moksleivius į 
“ateitininkus,” mokytojus 
stengiasi atitraukti iš Lietu
vos Mokytojų Profesinės 
Sąjungos į Kataliku Moky
tojų Sąjungą, moteris buria

____  ____ __ Seime 
[svarstomas pradžios moky
klų įstatymas. ir iš jo matyt, 
ko musų krikšč. dem. siekia. 
Jų siūlomoms įstatymo pa
taisoms einant, mokytojas ’ 
netinkamas klebonui arba Į 
jo gaspadinei. jau ir nebe-, 
galėtų būti mokytoj ūmi. Jie i 
nori, kad mokytojų skyri
mas, atleidimas ir perkėli
mas pri^^ų ne nuo apsk
ričio švietimo komisijos (iš 
savivaldybių atstovų ir mo
kyklų instruktoriaus), kaip 
dabar Lietuvoje yra. bei 
nuo mokinių tėvų komitetų, 
kurie mokinimo ir mokslo 
dalykuose ligi šiol pas mus 
mažai nusimanė ir mažai 
nusimano. Per tuos tėvų ko
mitetus kunigai galėtų liuo- 
sai varyti savo klerikalinę 
politiką ir su musų pradžios 
mokyklomis ir mokytojais 
darytu kas tik jiems patik
tų. Jei krikščionys demo
kratai iš tikrųjų pravestų 
Seime toki pradžios mokyk
lų įstatymą, kaip dabar jie 
siūlo, tai dauguma geres
niųjų musų liaudies moky
tojų, be abejo, bus priversti 
mesti mokytojauti, pasiliks 
mokytojais tik kunigų pas- i 
tumdėliai. ir dėl to skau
džiai nukentės musų liau
dies švietimo reikalai, nes 
jau ir dabar Lietuvoje mo
kytojų labai trūksta, ypač 
gerų mokytojų labai maža 
yra.

Krikščionys demokratai 
pradžios mokyklų mokyto
jus nori priversti, kad jie ir 
tikybos mokytų, kad kuni
gai būti? paliuosuoti nuo ti
kybos dėstymo, kad jie tik 
prižiūrėtų mokytojus ir iš
davinėtų jiems ištikimybės 
liudymus.

Svarstant šį mokyklų įs
tatymą St. Seime krikščio
nys demokratai užsispyrę 
laikosi savo partinio nusi- 
statvmo, ineša istatvman 
nevykusias savo pataisas,' 
visai nepaisydami nei švie
timo komisijos žinovų pa
siūlymų. nei valdžios išdirb
to projekto, nei kairesniųjųj 
Seimo narių rimtų išrody
mų. kad toksai įstatymas , 
bus Lietuvai nenaudingas. 
Jie neatsižvelgia į kitus kul- 
luringus pasaulio kraštus, 
kurie jau turi gerai sutvar
kytas ir pavyzdingai veda
mas pradžios mokyklas. Jie 
čia varo savo siaurą partinę 
politiką. Jokie argumentai į1

I

i ją, tveria visu šventų var- 
__ j darbininkų draugijas 

! ir mulkina darbininkus savo 
; “Darbo Federacijoj.“ maža
žemius ūkininkus ir beže
mius “Ūkininkų Sąjungoj." 
Neužmiršta ir dvarininkų, 
duodami jiems atlyginimą 
už nusavinamus dvarus ir 
kitokių patogumų teikdami. 
Bei labiausia jie su-irupinę, 
tai kunigais, kad jiems vi
sur ir visuomet butų gera, 
kad jie turėtu žemės lygiai, 
kaip ir dvarininkai,, kad 
jiems butų dar ir iš valsty
bės iždo algos mokamos ir tt 
žodžiu, krikščionys demo
kratai moka prie visų savo 
kaili pritaikinti, visiems no
ri Įtikti, visus paimti savo 
klerikalinėn globon ir visur 
viešpatauti. Kaip ilgai tas 
darbas jiems seksis, tai pri
gulės nuo Lietuvos liaudies 
susipratimo, nuo jos apsi
švietimo.

Juo tolyn, juo labiau drą
sesni darosi krikščionys de
mokratai. juo mažiau skai
tosi su kitų srovių nusista
tymais ir reikalavimais. Sa
vivaldybėse. turėdami vienu 
r dviem balsais daugiau, 

jie drįsta neįsileisti į valdy
bą nė vieno kairesnių pažiu- 
i ų žmogaus (Rokiškis, - Jo
niškis ir k.). Esu tikimas, jei
gu tik jie pajėgtų pilnai įsi
galėti Lietuvoje, kaip jie to 
nori, tai tuomet ant visų už
dėtų tokią savo klerikališką 
leteną ir vi<ą Lietuvos gy
venimą tokiu padarytų, kad 
visiems ne :rikščicmms de
mokratams butų trošku Lie
tuvoje gyventi. Jie jau da
bar, kuomet taip maža pas 
mus valstybiniam darbui 
prityrusių žmonių, drįsta 
begėdiškai politikuoti ir ne
skirti valdininkais ne jų 
plauko žmones, tai kas bu
tų jei jie daigiau jėgų turė
tu ir jas išvystytų. Reikia 
tikėtis, kad tuomet mažiau
sio valdiniu <ėlio reikalautų 
būtinai turėti klebono ištiki
mybės liudy ną.

Tokią ta „laisvę” ruošia 
krikščionys demokratai Lie- 

ž tok: t "laisvę“tuvai. Ne
kovojo m ų pirmtakunai 
Kudirka, A sinska s, Vaičai
tis ir daug itų dvasios mil
žinų, ne ck krikščionių de
mokratų ” aisvės ’ buvo jie 
ir kiti kank nami rusų kalė
jimuose, remiami Sibiran 
ir kitur, n dėl to jie pasi- 

ne>iga ilėdami

K. Išeiginis.

ŽARIJOS.
*

Kadangi dešimtyje 
prisakymų vogt yra 
džiama, tai Lietuvos 
gai ir nevagia, bet šmuge- 
liuoja. N.

Dievo 
drau- 
kuni-

Amerikos lietuviai kleri
kalai leidžia du juokų laik
raštuku ”Perkuną” ir „Va
nagą.” Visas tu laikraštukų 
“juokingumas” turbut yra 
tame, kad jiedu abu negrą- 
motnai redaguojami. Nobs 
„Perkūnas” pašiepia „Va
nagą” delei ano negramot- 
numo, bet pats pilnas gra
matiškų klaidų. Paėmęs to 
šlamštelio No. 11 ant pirmo 
puslapio radau šitaip para
šyta: „Lenkim Visiems Lin
ksmu Kalėdų.” Matomai, 
„Perkūno” redaktorėms ant 
tiek negramotnas, kad ne
žino skirtumo nei tarpe pa
prastu veiksmažodžių lenk
ti ir linkėti.

Antro skvr. mokinys.

yy

SODNĄ DIENA LIETUVOJ.
Trašku, brašku, bum-bum-bum! 
Maišos žemė su dangum.
Baisus lermas Lietuvoj, 
"Kadams” maišosi galvoj.

Trjs vagonai sugauti, 
Kontrabanda prikrauti 

T-u ministerių žinia— 
Ką sakys ant to minia ?

Dreba kailis kunigų, 
Smunka vairas iš nagų. 
"Oi. Dievuliau, kas čia bus, 
Kai režimas musų grius?”

Stena prabaščiai visi. 
Braška partija jų narsi; 
Jų Purickis jau ”kaput,” 
Ir kitiems taip gali būt.

Ima niauktis jau dangus, 
Sudna Diena tikrai bus: 
Galas bus ilgiems skvernams, 
Galas bus juodiems varnams.

Trašku, brašku, bum-bum-bum! 
Maišos žemė su dangum.
Baisus lermas Lietuvoj,
’ Kadams” maišosi galvoj.

Gaidukas.

tikėtis, nieko gero nedavė 
darbininkų judėjimui. Su
skaldžius Socialistų Partiją 
tuojaus susilipdė šiokia-to- 
kia Komunistų Partija, ku
ri pagyvenus vos kelis mė
nesius vėl pradėjo skaldytis. 
Ir taip iš Komunistų Parti
jos paliko tik skeveldros. 
Vėliau pas tuos pačius ko
munistus, kurie sirgo skal
dymosi liga, gimė obalsis 
„vienyti” darbininkus. Pir
miausia, rodos, susivienyjo 
Jungtinė komunistų Parti
ja su Amerikos Komunistų 
Partija, kurios dalimi buvo 
“r Amerikos Lietuvių Ko
munistų Sąjunga. Vienyda
mi šitas „partijas” komuni
stai manė atsieksią labai 
-varbų darbą ir patrauksią 
daug darbininkų prie tos 
’didesės partijos.’’ Bet ir 
šitas jų darbas nedavė jiems 
^geidaujamų vaisių. Ko

munistų Partija netik kad 
nesustiprėjo, bet juo tolyn, 
:uo labyn jos eilės pradėjo 
•etėti. Komunistų lyderiai 
tamatė, kad i trumpą laiką 
iie gali pasilikti generolais 
be armijos. Aiškiausia tai 
:iems davė suprasti perėtų 
(1921) metų rinkimų pasek
mės Nevv Yorke. kuomet jie 
nugrįžo prie politinio veiki
mo. Nors jie gyrėsi gavę 
arti dešimts tūkstančių 

balsų,” bet ištikrujų pasiro- 
lė. kad jie sukolektavo vos 
irti tūkstančio balsų. Iš ši- 
ų rinkimų pasekmių jie aiš

kiausia suprato, kaip ma
žai komunistai turi įtakos 
miniose.

Po viso šito triūso, kur: 
komunistai padėjo beskal- 
iydami ir vėl beorganizuo- 
iami savo partijas, jie pra
dėjo sukti naują sukuri dar
bininkų judėjime, pradėjo 
įverti „tikrą darbininkišką 
partiją,” kuri apimtų „visą 
Amerikos darbininkų judė
jimą.”

Kad pradėjus šitą naują 
darbą, reikėjo susiburti 
dviem kraštutinybėm ir pa
sibučiuoti. Taip ir padarė. 
Dalis komunistų (dešinysis 
-parnas) ir „kairieji” sočia- 
’istai (Solutski, Engdhal, 
Glasberg ir kiti) suėjo kon- 
\aktan ir sulipdė „Amerikos 
Darbininkų Partiją.” Šitam 
naujai išperėtam viščiukui 
pritaria ir lietuvių komuni
stų dešinysis sparnas. Dėde- 
ės vedamas. Bet žymi dalis 

’ietuviškų komunistų piestu 
’toja prieš tokį darbą, t. y. 
kairysis sparnas, kurio dy- 
selys dar nepasirodė, bet 
veikiausia bus ponas Bim- 
bo. .

Kairysis komunistų spar
nas. kiek žinia, nesutinka su 
besitveriančia Amerikos 
Darb. Partija dėlto, kad jos 
pryšakyje figūruoja toki 
žmonės, kaip Solutski, 
Engdhal ir kiti. Jie sako, 
kad ta| esąs svyruojantis 
elementas. Mat šie žmonės 
po Socialistų Partijos skili
mo pasiliko dar Partijoj. 
Beto sakoma, kad nekurie 
elementai, stovintieji Am. 
Darb. Partijos pryšakyje, 
nelabai tiki, kad Amerikos 
darbininkai turi laukti atei
nant „Mesijošiaus” iš Mas
kvos. Jie sako, kad Ameri
kos darbininkai turi užau
ginti savo „Mesijošių.”

Kiek šita Amerikos Darb. 
Partija turės pasisekimo, 
dar tikrai negalima pasaky
ti, vienok galima spėti, kad 
nedaug. Jeigu ir šios parti
jos „tėvai” užsibriežš, kad 
viskas turi būt tvarkoma iš 
viršaus, tai jie nepajiegs 
prie jos pritraukt nė tiek dar 
bininku, kiek jų turi dabar
tinė Komunistų Partija. 
Bet jeigu jie nuo to atsisa- 

| kys, tai ta partija nebus ko
munistiška, nes jos komuni

• •

Darb. Partijos.
Ir vienaip ir kitaip, o vis- 

tik atrodo, kad tokio ’Trre- 
voliucinio tigro’’ Amerikos 
darbininkų judėjime jie ne
pajiegs užauginti, apie koki 
sapnuoja dabartiniai komu
nistai. Jie nepajiegia sugal
voti nieko konkrečio; vis
kas, ką jie gali, tai pamėg
džioti kitus. Pirmiau pėda 
pėdon jie sekė Rusijos bol
ševikus, bet dabar, kada tie 
suklupo, tai dalis jų prade
da pamėgdžioti Anglijos 
Darbo Partiją. Jie neįsten
gia suprasti nei to, kad Ru
sijos darbininkų judėjimas 
eina savo keliu, Anglijos sa
vo, o Amerikos darbininkai 
turi pasirinkti tokį kelią, 
kokis jiems parankiausias. 
Viskas, kas Amerikos dar
bininkams reikalinga, tai 
darbuotis tose organizacijo
se, kurios jau gyvuoja, 
traukiant jas prie didesnio 
susiartinimo.

Leo širmis.

Delei straipsnio ‘ Klysta”.
(Atsakymas Jaunam Vaidylai.)

„Keleivio” 50-tam nume
ry tilpo Jauno Vaidylos at
sakymas "Naujienoms” iš 
Lietuvos, kuris buvo užvar- 
dytas „Klysta.” Vaidyla 
prirodinėja tenai, kad Z. 
Švitra dabar randasi Lietu
voje, o ne Amerikoje, ir kad 
jis esąs tiek išgveręs doroje, 
kad jo darbų laikraštyje ir 
aprašyti negalima. Z. Švit
ra ir šnipas, Švitra ir ko
munistas, ir tas visokio 
plauko margas Švitra val
dąs* Lietuvoje dvarą ir 
smaugiąs darbininkus.

Kaip Z. Švitra apsieina 
su darbininkais aš nežinau, 
bet aš žinau, kad jis nėra 
komunistas. Jis nebuvo toks 
nei Amerikoj, nei Lietuvoj, 
ką gerai turėtų 'žinoti ir 
pats Jaunas Vaidyla.

Jaunas Vaidyla sako, kad 
važiuojant per Francuziją 
Z. Švitra pridaręs tokių ne
dorybių, kad spaudoje ne
galima nei minėt. O aš esu 
tikras, kad kiekvienas laik
raštis paminėtų, jei Jaunas 
Vaidyla parašytų tikrai tei
sybę. Kiek man žinoma, nie
ko baisaus Z. Švitra nepa- 
pildė nei Francuzijoj, nei ki
tur kelionėje. Gal jis buvo 
greitesnis už kitus jaunus 
keliauninkus prie dailiosios 
lyties; bet aš abejoju, ar bu
vo bent vienas toks, kuris 
apsistojus Francijoj išken
tėjo neparagavęs „uždraus
to vaisiaus.” Jaunas Vaidy
la gerai žino, kad ir senis J. 
M. glaudė savo plikę prie 
Paryžiaus obels. Bet argi 
tai jau tokia baisi nuodėmė, 
kad ir spaudos etika draus
tų apie tai kalbėti?

Toliaus Jaunas Vaidyla ir 
mane vadina karštu komu
nistu ir „Laisvės” pasekėju. 
Gaila, kad jis mane be rei
kalo vainikuoja, nes aš nie
kados tokiu „didvyriu” ne- 
>uvau, nesu ir nemanau bū

ti.
Kad aš patariau Jaunam 

Vaidylai parašyti į ameri
kiečių laikraščius apie mu
sų kelionę, tai tiesa; bet ne
tiesa, kad aš liepiau jam ra
šyti apie „komunistą” Z. 
Švitrą.

Prirašęs nebūtų dalykų 
apie Z. Švitrą, jis sako, kad 
visa tai gaiįs paliudyt ir Ch. 
Arch, kuris dabar randasi 
Amerikoje. Taigi šiuomi ir 
liudiju,'jog Z. Švitra, tai vi
sai ne tas Švitra, kuris A- 
merikoj žinomas kaipo 
kairiųjų veikėjas, bet pa
prastas Z. Svitrukas, kuris 
nėra niekuo pasižvmėjęs ir 
būdamas Amerikoj niekam 
nebuvo žinomas.

W. B. Arch.

į



Komunistų fondas nešelpia 
Rusijos baduolių.

i

Pajieškau savo vyro .Jono Kiansos, 
jis dirbo Philadeiphijoj ir apleido ma
ne ir vaikus sunkiame padėjime. Vie
nas vaikas 5 metų, kitas — 6 mėne
sių. Jisai su kito žmogaus moterių 
Paulei tienę

APSIVEDIMAI

Surinktos aukos naudoja- pasakė draugui Smith’ui 
mos komunistinei agitacijai Komunistų Partijos pildo

mojo komiteto galva apie 
jūsų partijos narių stovį: 

„Nuo to laiko, kai komu
nistai atsiskyrė nuo Sociali
stų Partijos, Komunistų 
Partija turėjo 75,000 narių. 
Dabar, sudėjus krūvon su 
svetimkalbėm oragnizaci*- 
jom, Komunistų Partijoj be
liko vos 3,000 narių, kurie 
užsimoka duokles. Ir kuone 
visi tie nariai yra apmokami 
Rusijos komunistų valdžios 
pinigais. Faktiškai Komuni
stų Partija Amerikoj pakri
ko. Dabar mes organizuo
jam Amerikos Darbininkų 
Partiją, nes kitaip mums 
nebus kas raportuoti Rusi
jos komunistų kongresui iš 
Amerikos Komunistų Par
tijos darbuotės.”

(Pavardės minėto komu
nistų vado delc-i tūlų prie
žasčių čia neskelbiu.)

Tai matot, draugai darbi
ninkai, kaip komunistai šel
pia Rusijos baduolius ir ką 
„Friends of Soviet Russia” 
fondas veikia su* jūsų auko
mis. K. J. Geležėlė.

Amerikoje.
I. W. W. pildomojo komi

teto narys d. Walter Smitii 
papasakojo gana įdomių da
lykų apie įsikūrusį Rusijai 
šelpti komunistų fondą, va
dinamą „Rriends of Soviet 
Russia.”

Kadangi daugelis I.W.W. 
unijos skyrių smarkiai su
bruzdo rinkti aukas Rusijos 
baduoliams ir siųsti jas į 
„Friends of Soviet Russia” 
fondą., tai Walter Smith nu
vyko i minėto fondo genera- 
lę raštinę ši-tą sužinot ir 
pasitart apie pasekmingesnj 
aukų rinkimą. Pasikalbėji
me su „Friends of Soviet 
Russia” pildomojo komiteto 
nariais, vienas jų išsireiškė 
Smith’ui sekančiai:

„Mes manome, jogpi gali
me jums pasitikėt ir pasa
kyt tiesą. Visos aukos, plau
kiančios i ’Friends of Soviet" 
Russia’ fondą yra suvarto
jamos Amerikos Komunistų 
Partijos propagandos tiks
lams. Ir mes turime pilną 
tiesą /artot tas visas aukas 
Komunistų Partijos reika
lams, nes Rusijos Komunis
tų Partija Įgaliojo mus, A- 
merikos komunistus, naudo
tis proga ir Rusijos baduo- 
liu vardu rinkt aukas pra
plėtimui komunistinės agi
tacijos Amerikoj.”

Tai pasakęs komunistų 
vadas parodė Smith’ui nuo 
Rusijos komunistų valdžios 
reikalingą dokumentą.

i

(čia juodviejų paveikslas)

prasišalino, paimdami su savim 7 
metų vaiką ir 1,000 dolerių. Nenore 
dama atiduot kūdikiu i biedr.ujų na 
mą, prašau ""Keleivio"’ skaitytojų jei 
gu patėmytumei kur nors tokią po 
ra, meldžiu man pranešti ir paaiškin 
apie tai vietiniai policija;. Kas pir 
mas praneš skiriu 25 dol. atlyginimo

Zof;a Kiai.sas
1760 —3rd avė., New York, N. Y.

I’ajieškau tavo broko Vinco Gare 
vičiauš, paeir-a iš Suvalkų rėdvbo* 
Vilkaviškio apskričio, Gražiškių pa 
rupijos, Liepalotų kaimo. Per kari 
gyveno Toronto. Onu, Canada, be 
jau ilgas laikas jokios žinios nuo j' 
negaunu, nežmau ar jis gyvas ar mi 
ręs. Jeigu dar gyvas meldžiu atsi 
sau’ ti arb t Kurie apie jį žinot pra 
neškite, už ką busiu iabū dėkingas.

Juozas Gurevičia
4623 Wentworth- avė., Chicago, III.

Pajieškojimai

apsivedimui merginos 
nuo 20 iki 35 metų. Pia- 
suteiks:u laiškais. Vaiki- 
nerašinėti.
Pat-a uskub

Pajieškau 
arba našlės, 
tesnių žinių 
nu meldžiu

C.
132 McDougal st., New Y< rk, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
ud ir neturtingo-, turi riMėti ang- 
:škai kalbėt', kad butų dailaus sudė- 
imo. sveika ir sviriai užsilaikytų, 
"u pirmu laišku meldžiu prisiusi pa
tiksią.

J. B. Felops
11-27 Arino Pi., Brocklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
rba našlės nuo 24 iki 30 metų. Aš 

•su vaikinas 26 metų ir turiu geri;, 
'arbą ant visados. Kurios merginos 
orėtų apsivesti ir mylėtų turėti pa- 
orų šeimynišką gyvenimą, lai atsm
aukia ir su pirmu laišku prisiunčia 
avo paveikslą, k i ant pareikalavi- 
no sugrąžinsiu. S. B.
P. O. Box 618, Nev; Britain, Conn.

Pajieškau aps'vedimui merginos 
rba našles, nejĮę.’ esnės kaip 3ų me- 
ų. Aš esu vaikinas 36 metų. Meldžiu 
tsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs- 
i paveikslą. Paveikslus sugrąžinsiu 
r atsakymą duosiu kiekvienai.

F. Zappa
Mazon st Room 6, Divight, III.

Pajieškau merginos dėl susipažir.l- 
io, be skirtumo tikėjimo. Mergina, 
eturi būti senesnė, kai 23 metų. Aš 
ariu 24 metus. Merginas, kurios no- 
ėtų apsivesti ir vaikinus meldžiu ne- 
ašinėti. Meldžiu rašinėti tiktai t >- 
ias merginas, kurios pažįsta juokus 

"and feel lonesonie.”
Wm. Sahlit

512 E. 79 st.. New York City. N. Y.

REIKALINGA LIETUVE prie na
mų darbo, šeimyna 3 ypatus, užmo
kestis gera. Meldžiu atsišaukt: laiš
ku ar vpatiškai. (3)

W. Petkevičių
100 Lincoln avė., E. Saugus, Mass.

PARDAVIMAI
STUDIJA PARSIDUODA
Trumpu laiku turi būt 

studija didelėj lietuvių 
Biznis didelis, išdirbius 
metų. Savininkas 'švažiu .ja 
von. Fotografai atsišaukiu* 
nes didelė progą.

JONAS ANDRIUŠIS
134 E. Main st.. Anuterdam, N. Y.

PIGIAI.
parduota 
kolonijoj, 

per daugelį
Liet u- 

g raitai.
(4)

PARSIDUODA NAMAS IR ŠTOKAS
Labai geroj vietoj. Kas norėtų įsi

gyti geresni gyvenimą, naudokitės 
šia proga. Platesnių žinių klauskit 
per laišką. S. U. (3)

56 Šaulelio avė.. Montello. Mass.

MES 1’.". GE1.BEJOM t ..k, u ... ian 
vyrų ir moterų uždirbti nue $40 iki 
$10v į savaite arba ir daugiau. Mes 
ir jums galime pagelbėti, jeigu tik 
jus parašysit mums, kokiu darbu už
siimat ir kiek užuiruat. Rašykit greit 

į W ELTON CO., 150 E. Maii. St., 
Uaterbury, Conn.

f .IIEŠKAU L.iRBO PRIE FOTO
GRAFO. Visą darbą suprantu atsa
kančiai. Kam reikalingas, malonėkit 
rašyt: (3)

W. WOLBAN
450 E. 7th st., So. Boston, Mass.

NEKENTEK NUO DANTŲ SKAU
SMO.
gėlimo,
šku, o gausi naujai išrastas proškas, 
kurios sustabdo dantų skausmą iš- 
k arto. Adresas: (3)

J. PETKUS and CO.
322 N. Sneriuan Iid., Kencsha, Wis.

REIKALAVIMAI.
R EI K A LIN G A S K R l A UČ1 L" S.

Kuris moka taisyti, prosyti senus
Jei nori būt liuosu nuo dantų drabužius, kaip vyriškus taip ir m<>-

i, tai prisiųsk 25c. kartu su lai- į terišl.us; taipgi ir ant naujų kiek pa- 
’— _• ----....... ......mitM įdėti. Atsišaukdami praneškit už kiek

apsiiintumete dirbti. Atsišaukit tik 
toks, kuris ant visada norite turėti 
darbą. (3)

ŽOLIŲ DAKTARAS
Nauja labai naudinga knygelė kiek

vienai lietuviškai šeimyna), kaip A- 
merikoje taip ir Lietuvoje. Kaina 50c. 
Gaunama past (2)

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

BMklTATlSBANK
KAPITALAS IR SURPLUSAS $270,000.00

M. ARMINAS
720 S. Washington avė., 

Saginaw, Mich.

c<y>

o d-nVartokit
Naujas
COLGATE 
Muilo Proškas
Saugiai Skalbia
Plonas Drapanas

Gausit pas Grocerj

5? -'<
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Kaip tos aukos yra nau
dojamos .

Amerikos Komunistų 
Partija, kuri kontroliuoja 
„Friends of Soviet Russia” 
fondą, surinktas Rusijos ba- 
duoliams aukas naudoja pa
laikymui komunistinių laik
raščių ir apmokėjimui sa
viems kalbėtojams algų. Ne- 
vedusiems kalbėtojams ta
sai fondas moka po 50 dol. 
savaitinės algos, o vedu- 
siems po 60 dol. Apart sitos 
algos kalbėtojams būna pa
dengtos kelionės, viešbučių 
ir kitokios išlaidos.

Minėto fondo pinigais yra 
užlaikomi netik amerikonai, 
bet ir svetimkalbiai komuni
stų organizatoriai. Lietuvių 
skyriaus kalbėtojai bei or
ganizatoriai, kaip tai Pauk
štys, Petrikienė, Mizara, Ju
kelis, Andriulis, Bimba ir 
kiti — irgi gauna riebias al
gas, nuo 50 iki 60 dol. savai
tei. Prie minėto fondo jie 
yra sutverę lietuvių skyrių, 
iš kurio pasilaiko ^au algas.

Tai šitaip „Laisvės” šta
bas ir visi komunistai šelpia 
mirštančius badu Rusijos 
žmones. Darbininkai aukau
ja sunkiai uždirbtus savo 
centus tikėdamiesi išgelbėti 
nuo mirties badaujančius 
Rusijos kūdikius, 
munistų lyderiai 
daro sau puikų 
mą.

Beabejonės, 
perskaičius šiuos 
džius, sušuks: „Tai išdavys
tė!”

Bet palaukit, poneliai iš 
„Laisvės”! Pirm negu pra
dėsit šukaut apie išdavystę, 
po galvokit, ar tik jus patįs 
nesate didžiausiais išdavi
kais. Ir ištikro, didesnių iš
daviku negalima nei įsivaiz
dinti, kokiais jus esate. Per 
savo organizacijas ALDLD. 
ir LMPS. renkat aukas ba
daujantiems Rusijos žmo
nėms, o patys jas sunaudo
jai. Viliojat darbininkus 
prie savo partijos ir paskui 
išduodat juos į valdžios ran
kas. Pasakykit, ką gero jus 
nuveikėt dėl darbininku 
klesos už išviliotus iš darbi
ninkų centus? Kur jūsų Ko
munistų Partija? Štai ką

o čia ko- 
iš tų aukų 
pragyveni-

„Laisvė”, 
mano žo

Aš. Kazimieras Mikolaitis, pajieš
kau savo trolio Jono Mikolaičio. Jisai 
paeina iš Suvalkų rėdytos, Vilkaviš
kio apskričio, Alvito valsčiaus ir dva
ro. Iki 1911 metų jisai gyveno Grand 
Rapids, Mic’n. Taipgi pajieškau Juo
zo Burbos, kuris paeina iš Suvalkų 
rėdvbos, Vilkaviškio apskričio, Paja- 
vonio gmino, Būdviečio kaimo. Jisai 
yra ženotas su Uršule Kakanąnskiu- 
te. Turiu prie jo svarbų reikalą kas- 
link pinigų. Gerbiamieji,' jeigu esat 
gyvį meldžiu atsišaukti, arba jeigu 
kas apie juos žinot praneškit, busiu 
dėkingas. ,

Kazimieras Mikolaitis
R. F. D. 1, Box 152, Wijk.es Barre, Pa------------------------------------ - ■

Pajieškau dviejų savo pusbrolių 
Antano ir Jono Milių, Šiaulių apskri
čio Vaiguvos parapijos, Mąskučių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žinot, praneškit šiuo adre
su: C. J. Urbanowich
J’. O. Eox 197, Binghamton, N. Y.

Aš, Uršulė Stankevičiūtė, po vyrui 
Neimanavičienė, pajieškau savo bro
ko Mikolo Stankevičiaus, paeina iš 
Suvalkų rėdvbos, Vilkaviškio apskri
čio, Alvito valsčiaus. Karalkslio dva
re. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

■John Naman
Raynesford, Mont.

Aš, Ignas Daujotas, pajieškau sa 
vo brolių gyvenančių Amerikoj Čes- 
lavo ir Adolfe. Česląvas jau senai 
prapuolė be jokios žinios, o Adolfas 
gyveno So. Bethlehcm, Pa. po nume
riu 610 Buttomvood st., paskui oo 
numeriu 729 Centre st. Kada tai jis 
gyveno Park Plaee, Pa. Pirmiau? ji
sai lašinėjo, bet užstojus pasaulinei 
1-arei visai neberašo. Teko girdėti, 
kad jis turėjo pasidėjęs pinigą ras 
bankierių George Zbuj-sski, Soutr. 
Bethlehem. Jis yra apie 60 metu 
amžiaus. Kas anie ji žinote, malonė
kite pranešti, už ką busiu labai dė 
Ringas. Mano adresas:

Ignas Daujotas
Dvaras Biala-Siola, Naujamiesčio 

valsčiaus, Panevėžio aps., Lithuania.

As. Augustas Bajoras, pajieškau 
savo draugų ir pažįstamų. Paeinu is 

• Kauno rėdvbos, Raseinių apskr., Sar
tininkų parapijos. Meldžiu atsišaukti. 

Augustas Bajoras (3) 
502 Jackson st., Seattle, ’vVash.

I t

Pajieškatr savo tikrų brolių Tamo
šiaus ir Aleksandro \obiią, Suvalkų 
guo.. Seinų apskričio, Babrių kaimo. 
Prašau atrašyt, turiu svarbų reika
lą. Polit. Vob.las (3)

15 Lafield st., Dorchester, Mass.

Pajieškau Onos Rupeikienės iš 
Plungės miestelio. Kauno gubernijos, 
Telšių apskričio. Prašau atrašyt, tu
riu svarbų reikalą. ;3)

»

i

Aš, Ona Jankauskaitė, pajieškau 
savo tėvo Kazimiero Jankausko, Vil
niaus rėdvbos, Gclvonių miestelio, 
šešti metai kaip prasišalino iš So. Bo
stono. paliko mane mažą su motina 
didžiausiame varge. Dabar mano mo
tina jau mirė, aš palikau biedna naš
laitė, nėra kas mane maitina. Tėveli, 
jeigu dar esi gyvas, atsišauk, sušelpk
mane. Jeigu kas apie jį žinot, mel- i 
džiu man pranešti šiuo adresu: 

Miss Ona Jankauskaitė
11 Wells st.. Lavrrence, Mass.

I

Pajieškau tikro savo 
zapo Drakšo, kuris gvveno ------ . .

Pnskutiiū 
Meldžiu

Iii.. 22 Kinzi 
sunkiai, 
mėnesy, 
pranešti

Kazvs
P. O. Box 327,

brolio Juo- 
Chicago, 

ir tei ni sirgo gana 
laišką gavau kovo 
žinančius apie ji

.akavičius. pajieškau 
is Daugirdų kaimo, 
kaip nežinau kur jis 

(leidžiu atsi-

Aš, Ignas D: 
Juozo Navicko, 
jau penki metai 
būna, gyvas ar miręs, 
šaukti arba kas apie jį žinot pranešti 
šiuo adresu:

Ignas Dzakavičius
324 E. Cen. st., Shenandoah, Pa.

Pajieškau Paliusės Gritaičės, pa
eina iš Jogvilų kaimo. Lidnokių pa
rapijos, Ukmergės- apskričio,. P’1"-
n.iau gyveno Libavoj. Atsišaukite ar
ba žinantieji praneškite.

Adolfas Gritė
606 Westcott st., S.oux City, Iowa.

Pajieškau brolio dukters Philomi- 
nos Taujonaitės. Paeina iš Kauno rė- 
ėybos, Telšių apskričio. Ilakių para
pijos, Dilbikių kaimo. Pirma ji gyve
no Mass. valstijoj, o dabar nežinau 
kur. Malonėkit atsišaukti (3)

Elena Vaitkier.ė-Taujonaitė
646 W. 14th st., Chicago, III.

Pajieškau Arielkos Kupriutės, ku
rios pavardes po vyrui nežinau. Pa
eina iš Vilniaus rėdvbos. Trakų aps.. 
Mediškių kaimo. Meldžiu atsišaukti 
arba kas apie ią žinote praneškite, 
už tai busiu dėkinga. Turiu svarbų 
reikalą iš Lietuvos. (3)

Marė Bartusevičiūtė 
Brooklyn, N. Y.193 Grand st..

Paulauskienė, oajieš-
Onos Albrikaitės ir

___ _ . " ’ ’ , Kauno rė-
dybos, Kuršėnų valsčiaus, 2 metai ac-

Aš. Antanina
kau savo sesers 
draugės Onos Cipokaites,
CV lYUfatllU VellriV4**Ur*, IlIVCctl <1V"

gal gyveno Clevelar.de. Ohio. Meldžiu 
atsišaukti ant šio adreso: (3)

Antanina Paulauskienė 
6 lloivard st., Nashua, N. H.

Pajieškau apsived’mui merginos 
-.rba našlės nuo 28 iki 3S metų. Aš 
su 37 metų. Platės ių žinių suteik
iu laiškais. Su pirmu laišku malonė- 
ite prisiųsti savo paveikslą. Paveik
ius reikalaujant sugražinsiu.

G. Miller ‘
Gen. Dek, Black Dianiond, Wash.

Pajieškau apsivedimui merginos 
irba našlės, nuo 23 iki .33 metą arti
naus (galėtų būti ir su vienu vaiku) 
turėtų būti linksmo bud j, ir viduti- 
liškos išvaizdas, pirmeiviškų pažvai- 
gų. Mylinčios blaivaus proto vyrą ir 
ramų šeimynišką 
ute atsišaukti prisiunčia 
-’ą su pirmu laišku. 
Scrantono-Pittstono apielinkės.) 
su 33 metų amžiaus vidutiniškos 

-aizdos. Platesnes žinias 
per laiškus, 
kalavimo sugrąžinsiu, 
nerašinėti.

A. Al.škeviče
1109 Meaae avė., Seranton, Pa.

gyvenimą malcnč- 
ir paveik- 

(Geistina butą 
Aš 
lo- 

Platesnes žinias suteiksiu 
ir paveikslus ant narei- 

Vvru meldžiu 
(3)

Pajieškau apsivedimui merginos 
•irba našlės tarp 28 ir 10 metų; esu 
39 metų. Malonėkit sueit Į platesnę 
pažintį per laišką. Rašykit šiuo adre
su: Jurgis Girkalnis (3)

322 N. Sheridan Ra., Kencsha, \Vis. I I
Pajieškau merginos arba našlės! 

”uo 25 iki 30 metų senumo. Aš esu ■ 
29 metų našlys, turiu vieną 8 metų, ■ 
kitą 5 metų vaikus, turiu gerą darbą, 
bet neturiu kas saugotų vaikus. To- ; 
dėl malonėkit su manim arčiau susi-; 
pažinti ir prisiusi su laišku paveiks
lą. Vyrų prašau nerašyt. (3)

Petras Kučinskas
724 Woodland avė., Camden, N. J.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

£ •

■

Pradėk Naujus Metus linksmai su savo draugais ir mylimais, 
tarpe garsiu artistu, tokiu kaip Plicniunas. I ušnakojis, Rūte
nis, Columbia Orkestrą. Geležiūnas, Bukšnaitis. Lietuvių Benas, 
čižauskas. Lietuviu Choras ir Petrauskas, šitie nauji Lietuviški 
Columbia Rekordai suteiks jums, jūsų draugams ir jūsų šeimy
nai ne vienus Linksmus Naujus MČtus, bet dvidešimts. Nueik 
pas Columbia pardavėją ir paprašyk, kad pagrajintų 
lumbia Rekordus už Sausio mėnesi.

10 Inch—85c
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BALTIC STATĖS BANKAS MOKA 4 NUOŠIM
ČIUS Už DEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAI- 
TOMI PRIE SUMOS KAS MĖNUO.

DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖT PINI
GUS BALTIC STATĖS BANKE. GALITE PER
KELTI JUOS Iš KITUR: ATSIŲSKIT MUMS SA
VO DEPOZITO KNYGUTE, 
TUOSIME IR

0 MES IŠKOLEK-
SAVO KNYGUTĘ PRISIUSIME.
PINIGUS PERLAIDOMIS IR KA- 
GREITAI. PIGIAI IR SU PILNA 

PARD UODAM LAIVAKORTES

KAS SU SAVO

SIUNČIAME
BLEGRAMAIS 
GARANTIJA. 
Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

VISI YRA UŽGANĖDINTI, 
REIKALAIS KREIPIASI I

BALTIC STATĖS
294 EIGHTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

(Kampas 25-tos gatvės.)

BANK

Nepaprastos 
Lenktynės 

KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI 
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.

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

BE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
YRA SKIRIAMOS *

t

I
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Pajieškau brolio AJbako, Papilės 
parapijos, Šiaulių apskričio. Ameri
koj apie 23 metai; ir Antano Ruzgio, 
Luokės parapijos, Šiaulių 
Kas apie juos žino, tegul 
veša, o gaus $10 dovanų.

.Jonas Abaka.t
88 B st., So. Boston,

apskričio, 
man pra-

(4)

M oss.

f Du ubagu.
J Ubagėlis.

Plicniunas ir Lušnakojis.

Jonas mokina kariauti, 
i'as fotografą.
Geležiūnas ir Bukšnaitis.

Nedėlios rytą. Polka.
Dėl musų jaunimo. Polka.
Columbios Benas

Dėdukas. Polka.
Saldžios lupos. Polka.

Šokių Orkestrą.

Oi motule.
Molui, motus.
Mišras Choras.

E-7093

E-7026

E-3315

E-3192

E-2357

■

<

■

Visi lipo, visi
Trepukas. Šokis.
Lietuviška Or. '"Kaunas”

ii po. šocas.

Per virvutę. Polka. 
Lietuviška polka.
Armonika solo.

Stumbriškių polka. 
Jurgiuko kazokas.;
Armonika solo.

Giedu dainelę.
Gegužinės daina.

M. Čižauskienė, sopr.
Birutė.

■ Kur banguoja Nemun.
M. Petrauskas, tenor.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų.

žiūrėkit
Columbia 
ženklis ir 
numerius
Rekordų—

kad butų 
Vaizba* 

paminėk 
Columbia

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

TRYS EXTRA DOVANOS!
1—KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”

ir kiti jo raštai. Paaiškinimu apie šį veikalą turbut 
nereikia. Tai yra mokslas apie visuomenės surėdy
mą ir žmonijos kovą už būvį. Tris dideli tomai, ap
taisyti dailiais auksuotais apdarais.

II—STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo 
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
vų kalbos, žodis-žodin surašytos.

tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais, 
su auksuotu antgalviu. Tai yra svarbiausia doku
mentas Lietuvos istorijai.

Tų raštų yra 10

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

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

prikalbins "Keleiviui” daugiatuia naujų skaitytojų ir 
Antras dau-

Trečias 
galės pasi-

Kas 
jZ’isiųs už juos pinigus, tas gaus I-ir.ą dovaną, 
giausia prikalbinės skaitytojų gaus II-rą dovaną, 
iš eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas 
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertes knygų.
LENKTINĖS TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS 

PASIRODYMO "KELEIVYJE” ŠIO PASKELBIMO.

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

I

I

Didžiausia 
Pinigų 
Siuntimo 
Instaiga 
Amerikoje 
NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntimo 
Skyrius

UŽTIKRINA:
Kad gjpH^na pinigų, siun- 
tini (perlaidą) Naujienų ’ 
Pinigų Siuntimo Skyrius iš
leidžia Lietuvon ne vėiiaus 
kaip ant rytojaus po pinigų 
priėmimo;
kad Naujienų čekiai ir per
laidos apmokama Lietuvo
je iki paskutinio*skatiko; 
čekiai betgi turi būti mai
nomi tiktai Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banke 
ar jo skyriuose;
kad Naujienų siunčiamus 
pinigus Lietuvoje išmoka 
tuojaus, kaip tik pinigų pa
ėmėjas atsiliepia į Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban
ko pranešimą, kad pinigai 
atėjo, arba pats kreipiasi į f 
banką, paduodamas Naujie
nų kvito numerį.

Naujienos siunčia pinigus .Lie
tuvon perlaidomis, čekiais ir 
kablegramomis.

Iki rugsėjo mėnesio 1921 m. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius yra pasiuntęs Lietuvon 
žmonių pinigų apie 30,000.00<7 
auksinų, ir visi siųstieji pinigai 
pasiekė Lietuvą greitai ir buvo 
pilnai išmokėti per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką.
Siųskite pinigus Lietuvon per 
Naujienų Pinigų Siuntim-o Sky
rių, jeigu norite, kad jie grei
tai. teisingai, be klapato butų 
išmokėti Lietuvoje .

Naujienų Pinigų Siunt. 
Skyrius

1739 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

NAUJIENOS '
Didžiausias Lietuvių 

Dienraštis

Nei vienas lietuvis 
negali būti 
be Naujienų

Kas dar nėra Naujienų skaitytoju, 
malonės atsiųsti Naujienoms savo 
adresą, o gaus porą Naujienų 
numerių pasižiūrėjimui — dykai.

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Wijk.es
Clevelar.de
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0 KELEIVIS

Kas girdėti Lietuvoj.
• I ■■■■—.

Įdomus teisinas. Klaipėdos 
prisiekusiųjų teismas dvi 
dienas svarstė berlyniečio 
šaltkalvio Gerlacho bylą, 
kuris pernai vasario mėnesį 
Užpurviuose nužudė lietuvį, 
ūkininką Meikį ir jo dukterį 
ir sunkiai sužeidė jo žmoną. 
Gerlach seniau priklausė vo
kiečių I'[geležinei divizijai.” 
Teismąb {pasmerkė jį už nu
kovimą* dviem atvejais ir už 
iš anksto sugalvotą mėgini
mą nužudyti trim atvejais, 
o drauge už padarytą plėši
mą ir plėšimo bildu atėųii-

• mą, —penkiolikai metų sun
kiojo kalėjimo ir dešimčiai 
metų atėmė garbės teises.

Klaipėdos kraštą turi ge- 
riausį susisiekimą su Lietu
va ; kai kuriems esą pavyks
ta aplankyti slaptai net savo 
dvarus Lietuvoje. Tokiu bu- 

. du Klaipėda visokiems Lie- 
į tuvos išgamoms yra lyg 
koks tarpininkavimo vieš
butis.

FARMOS! PARMOS!
Turiu daugybes formų ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Nevvark, X. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSKi (26)

Box 46, Sand Brook, N. J.

Prabėk Dabar Pirkti

Plėšikai. Pirma kelių die
nų buvo pranešta, kad Klai
pėdos gatvėse dienos metu 
vienas plėšikas puolė vieną

Šiauliai. Armijos teisme 
buvo nagrinėtos kelios svar
bios bylos, kurių tarpe gana 
įdomi buvo Ežerėnų komen
danto kapitono Zaleskio by
la. Kap. Zaleskį teisė už Ra
seinių milicijos vado J. 
Stankaičio sumušimą. Daly
kas dėjosi šiaip: 1920 m. 
kap. Zaleskis Telšiuose buvo 
komendantu, o J. Stankaitis 
apskrities milicijos vadu. 
Tų melų gegužės mėn. 1 c!. 
Telšių gimnazijos neturtin-

vaikiną, nešant iš banko di- giems mokiniams šelpti bu
delę pinigu sumą. Pagriebęs vo rengiamas' vakaras. Val- 
pinigus plėšikas pabėgo.

'Policijai pasisekė tą pa
čią dieną jį susekti ir suimti. 
Tai yi-a pirklys Brussow. 
Pinigu jau neberado. Su pi; 
nigais jau buvo pabėgusi 
Brussowo žmona ir dažyto
jas Kari Albert Sarpf iš 
Klaipėdos.

("K.”)

Sukilimai lenkų okupuotoj 
Lietuvoje. Gudų spaudos 
biuro pranešimu Ašmenos 
ap. prasidėjo ūkininkų suki
limas prieš lenkus. Lenkų ad 
ministracija pabėgo į Vil
nių. Vilniuj panika. Galimas 
daiktas, kad lenkų kariume- 
nei pasiseks sukilimas likvi
duoti. Bet moralė sukilimo 
jėga labai didelė. Įdomu, 
kad sukilimas prasidėjo Aš
menos apskrity, kur lenkai 
fabrikavo taip daug prašy
mu prisidėti prie Lenkijos.

C’L.”)

Žiemos kainos jaa nupigintos

KYLA IŠGYDOMA. 
įStuarte Plapao Poduškaitė. 
Į Jus galite mesti šalin visus diržus, 
• kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
I tam padaryta, ka<> jus išgydyti nuo 
' kylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
, pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokie nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI.

PLAPAO LABOKA fORlES 
3058 Stuart Bldg., St. Louis. M o.

I
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ĮRufllea galim* gauti visose aptiekosa po 65c. bonkj, arba tiesiog 

iš išdirbčju per paštą už 75c. bonką.
F. AD. RICHTĘR &. CO.

3rd Ava & 33th St. Brooklyn. N. Y.

Ą LIETUVĄ
Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki para*, 
kūmai, didelė vieta ant deko. Vi
soki moderniški įrengimai, koki tik 
"»!> bot ant laivo.

VRedSukIinb

FARMOS! FARMOS!
115 akrų žemės, 25 akrai dirbamos, 

■i mylios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimų 
stuba, 3 karvės, 2 telyčaitės, 1 arklys, 
100 vištų, vežimai, padargai, mašine
rija — viskas už $5,000. (323 ,

Dviejų šeimynų stuba. dešimts rui
mų, puiki pievelė, vienas akras že
mės. Kaina $1,000. (379)

55 akrai žemės. 20 akrų dirbamos. 
10 ruimų stuba. geri _ kiti bndinkai, 2 
karvė.<*2 kiaulės. 1 arklys, 250 vištų, 
vežimai, pakinkai, įrankiai, mašineri
ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių 
nuo gelžkelio. Kaina $4,500. (381)

100 akrų ferma, 40 akrų dirbamos 
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu
ba, yra ir kita stuba 4 ruimų, barnė 

malkinyčia, vežimams pašiūrė, 
vištininkai. Labai pigiai, tik už 
S2.5C0. (137)

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

Aš turiu daug kitokių gerų parda
vimu ant mano listo. kuriuos galima 
oirkti ant gerų išlygų. Delei platesniu 
^formacijų rašykit:

F. I. RACINE 
DANIELSON, CONN.

STANDARD
ir .

Challenge Pieną
IR TAUPYK I.EBEL1US KAD 

GAVUS BRANGI V DOVANŲ.
yk bile vienu is adresų esančių ant kibelių kitos 

pusės de! paveiksluoto dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyti LeibeUns

Ar~Jūa'KaaiuMi Plaiši
NAUDOKITE

NAUDOKITE JBftf/įVer
Ar J<H*t Maukai*Slenka?
NAUDOKITE Rities

Ar Jų» Norite Apsat^oTK J uos
NAUDOKITE

Ujlad^muu savo plaukiu ąruzūus ir iankiais
naudokite

UžLaifcyvui ^ėJvee odoe tveikū tr švariai
NAUDOKITE

Is New Yurko į Vigo, Hamburg ii 
Danzig

Samland (tik 3 klesą) Saosio 19 
Iš New York į Plymounth, 
Cherbourg, Antverp: 

Finlaitei ..................... Sausio 7
Kroomand . . Sausio 21
Zeeland ....................  Sausio 28
Ten ir atgal važiuojant sustoja 

Halifax.

>AMmeM(lna 
•š New lorko į Brunsbuttel ir 

Hamburg
Minnekahda ............ Sausio 26
Mongolią Vasario 23

Iš New York į Hamburgą 
Haverford ................. Vasario 9

Tikėtai tiesiog į Pilevą.
Plauk. į rytus sustoja Queenstown 
INTERNATIONAL MER- 
CANTILE MARINE CO„ 

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

arba pas vietinius agentus.

t

Dabar ky tik iZ3jo po

Nauja Lietuviška 

BIBLIJA 
SATYROJE

miera lUbujja 5%x8 eaJiru. tari SŠŽ 
pulapins ir 37$ pureA»!ėliu«. LaSni 
idoaai ir tuodinsi tenai
Žmogus skaitydama* >.i« CiShj^ ir tė- 
av'amas j pareikgėU.u. <£tuie p«r- 
•tato ku buvo pirm s^tverūse a-Mto 
ir iki užgimimui Kristeasi. ažmui vi- 
•iw savo vartos ir džiaarsic jokiai V>- 
ki* knita fcijo. jam be* trumpi ite- 
mos vakarai.

KA1XA TIK HI.OO
Norinti šią Bibliją. pir:g

EiTskit Erpreso ar Pačtv Muncy Ord? 
rhu arba x*e£i3truotaxne Uiške adresu

stybės gynėjo padėjėjo žmo
na Klečkovskienė, taikos 

■teisėjo žmona Nikolskienė ir 
gimnazijos mokytoja Hry- 
neveckienė tame vakare įsi
taisė bufetą. Jame pardavi
nėjo "samogonką” ir vaišino 

• Telšių ''augštesniuosius val- 
1 dininkus,’’ džiakoną kun.' 
iKorzcną, intendantą Širvį, 
i pašto viršininką Drąsutavi- 
čių, notarą Mitkevičių, tai
kos teisėją NikolskĮ, komen
dantą Zaleskį ir kitus. Ka
dangi tuo laiku (prieš rinki
mus i Steig. Seimą) degti
nės pardavinėjimas buvo 
draudžiamas, tai milic. va
das J. Stankaitis konfiska
vo degtinę. Gėrusieji "augš- 
tesnieji valdininkai” labai 
įširdo ant Stankaičio už to
kį jo žygį ir įsivadinę Stan
kaitį į atskirą kambarį, rei
kalavo sugrąžinti degtinę į 
bufetą, šiam gi atsisakius 
tai padaryti, Telšių apylin
kėj pagarsėjęs bizunininkas 
kap. Zaleskis kirto J. Stan
kaičiui veidan ir sukruvino 
jį. Mil. vadas Stankaitis pa
siskundė valstybės gynėjui, 
kad jį, beeinant jam tarny
bos pareigas, sukruvino ka
pitonas Zaleskis. Beveik 
pusantrų metų tęsėsi tardy
mas ir tik galų gale lapkri
čio 8 d. byla atsidūrė armi
jos teisine Šiauliuose. Vals
tybės gynėjas ilgoj ir gana 
turiningoj Raiboj reikalavo 
Zaleskiui paskirti didžiau
sią bausmę ir pabrėžė, kad 
ši byla suįdomavo visuomenę 
ir kad panašus kap. Zales
kio ir kitų valdininkų tą va
karą gėrusių degtinę pasiel
gimas tėra vien nuodinga 
liekana sutrūnijusios rusu 
tvarkos. Teismas nusmerkė 
kap. Zaleskį dešimčiai sąvai
čių daboklės (taip vadinasi 
arešto namai, skiriami ka
riams).

Įdomu žinoti, ar ir po šio 
teismo pasmerkimo kap. Za
leskis ir toliau komendan
tuos ir daužys t musų pilie- • 
čius, kaip kad yra mušęs bu- ■ 
vusijį Steigiamojo Sei
mo narį juristą M. Untu- 
li, milic. vada Stankaiti ir k.

(”L Uk?’) šiauliškis.

PARSIDUODA FARMA!
akrų žemės, 40 akrų dirbamos, 

likusioji ganykla ir miškas. Stabą su 
s kambariais, 2 barnės, 2 visti ninkąi. 
2 arkliai. 4 melžiamos karvės, veži
mai, mašinos, pakinkai ir visi ūkės 
lankiai. Parsiduoda už S2.400, i nešt 
“eskia $1700, o likusioji pasiliks kaipo 
,>asV>'’i paskola, už kuria lik procen
tus reikės apmokėti. Kas pirmiaus 
atsišauks ir pirks, tas gaus lOt) dole
rių pigiau. Pasiskubinkit. (3)

S. DAYTON
NORTH WINDHAM. CONN.

‘'Draugai, "Keleivio" skaitytojai! Dėkitės prie "Kelei
vio" Bendrovės!

FARMOS! FARMOS!
Turiu ant pardavimo farmų dide- 

’ių ir mažų, pigių ir brangių, su ma
žais jmokėjimais ir lengvais išmokė
jimais; nuo lo akerių iki 2iX) akerių. 
Kaina nuo $2,500 iki $20,(>00. Norėda
mi farmos klauskit laišku lietuviškai.

JURGIS ŠALKAUSKAS (3) 
Sand Br.ook, N. J.
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Iš HAMBURGO Į 
DANCIGĄ ii- VARŽA VĄ

21 
17 

3

Naujais laivais
ORDl NA . . . SAUSIO 
ORBITA . . . VASARIO 
OROPESA . . . KOVO

Uždaryti kambariai moterį i 
ir šeimynoms.

TI1E ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 Broadway, New York.
117 W. Washington st., Chicago 

arba pas vietos agentas.

Kauną. miesto- -vaidyba 
praneša, kad Kauno įmesto 

gyventojai namų savininkai 
turi pristatyt ligi sausio 1 d. 
tikrus nuomininkų sąrašus; 
nepristatę bus baudžiami li
gi 1,000 auks. Blankas gali
ma gauti miesto valdyboje, 
finansų skyriuje./ " _______

Krašto apsaugos ministe- 
1 is griežtai draudžia kari
nėms dalims Kaune imti iš 
miestelėnų bei atvažiavusių 
valstiečių pastotes.

Ministerio Galvanausko 
sveikata gerėjanti ir po sa
vaitei ar kiek daugiau mini- 
steris galėsiąs grįžti į dar
bą.

St. šilingas, kuris buvo 
suimtas Vilniuje ir įmestas 
i Lukiškių kalėjimą ir pra
laikytas suvirs mėn. laiko, 
jau paleistas ir sugrįžo Kau
nan.

Lietuvių Spaudos padėtis 
Vilniuje. Lenkų vyriausybė 

^neduoda lietuvianfs leidimų 
leisti lenkų kalba laikraš
čius. Sumanyta buvo išleisti 
vienos dienos laikraščiai, 
kuriems leidimai nereikalin
gi.

Kadangi M. Biržiška bu
vo pasirašęs po vienu tokiu 
laikraščiu atsakomuoju re
daktorium, tai jis gavo iš 
lenkų įspėjimą, kad ateity 
tokie^viendieniniai laikraš
čiai bus konfiskuojami. Ir 
tikrai, iš gruodžio 1 ir 2 d. 
naktį policiją konfiskavo 
spaustuvėje Jau surinktą 
laikraštį vardu "Helena.”

FARMOS!
PARSIDUODA FARMA!

1ŪS akeriai žemės, 16 akerių geroj 
miško, 5 ruimų stuba su visais ra-, 
kandais, barnė, 2 vištininkai su 70 j 
vištų, 1 arkjys. 3 karvės, 1 kiaulė, di- į 
delis sodas, upė teka per fan.ną, tik 6 j 
mylios nuo miestuko, 100 mylių nuo J 
Bostono. Kaina tik $1700. Platesniu i 
žinių kreipkitės laišku. (4)

K. Shlaitas
R. F. D. 1, Gilmanton I. W„ N. H. 

Arba ypatiškai
M. Shlaitas

20 Sc’nool st., Cambridge. Mass.

i TeL Bę^ch 6933
Į OR. I. M. FRIEDMAN
| SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 
» LIGŲ.
S VYRU IR MOTERŲ.
| Taipgi kraujo ligų ir
| Reumatizmo.
Į Valandos: Nuo 9 ryto iki
• 9 vakare.
| 1069 VVASHINGTON ST.
! BOSTON. MASS.

Klaipėda. Klaipėdos mies
tas, francuzų globojamas, 
tapęs Lietuvos lenkų dvari
ninkų viešbučiu. Iš Lietuvos 
atvykę i Klaipėdą, čia jie 
gauna francuzų vizas ir per 
Dancigą vyksta į Varšuvą. 
Tie gi dvarininkai, kurie gy: 
vena Varšuvoje ir neturi 
teišės grįžti į Lietuvą, per

FARMA PARDAVIMUI ARBA AP
MAINYK UI ANT PROPERTES.
40 akerių žemės, 30 skėrių dirba

mos, kitkas miškas ir ganykla. Parsi
duoda su padargais ir gyvuliais,- 2 ar
kliai, 2 karvės, 1 telyčia, 3 kiaulės, 20 
vištų. Dabar pasavary parsiduoda nu
žeminta kaina, iki balandžio 15 tai 
tik už $2,600. Stuba gera, keturiu 
ruimų; barnė nauja, žemė gera, juod
žemis. ~ ~ .
lengvo išmokėjimo. ._ .
skėriai ir kviečių 4 akeriai. Platesnių 
žinių klauskit per laišką. (4)

M. K. SM1TH
R. 1, Box 74, Fountsin, Mich.

fmokėt pusę, o kitkas ant 
Pasėta rugių 6

Į $2 DOVANŲ $2

DABAR šitas 
didžiausias ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už S7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai f iliu
stracijomis) į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lyti: — 
lyties organų 
i š s i v ystymą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą, jų ligas; 
meilės ir šei
ni o s visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta: labai daug,pa- 
veikslų, kaina S 7.0 0. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj u-lai- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, kad šitos knygos kai- 

nuoia £9.00, bet mes dabar par
duodam tik už $7.; 2.C0 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
viena iš šitų.- KAIP RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, $2. 
APIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS: apd., $2. LIETUVIŲ 
PRATĖVIA1 MAŽOJO! AZI
JOJ; a,. L, $2. MEILĖ ir DAI
LĖ; ap<i., $2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit snygus ir siųskit jas 
į Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, tai reikalaukit niusn DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei nivlit mok vii? ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBU, tai reikalaukit 
musu MOKYKLOS KATALO
GO.

Matote, kad mes visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT , SAVO IR 
SAVO DRAUGU AbRESUS,ir 
PASAKYKIT. KO NORIT, O 
nes tttcj visus aprupinsim.

AL. MARCELIS 
2023 St. Paul Avė.

CHICAGO, ILL

"KELEIVIS"
255 Broadvay, 
Boaton, Mass.

£ \ 7 TM T kas gaut dykai šitą puikų <4
I ■ I kavalkų Sidabrinį Setą, Tikro Rogers

5 Į J Į Į Sidabro.'6 šakės, 6 peiliai, 6 did. ir 6
5 maž? šaukštai. Visam jūsų vgvenimui.

t

Stockholm Sausio 31, Kovo 11. Balandžio 18

J(KNTAdresas 
Miestas 
Valstija

Trečios klesos kainos: I Hamburgą $103.50, Į Piliavą ir Dancigą 
$106, Į Liepoją $110 ir $5 taksų.

Trečios klesos kambariuose yra tik po 2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų.

Home Supply Go.
Dept 3OJ, 110* Nassau St., 

Ng.w Yirk City 
Prisiųskit man savo DYKA? 
Sidabrinio Seto pasiūlymą Unite d ;

Tai yra proga, kokia gal jau niekuomet nepasitaikys, gauti Dykai 
š’ puikų Sidabrinį' Setą. -
Kiekviena moteris, duktė ar vvras gali įsigyt jį NEIŠLEIDE NEI 
VIENO CENTO. ’
Viskas, ko mes norime, tai pasiūlyt musų Smagumo ir Premijų pre
kių katalogą, kuris parodo didelį pigumą, jūsų draugams. Tą kiek
vienas gali padaryt, ant to nereikia PATIRIMO.
Mes turime tūkstančius šių Sidabrinių Setų išdavimui DYKAI.

i? Buk pirmas jūsų mieste ir 
; g gauk jį. MES JAU IšDAVEM 
| TŪKSTANČIUS §!Ų PUIKIŲ 
| SIDABRINIŲ SETŲ. MES

NORIME DUOT; VIENA IR
S JUMS. Neatidėltoic Išpiidvk ši ynr,įag

I

£ kuponą ir paSir.sit ji mums 
g tuo jaus.
| HOME SL'PPLY COMPANY
| 110 Nassau St.. New York Citj

. T

Stebuklingas Kalendoriškas Laikrodėlis.
Kuris parodo valandas, niautas, dienas, savaites, 
kuris mėnesis, mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa- 

. tankumas visam amžiui. Lukštai to laikrodėlio yra 
gražus ir labai tvirti, 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerai, ir gva- 
rąntuolas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pama
to tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $15.00, 
o mes parduodame fabrikos kainą už $8.75 ir priedų 
duodam, kuris perka laikrodėlį, mašinėlę drukavot 
laiškus (typevriter), kuri yra graži ir tvirtą. 
Turi visas raides, numerius ir visus ženklus ir 
ant jos kožnas 
gali drukavot, kaip 
ant brangios maši-

Ji parsiduoda po $5.00 ir brangiau, o 
pas mus gauna DYKA I. kas perka laik
rodėli. Užtikrinanti kiekvienam užganėdi- 
nimą arba gražinant pinigus. I'risiųsk 25c. 
rankpinigių, o kitus užmokėsi kada viską 
atneš i jūsų namus. Adresas: (3)

PRaCTICAL sales company
1219 NORTH IRVlNG AVĖ. - Dept. 300 CHICAGO, ILL.

— ■ 1 ~~ Į ~ '

Švedijos 
Amerikos 
Linija

TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS.
Per Gothenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami i 

 Liepoją

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpiausias susisieki r.ias su visais portais Centr.-Europos.

Savaitiniai išplaukimai kas Ketvergaa 
UBO Piero 86, North River. 46 Street, New York,

”MOUNT CLAY” ”HANSA"
**MOUNT CARROLL” ”BAYERN”
”MOUNT CLINTON” ”WUERRTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cuxhaven su lietuviu perkalbėto, 
ju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų ”HANSA” ”BAYERN” ir ”WUERTTEM- 
PERG” yra keli specialiai puikus kambariai. Klauskit agente
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover SU Boaton. M

I

j Lietuviškai - Lenkiška Aptieka I
į Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite i 
‘ ant iOO Salėm st.. kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo S 
J visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsiSenejusio K 
, reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valiniui, nuo uždeiimo įį 
r plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų.* Taipgi turime nuo visokių slap-
! tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo ® 
> dei vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. jw 
J Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius
! daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus K 
» vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite Į APTIEKI po numeriu jv 
! 100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. I
’ C

<1 I
I
I
If.

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

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

SVARBU ŽINOTI.
Musą atstovai išvažiuoja j Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėtu su Jusi.; draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus pov ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai. ,

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
2€0 HANOVER ST„ BOSTON, MASS.

DRAUGAI, platinkite "Kel eivj” tarpe savo draugą.
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams 12.00.

S2 DOVANU

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
Eažuldi — neraudok, 
aš tan dnosin BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki j apticką ir 
nupinki 35c. bonką

BAMBINO 
airėj. S. V. Pat. Ofl>»

H Arbatinis šaukštukas 
tunjaus pasalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Eadlkial aėgsla jį! Jie prato dangiausl” 

Motinos! Jeigu jūsų aptiekoriua neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RlCHTElt A CO

I

i
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Kaip lenkai kankina lietuvius
Kaip lenkai žudė ne- čios, kad vien dėl estetikos 

reikalavimų nedrįstam jų. 
čia atpasakoti). Kada mes 
ant jo klausimo atsakėme 
nieko nežiną, vachmistras 
paėmė pagali, įkišo į burną 
ir sudegino po tris degtukus 
vieną po kito. Kada ir į tai 
nieko neatsakėme, tada dar 
panaujino mušimą kumšti
mis per veidą ir kojomis 
spardydamas atvarė i antrą 
kambarį, paskui nuvarė at
gal, kur buvom iš vakaro t. 
,v. kur buvo visi patalpinti. 
Po 2 valandų laiko išvarė 
mus j Vilnių, kur pralaikė 
po 5 sąvaites.” Kankinimas 
ir Vilniuj nesibaigė.

štai ką pasakė pil. J. B., 
paleistas iš kalėjimo:

”Kada mus nuvarė i Vil
nių ir pašaukė mane ant 
tardymo, tai tardantis, su 
pirmu paklausimu šoko kai 
vilkas alkanas ant avinėlio 
ir pradėjo rankomis mušti 
per veidą ir spardyti kojo
mis iki tolei, kol aš parpuo
liau ant žemės, tada dar ke- 
lioliką kartų spyrė su koja 
ir liepė išeiti Ant rytojaus , 
t.'y. spalio 9 d. pašaukė ma- j 
ne antrą kartą, tada viską 
surašė ir dar kelis kartus < 
spyrė koja ir liepė vesti at- 
gal Į kalėjimo kambarį, kur i 
jame išsėdėjau iki lapkričio I 
8 d. šių metų.” Taip tai lie- « 
tuviai atsimena vaišes pas į 
"brolius” lenkus. Visa šių « 
žudynių priežastis buvus! \ 
ta, kad ties Valkininkų sto- š 
tim miške atrastas nugala- « 
bytas lenkų raitelis. Tokių | 
budu jieškota kaltininko. 1 

("Trimitas.”)

kaltus Dargužiu kaimo gy
ventojas, apie ką, jau savo 
laiku esame trumpesnių ži
nių rašę, dabar dedame žo
dis j žodį tai, ką savo lupo
mis pasakojo grįžę iš to pra
garo kankiniai. "Anksti 
rytą šių metu spalio 5 d. pri
lėkė pilnas Dargužiu kaimas 
lenkų ržltęftų ir baltašniu- 
rių žandarų ir dar nesuskai
tomos įlišles slapukų, išsis
klaidė po visą kaimą, pradė
jo varyti žmones vienon vie
ton t. y. i vidurį kaimo, ko
kius tik sugriebdami nuo 
mažiausio iki seniausio, ne
palikdami nei moterų.

Suvarė visus žmones į pa
skirtą vietą, ir kada moteris 
pabaigė tardyti, jas paleido 
namo, o vienas i£ lenkų pa
šaukė mane. Kada aš išėjau 
iš tarpo žmonių, likusius lie
pė varyti į Valkininkų mies
telį, o mane vachmistras ir 
dar 5 lenkai nusivedė už kai
mo, sakydami, kad aš viską 
pasakysiąs. Pirmu klausimų 
vachmistras lazda sudavė 
man per lupas, nuo ko apsi- 
liejau krauju, paskui vach
mistras atsistojo iš kairės 
pusės, iš dešinės antras len
kas ir mušė rankomis per 
vėidą, kiek tik norėjo, klau
sinėdami visokių nebūtų 
daiktų. Kada aš ant tokio 
klausimo nieko neatsakiau, 
tai iš to kareivio, kuris buvo 
su šautuvu, vachmistras pa
ėmė tris šovinius, Įdėjo man 
Į pirštų tarpą ir spaudė 
abiejomis rankomis kiek tik 
turėjo pajėgų, bet ir tas nie
ko nepadėjo. Tada vachmis
tras liepė nusimauti batus ir 
atsigulti ant žemės. Man 
viską išpildžius, vachmist
ras paėmė iš raitelio, kuris 
tuo tarpu buvo atjojęs, kar
dą ir mušė kardu ‘ per kojų 
padus nemažiau 50 kartų. 
Kada ir tai nieko nepadėjo, 

~ėvisą,ma-3l

FAKTAI APIE LIETUVĄ

22. Amės reformos Įstatymas.
23. Namu ir kambarių sam

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu

cija.
VII.

25. Karė su lenkais.
26. Rusai išveja prošepanus 

iš Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

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

Kauno. .
30. Prūsų lietuviai ateina Lie

tuvai Į pagalbą.
,31. Želigovskis sumuštas ties 

Širvintais. »
32. Mušis su lenkais ties Gi- 

bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu

šiu.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

Aimąs.
VIII.

35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj.
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

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

Didelio formato, ant dailios 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoja su visu žemlapiu tiktai 
SI.00. Apdaryta auksuotais 
audeklo viršais — $1.50.

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

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

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

flgeniurfl
VIENYBE

tad su __
no kūną o "kaip as norėjau 
atsikelti, tai vienas iš jų at
sisėdo man ant galvos, o 
vachmistras dar ilgai mušė 
kardu. /Paskiau liepė atsi
kelti: man atsikėlus, vach
mistras su antru lenku vėl 
pradėjo mušti kumštimis 
per veidą ir kardu per ke
lius ir per rankų alkūnes, 
tada aš parpuoliau «ant že
mės, o jie mane spardė ko
jomis. Ant galo liepė man 
atsikelti ir apsiauti batais. 
Kada aš tai su vargu pada
riau, vachmistras pridėjo 
revolverį i kaktą, o kareivis 
šautuvą i pečius ir skaityda
mi viens, du, trys, liepė man 
pasakyti kur esą du kulka- 
svaidžiai. Kada aš atsakiau 
taip, kaip ir Į kitus nežino
mus man klausimus, kad 
nieko nežinau, tada vėl pa
sveikino kumščiomis j veidą 
ir liepė eiti. Išėjus Į gatvę 
liepė vachmistras kareiviui 
joti riščia ir mane kartu va
ryti, iki kolei pavys anks
čiau išvarytuosius į Valki
ninkus. Po tokių kankinimų 
turėjau bėgti kartu su raite
liu iš kAimo Dargužiu iki 
kaimo Čižiūnų t. y. du var% 
V1- ’ . .Dar po ilgų varginimų ir 
kankinimų mus nuvarė Į 
Vilnių, kur pralaikė kalėji
me iki 8 lapkričio kol pa- 
liuosavo. Taip ir pasibaigė 
mano kankinimas.”

Kiti du pąiiuosuotieji pa
pasakojo sakantį:

”Spali« 1M. 
tavo visift 
atvarė I1

L, kada suareš- 
kaimo žmones ir 

_____ Valkininkus, per- 
nakvojomo^rriiai. Spalio 6 
d. atėjo pas mus vachmist
ras ir pašaukė A. Š., J. P., J. 
B., V. P., ir mudu ir nusive
dė į kontrolės stoties rašti
nę. Pirmiausiai pašaukė S. 
B. ir J. K., juodu kankino 
sekančiai: pirma mušė kum- 
ščiomis per veidus, o pas
kui... (čia lenkų vandalų 
naujausio išradimo kankini-

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą ?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
tį su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

čia rasi visus faktus, prade-! 
dant nuo 1905 metų Revoliuci- | 
jos ir baigiant šiomis dienomis. <■

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

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

I.
1. Per revoliucijos ugnį.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap

linkraštis, kuriame jisai prirodi
nėja, kad caras yra Dievo patep- 
tinis ir jo negalima nuversti.

4. Caro valdžia griūva.
II.

5. Klerikalai ruošia monarchi
ją Lietuvoje. 9

6. Vyskupo Karevičiaus kelio
nė pas Ludendorfą.

7. Karevičiaus išdavystę 're
mia visi kunigai.

8. Klerikalai kviečia von Ura
chą ant Lietuvos sosto.

9. Mokina Urachą "Tėve Mu
sų.”

10. Vokietijos revoliucija iš
blaško klerikalų pienus.

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

IV.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvoj konsti

tucija.

(•)
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I- 
!■

<•)

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

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
W. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas. ,
VI.

20. Taikos sutartis su Rūdija, 
— . - _ . . V1 , „ 21. Svarbesnieji St. Seimo iš-
mo priemones tokios slyks-leisti įstatymai.

Parduoda 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 į Eidkū- 
nus ir į patį Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

g Ii g
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- 
nimn,

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų.
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

§ ■ S 
"VIENYBĖS” . 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

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

S ■ 5 
"VIENYBĖ’* 

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

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

juokų skyrių 
"TARKA" 

AMERIKOJE $3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

■ S
Pirk ite ’ 'Vienybės ’ ’ Ben
drovės šėrus. Dividendai 
mokami. Ateityje bus di
delis pelnas.

Vienas seras S10 
S ■ g

Užlaiko dideli knygyną, 
kur galima gauti vi

sokių knygų. f

___(•
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Bulgariško Kraujo Arbata

/
I

Parsiduoda

SVEIKATOS GELBĖTOJAS.
Aš, J. Karalius, dabar esu labai 
linksmas ir dėkingas SVEIKA
TOS GELEETOJUI, kuris išgel
bėjo mano sveikatą ir gyvastį. 
Aš buvau laoai nupuolęs ant 
sveikatos visoj kūno sistemoj per 
3 merus ir visur jieškojau savo 
sveikatai pagalbos, bet, niekur 
neradau. Galą gale kreipiausi 
prie Sveikatos Gelbėtojo, kur yra 
taip garbingi vaistai, kaip tai: 
Kraujo Valytojas, Nervų Stip
rintojas, Nuo Kaulų Gėlimo, 
Skilvio Riterio ir Lytiškų Organu 
Sustiprinimui Vaistų. Sunaudo
jau tuos vaistus ir į septintą die
ną pajutau, kad atitraukė nuo 
manęs didesnę dalį skausmų. Aš 
dar antrą sykįjjareikalavau Svei
katos Gelbėtojo Vaistų ir praėjus 
dar penkioms dienoms aš pajutau

pagelba maisto palengvinti savo kūdikiui per- 
vūą iunkujj laiką-

Prisiųskite šitą apgarsini
mą į Borden Company, New 
York ir gausite pilnus pa
tarimus ir nurodymus, kaip 
jį vartoti lietuvių ką1*“*', 
ir puikią kūdikių knygą.

KŪMOS PRIVALO 
GAUTI PIENO

Ką jūs pilate į savo kūdilflo žindyir.o benkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, su kuria pagolba 
jūsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

EAGLE BRAND
(CONPENSEO

•Yra motinų vartojamas beveik per 60 metų, kurios 
nori su 
gyvehti

RAGELBSTI GAMTAI

(
Prašalint šalti
Apsaugot nuo influenzos

Išgelbėt nuo plaučių uždegimo 
I Palaikyt jaunystę.

KE1KAIf

Padaro Namus 
Maloniais Namais

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSEGROSERIUOSE

i

‘I

i

i

M□
i3
i

H

Išvalyt kraują 
Sutvarkyt skilvį 
Išvalyt inkstus 
Sutvarkyt pilvą

Gerk ją karštą prieš guolį delei Sveikatos, Stiprumo ir Iigo Gyvenimo 
• Bulgariško jd-aųjo Arbata padaryta iš tįkrų syvų nuo žiedų, žievių, šak
nų, lapų ir uogų, išaugintų ant derlingos žemės Europoj, Azijoj ir Afrikoj. 
TurėK visuomet po ranka baksų Bulgariško Kraujo Arbatos. 
visose ąptiokose arba mes pasiunčiąm vieną didelį šeimynišką baksą už 
$1.25 arba 3 oąksus už $3.15 arba 6 baksus už $5.25. Adresuokit: Mai-vel 
Products Company, 491 Marvel Bldg., Kttsburgh, Pa.

Mokinlds Angtiškai Namie!
LENGVA IŠMOKTI

28 Lekcijos buvę $10 Dabar $5
JEIGU LEKCIJOS NEPATIKS, GRĄŽISIME.JUMS PINIGUS.
Nėra geresnio budo už šį kursą išmokti angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti. Jis yra lengviąusis, greičiausi s ir tikriausis būdas išmokti visą a 
anglų kalbą namie. Kiekviena lekeija šie kurso kalba apie atskirus dalykus ’(? 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kąd mokinys netik gali, bet turi ČJ 
viską atminti, jos perstatė dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- ją 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieo žodžio spaudžias į mokinio mintį su Z 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta- 1 
rimąs angliškų žądžąi Ir vertimas lietuvių kalbon taipgi yra praktiškas.

Sis kursas susideda iš 28 gražiai atskausdintų ant* geros popieros lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių —visos kitos iš 4 didelių 
puslitį. I

štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai; 
"Gerbiamieji:— Meldžiu priimti nuo ptenąs širdingiausią jums padė- 

jusų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Ju-
Medžiu priimti nuo Btenęs širdingiausią jums padė-

sų mokinimų esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsu- 
‘—■‘arimu?). Jūsų metpdos kursas stebėtinai yra pigus. Su augš- 

Jaaeph KijAtedMUž, Norrįstown, Pa., July 11, 1917.
panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję 

> ir tamsta, mo-

( 
ta pagar

Turime šimtus ------ ___________ _____ -
po $10 už kursą yra taip užganėdinti—busi užganėdintas 
kėdamas dabar tik $ė.00 už tą patį kursą. Bet užsirąšyk tuojaus—dabar. 
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes turime tik 10C ’------ ~
kiekvienas. Po to ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. _ 
mas. Siųsk $5.00 šiandien. Įdek markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerifikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų po apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Šis 
kursas yrą vertas $30.00. Musų kaina tik $10, bet tamsta dabar turi progą 
gauti jį už $5.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pinigus šian
dien, Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk ”Money Orderiu” šiuo 
adresu: (<

WAICHES PREPARATORY SCHOOL
4509 SO. ASHLAND AVEL, CHICAGO. ILL.

■ te. te . ..---

100 kursų po $5.00 
Taigi, buk pir-

I
Ar Bijai Dievo?

Jei ne — tai skaityk
LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ

I KALENDORIŲ
Su daug bodievišką raaU}, o daug 

bedievišku paveikslų ir so kurt. Moc
kaus Peklos Mapa. Vertėtų visiems 
įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį platint taip, savo draugu 
bei pažįstamą. Ęaipa už 1 Agz, 75c. 
Agentams bei šiaip draugams, ipian- 
tiems daugiau naru vien# ug^., duo-< 
dam už labai nupigintu kainą: už 4 
egz. $2.00, už 10 egz. $4.00, už 20 egz. 
$7.00, už 30 egz. $10,00, ųį 40 egz. 
$13.00, už 50 egz. $15.00, už 100 egz. 
$25.00.

Pinigus siekite šokamu antrašu:
- "KARDAS”

1443 K PauUna St.. Chicago, IIL

e -a n ... n a a 

kankles' 
Išėjo naujos muzikos apie 60 
įvairių dainą, taipgi pianui ir 
smuikai; jų tarpe ir lietuviški 
šokiai: Suktinis, Klumpakojis, 
Noiiu miego, Kriputū ir kiti. 
Tas leidinys tai "Penktų. Metų 
Kanklės. Kaina pažeminta lig 
Naujų “Metų. Kaina knygos, 
minkštute apdarais — 4 dol.

Pasiuskit draugauta Lietu
von. AMiųsas:

M. PBTRAUSKAS ' ’
799 Btvdvap,

SO. BOSTOM, MASS.

IŠRADĖJAI! i

Reikalaukite platesnių in
formacijų apie viską, ra
šykite mums laiškus, rei
kalaukite musų piniginio 
kurso ir knygų katalogo.

Su visokiais reikalais ■ 
kreipkite^ šiuo adresu:

LITHUflNIAN 
VIENYBE flįjL Go.
193 GranthSt w 

Brooklun, N. y.
Kur vienybė, 
Ten galybė.

Pririųskįią mu savą braiži
nius išradimo išegzaminavimui.4 
Reikalaukite išradimų knygų., 
tės "Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai. *

Rašykit* lietuviškai nvo ad-< 
vokalui. (

MAKTIN LABINKR 3 PABK^O^NEI? YOBK <

Dr. A. J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo užsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAS ST.
CHICAGO, iLL

TEL. BULEVARD 2160.

g' a
esąs sveikas^ be skftsn.ų ir ligos. Tartum kas atplėšė nuo mano kru
tinės įnirtusią draskančią katę. Taigi dabar aš tariu tukstant) sykių 
ačiū Sveikatos Gelbėtojui J. Baltrūnui.

J. Baltrėne žodis: Aš dirbau vaistus par 15 metų po Salutaras var
du, bet 1920 metais aš sumaniau parduoti Salutaras Drug Ch. Co. ir 
išvažiavau į Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, Paryžių, 
Londoną, delei platesnio patyri mo vaistų išdirbime.

SVEIKATOS GELBĖTOJ AS DRUG CHEM. CO.
2500 West 39th StM Chicago, IU.

U

ii
.1

EXTRA SUNKUS VARINIAI KATILAI
PARSIDUODA PIGIAU. NEGU KUR NORS KITUR 

Užbiganedinimag gvąrantuotas arba pinigai grąžinami. \
Padirbti iš 16, 18, 20 ir 22 

uncijų Šalto Roliuoto Vario, su 
stipriai užsukama 5 colių, kepu
raite. Galima lengvai įkišt ran
ką ir išvalyt;

Padirbti iš 16. 18, 20, ir 22 
Salto Roliuoto Vario, geriausi 
apsaugos katilui, padirbti viri
nimui.

ii
I

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIENU.

•i*/v

Štai nepaprasta proga įsigyti pui
kų nikeli uotų gero išdirbimo_”Young 
America” revolverį. Jis sauja tikro
mis kulkomis, septynis kartus vienu 
užtaisymu. Paprasta šio revolverio 
kaina yra $10.00, bet mes laike šio 
mėnesio numušėm jo kainą iki $5.50. 
Mes turime trejopo didumo: 22, 32 ir 
3įj kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolverį pažymėkit, kokio kali
bro jus norit. Mes gvarantuojam vi
lnis musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes suęrąžinsime jums 
pinigus. Neužmirškit, kad šį revolve- 
rį tokia pigia kaina galėsit gaut tik 
laike šio mėnesio. •

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

_____ (?)
CHICAGO S A RETY COMPANY

Dept 800
1919 N. W«tern avė, Chicago, III.

i 3.50
4.25
6.25
7.50
9.50

11.90
12.50
14.00
17.95
25.00

2 Gal. $ 2.50
4 Gal..
6. Gal- 

Gal,. 
Gal.. 
Gal.. 
Gal- 
Gal.. 
Gal.. 
Gal-

3.00
4.25
5.75
7.25
04>0

11.50 
13.00 
15.00 
20.00

Minkšto Vario Triųbelės % colio 30c. už pėdą, % colio 25c, už pė
dų. Sujungimai '/z colio 60c. kiekvienas, % colio 50c. kiekvienas 
Išdirbta iš biotinio vario ir užtikrinta ant 45 metą. (2)

JOHN 0. HRUBY
1806 SO. RACINE AVĖ., Dept. 21 CHICAGO, ILL.

REIKALAUKIT KATALOGO.
Persiunčiame drūtuose mediniuose bakstiose.

•k + ★ k • -k

Nuža-Tone
Pasekme p» 20 tas 
ark* fr<žiaeme|HM 
pisifu.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRŪS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk N isra-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
tėsi visai nauju žmoru! Devynes it detimtes visu žmogaus ligų a 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu. Kasai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia. Štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. /

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiauaej užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimą 
kūno. Kodėl? 'Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir r.uruodytu 
per gūsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fvaforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybą jaknoms. pastiprin grobus te i p, 
jog je tuštiaase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara lankui 
nąodinies atmatas. Nierą dauginus gnzu ir suputimu. niera smir- - 
danėio kvapo ar anvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavi,.^. tvirtus nervus ir kietąjpastiprintą miegą. 
Nyga-Tone sustipris kraujo ir pagerins eirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdpana Ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jin yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimna 
skonį ir vartuoti galems ko jokio aapaianukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi Viskanta 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCUAt Plakė NufmTmm yra vienas <>J.OO) Maria 
už bonkuta. Kožna bonkuto talpiną devynios dešimtys (90) piliulu, arba viena mšneej 
ite: 

sėkmių. euerąžMi bonkuto ir pilsua, o mes ūmai suprąšisime jusu piaigim. NrfaMo 
prapuldyti vieną cente. Mes imame rišiką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas vieeea 
aptiekaąe tamis pačiame išlygomis ir tą pačia garantija.

PRSIUSK SAVA PASTEUAVIMU ANT TUO KUPONĄ.

National Laboratery, L. fl, 1013 So. Wabaah are, Chicago, IIL
Gerbiamieji: įdedu čionnis $..................... ir meldžiu prisiųsti nean...........................bonknl

Nągu-Tone. 1

numo veidui ir tibum* akiem*! Nui»-Ton« padara tvirtus, rustus

'Vardas ir pavardė

Gatvė ir Eumrris

. VaUtij*
r

• •••e
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istone, Mass. Visi piliečiai ir I reik alingas tuojaus 
niliptės hntinai atsilankvki- , P' mos Mėsos kepėjas, kuris gali 

; kept: juodą, pu.-baltę ir latvišką duo
nų, taipgi jeisru galėtų kepti baltą 

, duoną ir saldainius, butų labai pa
geidaujama. Nuolatinis darbas ge
ram darbininkui. Duokite atsakymus 
ant sekančių klausimų:

1. Kiek metu išdirbote pvkarnėj?
2. Kokias duonas galit;* kepti atsa

kančiai ?
3. Pas kokias 
ir kiek laiko?

4. Kiek senumo ir ar vedęs
5. Kiek algos reikalausite už 9 ar 

10 valandų darbo
6. Kas tamista pažįsta gerai ir ku

ris galėtų liudyti tamstos charak
terį.

Rašykit i Post Office Box 12, South 
Bc%ton, Mass. » (•’ i

GRAŽUS AUTOMOBILIS
Parsiduoda^ labai pigiai Hudson 

Super Six, 5 arba 7 sėdynių; karas 
kaip naujas.

FELIX P. TAUCHUS
628 E. Fourlh st.. So. Boston. Mass. 

Tel. So. Boston 71315.

pilietės būtinai atsilankyki
te i šį susirinkimą, nes yra 
labai daug reikalu aptarti.

Prot. rast. K. žibikas.------------ i
Bagočiu patiko nelaimė. Į
Advokatą F. J. Bagočiu LIETUVOS ATSTATYMO 

patiko didelė nelaimė po BENDROVĖS ŠĖR1NIN- 
vestuvių. Apsivedęs per Ka- KAMS.
ledas su p-le B. Kazlauskaite 16 sausio< š k A Bend_ 
Pittsburge, jis išvažiavo su r0Vės bus metinis susirinki- 
jauna savo žmona į \ aka'i mas Nevv Yorke. Todėl visi 

sako, nariai Bostono apielinkės 
v •. malonėkit pribut į susirin-

Naujų Metų pasiekė Chica- kįmą ketverge, 12 sausio,

jauna 
rus, kaip amerikonai 
ant ”honey moon.”* *

gą. ir tenai‘toji nelaimė at- ^0*8 vakare TLieturiu Sa- 
sitiko. Jiedu važiavo su d-ru je Bostone.' 
Montvidu automobilium, j ’ - * - -*............
kaip* staiga ant jų užlėkė ki-j 
tas automobilius, kuriuo vą- J 
žiavo A. Kulis ir Juoda
kis. Kaip praneša Chicagos 
”Tribune,” šitoj nelaimėj 
Bagočiui buvo sužeista gal
va, o jo žmonai nulaužta de- 
šinėji koja augščiau kelio. 
D-ras Montvidas su savo sū
num taip pat buvę sužeisti, 
bet lengviau. Kulis su Juo
dakiu taip sunkiai sužeisti, 
kad vargiai išliks gyvi. Ko
lizija taip buvo smarki, kad 
iš abiejų automobilių tik 
laužų krūva beliko.

Bagočius ir jo jaunutė 
žmona tapo nugabenti i We- 
sley Post Graduate ligoninę.

L. A t. B-vės šėrininkas.

kompanijas dirbote

*

i

i

MES Sll'NcI VME PINIGUS PER PASTA IR TELEGRAFA I

LIICTUVA
Musų Bankas yra nariu

FEDERALĖS REZERVO SISTEMOS
p > įaustos Pasaulyje Finansinės įstaigos

ČEKIŲ SKYRUS TAUPYMO SKYRIUS
1 Al TYMO DĖŽUTĖS

BOYLSTON NATI0NAL BANK
41 BEDFOKD ST., cor. CHAUNCY ŠT

BOSTON, MASS.
įsteigta 1845

! » ■ « • *« «*•«#«■

LAIŠKAS Iš LIETI J OS.
Pranešu draugams apie savo 

kelionę i Lietuvą, kurią priren
gė Baltic Statės Finance Corpo- 
ration, 357 Broadvvay, South 

, Boston, Mass. Laivas buvo ge
ras, važiavome 7 dienas. Ant 
laivo visi turėjome kambarius. 
Kurie tik važiavome per Baltie 
Statės Finance Corp, turėjom 
gerą kelionę, nes musų kamba
riai buvo užsakyti iš kompani- i 
jos iš anksto. Lovos buvo mink
štos, baltos, ambrusus ir paklo-1 
dės mainė kasdien. Vandens at
nešdavo i kambarį dėl gėrimo! R=wniatiZmo. neuralgijos ir raumenų

■ gėlimai greita: nustoja, jeigu patrini suir vaikams buvo baltos sinkos .
dėl maudymo. Daktarai su nur- 
sėmis peržiurėjo kambarius ir 
visus žmones, kad nesirgtų. 
VALGYTI davė gerai — steiko. l 
vištų ir taip visokios mėsos, rie- j 
šutų, orenčių. krekių ir kitokių į 
valgių. Visi gerai privalgę dai- i 
nuodami artinomis prie savo 
tėvynės.

Privažiavus pakraštį mus pa
sitiko iš Kauno atvažiavę agen
tai ir peržiurėjo, kurie važiuoja 
per Baltic Statės Finance Cor- 
poration, visus surinko ir važia
vo sykiu su mumis iki Kauno. 
Visokius popierius, kur reikėjo 
užvizuoti ar’oa užregistruoti, 
agentai padarė ir nereikėjo nie
kur mokėti nei cento ir mums 
niekas nerūpėjo.

Eitkūnuose visai mažai kratė, 
kitur nėkratė visai. Vežtis su 
savim galima ką tik nori. Aš 
viską parsivežiau, ką tik turė
jau. Kelionę sutaisyti taip neži
nau ar rasis visoje Amerikoje 

[ kita tokia įstaiga, kad taip vis- 
, kas butų tvarkoje ir žinioje. Kur 
įtik mes nepasisukom. visur mus 
į žinojo, kad mes važiuojame per 
: Baltic Statės Finance Corpora- 
tion ir niekas musų neskriaudė.

Todėl patariu visiems savo 
draugams ir pažįstamiems, ku- 

|rie manote važiuoti Į Lietuvą, 
i važiuokite tik per Baltic Statės 

. ■ Finance Corporation, o turėsite 
laimingą kelionę.

Dabar pasakysiu apie Antaną 
. . Marcinkų, kuris išvažiavo per
iki Sixth, B ir Tudoi kitą bendrovę. Parvažiavęs jisai
Ant Tudor gatvės banditas aįgj0 pas mane jr sako: ”Kad ją 
ĮbėgO Į namus po_Nr. 5(, ir! perkūnas sušaudytų, o ne žmo- 
išbėgęs užpakalinėmis durį- Res vargintų.” Išvažiavo 1-5 sut- 
mis per kiemus pabėgo. . j-y vandeniu ir visur gavo mo- 

Tuojaus buvo sujudinta keti, tai labai bėdavoja žmogus, 
visa South Bostono policija, [ 
bet banditų nesugavo. Per-' 
šautas policmanas gal mirs. *

I

MES TURIME EUROPOS RUOŽUO- 
Tį PLUNKSNŲ IR PI KŲ. 
Parduodam žemiausia Kaina.

Atsilankyk, rašyk arba telefonuok 
pas (3)

BOSTON FEATHER CO.
209 Second st, Chelsea. Mass. 

Telephone Chelsea 398-W.

CIJY POINTINSURANCE 
and REAL ESTATE

• MIKAS KORIMAS
722 E1C.HT ST., SO. BOSTON, MASS 

Teleph.: So. Boston 109-M. (12)

KAM KENTĖTI?

4a PAIN-EXPELLER 4a

• | Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu.
• $ Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk-
• $ sinų už doleri; jeigu kyla — persiunčiam mažiau.
Į11000 auksiną ŠsčSmi pat. . . . . . $7.!?
; d Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 
‘ c* pinigu galima nusipirkti visko ant vietos.

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

Patarnavimas užtikrintas.

t BALTIC STATĖS FINANCE CO
;7 357 BR0ADWAY,

Bomas peršovė So. Bostono 
policmaną.

Pereitos nedėlios vakarą 
apie lietuvių bažnyčią ant 
Penktosios gatvės buvo 
daug triukšmo, kuomet tarp 
policijos ir bomų -prasidėjo 
šaudymas. Buvo taip. Apie 
30 valandą vakaro ant kam
po 5-tos ir B gatvių stovėjo 
du policmanai ir dairėsi sau. 
Tuo tarpu už kokio bloko 
pasigirdo šaudymas. Polic
manai nuėjo ton pusėn pa
žiūrėt kas ten darosi. Susiti
kę išeinant iš Gola streeto 
du vyru, poljemanai sustab
dė juodu ir pradėjo klausi
nėt. ' Laike to pasikalbėjimo 
■rienas tų vyrų, nesakyda
mas nei žodžio, šovė per ki
šenių iš revolverio ir patai
kė vienam policmanui tie
siog į pilvą. Peršautas polic- 
manas tuoj sukniubo. Osbo
rnai tuo tarpu persiskyrė ir' 
šoko bėgti: vienas i vieną' 
pusę, kitas Į kitą. Antras 
policmanas leidosi paskui 
šovusį bomą vytis ir šaudyt 
j j. Bomas bėgdamas dar šo
vė kelis kartus atsigrįžda
mas į policmaną, bet iššau
dęs patronus, numetė savo ' 
revolveri ant geležinkelio. I

Policmanas vijosi paskui 
jį Gold streetu iki A streeto,. 
paskui per Dorcheste? avė.

Gaisras ant Broadway.
Po numeriu 700 Broad-j 

way aną sąvaitę anksti rytą 
užsidegė trijų gyvenimų 
medinis namas. Žmones da 
miegojo, todėl išbudinti ug- 
nagesių iš miego, vienmarš
kiniai pradėjo bėgti laukan. 
Tame sumišime ugnagesių 
viršininkas nugriuvo laip
tais žemyn ir vienas šuo žu
vo ugnyje. Nuostolių ugnis 
pridarė už $3.000.

Grovas Tolstojus Bostone.
Bostone dabar vieši gro

vas Uja Tolstojus, pagarsė
jusio rusų rašytojaus Levo 
Tolstojaus sūnūs. Šį panedė- 
lį jisai kalbėjo Harvardo 
Universitete apie dabartinę 
Rusijos padėti. Jo garbei 
buvo tenai ir pietus sureng
ti.

Svarbus susirinkimas.
Lietuvos Piliečių Sąjun

gos 1-mo skyriaus susirinki
mas bus pėtnyčioj. sausio 13 
d., 1922 m., b-tą vai. vakare, 
Lietuj ių Svetainėje, So. Bo-

Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Au«hor) 
VaizbaženklĮ. ’
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Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL FIDERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

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

PRANEŠIMAS!
šiuomi pranešu savo draugams ir kostume- 
riams, jog aš papirkau pirmutinę ir se
niausią pekąrnę .So. Bostone, po Nr. 75 Sil- 
ver St.. kuri seniau priklausė J. Plevokui, o 
vėliau Z ulonui ir Mulevičiui, o dabar aš 
naujai ištaisiau ir pradėjau kepti pirmos 
rūšies juodą, baltą ir latvišką duoną, taipgi 
visokius keikus, donacus, pajus ir piragai- 
čius, žodžiu sakant darysime visokius ke
pimus, kokie tik žmonėms bus skanesni. 
Meldžiu visus kuoskaitlingiausia atsilan
kyti ir paragauti naujų duonų ir saldainių

Su pagarba
Petras Yankunavičius

75 SILVER ST., SO. BOSTON, &ASS. 
Telephone So. Boston • (2)

Geriausia proga norintiems 
važiuot Lietuvon!

Kelione bus Linksma ir PARANKI.

12 d. KOVO-MARCH, 1922
GEORGE WASHINGTON arba AMERIKA specialiai at-Didžiulis laivas

plauks | BOSTONĄ ir paims visus per mus keliaujančius pasažierius iš 
Bostono porto ir plauks tiesiog j BREMENĄ.

Brempii? visi keleiviai Persės » speciali trankinį1/lvuivUu įr be persėdimo su visais bagažais važiuos į 
Važiuojančuis tuo Laivu lydės žymus musų KURJERAS, kuris važiuos 

iki pat KAUNO.
NELAUKITE’ Kurie žadat važiuot Lietuvon, tuojaus užsisakykit yietas, nes 

' " ----- pigesnės ir tokios parankios kelionės niekur nerasite.
Rašykite tuojaus į grynai lietuvišką Bankinę įstaigą

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

Telefonas So. Boston 1061.

>

’• Ja
■ SO. ĖOSTON, MASS. t

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

606 EXCHANGE BLDG, 53 STATĖ ST., BOSTON.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

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

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

LIETUVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADYVAY 

SO. BOSTON. MA SS.
Telefonas: So. Boston 3S1 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1891-M.

Tą visą pranešdamas savo 
draugams veliju viso gero Ame- 
rike ir greitai pasimatymo Lie
tuvoje.

Su tikra pagarba,
Antanas Ambrozaitis,

Kriščeviškės kaimas, 
Jurbarko valsčius, 

Raseinių apskritis.
6 d. gruodžio, 1921.

i
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Kosulys ir persišaldymas.

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašalink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa's Cold and Grip Tablete 
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c.—Greitą 
pagalbą nuo kosulį duoda

r- 
f 
M 
s

gevera’s
Cough Balsam

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

Vį.- W.lF.'SEVERA CO.

CEDAR RAPIDS. IOWA

fi

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, i i

BOSTON. MASS. j !

Tel.: Richmond 2957-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.

VALANDOS:
Nuo
Nuo
Nuo
321

GYDO CHRONIŠKAS IR l Į
SLAPTAS LIGAS. j [

TCL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 v ak.
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D «t. 
SO. BOSTON. MASS.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

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

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 2488. S

Dr. J. C. Landžius SeynoHr
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas.
506 Broadway & G st. '

SO. BOSTON, MASS. i

A DIDŽIAUSLA LIETUVIŲ
I

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

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

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

i! 
.. Ji.50. : i 
... 5Oc. Į 
.. <1.25. 1 '

i! 
<5., <4., $3.. J2, $1.: | 

........................................................................ 50c, 25c, 15c., 10c. , J 
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 1. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” i ! 

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

. K. ŠIDLAUSKAS į
PROVIZORIUS »

373 BR0ADWAY, Kampas e st. SO. BOSTON,"MASS. «

50c.

50c.

v=

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

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

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

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

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

Gili it siusti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
' Bankieriai

85 Leverett St., , Boston, Mass.
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