
j "KELEIVIS**
DABBO ŽMONIŲ LAIKRAŠTIS

Prenumerata metama:
Amerikoje ................................ $2.00
Kanadoje ir Lietuvoje...........>3.00

Prenumerata pusei metu:
Kanadoje ir Lietuvoje........... >1.50
Amerikoje .............................. $1.25

Apgarsinimų kainos klausiant laišku.
Kreipianties su kokiasi nors rei

kalais, taip adresuokite:
"KELEIVIS”

SS* Broadnajr, So. Boston, M

No. 8 Telephon*:
So. Bootoo, SM-JL

80. BOSTON, MASS„ 22 VASARIO-FEBRUARY 1922 M.
"Entered m Second C1m» Matter” February 23, 1905, at the Post Offi-e at Boston, Mass., under tha Act ofMarch t, 187>.

Tolephono:
So. Boston. 506-M.

Airijoj prasidėjo 
naminė karė.

SĄJUNGOS KONTROLĖS 
KOMISIJA APLEIDO 

LIETUVĄ.
Kariumene ir kulkas val
džiai prieš darbininkus.
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DAUG UŽMUŠTŲ IR 
SUŽEISTŲ.

Prieš laikinąją valdžią 
sukilo kareiviai.

Nespėjo airiai gauti lais
vę, kaip tuojaus tarp jų 
prasidėjo naminė karė. Žu
dynės priėjo prie to, kad 
pereitą sąvaite turėjo įsi
maišyti Anglijos kariume- 
nė, kuriai buvo jau įsakyta 
iš Airijos pasitraukti. Ai
riai tarsi tyčia pasiskubino 
susipešti, kad parodžius pa
sauliui, jog prie savivaldy
bės jie da nepribrendę ir 
Anglijai reikės toliaus juos 
valdyt.
( O reikia pasakyt, kad ai
rių nesutikimų priežastis 
yra tikėjimas ir kunigija. 
Kuomet ikatalikiškoji Airi
jos dalis reikalavo atsisky
rimo nuo protestoniškos 
Anlgijos, tai Ulsteris, Airi
jos. šiaurė, kur gyvena pro- 
testonai, visuomet stovėjo 
už uniją su Anglija. Unijis- 
tai bijojo skirtis nuo Angli
jos, kad Airijos katalikų 
kunigija jų nepasmaugtų. 
Ir dabar, kuomet Anglija 
pripažino Airijai laisvę, Ai
rija skilo: pietinė arba ka
talikų apgyventoji jos dalis 
apsiskelbė nepriklausoma 
respublika, o protestonų 
šiaurė pasiliko prie Ang
lijos.

Protestoniškos Airijos 
sostinė yra Belfastas, o ka
talikiškosios — Dublinas.

Ir tarp šitų dviejų pusių 
dabar užvirė brolžudinga 
kova. Būrys avantiurininkų 
iš pietų (katalikų) Airijos 
Įsiveržė anądien Į UlsterĮ ir 
pagrobė 42 uriijfetų veikėju 
— pagrobė ir išpyškėjo at
gal Į pietus. Per kėliau die
nas apie suimtuosius nebu
vo jokios žinios. Ulsteryje 
kilo baisus Įniršimas. Ulste- 
riečių kariumene pradėjo 
rinktis pietų Airijos pasie
nyje ir jau rodėsi, kad tuo
jaus prasidės atvira karė. 
Belfaste tuo tarpu prasidė
jo šaudymas tarp liuosų 
partizanų. 16 vasario jau 34 
žmonės buvo užmušti ir 114 
sužeistų, šaudėsi katalikai 
su protestonais.

Nors atėjusi Anglijos ka- 
riumenė tvarką sugrąžino ir 
katalikai pagrobtus ulste- 
riečius paliuosavo, tečiaus 
padėtis labai nervinga ir 
prie kiekvienos progos vėl 
gali kilti kraujo praliejimas.

Paskutinėmis dienomis 
pietų Airijoj sukilo viena 
brigada kareiviii prieš laiki- 
naią respublikos valdžią. Iš- malversacija. 
rX kaS Airija gali virsti 
antraja Meksika.

LIETUVA PASIUNTĖ 
KONTROLĖS KOMISIJAI 
NOTĄ DĖL VILNIAUS IŠ

TREMTŲJŲ.
Washingtonas. — Vasa

rio 8 d. Lietuvos vyriausy
bė Įteikė Tautų Sąjungos 
kontrolės komisijai notą, 
kurios nuorašas siunčiamas 
Sąjungos Tarybai. Notoje 
protestuojama prieš lenkų 
sauvalingą Vilniuje suėmi
mą ir ištrėmimą lietuvių ir 
gudų veikėjų. Ištrėmimas 
aiškinamas negalėjimu teis
me kaltės prirodyti ir noru 
pašalinti gaivalus priešin
gus lenkų propagandai. Iš
trėmimo tikslas buvo su
trukdyti tautinį Lietuvos 
darbą Vilniaus srityje. Lie
tuvos vyriausybė notoje rei
kalauja grąžinti ištremtuo
sius Vilniun. — (Elta.)

LENKIJOS ATSAKYMAS 
LIETUVOS NOTAI.

Washingtonas. — Vasa
rio 7 d. Lenkijos užsienio 
reikalų Ministeris, p. Skir- 
muntas, pasiuntė Lietuvai 
notą, kurioje pareiškė, ma
nąs, kad Lietuvos vyriausy
bė parodžiusi nenorą greitai 
nustatyti su Lenkija drau
gingus santikius, todėl, pa
stačiusi neleistinas prieš- 
derybines sąlygas, Lenkija 
siūlo pirma sureguliuoti 
bendrus praktinius klausi
mus, kad iššaukus Lietuvos- 
I enki jos suartinimą ir tuo- 
mi sveikai paveikus Į santi- 
kių nustatymą. Paskutinioji 
sąlyga, neišaiškinanti prieš- 
derybinių kliūčių, sutampa 
su Tautų Sąjungos reko
mendacijoms. Lenkija siūlo, 
imant tai domėn, greitai 
pradėti derybas. Lietuvos 
vyriausybė , laiko šį Skir- 
munto atsakvma neigiamu.

* - (Elta.)

GALVANAUSKO DEKLA
RACIJA STEIGIAMAME 

SEIME.
Washingtonas. — Lietu

vos ministerių pirmininkas 
Galvanauskas, Ministerių 
kabineto deklaracijoje,Stei
giamame Seime pareiškė 
šiaip:

Lietuva su Lenkija jieš- 
kos taikaus susitarimo, bet 
būtina sąlyga, kad lenkai 
turi atitaisyti sulaužytą 
(Suvalkų) sutartį. Vilniaus 
lenkų rinkimai yra negirdė
ta kultūros pasaulyje lenkų 

Premjeras 
11 Jįlicz-Ldi p<axciorvė, 

kad „sutinkame didžiųjų 
valstybių pastangomis tvir- 

ATVAŽIUOJA LIETUVOS tinti tarptautinę taiką ir 
VALSTIEČIŲ SĄJUNGOS ekonomijos gyvenimą Euro- 

ATSTOVAI. poje, ir kaipo nepriklauso-
”Keleiviui” esant spaudoje, ma suverene valstybė ak- 

gavom iš Kauno telegramą, tingai dalyvausime tose pa- 
kad laivu „Aųutania” atva- stangose. Su vokiečiais lik- 
žiuoja seimo sekretorius —*’—' “~***~
kapitonas Natkevičia ir sei
mo atstovas D-ras Žygelis. 
Abudu vra siunčiami Lietu
vos Valstiečiu Sąjungos, kad 
nušviestų Lietuvos padėtį 
Amerikos lietuviams.

į Washingtoas. — Vasario
8 d. Tautų Sąjungos milita-

irinė Kontrolės Komisija pil- SUJUDUS VISA 
name sąstate apleido Lie- —-----
tuvą. — (Elta.) ISLAN

A JiHODE

Valdžia su kapitąlistais nori 
ginklu sulaužyt ątreiką.
Rhode Island valstijos 

gubernatorius San Souci 
stojo kapitalistų pusėn ir ši 
panedėli pašauki vkariume- 
nę su kulkasvaidžiais prieš 
streikuojančius audėjus. Tai 
yra jo užmokestis darbinin
kams užtai, kad jie jį išrin
ko gubernatorium.

Jisai turėjo jkariumenę 
_. _ įavavcį jau nąo pirmossavo atstovu Lietuvoje Dov- streik’ dienos laukė

paną, kuris užims atšaukto- pr0g0s fcad užpuolus \ ant 
jo Aralovo vietą. - (Elta.) 'riargininkų. 

užsilaikė labai d 
i eitą nedėldienį 
rengę Pawtuket plonyje pa- Y i • •• i ® i • •

SAVICKIS ATSTOVAUS 
LIETUVĄ SKANDI

NAVIJOJ.
Eltos pranešimu, Jurgis 

Savickis, buvęs Lietuvos at
stovu Danijoj, likos paskir
tas Lietuvos reikalams vesti “ 
Švedijoj ir Norvegijoj.

NAUJAS BOLŠEVIKŲ 
ATSTOVAS LIETUVOJ.
Maskvos valdžia paskyrė o-a^a^

MEKLERIUS IMA 
NAGAN.

New Yorke prasidėjo' 
ablava ant visokių „broke-j 
rių,” kurie mekleriauja šė-! 
rais. Mat paaiškėjo, kad tie j 
sukčiai baisiai apgaudinėja 
publiką. Jie parduoda Šerus; 
daugiausia ant taip vadina
mo „mardženo,” tai yra, im
dami tiktai penktą ir net de
šimtą dalį tos kainos, kokia 
būna ant šėrų. 0 kada šėrųi 
kaina nupuola, uždėti pini
gai žūva; juos pasiima „bro
keris.” Žinoma, kada šėrų 
kaina pakįla, tubmet žųio 
gus gali juos parduot ir __ 
dirbt. Bet užtai tie sukčiai 
visuomet stengiasi Įpiršti 
žmogui tokius Šerus, ku-

Angliakasiai pasirengę

NEGAVO DARBO— 
NUSIŽUDĖ.

Plymouth, Pa. — Čia nu
sižudė lietuvis Jokūbas Čes
nulevičius, 46 metų, gyve
nęs 32 Shaxvnee st., Breslau. 
Jis nušoko nuo Plymouth 

| County tilto. Jo kūnas' su 
Įbiauriai suskaldyta galva 

T?’i atrastas prie Susąuehanna 
upės.

Jo moteris sako, jogei iš 
priežasties negalėjimo gau
ti darbo jis Įpuolė Į nusimi-

buvo su-

° .. . ’ ... ii udiuu jis, įpuuie i nusmii-
nuos jie nujaučia greitai njma y. įas privedė ji prie 
krisiant. Ir, kas aršiausia, gau2Udystės. Velionis paliko 
jie paprastai tų serų niekad į ir du sunu>

:a, nors ant ras.vcių I - _______
MASKVA ATŠAUKĖ 

KRASINĄ.
Sovietų valdžia atšaukė iš rodą, ir ji buvo 

stovą Krasiną, ir to atšau- spauda juos 
kimo priežastis esanti tame, n0 ”Herald,” 

kiaušis kapitali 
šį panedėlį 
ištiesų graži ir) 
demonstracija, 
darbininkai; 
nai jau penktą streiko są- •, J —1 • 1 • • • • 1 •

kia rami,
Londono savo prekybos at- kad" net pačių -kapitalistų

*“ ’ Vrė. Bosto-
reivis-

organas, 
Tai buvo

kad Krasinas perdaug išlai
džiai Londone gyvenęs. Jis 
buvo pasisamdęs sau kam
barius Londone milionierių 
distrikte,- nusipirkęs du 
brangiu automobiliu ir gy
venęs kaip koks magnatas, vaite, dėkojo policijai, kuri 
o apie savo pareigas ne- saugojo jų parodą ir mitin- 
paisęs. gą atviram ore. Vistiek kaip

Audinyčių 
* te-

*z V c* X t. c

gą atviram ore. Vistiek kaip 
Į jų statomus reikalavimus 
nežiūrėti, audėjai davė ša
liai pavyzdi, kaip tuos rei- 

; reprezentuoti

PRIVERSTINAS DAR
BAS VISOMS PONIOMS.

Valstiečių valdžia Bulga- kalavimus 
rijoj nutarė Įvesti visoms kuogražiausioj formoj, 
ponioms priverstiną darbą. Ir visgi nežiūrint tokio 
Premjeras Stambulinskis, ramaus darbininkų užsiiai- 
kalbėdamas apie šitą Įstaty- Rymo, Rhode Island valsti

jos gubernatorius pasiuntė 
prieš juos dvi kompanijas 
raitelių ir pašaukė kulka- 
svaidininkus. Jis užpuolė 
streikierius ginkluotomis 
jėgomis vien dėlto, kad ke
turios merginos norėjo su
laikyt kelis streiklaužius 
nuo darbo ir policija pakėlė 
riaušes.

ir parašo, kad šėrai nupirk
ti. Ištikrujų gi jie tik pasi
ima žmogaus pinigus kaipo 
„mardženą,” ir kuomet tie 
neva nupirkti šėrai atpinga, 
jie reikalauja daugiau pini
gų uždėt. Jei žmogus dau
giau pinigų neturi, jie tuo
jaus praneša, kad jo šėrus 
„pardavė,” ir uždėti jo 
rankpinigiai žūva.

Vfenan ~tik~ 'New Yorke 
pereitais metais tie apgavi
kai nunešė žmonėms tuo bu
du kelis milionus dolerių. 
Taigi paskutinėmis dieno- 

' mis valdžia pradėjo tuos 
plėšikus persekiot. Traukia
ma teisman jau apie 20 fir
mų, kurios varė tokį biznį 
ant Wall Streeto.,

mą, pasakė: „Kaimietė mo
teris pas mus kartais sun
kiau dirba už vyrą. ' Ji ver
pia vilnas, audžia milą ir 
aprėdo šeimyną. Prie to da 
ji aria žemę ir dirba kitokį 
laukų darbą. O ką dirba 
miesto ponia? Ji tik rūpina
si kaip gražiau už savo kai- 
minką pasirėdyti, vaikščio
ja šilkinėse pančiakose ir da 
vaikų nenori auklėti. Taigi darį)jninj{ų įr kompanijų at
mesįtunm priversti ją pne stovu konyferencijĮu Mano. 
'Triveretino darbo S
mas visų pirma bus vykina- sdinti darbininkai

Bulganjos ^stineje ^jau - konferencijoj 
Sofijoje, o paskui ir kitui »asMuotų JBet darbininkai 

žadėjo nenusileisti. Jie rei
kalauja pripažinimo unijos, 
grąžinimo 48 valandų darbo 
ir senų algų. Paskutiniuoju 
iaiku jiems buvo numušta- 
20 nuošimčių algos.

ii
oGALI SUSIVIENYT SU 

GELEŽINKELIEČIAIS.
Tuomet pasidarytų 2,000,- 

000 darbininkų sąjunga.
Amerikos angliakasių 

konvencija Indianapolyje 
buvo labai triukšminga. 
Daugiausia buvo atakuoja
mas unijos prezidentas Le- 
wis už suspendavimą Kan- 
sas valstijos „maištininkų” 

, ir jų vado Howato. Į kon
venciją buvo atvažiavęs ir 
pats Howat, kuris tyčia pa- 
siliuosavo tam tikslui iš ka
lėjimo po kaucija. Lewisą 
norėta išmesti. Tečiaus jis 
turėjo daugiau šalininkų ir 
paėmė viršų. Howat vėl su
grįžo Į Kansas, kur jis turi 
atsėdėti da 52 dienas kalė
jime.

Buvo taipgi daug lermo 
dėl darbo valandų. Radika
lai įnešė, kad darant naują 
sutartį su anglių kompani
jomis* butų reikalaujama 6 
valandų darbo dienos ir pei
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GIESMININKĖ SKUN

DŽIA CHICAGOS OPERĄ.
Vokiečių giesmininkė Jo- 

nanna Gadski apskundė 
Chicagos operos kompani
ją, reikalaudama $500,000 
atlyginimo už sulaužymą 
kontrakto. Ji sako, kad mi
nėtoji kompanija padariusi 
su ja kontraktą dainuoti 
’.’-^ristan undJaolde” _ 
o paskui viešai tą kontraktą 
atšaukė; paaiškindama, jog 
publika nenorėsianti jos dai
nų klausyti, nes jos vyras 
tarnavęs vokiečių armijoj 
c-ficierium. Giesmininkė sa
ko, kad dėlto paskelbimo ji 
paskui negalėjusi ir kitur 
darbo gauti, ir užtai reika
lauja pusės miliono dolerių.

KOLčAKININKAS VEDĖ 
AMERIKOS MILIO- 

NIERKĄ.
Marijona B. Stephens, 45 

metų amžiaus našlė, kuri tu* 
ri $40,000,000 turto, ištekė
jo už Anastazijaus And- 
rejevičio Vonsiatskio, 23 
metų amžiaus vaikino, ku
ris nesenai atvažiavo Ame-’ 
likon, da nemoka anglų kal
bos ir dabar dirbo Baldwino 
lokomotivų fabrikoj Phila- 
aelphijoje.

Vonsiatskis pabėgo iš Ru
sijos kuomet Kflčako armi
ja likos sunaikinta, kurioj 
jis tarnavo. Jis sakosi visų 
pirma Įsirašęs kontrevoliu- 
cionieriaus Kornilovo armi- 
jon, o kuomet tas krito, tai 
prisidėjęs prie bandito De- 
nikino gaujų, o paskui prie 
Kolčako. Kada Kolčako #ar- 
mija likos sunaikinta ir pats 
Kolčakas tapo ant durtuvu 
pakabintas, Vonsiatskis pa
sprukęs Konstantinopolin, o 
iš tenai Paryžiun, ir paga
lios Amerikon. Čia jį pama
tė piniguota boba ir Įsimy
lėjo. Laimė „grinoriui” ir 
viskas!

i

tų skaitoma pu-
e-

n
i

a, 
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ki
viršlaiki 
santro laiko, o už šventadie
nius — du laiku, t y. jei 
darbininkas dirbs šventa
dienyje 5 valandas, tai jam 
turi būt mokama už 10 va
landų.

Lewis ir kiti atžagareiviai 
buvo labai priešingi tam ir 
kilo baisus . ginčai, tečiaus 
Įnešimas perėjo.

Algų klausimu taipgi bu
vo ginčų. Nutarta, minkšto
sios anglies maineriams lai
kytis dabartinių algų, o kie
tosios anglies kasėjams rei
kalauti pakėlimo.

Konvencija nutarė, kad 1 
balandžio, kuomet pasibaigs 
kontraktai su kompanijo
mis, darbas butų sustabdy
tas, jei iki to laiko nebus pa
daryta nauja sutartis. Ge- 
neralio Streiko klausimas 
bus rišamas visuotinu bal
savimu.

Dabar unijos atstovai tu
rės konferenciją su kasyklų 
kompanijų atstovais ir tar
sis dėl naujų kontraktų. Iš 
Kalno numanoma, kad kom
panijos mainerių reikalavi- __ 
mų nepriims, ir todėl strei- Ti
kas bus neišvengiamas.

Kad lengviau butų strei- os 
kas laimėt, maineriai nuta- le
ve susivienyt su geležinke
lių darbininkais. Geležinke
lių darbininkai šitą suma
nymą užgiria ir todėl mano
ma sudaryti 2,000,000 darbi
ninkų sąjungą. Kuomet 
maineriai apskelbs streiką, ik 
tai gali būt, kad ir geležin 
keliai tada sustos.

e-4.

CHCAGO "PONZI” apga
vo 5,000 LIETUVIŲ.
Ponzi, tai vardas italo, 

kuris Bostone anais metais 
surinko iš žmonių apie $6,- 
000,000, žadėdamas jiems 
labai didelių nuošimčių. 
Jam skolino savo pinigus 
netile paprasti žmonės, bet 
skolino ir kunigai, ir valdi- 

j įlinkai, ir net kai kurie ban- 
” 3 mėne
sių jis pradėjo savo depozi- 
toriams mokėti po 45 pro
centus „palūkanų.” Bet vė
liaus paaiškėjo, kad jis tas 
„palūkanas” moka iš tų pa
čių žmonių pinigų ir tuo 
budu apgaudinėja publiką. 
Ponzi buvo areštuotas ir da
bar sėdi kalėjime. Apie $2,- 
000,000 žmonių pinigų buvo 
išeikvota.

Dabar panašus apgavikas 
atsirado Chicagoje. Jis žino
mas kaipo Raymond Bis- 
choff. Jis pats jau areštuo
tas. o dabar valdžia gaudo 
jo „kompanus,” kurių išviso 
esą apie 30. šita apgavikų 
šaika išviliojusi iš žmonių 
apie $7,000,000. Vienas Bis- 
choff prisipažino esąs sko
lingas žmonėms apie $4,- 
000,000. Bizni šitie apgavi
kai varė daugiausia tarp at
eivių. Vienų tik lietuvių esą 
apie 5,000 apgautų.

-
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bus taikomas, kur tik yra 
tokių dykaduonių.

RAZBAININKAI UŽMU
ŠĖ 546 ŽMONES.

Pekino žiniomis, perei
tais metais palei pietų Man- 
džurijos geležinkeli būrys 
Hunghutze razbaininkų už
mušė išviso 546 žmones ir 
išplėšė $251,979 vertės tur
to. Razbaininkai esą apsi
ginklavę naujausiais kari
niais karabinais ir labai iš
silavinę šaudyt. Gruodžio 17 
d. jie sunaikino net vieną 
japonų kariumenės buri.

BAISUS ŠAIŽIAI VEN-

Vengrijoj šįmet labai šal- _ 
ta žiema. Šalčiai tokie dide- bafkonai nepakankamai pa- 
li, kad varnos krinta nuo ramstyti. Ir nieko daugiau 
medžių sušalusios. 'neliko, kaip tik uždaryti

WASHINGTONE UŽDA
RYTA 7 TEATRAI.

Columbijos Bistrikto val
dyba Įsakė uždaryt Wa- 
shingtone 7 teatrus. Po to, 
kai sniegas Įlaužė Knicker- 
bocker Teatro lubas, užmuš
damas 97 žmones, valdžios 
'paskirta inžinierių komisiją 
'pradėjo tyrinėt kitas pasi- 

rado da 7 teatrus, kur lubos 
negana tvirtai pakabintos ir

' neliko, kaip tik uždaryti 
juos. Tai, žinoma, didelis 
nuostolis teatrų savinin- 

Leni- kams ir lošimo kompani- 
liao joms. Bet ar galima laukt,

ant taikos sutarties dalyvauti Genujos konfe- kad vėl atsitiktų tokia ka- 
(Elta.) z 'rencijoj. tastrofa, kaip andai buvo ?

viduosime ostus (reiškia, 
bus Įvesti savi pinigai. E.), 
atsiskaitysime nuostolius ir 
sureguliuosime prekybinius 
santikius. Su Rusija stovė
sime, ;
pamatų.”

LENINAS SERGA.
Londono žiniomis, 

nas sunkiai serga ir negalės joms.

I

su

>.„
dė 
>a- 
tė,

JO

5 JUODVEIDŽIAI MIRĖ 
NUO DEGTINĖS.

Newarke 7 vasario juod- 
veidžių puotoj daug svečių 
užsinuodijo degtine, kuri 
buvo padaryta, matomai, iš 
medžio alkoholio. Penki 
juodveidžiai tuojaus mirę, 
o kiti pusgyviai nuvežti li
goninėn.

POLICMANAI NUšĄLO 
AUSIS.

Per paskutinius šalčius 
Worcestervje keliolika po- 
licmanų nušalo ausis ir jas 
reikėjo nupiauti.

l.S

SUGRUDO KALĖJIMAN 
200 AGITATORIŲ.

Iš Kalkutos pranešama, 
kad anglu valdžia tenai 
areštavusi ir sugrudusi ka- 
lėjiman 200 indu, kurie bu
vo subrinkę tartis apie skel
bimą boikoto Anglijai.

o
10*

i
:h 
na 

skirtas pasimatymas. Pasi- ?:- 
matymą rengiąs pats vals- ik 
tvbės departamentas. n-

Lvovas yra rusų kadetų są 
partijos vadas. Griuvus ca- u- 
ro valdžiai, jis buvo pirmu- ei
linis laikinosios Rusijos vai- tų 
džios galva. Po jo užėjo Ke- 
renskis. . >

LVOVAS PAS 
HARDINGĄ.

Washingtono žiniomis, 
tarp prezidento Hardingo ir 
kunigaikščio Lvovo esą pa
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D APŽVALGA ū
.mokyklų programas ”*butų 
priimtas vienos šmugelnin- 
kų partijos ir skaitytus! ne
begalis.

ŠMUGELNINKŲ PARTL 
JA IR LIETUVOS 

MOKYKLA.
Dėl mokyklos Lietuvoje 

prasidėjo smarki kova. 
Šmugelninkų partija užsi
spyrė, kad jos "mokslas" 
butų priverstinas visiems 
tikinčiųjų tėvų vaikams. Ir 
konstitucijos įstatyman, 
kur kalbama apie mokyklas, 
ji įrašė šitokį punktą:

"Religijos mokslas yra mo
kyklos programoj, išskyrus 
mokyklas, įsteigtas vaikams, 
kurių tėvai "nepriklauso jokiai 
tikybiniai organizacijai. Reli
gijos privalo būti mokoma pa
gal reikalavimus tos tikybinės 
organizacijos, kuriai priklauso 
mokinys.”

Čia pasakyta, kad religi
jos mokslas — jį yra pilnai 
pabaigęs kunigas Purickis 
— turi būt visų mokyklų 
programoj, "išskyrus moky
klas, įsteigtas vaikams, ku
rių tėvai nepriklauso jokiai 
tikybinei sektai."

Iš to išeina, kad vienos 
mokyklos bus steigiamos 
tikintiems, kitos gi netikin-į 

’iiems. Jei taip butų, tai __ _______
kiekvienam kaimui reikėtų kajįa K ap^”^piežiu "visos 
statyti po dvi mokyklas irLietuvos Respublikos' ________ _____

• samdyti po *du mokytoju, ■ Lietuvoje yra tuks- reikalų ministerijos plačiai
nes visur rasis ir vienų ir įančiai žmonių, kurie po ši- romas šmugelis su užsienio 
kitų. Tuo tarpu ir po vieną ^-uo laišku savo parašo nie- 
mokyklą da sunku kiekvie- ka<jOs nepadėtų. Žydai, sta- 

’A' čiatikiai ir protestonai, ku
rie sudaro turbut nemažiau 
kaip trečdalį visų Lietuvos! geliu Joniškio stotyje 

progos pažangininkams iškelti 
eikštėn krikščioniškojo minis- 
terio kun. Pudickio nešvarius 
darbus. Įsismaginę pažangi
ninkai parašė, kad kun. Puric
kis, dar būdamas Lietuvos at
stovu Perline, yra perveaęs į 
Švediją Jagomastaitės vardu 
800,000 auksinų ir kad vėliau, 
jau kunigui Purickiui beminis- 
teriaujant, toji Jagomastaitė 
važinėjusi šmugelio reikalais 
po užsienius kol pagaliaus bu
vo areštuota Taline (Estijos 
sostinėj). Vadinasi, šmugelia- 
vima šaknys siekia dar laikus 
prieš Seimui susirenkant, be- 
viešpataujant 
kams.

"Krikščionys 
skoloj ir iš savo 
priekaištų 
ypač Voldemarui, buvusiam 
ministeriui už neatsiskaitymą 
iš valstybinių pinigų. Trumpai 
sakant, susivaidijo savi visai 
artimi žmonės, kurie savo lai
ku savo tarpe paslapči 1 netu
rėjo. Ir dabar Įsierzinę velka 
aikštėn vieni kitų nevisai pa
dorius darbus.

"Krikščionims nesmagu, ne
jauku, kad Purickio šmugeli c 
kompanijoj be abejo yra pri
dėję savo ranką ir kiti krikš
čionys iš Seimo frakcijos. Pa
žangininkai bent pirštu rodo Į 
Seimo narį Vailokaiti ir karta 
kelia aikštėn šių patriotų br 
Vailokaičių Banko šmugelini 
veikimą. Nurodo, kad šis Ban- 

pa-

nam kaimui įsigyti.
Taigi aišku, kad šmugel- 

ninkai nori įvesti savo 
mokslų mokyklon šmugelio 
keliu. Jie kalba viena, o ma
no kita. Jie žino, kad atski
rų mokyklų niekas nesteigs 

"tiems, kurie nenorės mokin
tis tikybos. Jie kalba apie 
atskiras mokyklas tik dėlto, 
kad nuraminus savo opo
nentus. Tai yra tikra apga
vystė, tikras šmugelis. Ir 
tuo pačiu laiku tie veidmai
niai šaukia, buk socialistai 
norį Kpartijinių mokyklų. 
Pavyzdžiui, Chicagos kuni
gų "Draugas" rašo:

"Socialistai ir laisvama
niai... nori kad mokyklos butų 
partijinės, kad jau nuo pat 
jauniausių dienų vaikai butų 
žabojami partijinėmis kama
nomis. Jie nori, kad Lietuvos 
mokyklos butų socialistinės ir 
laisvamaniškos 1 Socialistai ir 
laisvamaniai kelia ’gvoltą,’ kad 
Lietuvos mokyklose kataliku 
mokiniams dėstoma tikybos 
mokslas, o jie norėtų, kad vie
ton to jiems butų aiškinama 
Grigaičio ir Mockaus marksiz- 
mas ir bambizmas.”

"Naujienos" teisingai sa
ko, kad—

"čia kas sakinys, tai begė
diškas melas. Partijinių moky
klų kaip tik nori klerikalai, o 
ne jų priešai! Klerikalai reika
lauja, kad Lietuvos mokyklo
se, kurias užlaiko visi piliečiai 
— tikintys ir netikintys, butų 
dėstoma religija. Jie reikalat- 
ja, be to, kad religijos pamo
kos butų priverstinos viiiems 
mokiniams — ne tik tikinčiųjų 
tėvų vaikams, o ir tiems vai
kams, kurių tėvai netiki. Pa
galios, jie reikalauja, kad mo
kytojai butų skiriami tiktai 
toki, kurie gauna paliudijimą 
iš klebono.

”0 socialistai ir kiti pažan
gus žmonės priešinasi tiems 
reikalavimams, nori, kad mo
kyklos Lietuvoje butų tvarko
mos, kaip Amerikoje. Ameri
koje gi, kaip visi žino, mokyk
los nėra nei socialistiškos, nei 
laisvamaniškos.”

Šiomis dienomis mokyklų 
klausimas yra rišamas Stei
giamam Seime. Vėliausio
mis žiniomis, socialdemo
kratai ir liaudininkai su 
Valstiečių Sąjunga nutarė 
visai išeiti iš Seimo, jei ma
tys, kad klerikalai bandys 
savo pieną pravesti. Tuomet

jų į savo pinkles ilgam laikui 
neįtrauksi.

"Siekiamuoju galutinu tiks
lu pažangininkai nuo krikščio
nių nesiskiria: tiek vieni, tiek 
antri siekia prie įgyvendinimo 
ir sustiprinimo klerikalizmo 
Lietuvoj,."

Dabartiniu laiku tos dvi 
klerikalų grupės tečiaus

LIETUVOS ATSTOVAS I randasi labai skirtingam
SUSIRUPINŲS PO- padėjime: krikščionįs demo-

PIEŽIUM. kratai, paėmę per apgavys-
Numirus Romos popui, K? A ®^vo. bteigiama-

Lietuvos atstovas V Čar-vies’ 
neckis nusiuntė Vatikanojpątaujancioji Lietuvoje pai- 
delegatui Bonzanai (Wa-u1J?’1 tu.° tarPu pazangimn- 
shmgtone) šitokį užuojau
tos laišką:

"Augštai guodojamam
Jonui Bonzanai,
1811 Baltimore St., Įtinka į "načalstvą,” negu jų

\Vashington, D. C. vienminčiai "krikščionįs."
Jūsų šviesybei: Būdami atstumti nuo yals-

Del Jo šventenybės Popo tybės vairo, . pažangininkai 
Benedikto XV mirtie? nuliūdo 1^0 beveik ir užmiršti vi- 
visas katalikų pasaulis. Be suomenės. O čia Steigiamas 
abejonės tos žinios bus priimi beimąs baigia savo darbuo
tos su didžiausiu liūdesiu ir Į Ir turės būt renkamas ~ pa
lietu vos Respublikoj, kurią I stovus parliamentas. Ir štai. 
aš atstovauju. ”Tų priežasčių verčiami pa-

Aš su nusižeminimu meldžiu žangininkai pasiskardena, kad 
Jūsų šviesybės priimti mano jie gyvi, leisdami savo organą 
giliausią užuojautą. ' "Lietuvos Balsą." Jų organas

V- Čarneckis, stoja griežton opozicijon prieš 
. Lietuvos atstovas krikščionių remiamąją valdžią.

Amerikoje, ima aštriai kritikuoti valdžios 
Kaip matote, p. Čarneckis j varomąja užsenio politiką.

"Kaip tik beveik tuo patim 
laiku išėjo aikštėn užsienio 

i va
romas šmugelis su užsienio at
stovybėmis, o ypač su Mask
va. Sulaikymas trijų vagonu 
užsienio reikalų ministerijos 
siunčiamų į Maskvą su šmu- 

davė

; tuo tarpu pažanginin
kai, kuriuos žmonės pažino 
Smetonai prezidentaujant, 
negalėjo pravesti valdžion 
nei vieno savo žmogaus. O 
jie jaučiasi, kad jie geriau

dimą. Kauno komendanto įsa
kymu išsiunčiama iš Kauno 
miesto ir apskrities ribų užda
rytojo 'Tautos Balso’ redakto
rė J. Tubelienė ir pažanginin- 
kų šulas, laikraščįo svarbiau
sias bendradarbis A. Voldema
ras."

Bet pažangininkai nenorį 
nusileisti ir gal prieisią prie 
to, kad pačiam Smetonai, 
buvusiam Lietuvos "prezi
dentui." busią įsakyta ap
leisti Kaunas.

Vadinasi, už vadovavimą 
ir pelningas vietas susiėdė 
broliai Kristuje.

dė tikrąjį savo veidą. iTT «1 vv* • •Knkscionįs nori 
nyje "Krikščionįs nori api-' 
plėšti Lietuvą,” kuris telpa 
šiame "Keleivio" numeryje. Į 
Patariam jį perskaityt, ir 
perskaičius pasidėt kaipo 
dokumentą.

i

var-

; gyvent o jų, popiežiaus visai 
nepripažįsta. Taip pat ne
pripažįsta jo ir visa pažan
gioji lietuvių visuomenė.

Todėl mes paklausime po
no Čarneckio: Kas įgaliojo 
tamstų rašyti augščiaus pa
duotąjį laiškų ir žeminti vi
sa Lietuvos "Respubliką 
prieš popo autoritetų, kurį 
civilizacija senai jau išmetė 
šiukšlynan?

KODĖL UŽDAROMI PA
ŽANGIEČIŲ LAIK

RAŠČIAI.
Amerikiečiai jau girdėjo, 

kad Lietuvoj nuolatos užda
romi laikraščiai, kuriuos lei
džia buvęs "prezidentas” 
Smetona, Voldemaras, Yčas 
ir kiti "pažangiečiai." Iš ei
lės buvo jau uždaryti šie jų 
organai: "Lietuvos Balsas,"j 
"Lietuvių Balsas," "Tautos j 
Balsas" ir "Tėvynės Bal
sas."

Kodėl gi Lietuvos katali
kiškoji valdžia tuos laikraš
čius taip persekioja? Juk 
kunigas Tumas, A. Smetona 
ir Maginąs Yčas ne revoliu
cionieriai. Jie tokie pat kle
rikalai, kaip krikščionįs de
mokratai. Tai kodėl gi pas
tarieji smaugia savo vien
minčių laikraščius?

Šitą paslaptį išaiškina 
"Naujienų" korespondentas 
Botagas. Jis rašo:

"Lietuvos klerikalai sudaro kas ima ligi 80 nuošimčių 
•dvi grupi, neva dvi atskiras] lukanų už paskolas.” 
partijas: krikščionių-demokra
tų partiją su darbo federacija 
ir Pažangos partiją. Tarp šių 
dviejų klerikalinių partijų pa
matinio skirtumo nėra. Jų 
tikslai visai vienodi. Skiriasi 
jos tik savo taktika. Krikščio
nys demokratai visų galų žmo
nės. Jie nori aprėpti ir po savo 
skvernu suvienyti ir fabrikan
tų ir ūkininkų ir bežemių ir 
mažažemių ir pagalios darbi
ninkų reikalus. Ji dedasi šių 
visų grupių reikalų gynėja.

"Pažangininkai žymiai kuk
lesni. Sudarydami tuo tarpu 
beveik išimtinai inteligentų 
grupę, jie mėgina pritraukti 
pre savęs stambiuosius ūkinin
kus ir iš jų ir beaugančios Lie
tuvių buržuazijos sudaryti sau 
pamatą. . Ant mažažemių, o 
ypač bežemių su darbininkais 
visai teisingai Pažangos žmo
nes numoja ranka: vis tiek 
Z +

t

pažanginin-

nepasilieka 
pusės darė 

pažangininkams

Vienu žodžiu sakant—
"Pažanga pridarė daug 

malonumų krikščionims. Į vie
šus užmetimus prisieina tat 
viešai ir atsakyti. Tai nevisuo 
met krikščionims patogu ii 
nevisuomet jie pajėgia tai pa 
daryti. Užtat jie dabar padė
ties ponai. Jų rankose visa 
krašto valdžia. Jų reikalams 
laikomas karo stovis su ko* 
mendantų neribota galia.

”Ir štai krikščionys, pritru
kę argumentų prieš pažangi- 
ninku daromuosius užmetimus, 
čiaupia savo įpykusiems bro
liukams burną. Administraci
niu keliu uždaromas 'Lietuvių 
Balsas’ ir taip pat uždaromas 
ir antras išleistasai jų organas 
'Tautos Balsas.’ Tai negelbsti, 
nes vieton uždarytojo laikraš
čio pasirodo naujas. Krikščio
nys panaudoja stipresni spau-

ne

apiplėšt Lietuvą.
STEIGIAMAM SEIME 

TRIUKŠMAS.
valstybinėms kultūros įstai- ( 
gom: mokykloms, ligoni
nėms ir t.t. Kol neišparce- 

’iiiuos didesnių dvarų, tai ne- 
1 nusavinamos žemės ir iš^tų 

savininkų, kurie turi mažiau 
150 hektarų. Dvarininkams 
dar paliekama ir 25 hekta- 

' rai miško. Taip pat neima
mos žemės iš.tų klebonų ir 
vienuolynų, kurie turi ma
žiau 150 ha. Bet krikščio- 
nims-demokratams pasirodė 
dar esą maža. Jie įneš? į Že- w 
mės Reformos Įstatymą, 
kad visi turtai (žemės, tro
besiai ir kitokį), kurie tik
tai kada nors priklausė vie
nuolynams ar kitokioms 
bažnytinėms orgnizacijoms, 
butų grąžinami į bažnyčios 
fondą. Tokiu budu turės bū
ti atiduota daugybė žemių 
ir namų, kuriuose dabar yra 
valstybinės įstaigos. Turės 
būti atiduoti Kauno Seimo 
namai, Kauno ligoninės na- q 
mai, karo ligoninės namai ir 
daugybė kitokių namų, kaip 
Kaune, taip ir kituose mies
teliuose, kuriuose dabar yra 
įvairios mokyklos, ligoninės . 

j ir kitokios įstaigos. Dėl sto- ' 
■ kos namų visos jos turės bū
ti panaikintos."

"Krikščionys-demokratai 
atkakliai savo pasiūlymo 
laikėsi, nors nė vieno rimto , 
argumento negalėjo pasaky- i 
ti, kam reikalinga kunigams I 
žemė ir kiti turtai. Valstie- 1 
čių Sąjunga, Socialistai 
Liaudininkai Demokratai ir 
Socialdemokratai, matyda
mi, kad krikščionys-demo- 
kratai nepaiso jokių išrody
mų, užprotestavo ir apleido 
posėdžių salę. Tokiu budu 
pirmas posėdis pairo ir 
krikščionys-demokratai ne
galėjo savo nusistatvmo ivv- 
kinti."

Klerikalai tečiaus nemano 
plėšriųjų savo pienų išsiža
dėti. Jie dabar renka žinias, 
kokios žemės ir triobos yra^

Socialdemokratai ir liaudi
ninkai gina šalies turtus, 
kuriuos klerikalai nori išda- 

lyt kunigams ir dva
rininkams.

Lietuvos klerikalai, kurie 
adiną save "krikščionimis- 

demokratais,” nutarė api
plėšti Lietuvos respubliką. 
Jie įnešė į žemės reformos 
Įstatymą,'kad visi dvarai ir 
kitokie turtai, kurie tik yra 
kada nors dvasiškijai prigu
lėję, butų sugražinti į Baž
nyčios Fondą; o jei kurie 
klioštoriai ar klebonijos turi 
permažai žemės ir daugiau 
niekad nėra jos turėję, tai 
jiems pridėti iš valstybės 
iždo.

Bet tai da ne viskas. 
Krikščionįs demokratai ne
užmiršta ir savo prietelių 
dvarininkų. Jie reikalauja, 
kad Lietuvos dvarininkams, 
kuriems buvo dvarai jau at
imti, butų duota po 80 hek
tarų žemes tenai, kur jie 
oatįs pasirinks, o jei kurių 

s dvarai da neatimti ir jei jįe! 
nedidesni kaip 150 hektarų, I 
tai tokių visai neimti, ir da 
pridėti po 25 hektarus 
miško.

Nereikia nei aiškinti, kad 
Lietuvos darbo žmonėms ne
liktų nei vieno sprindžio že
mės, jei prabaščiams pasi
sektų savo velniški pienai 
ura vesti. z Jie apiplėštų visą 
kraštą. Socialistai Steigia
mam Seime pakėlė protestą 
prieš tą neprisotintą kuni
gų godumą, ir įtaisę de
monstraciją apleido Seimo 
salę. "Lietuvos Ūkininkas” 

Į apie tai sako:
"Po Naujų Metų, susirin

kus St. Seimui, pirmiausia ' 
pradėta svarstyti Žemės Re
formos Įstatymas. Kaip prie 
antro skaitymo, taip ir da- ( 
"bar krikščionys-demokratai ) 
palieka dvarininkams po 80 : 
ha. (hektarų arba dešimti-!' 
nių) žemės tenai, kur jie pa-b 
rys sau pasirinks, tai yra ge-; buvo baudžiava, 
riausias vietas, kurios tiktų valdė pusę Lietuvos.

KUNIGAI IR GIMDYMO 
KONTROLĖ.

Kunigai išrado naują "ar
gumentą” už priverstiną 
mokinimą religijos moky
klose. Chicagos "tėvelių" or
ganas "Draugas" sako, kad 
jei palikti mokyklas be reli
gijos, tai Lietuvoje tuojaus 
išnyktų žmonės, nes tokios 
mokyklos auklėtų socialis
tus ir laisvamanius, o visi 
socialistai ir laisvamaniai 
"kontroliuoja gimdymą."

Mums gi rodosi, kad ši
tuo žvilgsniu "neženoti tė
veliai" pralenkia visus so
cialistus ir laisvamanius, 
nes pas socialistus ir laisva
manius šeimynų yra, o kle
bonijose garnys atsilanko

i

KOMUNISTŲ BANK-
RUTAS.

Šitokiu antgalviu Austri
jos socialdemokratų laik
raštis "Arbeiter Zeitung" 
išsj^usdino straipsnį, kur 
sakoma, kad vokiečių komu
nistų organe Rote
Fahne” tilpęs komunistų In
ternacionalo pildomojo ko
miteto manifestas, raginąs 
visu šalių komunistus jau 
vienytis su socialistais ir ki
tomis darbininkų organiza-) ?ana retai, 
cijomis. Komunistų x Inter
nacionalas jau prisipažįs- ■ 
ta prie savo klaidų ir sakąs, 
kad tik vieną frontą laiky
dami darbininkai tegalėsią 
atsispirti prieš kapitalizmo 
išnaudojimą.

Vokietijos socialistų or
ganai šitą komunistų pasiū
lymą tečiaus atmetę. Di
džiumos socialistų organas 
“Vorwaerts" pareiškęs:

"Mes 
taip Antrasis Internacionalas 
taip Vienos 
ignoruos šitą Įžeidimą, 
daro* darbininku klesai 
klaunai, nusibankrutįję 
tiniai ir moraliai.”

Nęgriklausbmujų Vokie
tijos socialistų organas 
"Freiheit" irgi pasakęs, 
kad—

"Komunistų Partijos Centro 
Pildomojo Komiteto pasiūly
mas aiškiai parodo taip vadi- ♦ 
namojo Trečjo.io Internaciona
lo bankrotą.” -

Francuzų socialistų orga
nas "Populaire” nurodo, 
kad Franci joj komunistai 
taip pat nusibankrutyję. Jie 
neįvykino nei vieno punkto, 
lel kurio jie atsimetė nuo 
socialistų partijos. Kuomet 
;ie buvo įsivaizdinę, kad re
voliucija jau čia pat, tik "iš
davikai socialistai" jos ne
nori, jie apskelbė socialis
tams grieščįausią kovą ir: 
šmeižė įuos biauriau, negu 
buržuazijos agentai. Jie 
manė, kad revoliucija ištik
tųjų įvyks ir kad jie liks pa- 
>aulį> valdonais. Bet kuo
met ataušo įkaitusios jų 
lalvos ir kuomet jie patįs 
narnate, kaip neapgalvotas 
buvo jų išsišokimas, jie vėl 
?rįžta atgal prie socialistų 
'.r nori vienytis iš naujo.

Ar tai ne bankrotas?

r'

esam Įsitikinę, kad

Internarionalas 
kuri 
keli 

poli-

i

1

V;

Skaitytoji] Pastabos.
Kuomet Romoj mirė tam

sybės ir prietarų apaštalas, 
i Lietuvos atstovas Čarneckis 
išreiškė visos Lietuvos "var
du jam "giliausią užuojau
tą." Bet kuomet didis teisy
bės skelbėjas ir darbininkų 
vadas Debsas išėjo iš kalėji
mo, p. Čarneckis jo nepa
sveikino. Tai ką gi tuomet 
p. Čarneckis čia atstovauja: 
Lietuvos darbininkus, ar 
davatkas?

Lietuvos kunigai būtinai 
nori, kad valstybės moky
klose butų išguldoma tiky
ba tiems, kurie jos nork Tai
gi aš paduodu Steigiamam 
Seimui įnešimą, kad greta 
tikybos butų išguldoma ir 
laisvamanvbė tiems, kurie 
jos nori Jei viena pusė turi 
būt patenkinta, tai turi būt 
patenkinta ir kita.

Neutralis.

Dėdelė slapčiomis važinė
jo po ištikimas A. L. D. L. D. 
ir L. M. P. S. kuopas, vary- 

; damas agitaciją už naujai 
1 sutvertą Darbo Partiją.
Vienok Dėdelei toji misija 
nekaip sekasi — visur jis 
randa daug priešininkų. 
Taip, pribuvęs į So. Bostoną 
jis vos tik mušt negavo nuc 
komunisto Satrapo už ardy
mą komunistinių organiza
cijų. Existas.

1 Dėdelė kada tai buvo spor-i 
tas vyrukas, pusfrakiais bu
vo pasipuošęs ir atrodė 

) "clean." Dabar pasitikus ant 
! gatvės sunku jį nuo rekšmo- 
I no atskirti. „ j

I

!

PARODĖ TIKRĄJĮ
VEID4.

Kuomet Steigiamojo Sei-! 
mo rinkimų metu Lietuvos; 
"krikščionįs" žadėjo konfis
kuoti dvarų ir net bažnyčių: 
žemes, ir be atlyginimo iš-: 
dalyti ^s žmonėms, sočia- i 
iistai sakė kad "krikščionįs" 
veidmainiauja.

Bet su bažnyčios pagalba įfngsnVo,
"krikščionims" pasisekė 
žmones apgauti. Tamsus 
Lietuvos kaimietis patikėjo 
kunigėlio žodžiams ir balsa
vo už "krikščionių demokra
tų” partija, manydamas, 
kad ji duos jam laisvės ir 
žemės.

P>et kada priėjo žemę da
lyt, susirinkę į Steigiamąjį 
Seimų "krikščionįs-demo- 
kratai” užgiedojo ką kita. 
Jie pareikalavo, kad žemė 
ir kiti valstybės turtai butu 
ne žmonėms dalinami, bet 
atiduoti klebonijoms ir da
vatkų klioštoriams. , ~

Vadinasi, klerikalai paro-

"tėvynės" Lietuvos. Lietu
voje dabar priviso tiek 
žmogžudysčių ir plėšimų, 
kad tuo baisiu amatu užsi
ima netik paprasti valkatos, 
bet ir kareiviai.

Po Lietuvą plačiai paskly
do gandai, kad kas sykis vis 
tankiau ir tankiau atranda
ma nužudytų žmonių, su
grįžusių iš Amerikos. Ka
dangi daugiausia tų žmog
žudysčių pasitaikydavo ne- 
[utralėje zonoje (palei lenkų 
rubežių), tai buvo manoma, 
kad tai vis lenkų partizanų 
darbas.

Nesenai tečiaus pasirodė 
kas kita. Spalių 25 d. parva
žiavo iš Amerikos Juozas 
Skrabulis j Mečiunų kaimą, 
Kapčiamiesčio valsčiaus 
(kokiam mieste jis gyveno 
būdamas Amerikoje, neteko 
patirti). Jam važiuojant; 
nuo Lazdijų, reikėjo perva
žiuoti per Lietuvos kariu- 
menės paskutinę sargybą 
Klepočių kaime, Veisėjų 

Nors buvusieji draugai ir | valsčiaus. Prie pat Klepo- 
sakosi, kad ne jie pas mus 
eina, o tik "kairieji socialis
tai" eina prie jų, bet faktas į 
yra, kad ne "kairiasparniai” 
nuėjo pas komunistus į j 
skiepus, bet komunistai iš
lindo iš skiepų ir atėjo pas' 
"kairiasparnius." 1

L. širmis.

Kad apsisaugojus nuo li
gų tūli daktarai pataria 
žmonėms plauti rankas net 
25 kartus į dienų.

Geras patarimas, tik ne 
darbininkais. Dirbančiam 
prie paišino darbo darbinin
kui nėra laiko nei porų kar
tų i dienų nuplauti švariai 
rankas. Darbininkas.

Amerikos Darbo Partijos 
lyderiai spardosi nuo socia
listų ir nori užsiginti to 

, kurį jie padarė) 
linkui socialistų. Bet aš sa
kau, kad mes ne tiek turime 
kreipti domės į tai kų jie 
kalba, o į tai kų jie daro. Pa
galios turim atsiminti, kad 
jie nėra amžini. Jų įpėdiniai 
nekeiks tiek, kiek jie keikia.

kada nors kunigams prigu
lėjusios. O senovėj, kuomet 

kunigai

Šaudo grįžtančius iš 
Amerikos.

Pranešu jums, draugai;to ant vietos, žmogžudys 
amerikiečiai, liūdnų žinių iš: taikė trečią šūvį vežikui.Bet 

tuo tarpu girios sargas M. 
Kačėnas, išgirdęs šūvį, išbė
go ant kelio ir su šautuvu 
rankose privertė užpuoliką . 
pasiduoti. Buvę netoli ka
reiviai ir išgirdę šaudymą 
taip pat atbėgo ir užpuoliką 
areštavo. Razbaininką suė
mus pasirodė, kad jis buvo 
vienas stovinčiųjų Klepočių 
kaime kareivių, kuris tuo 
taniu ėjo sargybos pa- 
reigas.

Skrabuliui buvo peršauta > 
galva, ir nugabentas į Kau
no ligoninę jis neužilgo mi
rė. Rodos, žmogžudys turė- 

I tų būt užtai sušaudytas. 
Bet ne; likos paleistas iš 
kalėjimo ir perkeltas kiton 
vieton.Dabar jis eina sargy
bos pareigas Gudelių kaime.

Kaip sakiau, žmonės kal- 
j ba, kad ant Lietuvos vieške
lių tankiai randama užmuš- 
tų grįžtant iš Amerikos lie
tuvių, bet kadangi visi jų 
pinigai ir dokumentai visuo
met būna pavogti, tai nega
lima sužinoti nei jų pavar
džių, nei iš kur jie paeina. 
Tik iš apsirėdymo galima 
matyt, jog žmogus grįžo iš 
Amerikos.

Tai ve, kas dedasi "krikš
čioniškai - demokratinėj"

Jaunas Valdyta.

čių yra didelė giria, Ringe- 
liškė vadinama, ir toji giria 
randasi jau neutralėje zo
noje. Kelias, kuriuo Škrabu- 
liui reikėjo važiuoti, eina 
nėr tą giria. Ir kaip tjk 
Skrabulis ton girion įvažia
vo, tuoj pasigirdo vienas ir Lietuvoj! 
antrhs suvis. Skrabulis kri-
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4 KELEIVIS

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

I netiki į dangų. Jisai nori 
ant žemės gerai gyventi. Ir 
jei jis atėjęs pas juos paskui 
vėl imtų pasakot apie dan
gų, jie jam pasakytų, kad 

j jis apgavikas. Ir kaip matai 
i kunigas netektų biznio. Su
žinoję apie kunigėlius visą , - . .. . • . .... .
teisybę, žmonės visai liautu-HH1.1 S1°mis dienomis išėjo į 
si jiems tikėję. Lztai gi jie 
ir slepia teisybę nuo 
nių. Užtai jie ir apie 
go Purickio šmugelį 
nerašo. ,• •

—Orait, vaike, ačiū už pa
aiškinimą. Dabar aš eisiu 
pas zakristijoną išsigert.

zmo- 
kuni- 
nieko

Varžymas svetimų

t

Kunigas areštuotas už 
nužudymą brolio.

Visa Kanada šiandien yra 
sujudinta ta piktadaryste,

aikštę Montrealo mieste. 
Sausio mėnesy tenai buvo 

j atrastas nušautas jaunas 
1 universiteto studentas, ir 
kaip dabar pasirodė, jį už
mušė tikras jo brolis, kata

likų kunigas Adelard Del- 
more. Nužudvtasai vaikinas 

i vadinosi Raoul Delmore.

Y orko

■Tegul bus pagarbintas, Juk jis buvo nutvertas už 
rankos. Tris vagonai buvo 
suimti su šmugeliu ir jo ant- 

Kur gi taip bėgi uždusęs? spaudais buvo užpečėtyti. Ir 
—Bėgau pas tave, vaike, kada sugrąžinus tuos vago- 

kad išklumočytum man, kas nūs Kaunan buvo paprašy
tai yra šmugelis. ta, kad kunigas Purickis

—O kam tau reikia to? juos atpečėtytų, jis atsisakė 
—Aš, Maike, subečinau su tai padaryti, jo buvo pa- 

zakristijonu iš paintės vy- klausta, kas tuose vagonuo- 
no, kad šmugelis yra žydiš- se randasi. Jis atsakė, kad 
kas žodis, taip kaip kugelis, miltai ir kruopos Lietuvos 
fliugelis ir taip toliaus, o jis atstovybei Maskvoj. Bet ka- 
sako, kad tai yra kokia nors da vogonus atplėšta, pasiro- 
dipliumatija. ^>et kas tai dė kokainas ir kitokie daik- 
vra, tai ir jis nežino. Taigi tai, kurie Lietuvos įstaty- 
aš, vaike, noriu savo betą mais yra uždrausti, 
išgrajit ir gauti paintę vy- —Bet kodėl, vaike, apie 
no, ba jis turi visą kvortą iš tai nieko nerašo katalikų 
klebonijos pavogęs. peiperiai. Aš skaitau Chica-

—Gerai, tėve, aš tau iš- gos "Draugą” ir South Bos- 
aiškinsiu to žodžio reikšmę tono "Darbininką,” bet te- 
šitokiu pavyzdžiu. Tu žinai, nai nėra to pasakyta, 
kad Amerikoj dabar yra už
drausta daryt ir pardavinėt žiu gyventi, o kalbi kaip ma- 
degtinę, ir kad todėl jos mė- žas vaikas. Tu nori, kad ku- 
gėjai moka po 10 dolerių už nigų laikraščiai rašytų apie 
bonką. p

-r—Jes, vaike, aš gerai ta- Jei Purickis 
tai žinau.

si aike.
—Sveikas-gyvas, tėve!

—Tu, tėve, jau baigi am

negražius kunigų darbus, -r • - ne kunj_
gas, bet socialistas ar šiaip 

—Dabar daleiskim, tėve,' pažangus žmogus, tai kuni- 
kad tu nori iš to pasipini- gų laikraščiai rašytų apie 
gaut ir nuvažiavęs Kanadon jo šmugeli didžiausiomis 
prisiperki to skystimo gana raidėmis. Dabargi jie tyli, 
pigiai, ir sudėjęs jį šieno ve- nes šmugelninkas yra ku- 
žiman ar kokiu kitu apga-' 
vingu budu parsiveži šion 
pusėn rubėžiaus, ir slapta 
čia parduodi jį, uždirbda
mas po kelis dolerius ant 
bonkos. Šitoks biznis, tėve, 
tai ir yra šmugelis.

—Tu meluoji, Maike. Aš 
Kanadon nevažiuoju šnapso 
pirkti. Aš pats moku mun- 
šaino pasidaryt. Išeina, vai
ke, tikra monopolka.

—Aš žinau, tėve, kad tu 
moki pasidaryt. Tą jau pa-Į 
rodo ir tavo į .

u.-osis. Ir aš nesakau, kad tu Kunigas tik žiuri, kad žmo- 
važiuoji Kanadon. Visai ne. j gaus dūšia butų išganyta. 
Aš tik tokį pavyzdį daviau, j Jis išklauso tavo griekus, 
kad tu suprastum, kas yra a_ -•---------------------- j-

šmugelis. Tai yra gabeni
mas slaptu budu uždraustų 
daiktų.
—Orait, vaike, aš jau su
prantu, ką šmugelis reiškia. 
Jei burdingierius pabėgs su 
gaspadoriaus pačia, tai bus 
jau šmugelis, ar ne?

—Ne, tėve, tokių dalykų 
žmonės šmugeliu nevadina, 
šmugeliu paprastai vadina
si pirklvba uždraustomis 
prekėmis, o ypač gabenimas 
tų prekių iš vienos šalies į

- kitą. Lietuvoj toki šmugelį
- varė kunigas Purickis, bu- 

damas užsienio reikalų mi- 
Misteria.

; • x_Ve. ve, papasakok man 
-: "daugiau apie tai. Nejaugi
- s tai gali bbt teisybė, ką be-

dfeviu gazietos rašo apie jį ?
—Žinoma, tad teisybė.

tiigas.
, —Aš, vaike, esu katalikas, 
a!e noriu teisybę žinoti, vis- 
.tiek kad ir apie kunigą.
I —Jei tu nori teisybę žinot, 
tėve, tai skaityk "Keleivi.” 

—Na, o kodėl tu sakai, 
kad kunigų laikraščiai ne
gali teisybės rašyti?

—Dėl galėjimo, tėve, jie 
įgali, bet jie nenori. O neno- 
j’ri dėlto, kad teisybė kenkia 
į kunigų bizniui.

—O man rodos, vaike, kad 
pamėlynavusi į kunigui biznis visai nerupi.

i

užduoda pakutą ir parodo 
kelia į dangaus karalystę.

—Tas rodymas kelio į dan
gaus karalystę tai ir yra jo 
biznis, tėve. Ir šitam bizniui 
teisybė yra labai pavojingas 
daiktas.

—Palauk. Maike! Man ro
dos, kad tu čia mane fulini. 
Kaip gi tai gali būt, kad tei
sybė butų negeras daiktas? 
Juk per teisybę tik ir gali 
ineiti į dangaus karalystę. 
Ir kožnas kunigas taip sako.

—Taigi, taigi, tėve L Ku
nigas tau sako, kad į dangų 
gali patekti tiktai teisingas' 
žmogus. Tuo tarpu tas pats 
kunigas varo šmugeli, ap
gaudinėja žmones ir rūpi
nasi kuo daugiausia pinigų 
susikrauti. Jei visi žmonės 
apie tai žinotų, jie tuojaus 
suprastų, kad kunigėlis pats

Vyriausiojo New 
valstijos teismo apeliacijinis 
skyrius nesenai perkratinė
jo bylą, kuri yra didelės 
reikšmės kiekvienam Ame
rikoje gyvenančiam svetim
šaliui.

Buvo statomas klausimas: 
ar kalbėtojai gali viešose 
vietose į susirinkusius kal
bėti svetima, ne angliška, 
kalba ?

Pernai vienoje Brooklyno 
gatvėje į susirinkusius' žy
dus kalbėjo žydiškai Louis 
P. Goldberg. Jis kalbėjo 
prieš augštas nuomas (sam
das) ir apie namų savininkui 
nesąžiningumą. Policija už 
tai jį areštavo.

New Yorko policijos ko- 
misionierius dar pirm to bu
vo davęs policijai įsakymą, 
idant viešuose susirinki
muose nebūtų kalbama sve
timomis kalbomis. Komisio- 
nierius tai padarė augštes- 
nės valdžios neliepiamas. 
Tuo pasiremiant Goldbergas 
ir buvo areštuotas.

Miesto teismas tečiaus 
ant rytojaus Goldbergą pa- 
liuosavo nuo atsakomybės. 
Bet Goldberg tuomi nepasi
tenkino. Jis padavė bylą 
apskrities teisman prieš po
licijos komisionierių ir po- 
Iicmaną, kuris jį areštavo. 
Pareikalavo atlyginimo už 
neteisotą areštavimą.

Apskrities teismas tečiaus 
bylą atmetė. — 
berg kreipėsi 
teisman 
Teisėjas 
vardu 
opiniją:

"To areštavimo teisėtumo 
palaikymas mus privestų 
prie to. kad mes turėtumėm 
areštuoti kiekvieną, kuris 
tik kalba svetima kalba, ne
žiūrint kalbos tikslo ir pačių 
žodžių pobūdžio. Areštuoti 
kalbėtoją, kalbantį žydiškai 
žydų susirinkime, reiškia 
laužyti žydų piliečių teises.

"Tuomi remianties negali 
būt jokio pateisinimo tam, 
kuris laužo kalbančio pilie
čio teises.”

Todėl teisėjas Putman 
apskrities teismo nuospren
dį atmainė ir bylą pasiuntė 
atgal tam pačiam teismui. 
Nurodė, kad byla butų at
naujinta ir Goldbergas pri
valo gauti atlyginimą nuo 
New Yorko policijos komi- 
sijonieriaus. F.L.I.S.

dentas buvo nužudytas. 
Žmonės rado jį už Montre
alo miesto ant sniego negy
vą. Jo galvon buvo suvary
tos šešios revolverio ku- 
lipkos.

Policija dabar rado kuni
go Delmore’o automębiliu- 
je revolverį ir kada sulygi
no jį su išimtomis iš lavono 
kulipkomis, pasirodė, kad 
jis yra to paties kalibro. 
Negana to, "dvasiškojo tė
velio” automobiliuje atras
ta kraujo.

Kada visi šitie faktai bu
vo surinkti, "tėvelis" Del
more buvo pašauktas prieš 
tardytoją pasiaiškink Tar
dymo salė prisikimšo publi
kos kupinai. Kunigas pra
dėjo nervuotis. Tardytojas 
paklausė ji, "kur yra už
muštojo brolio apdraudos 
popieros?" Doros mokyto
jas pradėjo meluot, bet su
simaišė ir tuoj buvo pa
gautas.

Tos popieros buvo jau 
valdžios rankose, ir kada 
"tėveliui” jas parodyta, jis 
ėmė prašyti, kad prie žmo
nių jų neskaitytų, nes, gir
di, jei pasirodys, kad jos 
yra padarytos mano nau
dai, tai mano padėtis pasi
darys labai kebli

Popieros buvo perskaity
tos, ir pasirodė, jog jos iš- 
tiesų padarytos taip, kad 
studentui mirus, apdraudos 
pinigai tektų kunigui.

Ir prisaikintujų suolas, 
nors susidedąs iš vienų ka
talikų, pripažino, kad kuni-

Šmugelis, diplomatija 
ir kiti dalykai.

Tuomet Gold- 
apeliacijinin 

ir tenai laimėjo. 
Putman teismo 

pareiškė šitokią

KALIKAS.
Mano kaltas balto plieno 
Kala diena iš dienos 
Vis tą pačią kietą sieną 
Iš vargų ir aimanos...

Rankos pūslėmis suveltos. 
Veidas juodas nuo kaitros... 
Kas iš to. kad naktys šaltos 
Žemės prakaitu garuos?

Mano kaltas nesudvla,
Nors jau amžius aš kalu 
Ir akmens skeveldros skyla, 
Nors badauju ir šąlu.

Aš kalu Į Saulės Miestą
Angą: ainiams, reik prirengt 
Laimes žibintais nušviestą 
Kelią, Laisvės Ruman žengt.

A. S.

Katalikų kunigas Adelard Delorme

Policija turėjo akį ant 
kunigo jau iš pirmos dienos, 
bet pakol aiškių prirodymų 
nebuvo, nedrįso jį imti, nes 
valdžia niekur nenori dva
siškąją diskredituoti, o jau 
Montreale, kur katalikų ku
nigija viską kontroliuoja, 
policija vaikščioja apie ku
nigus ant pirštų. Gi kunigas 
Delmore buvo ne paprastas 
"dūšių ganytojas,” bet žino- ___ _________ , _______
mas kaipo didelis doros mo- gas Dęlmore vra kriminališ- 
kytojas, žymus katalikiškų l_; ‘
organizacijų vadas ir labai mirtį.
Rytojas, žymus katalikiškų

turtingas. Ir kada pradėta 
Jo vardas su žmogžudyste 
maišyti, jis tuojaus mušė 
Kanados premjerui ir gene- 
raliam prokurorui po tele
gramą, reikalaudamas, kad 
jo "geras vardas” tuojaus 
butų apvalytas. Ant galo jis 
da paskelbė $10,000.00 dova
nų tam, ”kas išduos tikrąjį 
žmogžudį.

kai kaltas už savo brolio

"Tėvelis” .• Delmore tuo
met buvo areštuotas ir už^ 
darytas už geležinių grotų.

Tai ve, kokiais darbais 
užsiima kunigai!

Kunigo brolis Raou! Delorme
Bet ylos maiše nepaslėpsi, 

žmonės sako. Išlindo lyg yla 
iš ‘maišo faktas, kad užmuš
tas vaikinas buvo apdraus
tas ant $25,000.00. Ir tuo
jaus pasirodė, kad jį buvo 
apdiaudęs pats kunigas, ir 
apdraudę ant savo vardo 
užrašęs. Apie tai paiiudyjo 
La Sauvegarde apdraudos 
kompanijos agentas, Theo- 
phile Marot. Jisai parodė 
ant tardymo, kad kunigas 
Delmore buvo atvažiavęs 
pas jį vienas pats ir klausi
nėjo, kiek reikia įmokėti ap
draudžiant gyvastį ant $10,- 
000, ant $20,000 ir ant 
$25,000.

Toliaus apdraudos kom
panijos agentas parodė, kad 
vėliaus kunigas atsivežė sa
vo broli, jauną studentą, ir 
apdraudė a jį ant $25,000. 
Kontraktas buvo padarytas 
taip, kad jeigu studentą pa
tiktų mirtis, i

Trumpos žineles.
MAINERIŲ VADAI PA- 

v LIUOSUOT1.
Hovvatt ir Dorchy, Kan- 

sas mainerių vadai, kurie 
buvo uždaryti kalėjiman už
tai, kad išvedė angliaka
sius į streiką, pereitą sąvai
tę tapo paliuosuoti, bet tu
rėjo padėti po $2,000 kauci
jos ir pasirašyti, kad tos 
valstijos kasyklose streiko 
daugiau neskelbs.

SUDEGĖ HOTELIS SU 
ŽMONĖMIS.

Richmond, Va. — Pereitą 
sąvaitę nakties laiku čia už
sidegė Levingtono hotelis. 
Ugnis kilo iš apačios ir tuo
jaus apėmė visą namą,, už
tverdama visus išėjimus. 
Žmonės pradėjo šokti per 
langus ir daug jų susižeidė, 
o šeši žuvo liepsnose.

ŽEMĖS VIDURIAI 
VERDA.

Iš Alaskos pranešama, kad 
iš Redoubto ir Ibiamnos kal
nų tenai pradėję rūkti du
rnai ir veržtis garai. Reiš
kia, verda žemės viduriai. 
Tai vis, ženklai, kad kitąsyk 
musų žemės kamuolys visas 
buvo ugnies stovyje, ir jo vi
duriai ikišiol da neatšalo.

EKSPLIOZIJA KASY
KLOJ.

Pinson Fork, K.v. — Ma- 
rietta Coal Co. kasykloj čia 
ištiko ekspliozija pereitą są
vaitę ir 8 angliakasiai likos 
užmušti, 2 sunkiai sužeisti.

PRIVERTĖ NUSIAUTI 
KELINES.

Pereitą sąvaitę Chicagoje 
vienas banditas užpuolė iri

"šmugelis ir kiti skanda
lai Lietuvos valdžioje, bai
siai pakenkė Lietuvos nepri
klausomybei užsieniuose," 
sako ponas Naruševičius. Ir 
jis smerkia tuos laikraščius 
ir žmones, kurie kelia tuos 
skandalus aikštėn. Pono Na
ruševičiaus nuomone, Lie
tuvos valdininkų vagystės 
turėtų būt slepiaipos ir pro
teguojamos, tuomet Lietu
vos reikalai eitų kaip ant 
sviesto.

Ponas Naruševičius, kai
po ilgiau ant svieto gyvenęs, 
žinoma, yra daugiau paty
ręs vyras, negu kunigas Pu
rickis. Jis žino, kaip rusų- 
japonų karėje perkant ar
mijai reikmenis galima bu
vo padaryti 20,000 jenų (ja
ponų pinigais skaitant) 
"pelno” ir pusėtinai prasi
gyventi, neišlęidus to viešu
mon. Jis taipgi žino, kaip 
nupirkus Francijoj 20 gar
vežių Lietuvai galima padė
ti apie 1,000 svarų sterlingų 
į Londono banką, ir padary
ti tai taip, kad nei Lietuvos 
atstovybės sekretorius Ra- 
binovičius, tas gudriausis 
žydas lietuvių diplomatijoj, 
negalėtų suprasti, kaip gali
ma taip greitai pralobti.

Taip, ponas Naruševičius 
gabus žmogus. Jei jis butų 
kunigo Purickio vietoj, tai 
labai galimas daiktas, kad 
tas šmugelio skandalas, ku
rį dabar taip apgailestauja, 
nebūtų išėjęs viešumon.

Bet dabar jau Purickį mo
kint pervėlu. Anot tos pa
tarlės, kada arkliai pavogti, 
tai varto užraknimas nieko 
jau negelbės. Skandalas kilo 
labai negražus ir ponas Na
ruševičius teisybę sako, kad 
tas baisiai pakenkė Lietuvos 
nepriklausomybės reika
lams užsienyje.

Štai, Amerikos valdžia vi
sai atsisako jau skaitytis su 
Lietuvos valdžia. Paėmus 
klerikalams Lietuvos atsto
vybę į savo rankas, jaunutė 
musų valstybės diplomatija 
Washingtone tuojaus nu
smuko, o kada atėjo 
žinių da apie kunigo 
Purickio šmugelį, kada išėjo 
į aikštę kiti krikščionių de
mokratų nuopelnai, Wa- 
shingtono valdžia uždraudė 
Lietuvos Atstovybei ir lega- 
cija (pasiuntinybe) vadin
tis. Šitą faktą klerikalai la
bai slepia, bet jų kontro
liuojamoji Lietuvos Atsto
vybė Washingtone jau lega- 
cija vadintis nebegali. Statė 
Departamento valdininkai 
pasakė musų šventably- 
viems diplomatams trum
pai, bet storai: "Jei jus va
dinsit savo ofisą Lietuvos 
Legacija, tai mes išvysime 
jus iš Washingtono.”

Tai buvo skaudus musų 
diplomatijai antausis. Bet 
da skaudesnis buvo smūgis, 
kuomet vienas to paties De
partamento valdininkų pa
sakė šmugelninkų partijos 
atstovams, kad ”the govern* 
ment of the United Statės 
considers the present Lithu- 
anian government as a 
bunch of crooks, grafters 
and thieves,” lietuviškai sa
kant — "Suvienytų Valstijų 
valdžia žiuri į dabartinę lie
tuvių valdžią kaipo į būrį 
sukčių, grafterių ir vagių." 

Tečiaus p. Čarneckis nie
ko iš to nedaro. Jis ruko 
pypkę ir sako: "Taaai! ką 
jie durniai žino!”

Aš pranešu tamstoms apie 
tai konfidencialiai, taip sa
kant, pasakau į ausį, nes to
kie dalykai yra nuo visuo-

Lietuvos atstovas Washing- 
tone nieko tautos labui ne
veikia. Tamstos žinot, kad 
jis jau buvo vyčių suvažia- 
viman atsilankęs; paskui 
aplankė švento Kazimiero 
seseris Chicagoje, kartu su 
jomis pietų pavalgė ir pa
valgęs da prakalbą pasakė; 
dabar gi jis parašė miru
siam šventam tėvui užuo
jautos laišką Lietuvos Res
publikos vardu.

Žinoma, bedieviai pasa
kys, kad davatkų lankymas 
ir negyvam popiežiui laiškų 
rašinėjimas Lietuvai naudos 
neatneš. Bet ką čia žmogus 
gali žinot, kas Lietuvai nau
dinga, o kas ne? štai, tūlas 
laikas atgal amerikiečiai 
dėjo šimtinėmis aukas Lie
tuvos laisvės reikalams ir 
siuntė jas buvusiam prezi
dentui Smetonai, prašyda
mi, kad tas sunaudotų jas 
” pagal savo nuožiūros.” 
Amerikiečiams rodėsi, kad 
iš to bus labai daug naudos 
Lietuvai. O kaip dabar pa
sirodo, ponas Smetona susi
dėjo tuos pinigus bankan 
ant savo knygutės. Mat, to
kia buvo jo "nuožiūra.”

Bet atleiskit, kad aš biskį 
nukrypau nuo temos. Kaip 
kunigo Alšausko makaro
nai, taip ir Smetonos aukos 
jau pasenę dalykai ir jau 
pusėtinai giliai įrašyti mu
sų gyvenimo istorijon. Taigi; 
geriau grįžkim da prie tėve-, 
lio Purickio, nes tas žmogus 
tikras kankinys, ir labai ga
li būt, numiręs bus apskėlb-1 
tas šventuoju.

O kenčia jis labai : daug.; 
Kaip tik buvo sugauti trįs 
jo vagonai su šmugeliu, 
tuojaus tie bedieviai socia
listai įnešė į Steigiamąjį 
Seimą interpeliaciją. ir ži
nios apie sugautą tėvelio 
Purickio šmugelį pasklydo 
po visą svietą. Nabagas ku
nigėlis turėjo net iš ministe- 
rių rezignuoti.

Bet to da negana. Bedie
viai užuodė, kad tėvelis Pu
rickis turi kelis milionus pa
sidėjęs į Berlyno bankus, ir 
tuojaus pareikalavo, kad 
ant tų pinigų butų uždėtas 
areštas.

Nusigando kunigėlis Pu
rickis, nusigando kunigėlis 
Varlekaitis, nusigando visi 
katalikų lyderiai, nes visi 
prigulėjo prie šmugelio 
kompanijos. Visi jie nupyš- 
kėjo Berlynan imti savo pi
nigus iš bankų, bet ar spėjo 
juos išgelbėti, tai da ne
žinia.

Tai matote, kas darosi 
musų tautos pūdymuose. O 
tai vis dėlto, kad bedievių 
daug priviso. Kunigas Kru
pavičius Steigiamam Seime 
aiškiai pasakė, kad šmuge
lio nebus galima Lietuvoj iš
naikinti patol, pakol visi 
žmonės nebus išauklėti 
krikščioniškoj dvasioj. Už
tai gi krikščionįs demokra
tai dabar ir nori, kad Lietu
vos mokyklose religijos 
mokslas. butų priverstinas 
visiems- vaikams. Na, o ką 
reiškia religijos mokslas, 
tai jums turbut nereikia aiš
kint 
mokslas, kurį kunigas Pu
rickis yra išėjęs.

Tikras Kipšas.
I I I I II I I 1 —

ŠILKAS Iš ŽOLĖS.
Nesenai Japonijoj tapo 

užpatentuotas išdirbimas 
siūlelio, kuris turi panašu
mą į šilką. Tą siūlelį daro 
iš chiniškos žolės.

Dabar tuos siūlelius au
džia į audeklą, iš kurio siu- 

sumaišydami

tai yra tas pats

..... .. ........tai jo brolis'apiplėšė cigarų krautuvę.' menės slepiami ir į laikraš-j va kimonas, ;
kunigas Delmore gautu po Kad klerkas negalėtų pas-čius nerašomi. Iš kur aš apie su šilku, medvilnių audeklu
10,000 dolerių į motus, 

Ir štai sąvaitei i 
kus, 6 vasario jaunas

is. kui jį vytis, banditas priver-tai žinau, tai jau mano ir vilna. Yra proponuojama 
praslin-tė jį nusiauti kelines. Tai biznis. I patentuoti tą procesą kitose

stu- nauja gudrybė. Tečiaus nemanykit, kad šalyse.



KORESPONDENCIJOS
t --------------

LAWRENCE, MASS.
Komunistų prakalbos.

7 d. vasario komunistinės 
organizacijos A. L. D. L. D. 
ir L M. P. S. surengė pra
kalbas tikslu pasipinigauti 
vardan Rusijos baduolių. 
Kalbėjo V. Andriulis iš 
Brooklyno. Pirmiausia, lyg 
ir tyčiodamasis, pasiūlė pu
olikai ”koncesijų.” Girdi, 
„kas užsirašysit ’Laisvę’ ir 
duosit 7 dol., tas gausit 
’Laisvę’ ir 2 dol. vertės kny
gą. Reiškia, 2 dol, už dyką.” 
Vienok niekas jo tų ”koi.ee- 
sijų” nėmė. Toliau jis jau 
pradėjo riesti savo prakal
bą. Pasisakė kalbėsiąs apie 
Rusiją, bet pradėjo maišyti 
į krūvą visą pasaulį, retkar
čiais suminėdamas socialde
mokratus, socialistus, "Nau
jienas” ir "Keleivį.” Visą 
jo prakalba buvo paimta iš 
senesniųjų "Laisvės” nume
rių. Kad skaitytojai galėtų 
suprasti, kokia nesąmonin
ga jo prakalba buvo, čia pa
duodu vieną jo prakalbos iš
trauką: "Vokietijos social- 
buržujai išžudė visus komu
nistus ir norėjo apskelbti 
Rusijai karę, bet bijo ko
munistų, nes jie Vokietijoj 
labai stiprus, ir kad tik ap
skelbtų Rusijai karę, tai ko
munistai nuverstų soęial- 
buržujų valdžią.” Toliaus ji
sai tęsė: „Vokietijoj komu
nistų partija legališka, ji 
išleidžia savo laikraštį ’ Rau
dona Vėliava’ ir valdžia bijo 
komunistų ir lenkiasi prieš 
Xos-” . , .

Taigi įsivaizdinkite, skai
tytojai, kas, pagal Andriu
lio pasakojimą, įvyko Vo
kietijoj : pirmiapsia social- 
huržujai išžudė visus ko
munistus ir potam komunis
tai (po smert!) paliko ant 
tiek stiprus, kad valdžia jų 
bijo ir lenkiasi prieš juos. 
Sunku sveiko proto žmogui 
tokią nesąmonę ir įsivaiz
dinti.

Ant galo Andriulis ragino 
savo vienminčius rašytis Į 
unijas, draugijas ir griaut 
jas iš vidaus. Ragino susi
rinkusius rašytis ir prie A. 
L D. L D. ir L M. P. S., bet 
niekas nesirašė. Aukų varde pUC4imą, kuris 
Rusijos baduolių prisikolek- 
tavo 36 dol. _ ,_____ _______ _

Reikia pasakyti, kad tar-.^astimi buvo Maskvos uto- 
pe klerikalų ir komunistų'p*jos> Kalbėtojas pasakė: 
kalbėtojų yra skirtumas tiK y-jje ore pakabino niekuc 
tame, kad vieni jų traukia į neparemtus obalsius ir pra 
Rymą, kiti Į Maskvą, o šiaip ^ėjo šaukti, kad jie įvykini 
abeji skelbia vienodas nesą-ijuos gyveniman. Tuomi už- 
mones. _ įsidegė ir musų karštesniej

Iš po D. S. Pastogės, draugai, iš to kilo kivirčai. 
---------- - į suardymas Socialistų Par- 

EXETER,.N. H. Įtijos ir Liet Soc. Sąjun- 
Apie vietos lietuvius. j gos. Mes, kurie permatėm.

Čia lietuvių yra apie dvi- Įje jų šauksmai yra tik 
dešimts šeimynų, kurie jau * -
nuo senai užsigyvenę. Buvo 
pirmiau ir jaunimo, bet ka
dangi dirbtuvių čia nedaug 
ir tose pačiose darbai silpnai 
eina, tai jaunimas išvažinė
jo. Pasilikusieji didžiumoj 
yra visiškai neveiklus 
žmonės. t___m______

Čia yra šv. Jono draugys- mas neį minutos.

cijos išardytos, nors daug 
musų veiklių draugų netekę 
vilties nuleido rankas, vie-

„atsivertimą.” Jis plačiai iš
dėstė nesenai 'įsitverusios 
Amerikos Darb-' Partijos 
programą ir tikslus Komu
nistai šiuo tarpu nemėgino

v:duos, bet sušaukė slaptą su-juok mes esame tikri,' kad 
sirinkimą ir šiaip-taip per-ateitis priklauso mums, kad

sekamą tvarka bus socializ- triukšmo kelti. Abe’.nai pu
mas. Todėl, draugai, nerei- riika užsilaikė labai ramiai, 
kia nusiminti. Kiek laiko) 
praeis ir visos audros nusi- ~ 
ramins. Musų organizacijos 
bus dar stipresnės ir nuosa
kesnės, nes bus daugiau pa
tyrę.”

Šitaip drg. Michelsonas' ^0,0°° tonų pradės plaukiot 
užbaigė savo prakalbą. į ateinančią vasarą tarpe Euro- 

Žmonių, pagal dabartini' p°s ir Amerikos. Iš šitos dide- 
’ ’ '* * " * i lės sumos apie 330,000 tonų pri-

(klausys White Star Linijai, o 
likusieji American, Red Star ir 
Levland Linijoms. Tarpe Nevv 
Yorko ir Southamptono (susto
jant Cherbourg) plaukios kas 
savaitė tris didžiausi laivai: 

Majestic, 56,000 tonų Įtalpos 
(didžiausias -pasauly laivas) ; 
Olimpic 46,439 tonų įtalpos ir 
naujas Homeric 34,000 tonų 
Įtalpos. •

White Star Linija taipgi ope
ruos tarpe Liverpoolio ir Ame
rikos 4 laivus 90,000 tonų įtal
pos — Adriatic, Cedric, Celtk- 
ir Baltic; Nauji laivai, po 16,600 
tonų įtalpos, bus dadėti prie 
Montreal-Lįverpool tamystos ir 
Doric ir Regina, taipgi vienas 
naujas, prie Philadelphia-Liver- 
pool tarnystes.

American Linijos laivai, plau
kianti į Hamburgą, sustos 
Queenstown.

varė tarimą, kad verčiau 
tuos pinigus išleist advoka
tams, negu atiduot sužeis
tam draugui. Tai matot, 
koks tarp musų draugystės 
draugų draugiškumas.

Exeterietis.

CAMBRIDGE, MASS.
L. S. S. 71 kuopos prakalbos.

5 d. vasario S. S. 71 
kuopa buvo surengusi pra
kalbas. Kalbėjo "Keleivio” 
redaktorius Michelsonas. 
Pirmu atveju kalbėtojas 
kalbėjo apie klerikalų „de
mokratiškumą” ir jų geidi
mą „laisvos” Lietuvos. Pra
dėjęs nuo 1905 metų Vil
niaus seimo drg. Michelso
nas išrodinėjo visus klerika
lų „gerus” norus linkui lais
vos Lietuvos: kaip jie neše 
caiui ikoną, kaip malšino 
„kramolą,” kaip carizmu 
žlugus jie staiga permainė 
savo frontą ir pradėjo lan 
džioti po Hindenburgų kan
celiarijas, prašydami priris
ti Lietuvą amžinais ryšiais 
prie Vokietijos. Pagalios 
kaip jie skyrė Lietuvai sve
timo kraujo karalių ir mo
kino jį poterių. Kilus Vokie
tijoj’revoliucijai ir kaizeriui 
prasišalinus, klerikalų pie
nai vėl sugriuvo ir jie, nebe
turėdami kur glaustis, per
mainė savo frontą ir pradė
jo skelbti neprigulmingą 
Lietuvą. Tečiaus faktas yra 
tas, kad klerikalai tą nepri- 
gulmingą Lietuvą stengias 

Į sujungti su Lenkija. Čia kal
bėtojas pasakė: „Aišku, kac 
jiems nerūpėjo ir nerupi 
laisva Lietuva. Jiems tik ru
pi nutempti ją ten, kur bu
tu; užtikrintas jų viešpatavi
mas, kur galėtų būti tikrais . 
kad jiems, skvernai nebus 
nukarpyti”

Po to kalbėtojas nušvietė 
kaip Lietuvos socialdemo
kratai neatlaidžiai kovoja 
su tomis klerikalų užma 
čiomis. «

Antru atveju drg. Michel
sonas kalbėjo apie pasaulini 
darbininkų judėjimą, pa- 
brieždamas Amerikos darbi 
ninku dabartinį dvasios nu- 

i ypač apsi
reiškė lietuvių tarpe. Nuro
dė, kad to viso blogo prie-

dvasios nupuolimo laiką, j
____ _______•buvo atsilankę pusėtinai 

visi atidžiai klausėsi.
Esdekas.

HOLYOKE, MASS. 
Iš lietuvių darbuotės.

12 d. vasario Lietuvių Pi- 
iečių Sąjungos 10 kuopa 
laikė susirinkimą, kuriame 
apo nutarta apvaikščioti 

keturių metų sukaktuves 
Lietuvos nepriklausomybės 
’6 d. vasario. Tuo tikslu nu
barta surengti vakarienę ir 
visą nuo jos pelną paskirti 
Lietuvos apsigynimui

Tame pat susirinkime bu
vo skaitytas Lietuvos miši
os laiškas kaslink ruošiamo 
ilbumo. Nutarta nutraukti 
visų skyriaus, narių paveiks- 
us ir pasiųsti albumui.

Beje, Lietuvių Piliečių 
Sąjungos vietos skyrius ap
sirinko "Keleivį” savo orga- 
įu. Kadangi „Keleivis” yra 
geriausias darbininkų laik- 
■aštis, tai nutarta jį platint 
arpe lietuvių darbįninkų, 
leimant sau už tai jokio at- 
yginimo. Tai yra smagu 
'ažymėti, kad tarpe musų 

rietuvių jau randasi būrelis 
okių žmonių, kurie supran

ta svarbą gero laikraščio.
Visi Liet. Pil. Sąjungos 

įariai, kurie dar nesate už 
'Keleivį” užsimokėję, malo- 
lėikte tuojaus užsimokėti 
>er skyriaus koresponden- 
ą, nes su ateinančiu nume
ni bus organe skelbiami 

•kyriaus valdybos antrašai 
ir kada laikomi susirin
kimai. /

Antanas Ražukevičius.

EASTON, PA.
Komunistų „veikimas.”

Pribuvęs iš Chicagos ir 
ravęs darbą pradėjau tei
rautis apie vietos lietuvių 
veikimą. Kadangi komunis- 
_ai vra pasigarsinę kaipo 
geriausi veikėjai lietuvių 
darbininkų labui, tad pir
miausia nuėjau j jų svetai
nę pasižiūrėti. Ir ką gi pa- 
načiau? Susėdę keletas vy- 
Tikų apie stalą ne laikraš
čius skaito, bet lošia iš ken- 
ižiu. Ten pat gulėjo ir 

‘ 'Laisvė” su „Vilnim”.
5 d. vasario nuėjau į A. L. 

9. L. D. 13 kuopos susirin
kimą. Pabuvęs ten dešimts 
ninučių prisiklausiau viso
kių komunistiškų žodelių: 
orovokatoriai, šnipai, sma- 
a viriai taip ir pilasi iš ko
munistų burnų.

Išėjęs iš šito komunistų 
susirinkimo pamaniau sau, 
kad švariam darbinipkui su 
<omunistais dalyvauti ne- 
nridera. Velniukas.

tuščios svajonės, perspėjo- 
me juos ir už tai buvome 
bjauriausiai šmeižiami ir 
pravardžiuojami. Tečiaus 
gamta eina savo keliu, neap
sistodama nei ant minutos. 
Taip kaip žmogus nuo užgi
mimo iki mirties turi visą 

j laiką gyventi neperšokda- 
J*" u » • J   —------------- _ llldO 11d 111U.1V4lAZOj taip. ii

tė, prie kurios bemaž visi draugijinis surėdymas eint 
lietuviai priklauso, bet suėję tuo pačiu keliu. Rusija ban- 
svkį ant mėnesio nieko gero (c]g peršokti tūlą laipsnį ne
nenuveikia, vien tik pasiko-: įgyvenus ir kas gi pasiro- 
lioja ir bando ligoniams pa-'dė? Ore nesuradus pamato 
šalpą nusukti. Ko neatlieka dabar puola žemyn į tą pati 
viešame susirinkime, tą pa- laipsnį, nuo kurio šoko. Ir 
daro slaptai (išėjo taip lygiai, kaip socia-

Sustreikavus avalų dirb- Jistai sakė.” 
tuvės darbininkams ir strei-j Toliaus kalbėtojas pridu- 
kui užsitęsus suvirs metų rė; ”Kas gi beliko iš musų ,___ z .. _____ ,
laiko, prisiėjo kai kam kitur komunistų? Jie nesenai ant kad Lietuvos darbininkams, 
darbo jieškoti. Julius M. ga-’ stogų sulipę šaukė: ’Mes ko- įsafimoc kalifui i
yo darbą prie geso darymo munistai!’ Dabar išeikvojo 
ir tapo sužeistas — jam su-j Sąjungos turtą, susipešė 
trynė keturis rankos pirs- tarpe savęs, pagaliaus šu
tus. Vieton kad nelaimes pa- skilo ir dabar tais pačiais 
tiktą draugą aplankyt ir bjauriais keiksmais, kokiais, 
pranešt apie jo stovį drau- keikdavo socialistus, jau 
gijoj» jie nieko nepranešę vaišina vieni kitus, ir nepra- 
ėmė tą draugą ir suspenda- eis daug laiko, kaip iš jų ir

skeveldrų nebeliks.”
Pabaigoje kalbėtojas pa

sakė- „Nors musų organisa-

ROSELAND, ILL. 
Socialistų prakalbo*.

12 d. vasario čia įvyko 
prakalbos, kurias surengė 
L. S. S. 137 kuopa. Kai:-ėjo 
„Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis Kalbėtojas gyvais 
laktais nuš\ :etė dabartine 
Lietuvos padėtį ir nurodė,

Kalniškių Juozas.
PASAŽIERIMS LAIVYNAS.
International Mereantile Ma

rine Co. turi 120 laivų 1,200,- 
000 tonų įtalpos, iš kurių apie

Pajieškojimai
Pajieškau savo # draugo Antano 

Ivanausko, 3 metai atgal jis gyveno 
Cleveland, Ohio. Butų geistina, kad 
jis pats atsišauktų arba kas apie ji 
žinot, malonėkite pranešt jo adresą, 
nes yra svarbus reikalas iš Lietuvos. 

•Juozas Symanaitis
33 \Vashington avė,

Torrington, Conn.

Paiieškau Jurgio Maskteliuko, An
uliavo parapijos. Meldžiu atsišaukti. 

Stanislovas Neverskas
226 A Chestnut st.. Laxvrence, Mass 

. Aš, Jonas Dabrickas pajieškau sa
vo brolių Jurgio ir Juozo Dabrickų. 
nes aš jau-iauo pradžios karės jolrio.s 
žinios nuo jųjų negaunu. Kas žino 
apie juos malonėkit pranešti man. 
Alano adresas:

Jonas Dabrickas,
šančų paštas, Kaunas, Lithuania.

Pajieškau brolio Motiejaus Brazai
čio, pirma jis gyveno Shenandoah, 
Pa. Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
jį žinot praneškit, busiu dėkingas.

Ka zys’ Brazaitis
814 Enos avė, Springfield, III.

vo. Kuomet Julius paprašė 
pašalpos, tai jo aky&e sar- 
matinosi pasakyt, kad ne-

J. F. B.
Montello, Mass.

Ambraziunas,

Ęudzinski,

PAJIEŠKAU PUSININKO ANT
ŪKĖS ir kitokių bizniu. Platesnių ži
lių kreipkitės per laiškų:

. A. Silkinis
Box 49 R. F. D.

North Wilniington, Mass.

Pajieškau dėdės Juoze Jankausko, 
kuris paeina iš Paginivio viensėdžių, 
Ariogalos parapijos. Girdėjau, kad 
gyveno Tamaųua, Pa. Turiu svarbų 
reikalų, ir norėčiau su juomi susiži
noti. Už ta d prašomas yra atsišaukti.

Alena Jankauskaitė-Zeikus (9) 
641 W. Lombard st., Baltimore, M d.

KAM REIKALINGAS KR1AUČ1US 
nrie koštumieriško darbo, kaip tai 
prosinimo ir taisymo. Esu gerai ap
sipažinęs su tuo darbu. Kam toksai

I adresu:” ' ‘‘ “''j? JŪODl'ŠHUŠ 
' 656 E. 8th st,. So. Boston, Mass.

PA JIEŠK AUK OM PA NO. katras 
galėtų užmokėti iškasėius patentuo
jamų mano kelių puikių išradimų, 
kurie randasi pas patentini advokatų. 
Kreipkitės pas:

MARY PLAYTON. 
Box 5. Buxton, lowa.

Norėčiau susipažinti su mergino
mis ir našlėmis ansivedimo tikslu. 
Gali atsišaukti ir gyvanašlės, turin
čios divorsųs. Atsišaukiančios turi 
būti tarpe 2o ir 30 metų senume. Aš 
-su 27 metų. Malonėkite atsišaukti ir 
u pirmu laišku prisiųsti paveikslų. 

Platesnių žinių nuteiksiu laiškais.
John Navickas

471 N. 3rd st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau pusbrolių V. Krasausko 
ir Viktorų Krasausko, žinau, kad 
abudu seniau gyveno Worcestey, 
Mass. Turiu svarbų reikalų, kas apie 
juos žino malonėkit pranešt arba pa
tys lai atsišaukia, yra svarbus rei
kalas. Vladas Marcijonas 110) 

-373 Main st., BridgeportT Conn.

Norėčiau susipažinti su mėrgino- 
.nis arba našlėmis apsivedimo tiks- 
u. Gali atsišaukti ir gyvanašlės, tu- 
inčios divorsuS. Atsišaukiančios turi 

būti tarpe 30- ir 42 metų.: Malonėkit 
su pirmu laišką prisiųsti, paveikslą. 
Platesnių žinių suteiksiu Jaišku. Vv- 
aį nerašinėkit.

57 Vine st..

Pajieškau apsivedimui 'merginos 
nuo 18 iki 27 metų i Maine valstija. 
Aš esu 24 metų. Dėl. platesnių infor
macijų meldžiu kreiptis laiškais. At
sišaukite "Keleivio” antrašu, kiekvie
nai duosiu atsakymų. Vyrus meldžiu 
nerašyti. P. B.

255 Broadivay, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba eašlės nuo 28 iki 38 metų am
žiaus. Ąš esu 35 metų. Prašau atsi
šaukti ir su pirmu laišku prisiųsti 
savo paveikslų P. P. (9)

Box 47, Clear Crtek, Utah.

APSI VEDIMAI

EE
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*
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AR SLENKA PLAUKAI?
Kuriems tik slenka plaukai, arba 

prie mus pasiųsdami už 2c. štampą 
dėl atsakymo, c mes kiekvienam pa- 
pelbėsime. Adresuokite taip: (12)

LITHUANIAN BARBĖK SHOP
102 .Millbury st.. Worcester, Mass.

Pajieškau tėvo Juozapo Jaco, .jis 
paliko imne mažą su motina Lietu
voje, Pabalvės dvare, Triškių para
pijos, Šiaulių apskr., Kauno gub. Jis 
pats malonės atsisaukt arba kas apie 
jį žino teiksis pranešti šiuo adresu: 

Juozapas Jacas (9)
Pabalvės dvaras,' Triškių paštas, 

Šiaulių apskr. Lithuania.

Pajieškau brolio Franciškaes Bla
žio, kuris gyveno Virden, III. Meldžiu 
atsišaukti. (9)

John Blažis
Billings, Montana.

Pajiu.-kau apsivedimui laergiao,- ar
ba našlės, gali būti ir peisiškyrusį be 
skirtumo tautos, kad nors kiek rašto j ___ ______ _____
mokėtų ir butų meili, tarpe 25 ir 34 ' pleiskanų randasi galvoje, kreipkitės 
metų. Aš esu pilietis ir biznierius nuo 
16 liepos, 1921. Esu 34 metų, sveriu ■ 
183 svarus, didumo 5 pėdu 7 coliu, | 
negeriu svaigalų, nerūkau ir neval
gau tabako. J Ameriką pribuvau 
sausio 9, 1909 m., gyvenau 6 aiėne- 
sius Pittsburgh, Pa, potam suvirs 8 
metus gyvenau Grand Rapids, Mich., 
e dabar jau 4 metai gyvenu Youngs- 
town, Ohio. Paeinu iš Lietuvos Su
valkų rėdybos. Kurios su pirmu laiš
ku prisius paveikslą, tai tik tos gaus 
atsakymą.

Frank J. Madison
608 W. Federal st, Youngstown. O.

Į

I
Pajieškau apsivedimui merginos; 

t-rba našlės nuo 18 iki 24 metų. Aš i 
esu 26 m. Kuri sutinka apsivesti su i 
tarnaujančiu jūreiviu (U. S. navy),| 
meldžiu atsišaukti. Aš esu Master l 
Mechanikas. .Malonėkit kreiptis ant) 
žemiau paduoto adreso. (9)

Mr. John A. Ramans
U.S.S. Bernadan

% Postmastei, New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, I 
mylinčios dorų gyvenimų. As esu jau-1 
nas vaikinas. Platesnių žinių suteik-1 
siu laiškais. M. Boces (9) f

Gen. Dėl., Farrell, ‘ Pa. i
Pajieškau apsivedimui netuvaitSšj 

merginos. Aš esu vaikinas. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti savo paveiks
lų. Atsakymų duosiu Kiekvienai. (10) 

Joseph Redolevvicz
250 E. 2nd st., • New York, N. Y’.

DARYK PINIGUS.
Koživam gabesniam lietuviui yra. 

gera proga padaryt pinigų parduo
dant musų padarytus vyriškus drabu
žius, siutus arba overkotus. Mes rei- 

j kalaujam agentų visose lietuvių kolo
nijose. Apie gerumų musų drabužių 
persitikrinsit, kai gausit sampelius. 

j Informacijų suteiksim per laiškų. Ra
šyk tuojaus šiuo adresu: (14) .

S. ZUBOW1CZ
176 Ainslie st., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU PILIEČIU SĄJUNGOS
10 KUOPA HOLYOKE, MASS.
Viršininkų adresai:

Iirm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 \Vhiting avė., Holyoke, Mass. 

Pageib. Antanas Ražukevičius,
580 So. Surnmer st..

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička,

■ 383 Park st., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikais Matulevičius, 

54 Adam stų Holyoke, Mass.
Kasos globėjai:

1 Aleksandras Sagaila.
588 So. Surnmer st.,

Holyoke, Mass.
2 Stasys Pikturna,

593 Bridge st., Holyoke, Mass. 
Maršalka Aleksandras Milkevičius,

357 Park st., Holyoke, Mass.
Susirinkimai atsibuna antrų nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie
ro draugystės kliube, 44 Sargėnt st., 
Holyoke, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
•>uo 20 ikK 30 mėtų, be skirtume ti
kėjimo. Merginos, norinčios gauti 
platesnių žinių rašykite, atsakymų ...------T_ __ — ——— -----
juosiu kiekvienai. Vyrai nerašinėkite.' kriaučius reikalingas, kreipkitės šiuo 

Paul Bak-unas ‘ t ’ " ’ ......... .
351 Greenwich st., Vai pa raišo, Ind,

LIETUVIU LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL, 

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius, 

802—8th st.
I’agelbininkas .Kaz. _________

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. ~

1420 S. Victory st.
Finansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st.
j Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd.
i Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126— l«Tth st
J. Povilaitis, 1206—lOth st..

Knygiai: W. Gabris, 1027—8th st. 
J. Jokūbaitis, 728—lOth st. .

Aįaršalai: A. Delkus, 919—8th st. 
J.. Jokūbaitis, 114 S. Water st.

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
pedėldienj kiekvieno mėnesio, po nu- t 
merių 861—803—8th st.

IR PINIGUS!

Pajieškau javo dėdes Aleksandro 
Guniuliauko ir jo sunaus Kastanto, 
gyveno Chicago, III.; paeina iš Kau
no rėdybos, Raseinių apskričio, Lau
kuvos parapijos, Bilionių kaimo. Aš 
esu tos pačios rėdybos ir apskričio, 
Kaltinėnų parapijos, Varsėazių kai
mo. įuriu svarbų reikalų, meldžiu at
sišaukti arba kas apie juos žinot pra- 
neškit Vladislovas Pocius

77 Johnson st, Rridgeport, Conn.

Pajieškau pusbrolio Pranciškaus 
Krikšhino, Kauno įėdybos, Skirsne
munės miestelio. Mano vardas po tė
vais Petronėlė Kurpiutė, po vyrui 
Kleizienė. Malonėkite atsišaukti.

Mrs. P. Kleiza
Box 121, Buckland, Conn.

Pajieškau brolio Frano Kaminsko, 
paeina iš Vilkmergės apskričio, Tau
jėnų valsčiaus. Aš manau važiuot į 
Lietuvą, turiu svarbų reikalą. .Meld
žiu atsišaukit. (9)

-Jonas Kaminskas
246 E. 3rd st., Chester, Pa.1

Pajieškau švogerio Ignaco Sutkevi- 
čio, paeina iš Kauno rėdybos, Telšių 
apskričio, Triškių miestelio. į Ame
riką atvažiavo 1911 metais, buvo 
Rumford, Me., o 1912 metais išva
žiavo į VVaterbury, Conn. ir nuo to 
laiko nieko apie jį nežinau. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot nra- 
neškit, nes yra labai svarbus reika
las kaslink jo pačios Jyeonoros ir vai- • 
kų Lietuvoj. (10)

Stanislovas Najulis
P. O. Box 41, Mexico, Me. i.

Sveikai ir įimtai protaująs ir prie savo reikalų žiūrįs Amerikos lietuvis 
iš pritirimo, kad siunčiant pinigus Į Lietuvą per Lietuvių Prekybos Bendrovę, 
ma sutaupyti netik laiko, bet ir pinigų. Tas pasiseka padaryti dėlto, kad:

Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisas Bostone pinigų siuntimo reikalais:
ATLIEKA visus darbus greitai, teisingai ir gerai; 
SUTEIKIA norintiems kiekvienos dienos pinigų kursą; 
DUODA smulkmeniškų nurodymų, kaip reikia pinigus pasiųsti; 
UŽTIKRINA siunčiamų pinigų saugumą;
GRĄŽINA pinigus, jei dėl kokios nors priežasties pinigai ne

pasiekia vietos;
PERKELIA pinigus iš Amerikos bankų i Lietuvos Tarptau

tini Banką Kaune labai geromis išlygomis;
SIUNČIA pinigus į Lietuvą perlaidomis, čekiais ir kablegra- 

momis;
ATSAKO Į laiškus tą pačią dieną, kada laiškai yra gaunami 

ofise;
PALENGVINA žmonėms darbą, siųsdamas jiems gatavai at

spausdintų pinigų siuntimui aplikacijų.
Tie visi dahkai pa’cngvina Lietuvių Prekybos Bendrovės ofisui, o taipgi ir Ben

drovės kostumeriams sutaupyti laiko ir pinigų.
Pamėgink ir pats pe -sitikrink, kad viskas kas virsiuje parašyta yra gryna teisybe. 
Lietuvos auksinai šiandien pigus, todėl iigai nelaukdamas, rašyk mums laišką ir, 

indėjęs į jį čeki arba money orderi ant tiek dolerių, kiek manai j Lietuvą pasiųsti, 
adresuok:

zmo 
gali-

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston*27, Mass.

tik vienas išėjimas belieka! 
— stoti j Socialdemokratų' 
Partiją. Beto kalbėtojas ra-! 
gino Amerikos lietuvius 
darbininkus remti Lietuvos 
socialdemokratus.

Pertraukoje buvo renka
mos Lietuvos socialdemo-' 
kratams aukos. Surinkt ) .12 
dol. 19c. i

Antru atveju drg Grigai
tis kalbėjo apie komunistu /

=3=

BALTIC STATĖS BANK
Kapitalas ir Snrplusas $270.000.00.► ■

PAVASARIUI ATEINANT musų tarpininkystę, turėsit ge
riausią kelionę. 1921 m. musų Bankas išsiuntė suvirs 1,000 kelei
vių. Pasportų išrūpinta 3,000. Visi buvo dėkingi už draugišku
mą ir gražią kelionę!

AUKSINŲ KURSUI NUPUOLUS nigus Lietuvon. Ten jų 
reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įrankiams. Mes saugiau
siai pristatome ir pilnai išmokame pinigus žemiausiu kursu. Per 
1921 m. 12,000 žmonių per musų Banka persiuntė Lietuvon arti 
55 milionus auksinų. MUSŲ KURSAS YRA žEMIAUSIS.
DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PASTA. Mokame 4 nuos., pri- 
skaitomus kas mėnuo.

Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 va), ryto iki 5 v. vakare; Suba- 
tomis — nuo 9 v. ryto iki 7 vai. vakare.
RAŠYKITE:

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

, (Telefonas WATKINS 2142)



HNI5HINČ ROOM

flEVATOR

Auk.

$106,134.36

$ 2.388.92

Auk.

Auk.

Auk.

MM.
t

I/

Auk. 
Auk.

Auk. 
Auk. 
Auk. 
Auk.

... 60,000 Auk.

... 50,000 Auk.
Auk.
Auk. 
Auk.

VVEAVIhiG DE-PART^vNT ~

,’s
ir

ir
nr

 ■, 1* • I • i
•■h ' ■ - ■*M ’ * » t-11a <- n ii i n'15Ii■ j] ja ■ a j aį if II ■8 1 11 M

» w 4Sb Ai i W Ab Ab ®&b Ww J

395 Broadway

UYt HOUSE

J| SPJNNĮhiG DEPARTMfNT

FĮNtSHEO "cooos

I

AMERICAN & LITHUANIAN 
TEXTILE CORPORATION

(AMERIKOS IR LIETUVOS AUDIMO KORPORACIJA)
395 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Antras metinis seimas—Sausio 20 d. 25 kuopos prisiuntė sa
vo atstovus ir taipgi dalyvavo pavieniai nariai. Seimas atsibuvo 
labai gražiai ir visi atstovai išsiskirstė užganėdinti iš pe
reitų metų padarytų darbų dėl audeklinės. Visi atstovai iš perei
tų metų ir direktoriai laukė P. J. Kazlausko metino raporto. Dau
giausia visi buvo išsiilgę girdėti kas Lietuvoje jau yra padaryta 
dėl audeklinės.

Visame sviete, visos civilizuotos tautos jau seniai turi Įsi
steigusios verpimo ir audimo fabrikus, bet mes Lietuviai tik vieni 
buvome nuo to cvilizuoto ir nuo dailės kultūros darbo atsilikę — 
dabar per P. J. Kazlausko triūsą bus Lietuvoj Įsteigtas šis didelis 
fabrikas, kuris pasiliks ant visados tautos labui.

šis fabrikas kaip matote tai bus pavasarvj statomas Kaune. 
Statyti užims nuo 3 iki 4 mėnesių. Statybos medžiaga jau supirk
ta ir laukiama kada oras pavasarvj tik atšils, tai statymo darbas 
tuoj prasidės.

Čia paduodu kiek pinigų kainuoja vilnonis fabrikas Kaune 
Įsteigti:

Fabrikas ir žemė kainuoja—Rekužui pamokėta 3.200,000 
Lietuvos Valdžiai ir Notarui už pirkimo ir par

davimo aktjjs pamokėta >....................................... 300,000
Sugriovimas 3 mūrinių namų ................................. 150,000
Cemento nupirkta 400 bačkų ................................... 140,000
Skardos nupirkta 420 pūdų ..................................... 96,000
Kalkių .nupirkta 200 bačkų .... 
Akmenys kainuoja...................
Smėlis ir įvyrąs kainuoja .......................................- 50,000
Naujos plytos kainuoja............................................ 400,000
Medžiai ir lentos kainuoja......................................... 500,000
Fabrikas pastatyti kainuoja, inžinieriai, tekni-

kai ir darbininkai.............................................. 3.000,000
Važinėjimai, pienai, piešiniai, paveikslai ir laik

raščiuose skelbimai .............................................. 500,000
Šulnys kainuoja, kuris duos apie 40,000 viedrų

vandens per dieną  .......................................... 100,000
Spėkos Įstaiga (power house) su dideliu kaminu 1,000,000 
Du gariniai inžinai 300 ark. sp. ir garinė didelė
, mašina................................................................. 2,000,000

Viršminėti dalykai jau visi supirkti ir pinigai pamokėti, 
išimant tris milijonus auksinų fabriko statymui. Fabriko didu
mas, 50 metrų arba 54.2 yardų ilgio; pločio 20 metrų arba 21.88 
yardų; ant trijų lubų aukščio.

Čia paduodu kiek kainuoja mašinų kompletas dėl musų fabri
ko išskiriant mezgimo arba dailės darbo mašinas. Mašinų kr>ruplė
to diduma® galima austi 100,000 metrų per metus, apie.4Q0 
yardų audeklo per dieną.

5TAIRWAX

Šiuravimo-Mazgojimo departamentas kainuoja
Pabaigimas departamento drauge su dažvtuve 
kainuoja ..............................................................
Antros lubos — Prirengimo departamentas 
kainuoja ............................................. .................
Trečios lubos — Audimo, Vyniojimo, Mezgimo 
departamentas ....................................................

20.000

17,500

39,000

$

5

$

Amerikos mašinos kainuoja.................$100.500
X. f

Lapkričio mėli, buvau nuvažiavęs Dresden ir Chemnitz, Vokie
tijon, ten galima gauti verpime ir audimo mašinas nuo 6 iki 10 
mėn. naujas padaryti ant orderio. Pusę pinigų reikia įmokėti; už
sakant, o likusius kada mašinos bus užbaigtos. Vokietijoje maši
nas galima gauti apie 15 nuoš. pigiau kaip Amerikoje. Musų fa
brikui visos mašinos Vokietijoje kainuoja 20,000,000 iki 25,000,- 
000 Vokiškų markių, dėl 100,000 yardų audeklo austi per metus. 
Anglijoje mašinas ‘galima gauti mažai vartotas pigiau kaip Ame
rikoje ar Vokietijoje.
Fabriko pastatymas kainuoja apie 
Mašinos apie .................................
Dirbantis kapitalas apie ..............

12,000,000 Auk. 
25,000,000 Auk.

5,000,000 Auk.

Kaune audeklinė Įsteigti kainuoja..................... 42,000.000 Auk.
Surašą atskirai kiekvieno departamento mašftių jau užbai

giau su testilio mašinų inžinierių J. A. Butler.
Audeklinės fabrikas Įsteigti kainuoja daug pinigų, ir taipgi 

yra labai sunkus ir komplikuotas biznis. Katrie esate užsirašę ir 
dar nepasimokėjote, siųskite greičiau mokestis, kuo greičiau pasi- 
mokėsite tuo greičiau bus galima fabrikas, užbaigti. Visos kuopos 
turite dėti daugiau pastangų, kad surinktumėte daugiau pinigų. 
Aš esu paskendęs darbuose fabriko statyme, mašinų prirengime 
ir abelnai visame darbe, jau man nelieka daug laiko kuopas tvar
dyti ir raginti, kad jus smarkiau dirbtumėte, ale jus, kuoptu vir
šininkus, prašau stengtis daugiau naujų prirašyti ir raginkite, 
kad greičiau pasimokėtu tie, kurie yra užsirašę seniau.

Audeklinės akcijos už dviejų mėnesių ar greičiaus bus pakel
tos, daugiau neparsiduos po Šit). Lietuvoje jau esame išpardavę 
tuos 6,000,000 auksinų sumoje ant kiek pirm? kartą buvo inkor- 
portiota. Ten taipgi po antros laidos akcija nebeparsidu.os daugiau 
po 1.000 auksinų akcija, alc po 4,500 auk. Akcijų pakilimas reiš- 
kia. pelną tiems akcininkams, kurie yra pilnai pasimokėję, nes su 
jų jūnigais fabrikas įsteigtas. *

Šį fabriką kaip matote esanfe užbaigę visus ditalius su F. O. 
Lewis, tertilio konstrukcijos inžinierių,

J. A. Butler, inžinierius textilio mašinų, o F. O. Lewis/staty- 
bos inžinierius. Mes visi trys esame išvažinėję beveik visus Nau
josios Anglijos textilio fabrikus, dėl patyrimo, kurie fabrikai yra 
gerinusiai pastatyti ir mašinos įtaisytos. Ir musų fabrikas bus 
įtaisytas Kaune pagal naujausios, mados.

/. Nauja valdyba buvo išrinkta dėl šių metų šios ypatos: P. J. 
Kazlauskas, prezidentas; V. W. VVatkinas, vice prezidentas; A. 
Kraučelis, sekretorius; A. Trainavičius, iždininkas; direktoriai:

’ I. Grigaitis, J. fforeika, A. Zdažinskas.
Mano metinis raportas. ____ .....

P./."KAZLAUSKAS, Prezidentas. " i

EKEDEfttCK O. LEMS
ARCU/TfCT - BO3TOH

The American & L
Textile Corporation

ASSETS

Office Furniiure & Enuipment ................ $ 689.75
Goodvyill .................. 30,000.00
Amerikos ir Lietuvos Audimo Korp. Stock 19.'875.00 
Subscription Recėivable ........................ 39,347.35
Other Securities held......................... . ... ,260.00
Notės Receivabje ...................................... 2,406.64
Cash, including baL at Bank and Trust Co. 4.464.68 
Adyar.ces to agents .... . ............................ ?.
Deposit with Edison Electric Co...............
Chas. Urbon . ..H. ................................., .........................

Due from Defaulted agents......................
. N; Radavičius ........ .......................... ..
Organization Expenses, Deferred ............

. 6.11.00
5.00 

50.00 
423.50 

3.284.88 - 
4.696.56

Totai Assets..............................
.‘i * '■ ' I .

LIABILITIES & CAPITAL
Notėti Payable ................  $ 1,300.00
Accounts Payable, due officers and Others 1,088.92

/ Totai Liabilities

CAPITAL ACCOUNT
Capital Stock AuthOrized

■- Unissued ..

Issued and Outstanding ....

... $300,000.00
... 244,720.00

4

Capital Stock SUbscribedz
(Paid $8.942.65; Due $39,317.35) ....

Cancelled Subscribtions ..............................
Reserve for Depreciation Furniture..........

Totai Liabilities & Capital

$ 03,.2800

48,296.00 

. 9544

$106.13446
Vasario 1 d. 1922 m. pinigų batikose $7,434.93.

Pasirašo: P.. J. KAZLAUSKAS, Prezidentas,

x W. J. McCARTY, Professor of Boston Uaiveraity,
i
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J. Naujalis.

Pažinkime save.
Kaip mes atsiradom.

Mums dar mažiems buvo 
įkalbėta, jog Dievas sutvė
rė pasaulį į šešias dienas, 
kad pirmas žmogus buvo 
Adomas, etc. Daugumas 
musų tik tiek ir žino.

Šio rašinėlio tikslas ne 
kritikuoti šitą mintį bei tuos 
šaltinius, iš kurių ji paeina, 
o tik bešališkai nurodyti 
teisybę 
mums mokslas surado.

Mokslas mums priparodė, 
jog,musų žemė plaukioja po 
visatą per milionus metų. 
Tečiaus kada gyvybė ant 
jos apsireiškė, da nėra tik
rai žinoma; taippat nėra 
tikrai žinoma ir kuomet pir
mas žmogus paveldėjo šią 
planetą.

Pagal mokslininkų teori
ją, kurią visos civilizuotos 
šalis vra priėmusios, mes 
turėjom keliauti ilgu evoliu
cijos keliu, pakol pasiekėm 
dabartinį išsivystymo laips
nį. Būdami necivilizuotais, 
primityviai žmonės nepali
ko jokių pėdsakų, apart sa
vo kaulų žemės sluogsniuo- 
se. šitie kaulai, galima sa
kyti, yra raktas kurio pa
galba mokslininkai atidaro 
duris į praeitį.

Mokslas pripąrodo, kad 
pirmas gyvybės ženklas ap- 

J sireiškė ant žemės ne žmo
guje, bet daug žemesnės rū
šies gyvūnuose. Garsus 
franeuzų mokslininkas La- 
markas. aiškina apie tai 
maž daug šitaip: ”įvairios 
rūšies gyvūnų panašumai, 
kaip formoje taip ir sudėji
me, paeina nuo tam tikros 
giminystės; visi organizmai 
paeina iš labai paprastų pri
mityvių formų (o gal for
mos). šitos primityyės for
mos, per savaimišką veisi
mos!, išsivystė iš begyvės 
medžiagos. Tokiu pat budu 
ir žmonių veislė išsivystė iš 
gyvūnų vadinamų žinduo
liais.”

Nors sunku pasakyti, ka
da musų protėyįai įgyjo 
žmogaus išvaizdą, tečiaus 
apie 12,000 metų atgal, mu
sų pirmtėviai jau netik tu
rėjo dabartinę fermą, bet ir 
civilizacijos diegai pas juos 
pradėjo iaknėti. Tą laiko
tarpį mokslininkai^ pavadi
no ”civilizacijcs aušra.” Ši
tame periode jau maž daug 
galima išskaityti musų isto
riją. šiandien mes kartais 
pasipiktinam, jeigu mums 
kas pasako, kad paeinamais 
žemesnės rūšies gyvūnų, 
o ne iš Adomo ir Jievos. Iš 
musų galvų dar_neišgaravo 
ta mintis, 
męs šmotą 
Adomą, o 
—Jievą.

Kaip nekalbėsim, mes vis 
prie to prieinam, kad esam 
kilę iš musų motinos žemės. 
Na, ir kogi čia pykti?

Mokslas nepriklauso, nei 
partijoms, nei religijoms. 
Jam neapeina kokia partija 
šalį bei šalis valdo; neigi jis 
kreipia domės j tuos, kurie 
jį pasmerkia kaipo bedievį. 
Mokslas visuomet ir visur 
Teisybę skelbia, neatsižvelg
damas ar ji kam patiks ar 
ne.

Pavyzdžiui, pirmiau žmo
nės manė, kad žemė yra 
centras, apie kurį sukasi 
saulė, mėnulis ir kiti dausų 
kūnai. Rytmetį saulė teka, 
vakarop išnyksta. Tečiaus 
mokslas surado teisybę — 
saulė yra centras, o žemė 

'kartu su kitomis planeto
mis sukasi apie ją.

Iš pradžių tas labai buvo 
keista, nesuprantama. Dau
gumas nenorėjo tam tikėti. 
Bet šiandien jau tas priimta 
kaipo faktas, ir mokyklose 
tas išdėstoma.

— — Makalas,- -žinoma, turi lūs, buk Amerikos agentai 
daug saku, kai -------------- ----

teisybę, kurią

kad Dievas, paė- 
molio, nulipdė 

iš jo šonkaulio

gijos, botanikos, geografi- 
, jos, matematikos, zoologi- 
. jos, etc. Žinduolių klasė pri

klauso zoologijai. •R* reiš- 
’ kia žodis "žinduoliai?” 
. Truputi kantrumo, o paaiš- 
’ kės.

Zoologai studijuodami gy
vūnus paskirstė juos j kla
ses, pagal jųjų ypatybes, 
žinduolių klasei priskyrė 
daugumą tų gyvūnų, kurie 
maitina savo vaikus pienu. 
Lotynų kalboj žodis ”mam- 
ma” reiškia tuos organus, 
kurie išduoda pieną ir ku
rie, kaip jau mes žinom, 
priklauso moteriškajai gilu
čiai. Todėl mokslo kalboje 
žinduoliai yra vadinami 
"mamalija.”

Anatomijos žvilgsniu zt - 
ologai priskyrė ir žmogų 
mamalijos klasei. Sudėjimo 
panašumu 
žmogaus 
šimpanzė, 
vaizda ir smegenimis ji la
bai skiriasi nuo jo. Žmogads 
smegenys du kart didesni.

Turėdamas daugiau sme
genų ir parankesnį kūno 
sudėjimą, žmogus galėjo pa
siekti dabartinį civilizacijos 
laipsnį.

Dabar nors trumpai pėr- 
žiurėkim savo kūno sudėti.

Sužinoję maž-daug apie 
savo kilmę, mes dabar įdo- 
rnaujamės, kaip ir iš ko mu
sų kūnas susideda.

Pirmiau, 
kalbėti apie kūno sudėtį, lai 
man bus leista privesti pa
vyzdį, kuris, manau, pagel-

arčiausia prie 
stovi beždžionė 
Bet išlaukine iš-

.. .... 4 .■ . ■- - u.
norius j Amerikos kariume- 
nę. Vienok tie paskalai nė
ra niekuo pamatuoti ir Lie
tuvos laikraščiai („Karys” 
ir kiti) tą griežtai užgin-
v • •cija.

Į

i

Ar Bijai Dievo?
Jei ne —tai skaityk 

LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 
KALENDORIŲ

Su daug bedieviškų raštų, su daug 
bedievišku paveikslų ir su kun. Moc
kaus Peklos Mapa. Vertėtų visiems 
įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį piatint tarp savo draugu 
bei pažįstamų. Kaina už 1 egz. 75c. 
Agentams bei šiaip draugams, iman- 
tiems daugiau negu vieną egz., duo
dam už labai nupiginta kainą: už 4 
egz. $2.00, už 10 egz. $4.00, už 20 egz. 
$7.00, už 
$13.00, už 
$25.00.

Pinigus

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

siųskite sekamu antrašu:
"KARDAS”

1443 N. Paulina St., Chicago, I1L

. - PARDAVIMAI.
KRIAUČIŲ DIRBTUVĘ 

Parsiduoda pigiai.
Graži vieta, geras uždarbis. Parda

vimo priežastis — važiuoju Lietuvon. 
Yra dvi siuvamos mašinos, viena 
Hoffman prosinąma mašina ir kiloki 
Įtaisymai. Kas norite pirkti ir daryti 
gerą pragyvenimą, kreipkitės šiuo 
antrašu: (7)

C. J. NORCH
211 Main st.. Gardner, Mass.

Tel. 159—R.

FARMOS!
» _______

GERA KARMA — PARSIDUODA 
ant'lengvų išmokėjimų su visais gy
vuliais ir padarais. Virš 200 akelių, 
stuba 2-jų familiju, 200 vaisingų me
džių sode. Didelės lankos. Daug gi
rios, gera išgyventa žemė, bėgantis 
vanduo stuboje ir tvartuose, arti ge
ri 4 turgauni miestai. Antrašas:

K. PRANAITIS (Ui
Granby, Mass.

" KEL SITIS

ATLASO RŪBŲ
BENDROVČ.

Reikalinga 100 darbininkų ir agen
tų pardavinėti visokius drabužius, 
kaip tai reinkotus. siutus, overkotus 
ir srig-kotus. Uždarbis labai geras. 
Dabar kad ir prastam 
uždirbti nuo 50 
savaitėj.

FOTOGRAFAS VAŽIUOJA 
LIETUVON.

Buvęs Naslųia, N.H. fotografas ant
ru kartu važiuoja Lietuvon.Amerikie- 
ėiai, kas norite, kad Lietuvoj butų nu
trauktos fotografijos jūsų tėvų, bro
lių, seserų, trio bos ir sodybos' su gy
vuliais ar šiaip bi!»‘ vietos Lietuvoj,

iaike galima 
iki 100 doleriu- . .

* MK ra®i man tuojaus trumpai ir aiš
Taipos-gi reikalinga ir keletas ir. kokį paveikslą —

dėj'ų dėl musą krautuvių ir dirbtuve, 
•e. Visk kurie norite plačiau apie tai 
dasižinoti, kreipkitės ypatiškai arba 
per iaišką. (11) . .
ATLAS CLOTH1NG CORPORATION ium,s prabas nuimtų paveissių. Gavę 

343 Broadnav, So.'Boston, Mass. PFak>as galėsit....... —......_____ ______ ___________ ______ kiek matysite
NAUJASIS IŠRADIMAS
AUTOMATIŠKAS SKUSTUVAS.
Su šituo spustuvn gali kožnas leng- 

*vai ir greitai išgaląst sau britvą kai 
geriausis barbens. Spustuvo kaina 
$6.00.

Geriausios britvos pasaulyje. Tokių 
gerų britvą dar iki šiam laikui nebu
vo, o dabar jau pas mus galima gaut- 
Kaina nuo $5.00 iki $6.00. Kas tik iš 
mąs britvą arba spusiuvą parsi
trauks, tai nei vienas neapsiriks, kož- 
r-as bus užganėdintas. O jei kam ne
patiks, tai mes pinigus grąžinsime. 
Rašykite ant šito adreso: (12)

V. L.
a7 Linden st„ W. Lynn, Mass.

____ ___  ... J pagei- 
uaujat nutraukt, parašant pilną adre
są jūsų giminių Lietuvoj, o taipgi sa
vo adresą, kad sugrįžęs ateinančią 
vasarą (1922 m.) galėčiau prisiųsti

galėsite užsisakytai paveikslų, 
> reikalą. Pinigų ant 

I rankos nereikalauju, užtenka žodžio.
Norintiems sužinot apie savo paliktą 
turtą Lietuvoj ar kitokius reikalus 
mielai pata'rnausiu ir visas žinias at- 
vežšiu Amerikon. Adresas: (9)

V. J. STANKUS, fotografas 
■>013 Mclrose st., Philadelphia, Pa.

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europos 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGAS
nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivą. E'ideli val
gymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
Laivai "Hansa,” ”Bay ern” ir ”VV uerttemberg” turi kelis 

specialius kambarius.
Du nauji 20,000 tonu trijų sriubų laivai. 

RESOLUTE IR RELIANCE 
vežiojantieji 1, 2 ir 3-čios klesos piisažierius bus padėti 
j darbą pradedant Gegužės 2, 1922 ir potani išplaukdinės 
kiekvieną utarninką.
Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 

J L LIŪS RO1 1 ENBEI.G, 260 Hanover Si— Boston. Mass.

rmlzi-

EaPSLLER" .
pia- įrodo pirmutinis 

:S ĮK-i šalimo, phmutinis 
ir neuralgijos gėlimas, 

ersitikrinkit*. bud kiekvie-

■Yr

i. Kaip tik
C apsirviškiuu
E reumatizmo __
į <ad naudokite šitą patikėtiną nsnnnį 
M vaiste. '—'*■' ’ ■" ’
n na bonka Pain- Espellerlo, karią 
p jus perkate, batu pažymėta Idkaro 
p vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 

aotiekose arba p.vs.
F. AD. filCHTER & C0. 

MM444 £». 4lti St, 
Br®-k‘,n. k. Y.

9

-

Į LIETUVĄ
Atsikartijantis išplaukimas 

niškų laivų

V^RedStarLini
PATARNAVIMAS I LIEPOJŲ 

TIESIAI.
Dideli parankus laivai. Geras 
valgis ir daug jo duodama. Daug 
uždarų kambarių. Mandagus pa
tarnautojai, kurie kalba jūsų 
kalboj.
WHITE STAR LINE

I CHERBOURG IR 
SOUTHAMPTON

Tamprus susisiekimas su visomis 
Lietuvos dalimis.

MAJESTIC (56,000 tonų) 
žiausis laivas pasauly.

OLYMP1C (46.00F tonų), 
HOMERIC (34,000 tonų).

Labai geri patarnavimai tręštos 
klesos pasažieriams.

Užsisakant vietą kreipkitės į
PASSENGER DEPARTMENT 
84 Statė St., Boston, Mass.

arba pas vietos agentus.

did-

FARMOS! FARMOS! “
Norinti apsigyventi ant gerų že- 

. mių, tarpe lietuvių, kur.yra net 483 
, j - • < betuviai apsipirkę farmas, kreipki-
negU pradėsim į tės prie manęs. Šioj lietuvių ukinin-

■ - - j kų kilonijoj aš turiu daugelį farmų
! ant pardavimo, visokio didumo, ge
riausia žemė su puikiausiais loudin- 
kais, didžiausiais sodnais, gyvuliais, 
padargais ir užsėtais laukais. Par-jės mums geriau įsivaizdin- duodu farmas ant lengvų išmokėjimų, 

ti kalbamąjį dalyką.
Štai, stovi didelis plytų 

namas. Mes žinom, kad ply-

Dėl platesnių žinių reikalaukit farmų 
katalogo. (11),...

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1 Box 17. Fountain, Mieh.

•a yra labai maža, palygi- papwjiq, 
nūs ją su namu. Todėl reikė- - '

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

Išmokami bun3 labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visų geriausių linijų. 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja į Rietuvę bėgiu kelių są^ičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER ST- BOSTON, MASS.

pasa-
Lie- 

v a 1-

Puikus patar
navimas 
žierams.
tuviški 
K i a i.

Musų agentas 
randasi jūsų 
mieste arba 
artimai. Užsi
sakyk vietą.

I s 
I 
I

I

13
13

$5 j 
(iš

' ’£ <1 Prisilakite man savo braiži- >
t

IIŠRADEIAI! t
Y _.  ________, 

nius išradimo išegzaminavimui.^Sr
JL Reikalaukite išradimų knygn-A

T*___ 1-’_____ta^Fi
! FARMOS!

Turiu daugybes farmų ant parda
vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 

i New Jersey valstijoj, netoli 
- . —, -.Ne vark, N. J. Farmos geros ir der-plytų tokiam namui. 10riau, ■ lir.gos. Platesnių žinių klauskit laiš- 

mes atrandam tenai cemen-i ku- nike churinski (26) 
to, kuris laiko sujungęs plv- s_____ -_________________
tas; randam įvairios rūšies'FARMOS! FARMOS! 
balkių, Stulpų-Stulpelių, ge-! 115 akrų žemės. 25 akrai dirbamos, Ayiniii * mybos nuo gelžkelio, puiki i ruimųezinių ramsčių, etc. ias!Stuba, 3 karvgS(.2 telyčaitės, i arkIys, 
viskas Sudaro Stiprų narna, i 100 vištų, vežimai, padargai, masine- 

Kaip tas, namas yra I»- .fc .Us
miirytaS 1S plytų, taip ir mų, puiki pievelė, vienas akras že~ 
musu kūnas susideda iš cė- m—’ Kan’.a/1>0.00- (3.,9) .f. V. x i-, . i oa akrai žemes, 20 aitrų dirbamos,
IU (narvelių). Bet ar Vien 10 ruimų stuba, geri kiti budinkai, 2 

tik- i« eplill Anaintnl n a karvės, 2 kiaulės, 1 arklys. 250 vištų,UK 1S celių i Anaiptol _ ne. . vežimai> pakinkai, įrankiai, mašineri-
Ten reikalinga tokia, me- ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių 
dyiao-a kuri nalaikvtu pa-’nuo Kelžkelio- Kaina $4,500. (381)aziaga, Kurt paiaiKyrų ce , 100 akrų farma 40 akrŲ dirbamos 
. es Vienybėj. Ta medžiaga : ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu- 
voriinsici — tsiKtiAAliriA ttia—■ ^a’ yra ir kita stuba 4 ruimų, barne vaamosi — tarpceune me-;40x60, malkinyčia> vežirnarns pašiūrė, 

' vištininkai. Labai pigiai, tik už 
“JOG. (137) , j

200 akrų žemės, daug dirbamos, Į 
daug malkų, gera stuba, barnė ir tt . ’

Į |

s ja
keleto tūkstančių, o galJ°

celių dešimčių tūkstančiu ,^ndas.1

džiaga.
Bet kas per viena ta celė?

Kaip ji didelė?Rinlno-ai suranda Vnf4 J 2 arkliai, 2 karvės, 2 jaučiai, 5 kiau- nioiogai suranda, Kaa ce , ]€s> xaštos, daug šieno, visokios maši- 
ė susidaro 1S medžiagos, I nerijos ir įrankiai. Viskas už $4,000. 
vadinamos protoplazma. Aš turiu dauj? kitokiŲ *erų 
Protoplazmos medžiaga yra vimų ant mano listo, kuriuos galima

354) 
Aš turiu daug kitokių serų parda-

nanaJi i valin kiaušinio hal- pirkti ant Kerų išlJTU- Delpi platesnių panaši i zano Kiaušinio Dai- iMformacijų rašykit: (?)
tymą.*Kas yra protoplazma, 
sunku žinoti, nes kaip tik j 
biologai bando ją iš anali-' 
zuoti, ji miršta. Negyvai 
protoplazma labai skiriasi 
nuo gyvos. Tečiaus yra tiek' 
žinoma, kad jos substancija 
yra labai paini ir kad gyvy- 
hė tik joje gali apsireikšti. 
Todėl ji ir vadinama fizišku 
pamatu gyvybės.

Kas link celės didumo7 tai 
ji yra tokia, kad be-mikros
kopo negalima įžiūrėti. Te
kiau per padidinamą stiklą 
ji labai aiškiai matosi.

(Bus daugiau.)

F. I. RACINE
DANIELSON. CONN.

1 
I I I I I*

Redakcijos Atsakymai.

LABAI UŽGANĖDINTA
Ponia R. Schaffner, 518 Vr'est 13€th 

jst, New York City, Y., rašo:
"Rugsėjo 19, 1919 

”Marvel Products Company
"Marvel Buildinc 

"Pittsburgh, Pa.
"Meldžiu prisiųsti taip greit kaip 

galima dar du pakeliu Bulgariško 
Kraujo Arbatos, nes mes atradome, 
kad ši arbata labai gerai veikia ir 
mes esame labai užganėdinti. Mel
džiu siųsti ku'ogreičiausia.”

Serganti žmonės visur reikalauja 
šios puikios gyduolės, kad atgavus 
atgal sveikatą. Reikalaukit pas ap- 
tiekorių Bulgariško Kraujo Arbatos 
šiandien, arba mes pąsiųsim jums 
didelį šeimynišką baksą apdraustame 
pakete už $1.25 arba 3 už $3.15, ar
ba (i už $5.25. Adresas: H. H. Von 
Schlick, President, 491 Marvel 
Building, Pittsburgh, Pa.

tės "Patarimai Išradėjams," 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

MARTIN LABINO 
Rer. Patent Atty.

3 PARK R0W, NEW YORK

Department 16.
1806 S. RACINE AVĖ., 

CHICAGO. ILL.

■
I 

(io) i 
Reikalauk musų katalogo dykai. į

Švedijos 
Amerikos 
Linija

HAMBURG
Tiesiai iš New Yorko

I DANCIGĄ IR VĄRŠAVĄ 
Naujais laivais 

Orduna Kovo 3, Bal. 14, Geg.26 
Oropesa Kovo 17, Bal. 28, Birž. 9. 
Orbita Kovo 31, Geg. 12, Birž. 23 

Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms.
THE ROYAL MAIL 

STEAM PACKET CO. 
26 Broadway, New York. 

, 117 W. Washington st_ Chičago 
arba pas vietos agentus.

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIENŲ.

Štai nepaprasta proga įsigyti pui
kų nikeliuotą gero išdirbimo ”Young 
America” revolverį. Jis šauja 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 
Sį; kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolverį pažymėsit, kokio kali
bro jus norit. Mes gvarantuojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, įneš sugrąžinsime jums 
pinigus. Neužmirškit, kad šį revolve- 
;į tokia pigia kaina galėsit gaut tik 
laike šio mėnesio.

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

(?)
CHICAGO SAFETY COMPANY 

Dept. 800
1330 N. Western avė- Chięągo. IU.

Greitas Pasažierinis
TARP NEW YORKO IR

Susisiekimas
_ LIEPOJAUS.

Per Gothenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami i 
Liepojų

Stockhobn Kovo 11, Balandžio 18, Gegužės 27.
Trečios klesos kainos: I Hamburgą $103.50, į Piliavą ir Dancigą 
$106, į Liepojų $110 ir $5 taksų.

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

t

j

i

Specialis lietuvių išvažiavimas i Lietuvą ant greičiausio laivo per 
Southampton

AQUITANIA - KOVO 21
Atplaukus į Southampton pasažieriai bus perkelti ant kito Cunard 
laivo ir pasiųsti TIESIAI I MEMELĮ. Išviso kelione užims 9 dienas.

3-čios klesos pasažieriams ym kambariai dėl 2, 4, <> žmonių. Priva- 
tiški kambariai šeimynoms. Išplaukiantiems Cunard linijos viršinin
kai aprūpins jūsų bagažą, pasportus ir visus kitus reikalus visai dy
kai. Vokiečių viza nereikalinga. Visiems patartina tą dieną išplaukt;. 
SPEC1ALĖS KAINOS: į Memelį $108: i liauną $!09. 2-ros klesoa 

kambarys 8155. Taksų $5.
KITI IŠPLAUKIMAI

Per Southampton. Liverpool 
ir Giasgow

Vasario 28 
Vasario 25 

Kovo <

Per Hamburgą
SANONIA Kovo 7, Bal.
CARONIA ‘ Bal. 8, Geg. 
' Tikietai: Kambarys $130

3-čios klesos $103.50. Taksų
CASSANDRA

Per Angliją j Liepojų $110. Taksų $5.

AQUITANIA
SCYTH1A
ALGERIA

Portland) Kovo 2 t

J
MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE

“Cit neverki mano 
irifcžMCi i — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
ėiučia-Iiulia.”

Greičian bėgki j uptieką ir 
nunirki 25a. bonką

BAMBINO
:la^aklis uireg. S. V. Ofis,

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalius kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins'užkietėjiiną. “KuWkiai mėgsta JĮ! Jie prašo daugi ausi” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog j

F. AD. R1CHTER & CO., Borough or Brooklyn, New York.

Jis Turi Sveikatą, Tvirtumą 
ir Gyvumą ačiū 

Nuša-Tone

Svečiui. Delei mažmožiu 
eiti j polemikas neverta.

Bridgeportietei. Jūsų ra
šinėlio apie komunistų dar
belius delei stokos vietos ne
talpinsime. •

P. Sampsoh. Jūsų eilės 
silpnai parašytos, o taisyti 
jas neturime laiko.
Ignacui Motiejaičiui. Mums 
irgi teko girdėti tuos paska-

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

%

f Liepojų $110.

Kovo 8, 1922
Kovo 22, 1922

UNIJA 9Broad^/ay. ę, • ----- --SSd LIETUVA
/• ARE>A UEPOJU.

.P . VAŽIUOKIT PARANKIU
' I.iAtuviai važiuojanti i Pi

NationaI Laboratory, Chicago.
•4Siuo^ii pranešu Tamsioms, k.^d išb^ę Nuga-Tone’a, 

kurį man buvote pasiuntę. aA jaučiausi puikiai. Aš pali
kau diktas. mano svarumai padidėjo 25 svarais ir aš jau
čiuosi teks tvirtas, k..d aš galėčiau pakelti viską. Aš 
siunčiu Jums save fotografiją. k<sd Jus galėtumėte pama
tyti ir įsitikinti patys. Tariu Jnms d.deli ačiū, nes Nu ;a- 
Tone suteikė man naują gyvastį ir aš patariu jį visiems 
savo draugams”. Ar.drcas Lyvas, New York, N. Y.

P-nas Lyvas tikrai yra puikus 
pavyzdy-! Pasižiūrėkit.-* į jo 
menis ir tvirtu grriežtą jo veido pavida 
šitą Nujra-Tone padaro ti'ikstanriams 
nervuoti;, sunykusių vyrų ir rftoterv. 
nikai dabar visur vartoja šitą Karšų 
kraują ir sveikatą duodanti vaistą, 
Tonc-’ą stebuklingu scl-.miiiKvmu. Tas 
išaiškinama, nes Nu^a-Tone yra puiku> 
stas kraujui, kaulams ir nervams, 
gausus Fosforu Nervams ir (v«*iežin 
Jis daro tvirtus, patvarius nervus 
raudoną kraują ir pajiejhus vyrus be:
^Nura-Tone paakstin.*., maitina iv etiprina 

vfeus gyvybinius organus. Jis įdeda gyvybę 
į kepenis, sustiprina vidurius taip, > jie 
išeina tiksliai. Jis atgaivina inkstus, išvaro 
iaukan nuodingas hSmvta-. Guzų, išpūtimo, 
nerardaus kvaix> ar apkloto liežuvio negali 
būti daugiau! Skausmai ir diegliai yra dingę? 
Nuga-Tone 8Ut-*ik*'a stebuklingą norą valgyti, 
gerą virškinimą, ištvermingus nervus ir sveiką 
gaivingą miegą. Nuga-Tone pagausina kraują, 
paverinr. kraujo tekėjimą, įdedi, sveikatos zė- 
resj į veidus ir žibėsi į akis! Jis padaro tvirtus 
moteris, 
yra sudėtas parankian pake!.n. Ji> 
imt:. “ ' 
graikų kad daro.

vyriškumo 
standžių;; rau- 

lą! Tai 
silpnų. 

Lėtu v i- 
nervus; 
Nuga- 

lengva i 
rr.ai- 

Jis yra 
Kraujui. 
; gausų 
moteris.

v •

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

377a BROADWAt
SO. BOSTON, MASS.

r KELIU
Lietuviai važiuojanti j Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

KLESA PADALINTA Į KAMBARIUS 
Su 2, 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 

ESTONIA išplauks 
L1THUANIA • 
TREČIOS KI.ESAS KAINOS: _
Hamburgą $103.50 „ t ’ ‘ . ..

1 Piliavą $1O6.j0 
neM-Mvakortiv ir žinhj krepkitės

pas save agentą.

. vyrus, sveikesnes ir ffraž«snM
Nuge-Tone’e nėra jokių opiumo vaistų — jokių paprotį auklėjančių gyduolių. Ji* 

’ ‘ yra cukrumi apvilktas, turi srardų s kėnį ir
PabandyTt. Patarsi imti jį visiems savo draugams, taip kaip p. Lyvas ir šimtai kitą

MUSU ABSOLIUTA GARANTIJA: Nuga-Tone’o kaina yra Viaaaą 
$1.00) Doleris bonkelei. Kiekvienoj bonkelėj yra Dcvynois dešimtis (M) 
Plokštelių, arba vienam pilnam mėnesiui gydytis. Galima nusipirkti jajląą 
bonkelės, arba šešiems mėnesiams gydytis už Penkis ($5.00) dolerius. Var
tok Nuga-Tone dvidešimtį (20) dienų; jei nebūsi patenkintas passirmimie, 
sugrąžink likusią pakelio dalį drauge su dėžute mums, o mes tuojaus sagrąi 
šinsim pinigus. Čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuojant. Nu<a-To«e 
yra pardavinėjamas visų, gerų aptiekininkų tomis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantija.
• •••••• ggg • ■•••••••••••••• g -t-------*--------- TT'TTTT~TTtl»tHBBMf

Prisiųsk Mums Šitą Kuponą Šiandien.
NationaI Laboratory, L 603, 1018 So. V/abash Avė., Chicago^ UL
Gerbiamieji:—I n dedu Čia  .......... .. ............ . už kuriuos malonėkit prisių man. • • X •
bonkeles Nujra-Tone’o.
Vardas Jr psvar*.. ............. .........;.
Cstvi ir numris, srba Jt. F. D.................................. .................. .. 11
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Vietinės Žinios
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo paminėjimas.
Lietuvos Piliečių Sąjun-] 

gos skyriaus, sandariečiu ir, 
socialistų pastangomis pe
reito ketvergo vakarą So. 
Bostono Lietuvių Salėj bu
vo surengtos prakalbos ir j 
koncertas Lietuvos nepri
klausomybės šventei pažy-1 
mėti. Kalbėtoji buvo labai] 
daug, todėl jų kalbos turėjo 
būt trumpos ir negalėjo 
daug pasakyti. Tūli jų buvo 
visai nereikalingi, kaip 
antai žydas krautuvninkas, 
kuris ir pats nežinojo apie 
ką jis kalba. Išviso svetim
taučių buvo net keturi, ir 
lietuviu keturi. Kai kuriems 
jau nebuvo kada ir kalbėt, 
nes laiko turėjo būt palikta 
koncertui. Tai buvo didžiau- 
sis rengėjų neišmanymas. 
Kalbėtojų tokiam 
neturėjo būt daugiau kaip 
du lietuviu ir, jei jau to bū
tinai reikėjo, trečias galėjo 
būt nuo miesto majoro.

Kiek ilgiau, po kokį pus
valandį, gavo kalbėt tik 
"Keleivio” ir „Tėvynės” re
daktoriai." Jiedu nurodė, 
kaip Lietuvos kunigija se- 
niaus buvo ištikima caro 
valdžiai, kaip ji kovojo prieš 
revoliuciją,, ir kaip caro val
džiai griuvus klerikalai no
rėjo įkurti Lietuvoje mo
narchiją ir sujungti ją su 
Vokietija. Tik kilus Vokie
tijoj revoliucijai jų pienai 
negalėjo Įvykti ir turėjo būt 
apskelbta. Lietuvos nepri
klausomybė, „Taigi jie šian
dien neturi moralės teisės 
lą. nepriklausomybę minėti 
kaipo savo nuopelną,” pasa
kė „Keleivio” redaktorius, 
”hes; jie ;buvo didžiausi jos 
priešai.”

„Tėvynės” redaktorius 
užvažiavo Lietuvos klerika
lams už šmugelio varymą ir 
kvietė amerikiečius ginti 
Lietuvos laisve, nes kitaip 
kunigai gali pražudyti tą. 
ką Lietuvos žmonės iško
vojo.

Po prakalbų buvo koncer
tas p. Petrauskui vadovau
jant. Vakaras užsibaigė 
gražiai.

*
7

»
I

kiečiams. kurie norite atvežti 
savo gimines, tiesiog kreipkitės 
Į Baltic Statės Finance Korp., 
<57 Broadvav, So. Boston,Mass.

Minėta įstaiga turi didelę’ 
‘kontorą,” kame ir geriausiai! 
nudaro reikalingus popierius ke
lionėje. Dar sykį musų kelionA 

jrirengėjams tariam širdingą 
įčiu.

Uršulė ir Savera Rainiutės, 
99 Siiver Street, 

South Boston. Mass.
LIETUVIŲ LABDARYSTĖS 

DRAUGYSTĖS

T

LINKSMA NAUJIENA!

uus

Boston, Mass.
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CITY POINT1NSURANCE 
and REAL ESTATE

MIKAS KORIMAS
722 E1GHT ST., SO. BOSTON. MASS, 

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

PARSIDLODA FORNIČIA1 dėl 
4 ruimų. Parduodu greitai, nes turiu 
išvažiuot j Lietuvą. (8)

G. TAMULIONIS
253 Gold st., So. Boston, Mass..

KELEIVIS

C*

1

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

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

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

miero draugijų. Pastaruoju 
laiku nusipirko namus, tik 
jau neilgai jam teko juose 
gyventi.

Lai būna jam lengva sve
tima žemelė!

Brolis Antanas ir 
pati Monika.

Pelletier prašalintas.
Vyriausiojo Teismo nuta 

rimu, Bostono apskričif 
prokuroras Pelletier lieka 
prašalintas nuo vietos. Jie 
buvo teisiamas už kyšių 
ėmimą, veržimą pinigu gra
sinimais, ir kitokias šuny- 
bes. Pelletier yra žymus ka 
talikų vadas, todėl jo praša- 
linimas vra skaudus smūgi; 
visiems klerikalams.

--------v
So. Bostone užpuolimas.
So. Bostone, ant K gatvės 

ginkluotas plėšikas inėjo 
valgomų daiktų krautuvėn 
ir pareikalavo pinigų. Savi
ninkas pasipriešino. Tuomet 
banditas nusivarė jį krautu 
vės užpakalin, iškraustė ki- 

’šenius ir pavogė apie $15, c 
kad krautuvninkas negalė
tų paskui jį vytis, vagis išsi 
ėmė aštrų peili ir išpiovė se
nio kelinėse sėdynę.

Kada plėšikas pradėjo 
bėgti, krautuvninkas nusi
tvėrė skardinę tomeičių-'- ir 
paleido taikydamas jam į 
galvą. Plėšikas buvo jau am 
šaligatvio ir norėjo pritūpti, 
bet paslydo ant ledo ir par
puolė. Pašokęs ant kojų jis 
pradėjo bėgdamas šaudyt. 
Tas atkreipė policijos domę 
ir plėšikas buvo sugautas.

Apiplėšė Joną Zavadskį.
Apie 9 valandą vakaro 

pereitą subatą buvo užpul
tas ir apiplėštas Jonas Za
vadskis, kuris gyvena So. 
Bostone po XT\ 2 Gifford pi. 
Jis sako, kad pareinant jam 
namo, kaž koks vyras grie
bė jam už gerklės, o nedide
lis vaikas tuo tarpu iškraus
tė kišenius ir išėmė $37.50/ 
Pakol prismaugtas Zavads
kis atsipeikėjo, plėšikai pa
bėgo.

CAMBRIDGE, MASS. 
Pasekmingos prakalbos

Pereitam nedėldieny Cam- 
bridge'uj Įvyko prakalbos, Congress 
kurias parengė Lietuvos kampas C st., So. Bostone. S ve 
Dukterų ir Sūnų draugystė, tainč bus atdara 1-mą vai. 
Žmonių prisirinko beveik ' ‘ 
pilna Prospect st. svetainė. 
Kalbėjo J. Neviackas iš So.

! Bostono. Pirmu atveju kal- 
jbėjo apie pašalpinių draugi
jų naudingumą, o antru at
veju — apie Lietuvą ir dar
bininkų frakcinės kovos pa
sekmes. Pertraukoje daina
vo vaikų choras, vedamas

I

vakarui, k I

KONCERTAS!
Labai gražų Koncertą rengia 

Lietuvių Lab. Dr.
NEDĖLIOJ,

26 VASAR1O-FEBR.. 1922
PRASIDĖS NUO 7:30 VAKARE.

LIETUVIŲ SALĖJE 
kampas E. ir Siiver S. Bostone.

Šiame koncerte dalyvaus visos žy
miausios lietuvių dailės spėkos: Da- 
vvaus GABIJOS CHORAS vadovau- 
ant gerb. komp. M. Petrauskui;

Gabijos kvartetas:
V. Jankauskas-Jenkins. solo;
D. L. K. Gedimino Benas; 
Long;nas Bitinis. Cambridge’: 
beno vadovas ir Povylas Kokas pa- 
gieš keletą duetų.

ĮŽANGA DYKAI.
Bet kadangi Lietuvių Labdarystės 

draugystei reikia Įtaisyt naujas sė- 
ynes, todėl bus tam tikslui renka
mos aukos.

Gerbiamoji visuomenė malonės at- 
įlankyti. Su pagarba

Kviečia KOMITETAS.
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Šiuomi pranešame So. Bostono Lietuviams, kad va
sario 25 dieną, 1922 m. atidarome

Geležinių Daiktų Krautuvę
(Hardware Store)

PO NUMERIU 317 W. BROADWAY, SO. BOSTON.
Užlaikysime Įvairiausių prie stubos reikmenų, vi

sokios spalvos pento, mekaniškų instrumentų (tut
sių), prie namų statymo materijolo: paipų, vinių, 
sriubų ir 1.1. Todėl kviečiame visus vietos ir apielin- 
kių lietuvius su visais pirkimo reikalais ateiti pas 
mus. Mes parduosime pigiau negu kitur ir suteiksi
me greitą patarnavimą.

SOUTH BOSTON HARDWARE STORE
317 WEST BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Savininkai: Jonas Klimas ir Petras Bolys.

Auksinų Kursas
Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu.
Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk
sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau.

1000 auksinų ~Šmi.pat.. . . . . . $6.1°
Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 
pinigų galima nusipirkti visko ant vietos.

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

Patarnavimas užtikrintas.

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
357 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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Lietuva 
Paveiksluose-

.Vasario 26 d. bostoniečiams 
r. apielinkės lietuviams bus pro- 
’a pamatyti Lietuvą paveiks- 
įSoše, nes tą dieną A. T. Račiu

kas rodys naujausius judamus 
^veikslus iš Lietuvos. Tuose ■ 
paveiksluose bostoniečiams bus > 
proga pamatyti, kaip iškilmin
gai lietuviai Įėjo i Palangą, ko- ’ 
kios ten buvo iškilmės ir eere-' 
monijos; grįžimas pabėgėlių iš 
Rusijos komunistiško ”rojaus,’.’ 
apvaikščiojimas atlaidų garšio- 
?ios Kalvarijos. 
Įvairiausių vaizdų, 
kant, Lietuva bus Bostone, ku(* 
kiekvienas, kaip vietinis, taip 
ir apielinkės lietuvis, savo aki
mis pamatys jos padėtį. Šie pa
veikslai bus rodomi tik vieną 
dieną, t. y. Vasario 26 dieną.

i Salėj, Broadway.

ir daugybe 
žodžiu sa-

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

606 ENCHANGE BLDG- 53 STATĖ ST,.BOSTON.

DAKTARAS
SAKO:

■Pacijantai ateina 
blogo x irškinimo.
uanifs. Blogi dantįs užnuodija maištą ir tas 
gimdo; blogą virškinimą.”
Kad užlaikvt dantis švariai ir sveikai, eik du 
kartu i metus pas dentistą ir valyk savo dan
tis du kartu i diena su COLGATE S DANTŲ 
valytojų?

pas

kad tą priežastį pagimdo jų apleisti

Didelės
Trubelės 

kaina 25c.

m mane skųsdamiesi ael 
Daugely atvejų aš atra-

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

tę, arba rengiesi pats grįžti į tėvynę, tai tamstai patartina kreip
tis į gerai žinomų, teisingų ir atsakomingų lietuviškų agentūrą,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

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

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
• ’ Bankieriai

85 Leverett St.,

Bedarbis pasikorė.
Norwoode pasikorė dar

bininkas vardu Vvhilho 
Heikillo. Jis jau keturis'mė
nesius buvo be darbo ir pas
kutinę dieną pasakė ' savo 
žmonai, kad jis nutaręs nu
žudyti ją ir savo vaikus, o -----— -—, .------------
paskui ir pačiam pasidaryti '/-lės Šarkaitės. Kaip pra- 
galą, nes toliau gyventi nėra kalba, taip ir dainomis pu- 
iš ko, o darbo negalima gau-'klika buvo labai užganėdin
ti. Paskui jis pabučiavo savo ta. Prie Lietuvos Dukterų 
vaikučius ir išėjo. Moteris- įr Sūnų draugystės prisira- 
kei pasidarė neramu ir ji,še 16 naujų narių, 
pradėjo sekti jo pėdomis per j ° ..... .
sniegą. Ir ji rado jį netoli 
namų pasikorusį ant ąžutloį

. po 
i pietų, o paveikslai bus pradėti 
rodyti lygiai 2-rą vai. Tikietai 
50c. ir 35c. Norintieji pamatyti 
šiuos paveikslus, nepamirškite 
atsilankyt.

MES SIUNČIAME PINIGUS PER PASTA IR TELEGRAFA I

LIETUVA
Musų Bankas yra nariu

FEDERALĖS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės Įstaigos

ČEKIU SKYRIUS TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

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

esąs sveikas, be skausmų ir ligos. Tartum kas atplėšė nuo mano kru
tinės įnirtusią draskančią katę. Taigi dabar aš tariu tūkstantį sykių 
ačiū Sveikatos Gelbėtojui J. Baltrėnui. •

J. Baltrėno žodis: Aš dirbau vaistus per 15 metų po Salutaras var
du. bet 1920 metais aš sumaniau parduoti Salutaras Drug Ch. Co. ir 
išvažiavau i Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, Paryžių, 
Londoną, delei platesnio patyrimo vaistų išdirbime.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS DRUG CHEM. CO. 

2500 West 39th St Chicago, IU.

Reporteris. 

PADĖKOS ŽODIS.
Man keliaujant su sesute Sa-į 

I * --------- * - .-Je
i itaug ką patirti, šiuomi keliais 
įžodžiais pareiškiu, kad visą ke
lionę prirengė ”Baltic Statės 

- i’inance Corporation,” Kaune 
Skyriaus vedėjas Kostantas 
Norkus ir už jo darbuotę taria
me širdingą padėkos žodi. Mum 
keletą dienų gyvenant Kaune,1 
teko matyti ir kalbėti su dauge
liu norinčių keliauti i Ameriką, 
i>et negauna leidimo, todėl kad 
iš Amerikos turi prisiųstus afi- 
davitus per tas įstaigas, kurios 
neturi Lietuvoje savo skyrių. 
Tokiu budu nėra kas jiems pri- 
gelbėtų sudaryti visus reikalin
gus popierius. Man laukiant lai
vo Hamburge taipgi teko girdė
ti. kad per Baltic Statės Finance 
Korp. skyrių yra geriausiai pri
žiūrimi keleiviai.

Kiti turėjo prisiųstus popie
rius iš Amerikos per kitus agen
tus ir negaudami niekur pata
rimų kreipiasi Kaune prie K. N. 
Norkaus, Baltic Statės Financą 
Korp. skyriaus vedėjo, kad pa
tartų kaip gauti reikalingus kc- 

____ r . lionei popierius.
Čio ir prie naujosios Kaži- šiuomi patariu visiems ameri-

šakes. Tai kapitalizmo tv ai- ,sra j Amerika teko kelionėj 
kos vaisiai' 1 - - -- -- - - - -

Mirė Kazimieras Vilkas. ;
Pereitos seredos vakarą 

miesto ligoninėj mirė Kazi
mieras Vilkas, 39 metų am
žiaus lietuvis. Velionis buvo 
vedęs ir paliko pačią su 
dviem mažais vaikais.

Nabašninkas buvo 
kokius 6 mėnesius be darba. 
Apie sąvaitę jis gavo dirbti 
So. Bostono cukemėj. Prie 
darbo įsidūrė ranką. Kom
panija atsisakė tuojaus pa
šaukti daktarą, ir velionio 
kraujas užsinuodijo. Kada 
nuvežė jį ligonbutin, tenai 
ranką nupiovė ligi peties, 
bet vistiek buvo jau pei vėlu 
ir jis mirė.

Našlė ketina traukti cu- 
kernės kompaniją teisman.

Velionis paėjo iš Telšių 
apskričio ir parapijos. Na- 
krušėžkių sodžiaus. Ameri
koj išbuvo apie 18 metų. Vi
są iaiką gyveno So. Bosto
ne ir piigulejo prie Keistu-

per
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GEROS PROGOS
Toniko išdirbystė su visomis rei

kalingomis mašinerijoms, trokais ir 
■'•tais reikalingais Įrankiais; biznis 
-enai išdirbtas ir siekia iki S5000 į 
savaitę. Dėl gerų priežasčių turi būti 
arduotas i trumpą laiką. Atsišauki- 
e kuogreičiausiai. A. Ivaškevičiui.

DORCHESTERY parsiduoda 3 šei
mynų namas su 15 kambarių ir viso
kis įtaisomis. Vieta labai graži. Kal
ia tiktai $7000, $1800 reikalinga įneš- • 
i. Dėl platesnių žinių kreipkitės prie 
i. Ivaškevičiaus.

CITY POINT (South Boston). Ge- 
•iausia proga papirkti 12 kambarių 
•amą su rišo ir. i s įtaisomis ir "furna- Į 
e” šiluma; daug žemės ir puikus 

-odas. Vieta dėl garadžio. Savininkas 
gyvena Kalifornijoje, todėl parduos 
už $4500, $3000 reikia įnešti. A. Tvaš- , 
kevičius.

ANT BĘOADWAY So. Bostone, j 
■amas su krautuve geriausioj biz

niaus vietoj, kaina $7800.
LITHL’ANIAN agency 

Antanas Ivaškevičia,
361 VVest Broadway,

South Boston. Mass. 
Telefonai: S. Boston 605, 1337 ir 3J.

BOYLSTON NATIONAL BANK
41 BEDFORD ST., cor. CHAUNCY ST.

BOSTON, MASS.
Is eigta 1845
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Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa
sėkimais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam 

(Severo Balzamas nuo llBsulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažm erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.—Severe’• CeM endGrip 
Tablete (Severo Plyškeiei nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina SO centai. Visose Aptiekose.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas scvo Aptiekario, ar nuo

Pradek Dabar Pirkti
STANDARD

Challenge Pieną
IR TAUPYK LEBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ.

Rašvk bile vienu iš adresų esančjų att Jeibelių
•• • - - Mtalogo.poses dėl paveiksluoto dovanu "

Apsimoka Taupyti Leibg




