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tūkstančius lietuvių.
Mikolas Burns,
Franas Girdvainis.
Ištiso Chicagoj susekta 

jau 5 atskiri "Ponzės." Ir 
visi tie latrai mito kruvinais 
darbininkų centais.
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Kunigas Delorme 
uždarytas kalėjiman.

125,000 DARBININKŲ LO
KAUTAS DANIJOJ.

Gautomis Washingtone 
žiniomis, Danijos kapitalis
tai apskelbė lokautą, kuriuo 
išmetama iš darbo 125,000 
darbininkų. Lokautas ap
ima čeverykų ir statybos 
pramones.

I ŠAKALIS — LIETUVIS 
KAS "PONZI.” 

Atsirado Chicagoj ir gry
nai lietuviško kraujo ”Pon- 
zi.” Tai buvo S. J. Šakalis, 
"Baltic Statės” Atstatymo 
Bendrovės prezidentas. JĮ 
areštavo pas mergą vardu 
Mary Hull, ant kurios jis 
praleidęs $500,000. Jo pati 

ivovuuo ww. dabar esanti be skatiko ir
Žmonės turbut nieko ne-' neturinti kuo rendos užsi- 

gaus, nes pinigų Bischoff, mokėti.
jau neturi. Jisai sakosi pra-' Kada šakalis likos užaa- 
Kišęs juos ant šėru. Jisai su-'rytas kalėjiman, būriai lie- 
pirkęs visus "Y Oil and Gas tuvių pradėjo bėgti Į "Bal- 
Co.” šėrus, mokėdamas už 
juos po 80 centų ir manyda
mas, kad jie pakils ir jis ga
lėsiąs ant jų gerai uždirbt. 
Bet išėjo kitaip. Tie šėrai 
nupuolė dabar iki 18 centų. 
Tečiaus manoma, kad Bis
choffas da turi sau pasidė
jęs apie $1,000,000 ateičiai, 
tik nesako, kur jie yra.

Pradėdamas savo bizni, 
Bischoffas turėjo tik $260.

Bostono Ponzi, kuris į ke
lis mėnesius laiko surinko 
ąpie $20,000,000, apgauda
mas apie 40,000 žmonių, ga
vo 5 metus kalėjimo, nes sa
vo apgavingam bizniui var
tojo paštą. Bet Chicagos 
sukčius tikisi išeiti Kuosas, 
nes pašto jis nevartojo, ,o 
šiaip imti iš žmonių pinigus 
ant ”investmento” Ameri
kos Įstatymai visai nedrau
džia, nes ir Wall Streetas, 
kuris valdo visą šalį lygiai 
šitokiu budu daro savo mi- 
lionus.

Reikia pabriežti, kad Chi
cagos ”Ponzi” apskuto ir 
mūsiškius komunistus, ku
rie kapitalo neapkenčia 
kaip velnias savo motinos. 
Kaip "Naujienos” praneša, 
tarp komunistų daugiausia 
darbavosi ”Ponzies” agen
tas A. Kairys, kuris pasira
šydavęs kaipo komunistų 
"Vilnies” savininkas. Apke
liavęs, visas komunistų tvir
toves Chicagoje, jisai surin
kęs iš jų apie $100,000.

ANTRAS APGAVIKAS 
BUVO HARRINGTONAS.

Bet ne vienas Bischoffas 
buvo toks apgavikas. Buvo 
ir daugiau sukčių, kurie ji 
sekė. Prie tokių prigulėjo ir 
Harringtonas, kuris taip 
pat "darbavosi” tarp lietu
vių. Harringtono agentai, 
kurie veikė tarp lietuvių, 
buvo šie:

Adolfas Rubeževičius,
Paul Janis, 
Jonas Murauskis, 
John Darkinskls 

žinskis?),
Jonas Činanskis, 
Justinas Juškėnas, 
Jonas Loks (Laukis?), 
Antanas Lubeckis; 
Petras Žilvitis, 
Jonas Petrokas. 
Beveik visi jie areštuoti. 
Trečias "Ponzi” buvo tu-

SURINKO APIE $7,000,000 bizni. Pasitikėjimas tuo ap
gaviku tuomet buvo kuo di
džiausias.

Ir taip buvo apgauta apie 
5,000 lietuvių. Chicagos 
"Tribūne” paduoda kaiku- 
rių lietuvių ir vardus. Tarp 
kitų tenai skaitom: "Niko- 
damas Karkelis prakišo 
$500, Jonas Buinis $1,450, 
Kaziunė Katulis $800.”

Daug lietuviškų prabaščių 
darė su juo biznį.

Chicagos "Ponzies” ir ki
tų apgavikų skandalas tolyn 
eina vis didyn.

Pats "Ponzi," kurio ti
kras vardas yra Bischoff, 
prisipažino teisme, kad jis 
esąs skolingas žmonėms 
apie $7,000,000, kuriuos jis 
surinkęs daugiausia iš lie
tuvių.

Bischoff pats nėra lietu
vis, bet lietuvius apgaudinė
jo jis su pagalba lietuvių 
agentų, kurių turėjo labai 
daug. v

Vyriausiais jo agentais 
tarp lietuvių buvę šie žmo
nės:

Komunistas A. Kairys, 
Vincas Rinkevičius, 
J. Kuzmickas, 
Petras Paužolis, 
A. F. Kazlauskas.
Darė su tuo apgaviku biz

nius ir lietuvių kunigėliai, 
tik jų vardai slepiami. Pa
vyzdžiui, "Chicago Sunday 
Tribūne" 12 vasario rašo: 
"Even priests of the Lithu- 
anian parishes - flocked- trr 
him with their money” — 
"Net kunigai iš lietuvių pa
rapijų spietėsi prie jo su sa
vo pinigais."

Trumpa Bischoffo bio
grafija yra tokia. Jis gimė 
Davenporto miestelyje, 
Iowos valstijoj. Įsivėlus 
Amerikai karėn, buvo pa
imtas kariumenėn; iš Ame-j 
rikos armijos pabėgo, Įstojo' 
Kanados kareivijon; iš te
nai irgi pabėgo ir per Mek
siką sugrįžo Amerikon. Pa
sivadinęs čia "Kanados Pul
ko seržentu D. C. Brecken- 
ridge,” pradėjo sakyti pra
kalbas apie karės baisybes 
ir rinkti pinigus neva Rau
donajam Kryžiui. Salt Lake 
Cityje buvo areštuotas kai
po apgavikas ir nuteistas ■ 
18 mėnesių kalėjiman. Atsė-.j 
dėjęs savo laiką, jis atvažia
vo Chicagon ir gavo skerdy- į 
klose (stokjarduose) darbo. 
Susipažinęs su ateiviais 
darbininkais, jisai neužilgo 
atidarė ofisą vardu "Bis
choff & Co.” po numeriu 
2213 Marshall Boulevard ir 
pradėjo žadėti didelių pro
centų tiems, kurie duos jam 
savo pinigus Įdėti Į pelnin
gą biznį? Kaip Bostono Pon
zi, taip ir Chicagos Bischoff 
iš pradžios savo prižadėji
mus pildė ir mokėjo papras
tai apie 40 procentų ant 
Įdėtų pinigų. Vienas žmo
gus, pasidėjęs pas jį $1,000,' 
po 10 dienų gavo $500 čekį 
už "procentus."

Tas taip užhipnotizavo 
žmones, kad jie pradėjo imti 
savo sutaupytus pinigus iš 
bankų ir bėgti su jais pas 
Bischoffą. J trumpą laiką 
Bischoff taip pagarsėjo,
kad vienas jau nespėjo pini- las West, kuris buvo sugau- 
§ų priiminėt. Prisiėjo sam- tas net Denvero mieste. Šl

yti klerkų ir didinti biznį, to sukčiaus agentai tarp lie- 
Pinigus nešė jam visokių tuvių buvo šie: 
tautų žmonės, bet daugiau- Kazys Umickis, 
šia nešė lietuviai, o ypač Kazys Pilipavičius, 
kada išgirdo, kad ir jų ku- Vladas Petkus, 
nigėliai daro su Bischoffu Antanas Meknuša,

i

(Dar-

i tie Statės Development 
Corp.” ofisą po Nr. 35 So. 
Dearbom st. atsiimti savo 
pinigų, bet buvo jau pervė- 
lu. Kiek Šakalis su savo 
"Baltic Statės DeveJop- 
ment” korporacija išviliojo 
iš lietuvių pinigų, da nesuži
nota, bet sakoma, kad jo 
"korporacija” pardavusi

Visuomenės^ 
gamtos, m

tematikos, 
Inos ir

techniką*.
Eltos pranešiau, Kaune 

jau atidaryta universitetas, 
kuris kol kas suodės tik iš 
5 fakultetų. Faigyltetai bu
sią sekantĮs: Į

1. Visuomenės tuoksiu;
2. Matematikos*
3. Gamtos;

.4. Medicinos; t
5. Technikos. *
Prie to da busfiinti išgul- 

doma ir teologija.
Universiteto perdėtiniu 

esąs aprinktas prof. Šūkis. 
Profesoriais esą pakviesti 
Voldemaras, Žemaitis, Avi
žonis, Maculevičius ir Juo
delė.

DE-

ŽEMĖS REFORMOS 
ĮSTATYMAS.

r______ Washington. — Vasario
apie 3,000 sifkorčių ir naė- 15 d. Lietuvos Steigiamame 
muši pinigus, bet šifkorčių įeime priimta žemės refor- 
niekas negavęs. T?

Dėjo žmonės savo pinigus astuomasdesiaits hekta- 
ir kitokiais tikslais ton rų nusavinama-Atlyginimo

d-ras L. Amotėnas

"investino” tenai po *$7,00(k kusi nustatyta kaina. 
Bet dabar Šakalis sako, kad — (Elta.)
pinigų jis neturis. Jo kom- “
panais buvo Mikolas Edutis ANTRASIS ŽYDŲ SUSI- 
ir Jonas Strubas, kaip ro- V AŽIAVIMAS KAUNE, 
dos, visi vyčiai.

Policija suėmė ir šakalio 
mergą už laikymą nedorų 
namų.

Nors apgavikai sukimšti 
kalėjiman, bet pinigų žmo
nėms jau niekas nebesugrą-

KRUVINA TRAGEDIJA 
ANT TRAUKINIO.

Netoli Bostono ant trau
kinio pereitą sąvaitę atsiti
ko kruvina tragedija, ku
rioj du vyrai buvo nušauti 
ir viena mergina mirtinai 
sužeista, žmogžudys buvo 
tūlas Jeffers. Jisai užmušė 
savo merginos tėvą, pašovė

KYNUOSE KARĖS 
BESIAI.

Mukdeno žiniomis, 
džurijos gubernatorius gen. 
Chang-Tsao-Lin pradėjo 
mobilizuoti armiją ir rinkti 
pinigus karei su generolui _ . .
Wu-Pei-Fu. Pekine mano-j 4 kartus merginą, o paskui 
ma, kad karė esanti neišven-1 Pats nusižudė, 
viama. Priežastis tos tragedijos

Man- Ka-

TEISMAS BUSIĄS BIR
ŽELIO MĖNESY.

Atsisėdęs už grotų "dūšių 
ganytojas” pradėjo verkti.
Montreaį Canada.

talikų kunigas Delorme, ku
ris yra kaltinamas nužudy
mu savo pusbrolio, likos už
darytas i Bordeaux kalėji
mą. Vedamas belangėn jis 
kiek tik galėdamas slėpė sa
vo veidą nuo publikos, ku
rios susirinko didžiausia 
galybė.

Kalėjime jis tapo iškrės
tas, iš jo kišenių viskas iš
imta, o paskui liepta jam iš
simaudyt, kaip tai daroma 
su visais areštuotais. Atli
kus visas "Įstojimo” cere
monijas, tėvelis Delorme 
buvo nuvestas ant viršaus 
ir uždarytas už geležinių 
grotų, kur nėra nei vyno, 
nei muzikos, nei brangių 
kaurų, nei minkštų rakan
dų, o yra tik šaltų plytų sie
nos ir plieno lova prie sie
nos prirakinta.

Kaip pirma jis smarkavo 
ir visiems grasino, kad jo 
"gero vardo” nedrįstų su 
žmogžudyste* maišyti, taip 
dabar jis nusiminė ir atsisė
dęs už geležų pradėjo kar
čiai verkti.

Kalėjime jis savo sutonos 
jau nebenešioja, bet kuni
gišką apikaklę vis dar dėvi.

Valdžios atstovai sakė, 
kad kunigo Delorme’o byla 
negalėsianti prasidėti be 
birželio mėnesio, nes anks
čiau negalima busią visų 
faktų prieš jį surinkti. Mat 
reikia surinkti visus doku
mentus, kiek nužudytasai 
jo pusbrolis turėjo turto ir 
kokių teisių prie jų turėjo 
kunigas. Iki šiol žinoma tik 
tiek, kad kunigas buvo ji 
apd raudes ant $10,000 ir ap- 
draudą ant savo vardo užsi
rašęs, ir prie to da jis buvo 
globėju to turto, kurį nužu
dytajam vaikinui tėvas bu
vo palikęs. Iš tų dokumentų, 
kokie iki šiol pasisekė su
rinkti, pasirodo, kad kuni
gas Delorme butų turėjęs 
kas metai po $10,000 Įplau
kų iš užmuštojo savo pus
brolio turtų.

Sakoma, kad apsigyni
mui kunigas buvo pa
samdęs keturis garsiausius 
Kanados advokatus, bet da
bar jie atsisakę ji ginti.

Kunigo Delorme’o skan
dalas yra didžiausis smūgis 
visai katalikų dvasiškijai.
DA VIENAS "DOROS MO

KYTOJAS” PATEKO 
KALĖJIMAN.

Laikraščiai praneša, kad 
Mount Ida miestelyje, Ark- 
.ansas valstijoj, kunigas H. 
Hughes likos nuteistas ka
lėjiman iki gyvos galvos už 
nužudymą moteriškės var
du Anna McKannon.

IŠTEKĖJO Už 8 VYRŲ.
Tūla Jessie Seaman, 38 

metų moteris, likos nuteista 
Clevelande 7 metams kalėji
mo užtai, kad ištekėjo už S 
vyrų, neturėdama nei su 
vienu persiskyrimo.

iPriežastis tos tragedijos 
buvusi tame, kad mergina 
Jefferso nemylėjo, nes jis 
nemokėjo šokti. Ji pasakiu
si jam aiškiai, kad ji jo ne
nori, ir įjos tėvas liepęs jam 
daugiau pas ją ne vaikščiot. 

Taigi apimtas keršto Jef
fers pasitiko pereitą sąvai
tę šitą merginą su tėvu 
traukinyje netoli Bostono, 
ir išsitraukęs revolverį pra
dėjo šaudyt. Kuomet mergi
nos tėvas krito, mergina iš
šoko iš traukinio, kuris tuo 
tarpu buvo sustojęs, ir norė
jo pabėgti; bet Jeffers išsi
vijo ją ir pradėjo šaudyt ant 
platformės. Ties garvežiu 
mergina sugriuvo. Jeffers 
nuvarė Į ją išvįso 4 šūvius. 
Paskui jis suspardė ją 
abiem kojom ir paleido sau 
šūvi galvon.

SUMAINĖKŪDIKIUS.
Newark, N. J. —r Vienoj 

ligoninėj čia buvo toks atsi
tikimas: dvi moterįs susi
laukė kūdikių, vienos buvo 
mergaitė, kitos vaikas. Bet 
kada pirmoji pasveikus par
važiavo namo, tėvas pama
tęs kūdiki nustebo: "Tu 
man sakei, kad mergaitė, o 
čia vaikas," pastebėjo jisai 
savo žmonai. Motina netikė
dama eina persitikrinti — 
taip, vaikas!

Nors tėvui vaikas geriau 
patiktų, bet nežinodamas 
kaip čia tas galėjo pasida
ryti, jisai nuvažiavo ligoni
nėn ištirti, ar gali mergaitė 
Į vaiką pavirsti. Tuo tarpu 
kitas tėvas tenai jau teiria- 
vosi, kaip jo vaikas pavirto 
i mergaitę. Pasirodė, kad 
kūdikiai per klaidą buvo su
mainyti. Jei abu jie butų 
buvę vienos lyties, tai tėvai 
taip ir augintų svetimus 
vaikus, manydami, kad jų.

VILKAI UŽPUOLĖ 
FARMERIUS.

Didelis šaltis ir sniegas 
.Montanos valstijoj išvarė iš 

dūmė ne vienas, bet pavilio-. . vilkus ir jie dideliais
ięs Marijona Turner, 19 pulkais tenai pradėjo uzpul- 
Tietų amžiaus merginą.

Kaip sau norit, kunigėliai 
pradėjo "darbuotis!”

LIVERPOOLIO UOSTE 
STREIKAS.

Anglijoj sustreikavo Li- 
verpoolio uosto darbininkai, 
protestuodami prieš suma
žinimą algų ir pailginimą 
darbo valandų. Streiko delei 
iš Liverpoolio negali išeiti 
laivai.

YRA DA 38,000,000 GA
LIONŲ DEGTINES.

Užteks da ant 10 metų, sako 
blaivybės viršininkas.

Washingtonas. — Suvie
nytų Valstijų valdžios ži
nioje šiandien yra 38,000,- 

gtiaftfi ir Uair 
vybės komisionierius 
Haynes sako, kad to užtek
sią da ant 10 metų 'Vais
tams.” Paskui reikėsią ga
benti iš užsienio, taip "kaip 
ir kitus vaistus, arba bus 
duotas leidimas šioje šalyje 
padaryti kiek reikia.

mos Įstatymas: žemės nor-

_ __ ____ton rU nusavinama -atlyginimo
korporacijon.” Pavvzdžiui, principu. Virš rermos sep- ’ * - ---- ------------------------_u_

Washington. — Vasario 
14 d. Kaune Įvyko antrasis 
žydų Bendruomenių susiva
žiavimas. Susivažiavime da
lyvavo Lietuvos Ministeris 
pirmininkas, p. Galvanaus
kas, ir kiti valdžios atstovai, 

žins. Ir tūkstančiai, dauge- Abiejų pusių kalbose entuzi- 
lis jų jau nuo dviejų metų astingai pasireiškė broliš- 
be darbo, šiandien verkia kas abiejų tautų sugyve

nimas. —(Elta.)netekę paskutinių savo 
skatikų. Tai yra baisi tra
gedija !

UŽSINUODIJO 300 STU
DENČIŲ.

Columbus mieste užsinuo
dijo vištienos salota (chic- šiamos Genujos konferenci- 
ken salad) 300 Mississippi jai komisijos posėdis, 
kolegijos studenčių. Salota 
buvo duodama studenčių 
vakarėlyje. Buvo sušaukti 
visi miesto daktarai mer
gaitėms gelbėt.

I RYTUS EINA DIDELĖ 
ŽIEMA.

Oro biuras praneša, kad 
dideli šalčiai ir pugos, ku
rios pastaruoju laiku siau
tė Montanos, Dakotos, Min- 
nesotos ir Wisconsino vals
tijose, dabar ateina Į Pytus. metų prie sunkiųjų darbų, o 
Taigi reikia laukti didėlių šeši komunistų atstovai ga- 
sniegų Maine’o, Vermonto, vo po du metu kalėjimo. 
Massachusetts, New Hamp- Bomba buvo mesta 20 bir- 
shire, New Yorko ir kitose 
rytinėse valstijose.

PARAKO EKSPLIOZIJA 
CHICAGOJ.

Pereitos pėtnyčios vaka
rą Chicagoj atsitiko baisi 
parako ekspliozija, nuo ku
rios sudrebėjo visas mies
tas. Sakoma, kad sprogo 20 buvo pašautas švietimo mi- 
tonų parako, ir kad eksplio- misterijos narys Brown. Vy- 
ziją surengę streikieriai. l iausis geležinkelių inžinie- 
Bet ar tai tiesa, tai nežinia, rius Peach taipgi buvo su- 
NuP sprogimo išbyrėjo žeistas. Inžinierius Jordan 
daug langų, bet žmonių, ro- buvo visai nušautas. Visi jie 
dos, tiktai vienas težuvo. anglai.

LIETUVA RUOŠIASI GE
NUJOS KONFEREN- 

CIJON.
Washington. — Vasario 

22 d. Kaune Įvyko priruo-

— (Elta.)

KARALIAUS UŽPUOLI
KAS PASMERKTAS 

MIRIOP.
Pereitą sąvaitę Bulgari

joj pasibaigė byla dėl pasi
kėsinimo ant karaliaus 
Aleksandro gyvybės pereitą 
vasarą. Stejič, kuris metė j 
karaliaus vežimą bombą, li
kos pasmerktas miriop; jo 
draugas Čaki nuteistas 20

Bomba buvo mesta 20 bir
želio greitų metų; jos spro
gimu buvo sužeisti 9 žmo
nės, bet karalius išliko svei- 

i kas, nes jis važiavo kitam 
įvežime.
I -

EGIPTĖNAI ŠAUDO 
INDUS.

Pereitą sąvaitę Egipte
* • X • 1 • •

DAUGIAU AUKSO Iš 
ŠVEDIJOS.

Švedijos-Amerikos Lini
jos . garlaivis ”Stokholm,” 
kuris 21 vasario išplaukė iš 
Gothenburgo su 633 pasa- 
žieriais, 234 maišais krasos 
ir 1,200 tonų bagažo, atve
ža taipgi Į Amerikos bankus 
30,360 svarų aukso, kuris 
apskaitomas Į $5,000,000. 
"Stokholm” laukiama New 
Yorke 4 kovo, o 11 vasario 
jis plauks atgal i Gothen- 
burgą su pasažieriais, kra- 
sa ir bagažu.

KITAS "DŪŠIŲ GANYTO
JAS” PABĖGO SU 

MERGINA.
East Berlino miestelyje, 

Connecticut valstijoj, perei-i 
tą sąvaitę tarp dievobai-l 
mingų žmonelių kilo ler-l 
mas, nes paaiškėjo, kad iš-j 
dūmė jų "dūšių ganytojas,”; 
kunigas I. EIlsworth, ir iš-'

I
Į

)

idinėti ant farmų, kur jaučia 
'gyvulių. Vienoj vietoj vil- 
: kai papiovę tenai 70 galvijų.

SUDEGINO PALIOKŲ 
VĖLIAVĄ.

”New York Times" pra
neša, kad minia Galicijos 
[ukrainiečių susirinko aną- 

veikėjams • vakarienę dien prieš Lenkijos konsu- 
ir Įtaisė

UŽSINUODIJO PARAPI
JOS VAKARIENE.

Metodistų parapija Mal- 
dene iškėlė žymesniems sa
vo 
Washingtono gimimo die- iata New Yorke 
noj ir prikepė daug kurkiu, triukšmingą protesto de- 
Bet kurkęs matyt buvo se- monstraciją dėl lenkų vieš- 
nos ir keliolika žmonių po 'patarimo rytų Galicijoj, 
vakarienės sunkiai apsirgo. Kad parodžius savo panieką 
Sunkiausia iš visų apsirgo Lenkijai, rusinai ištiesė di- 
nats parapijos klebonas, nes deli skudurą su Lenkijos 
jis daugiausia norėjo su- areliu ir konsulato akyvaiz- 
valgyt. doje sudegino ji.
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REIKALAUJA PAKART 

KUN. PURICKJ.
Vienas lietuvis iš Detroito 

prisiuntė njums pereitų me
tų 51-mą numerį "Darbinin
ko," kur tūlas kunigas ata
kuoja savo priešus ir pata
ria Lietuvos valdžiai ne į 
kalėjimus juos sodinti, bet 
Karti. Girdi-'

"Pažvelkime tik kas apie 
hius daroma, šmeižtai žodžiu 
ir raštu pilasi ant mus it iš 
kokio maišo. Susirinkimuose, 
laikraščiuose ir atskiruose la
peliuose mes esam vadinami: 
buržujais, kraujo siurbikais, 
dėlėmis, dvarponių parsidavė
liais ir kitokiais šlykščiausiais 
vardais.”
Nesunku dasiprotėti, kad 

kunigas čia taip skundžiasi 
ant socialistų. Toliaus jis 
•vadina juos "supuvusiais 
žmonijos atmatomis" ir 
sako:

"Ir štai tokie supuvėliai 
drįsta Tave vadinti buriu j u, 
kraujo siurbiku užtai, kad Tu 
per ilgus metus dirbęs susi- 
taupinai kelis dolerius, nusi
pirkai namą, užusidėjai koki 
bizni arba išėjai augštesnę 
mokyklą. Tu jau nebe darbi
ninkas, tu buržujus! Duok jam 
pusę Tavo sutaupytų dolerių 
ir tik tuomet turėsi teisę va
dintis darbininku ir būti jų 
užtarėju.”
Taigi kas šitaip apie ku

nigus kalba, tas yra tėvynės 
išdavikas, sako klerikalų or
gano "Darbininko” rašyto
jas, ir jis reikalauja, kad 
Lietuvos valdžia tokius iš- 

. kartų. Jis sako:
"Lietuvos valdžia privalėtų 

tokius 'užtarėjus’ ir šalies 
tvarkos ardytojus... ne į kalė
jimus tupdyti ir iš ten juos 
vėl paleisti, bet kaipo nenau
dingus gaivalus. Tėvynės išda
vikus, ANT KARTUVIŲ PA
KABINTI. Tik tuomet užvieš
pataus ramybė ir tvarka Lie
tuvoje.”

Pabrieždamas kunigo žo
džius, kad tėvynės išdavikus 
reikia "ant kartuvių kabin
ti," Detroito lietuvis pridu
ria nuo savęs šitokį reika
lavimą :

"Kadangi kunigas Purickis 
kartu su kitais klerikalais sto
jo už priėmimą Hymanso pro
jekto, norėdamas tuo budu 
parduoti lenkams visą Lie
tuvą;

"Kadangi tas pats kunigas 
Purickis dabar likos pagautas 
kartu su kitais kunigais va
rant šmuguelį ir apgaudinė
jant Lietuvos Respubliką ant 
milionų auksinų;

"Todėl kunigas Purickis pa
sirodė esąs didžiausis Lietu
vos išdavikas, ir dėlto turi būt 
pakabintas ant kartuvių kartu 
su visais savo sėbrais.”

Mums rodos, kad kunigai 
turėtų karštai šitą sumany
mą paremti, nes jie yra di
džiausi kartuvių šalininkai. 
Jų agitatorius kun. Garmus 
dabar ir per prakalbas skel
bia, kad visi Lietuvos išda
vikai turi būt iškarti.

mažai savo sesukei veidukus, 
kam ji užmušė peteliškę. Mat, 
jis pats norėjo jai gyvastį at- 

I imti.
"Tas jaunas vyras, kuris ry

toj turi būt pasmaugtas, va
kar Įkando daktarą, kada šis 
varu ji maitino. Nelaimingas 
sutvėrimas turės būt nešte nu
neštas po kartuvių ir karti ji 
reikės prisirišus prie kėdės, 
nes savo kojomis stovėti jis 
jau persilpnas. /'

"Ką jus pasakytumėt apie 
tai. jei tokios žinios ateitų iš 
laukinės Afrikos?”
Jei tokios žinios ateitų iš 

Afrikos, kunigai pasakytų, 
jog Afrikos laukiniai tokie 
žiaurus dėlto, kad nepažįsta 
Kristaus mokslo. Bet kada 
minėtasai vyras Chicagoj 
buvo žudomas, vienas tų ku
nigų su kryžium rankose 
palydėjo jį prie kartuvių.

Gerai airių rašytojas Ber- 
nard Shaw pasakė: "Juo 
daugiau aš bandau gilintis, 
tuo daugiau aš pradedu įsi
tikinti, kad musų pasaulis 
yra kokios nors planetos gy
ventojų beprotnamis!”

pakenčia niekšų, juos smerkia, 
teisia ir baudžia. Dora tuo la
biausia žymisi, kad doras as
muo netik pats dorai elgiasi, 
bet ir kitų reikalauja dorai 
elgtis.

"Neleiskime tautai puti.”*

KEISTA TA CIVILI
ZACIJA.

Rašytojas Arthur Bris- 
baine gerai apibudina krikš
čioniškosios civilizacijos 
žiaurumą. Jis rašo Bostono 
"American’e

"štai jums gražus civilizaci
jos vaizdas, po 1900 metų 
krikščionybės. Chicagos mies
tas laiko kalėjime jauną vyrą 
vardu Harvev Church ir rytoj 
ketina jį pakarti. Church ban
dė numarinti save badu kalėji
me, kad apgavus kartuves. 
Šauni civilizacija maitina 
prievarta, kad galėtų 
smaugti jį savo rankomis.

"Tai lygiai taip, kaip
mažas vaikas, kuris apmušė

ii
pa

tas

"NELEISKIME TAUTAI 
PUTI.”

Šitokiu antgalviu tūlas 
Valstiečio Sūnūs rašo "Lie
tuvos Ūkininko” 2-ram nu
meryje apie pasirodžiusį pu
vimą Lietuvos politikos gy
venime. Visi mato, kaip val- 
dinikai vagia ir varo šmu
gelį, o spauda, ypač krikš
čionių laikraščiai, šitą suge
dimą slepia. Todėl Valstie
čio Šunus ir sako:

"Slėpimas savo silpnybių, 
tas silpnybes tik didina, pa
kursto. Taip lygiai, kaip kad 
didesnieji valdininkai, kad 
slėptų savo darbininkų silpny
bes, vagystes ir kitus prasi
žengimus. Jie niekuomet dorai 
nepatarnautu piliečiams,
stengtųsi išnaudoti. Ir ko at
siektume galų gale.

"Pas mus kas tai panagaus 
yra. Ar tai iš baimės trukumo 
žmonių ar tai kitos silpnybės 
verčia musų dorus tautos dar
bininkus pataikauti nedo- 
riemsiems: šmugelninkams,
kaip kad kun. Purickis su šta
bu ir eilė kitų, jau teisman 
patrauktų valdininkų. Dar 
blogiau, kada spauda pas mus 
išeina ginti nedorų valdininkų 
darbų, vieton juos pasmerkus, 

-pareikalavus teisingajam teis
mui atiduoti. Taip darė 'Lais
vė.’ 'Darbininkas' ir k. teisiną 
kun. Purickio darbus. Mes su
prantame, kad krikšč. dem. 
organui savo narį ir kunigą 
nesmagu apkaltinti, bet kur 
krikščioniškoji dora, kur pri
valomi doros principai.

"Mes čia šiandien nekalbėsi
me apie tai, kaip 'Laisvė' turė
jo pasielgti, ji tai turėjo gerai 
žinoti. Jeigu 'Laisvė' smerkė 
vice-ministerį Grinkevičių už 
padarytus prasižengimus, tai 
ji turėjo tuo labiau pasmerkti 
daugiau prasižengusį kunigą 
Purickį.”
Nurodęs, kaip krikščionis 

slepia ir gina šmugelninkus 
ir vagis, "Lietuvos Ūkinin
ko” bendradarbis sušunka:

"Ei 'krikščioniškoji' dora tu 
rausti ir slepiesi! Dabar yra 
reikalas užtarti tautą, kur ta
vo žodis! Ko taip ilgai tyli, 
kada turėjai pirmoji prabilti.

"šie apsireiškimai, ir kad 
didesnieji valdininkai #ir, sa
kau, dori žmonės, lyg teisina 
prasikaltėlius, kad spauda, ku
ri 'krikščioniškosios' doros 
principu vedina tyli, kada pra
sikaltimai yra daroma, tai Jau 
reiškia tautos nusilpnėjimą, 
reiškia prasidedanti puvimą. 
Ir vokiečių spauda ir ją minė
dama lenkų spauda šį apsireiš
kimą juodomis raidėmis pa
brėžia.

"Visose tautose atsiranda 
niekšų, bet dorieji piliečiai ne-

KOMUNISTŲ FONDAS 
ŽLUGO.

Liętuvių komunistai Ame
rikoje buvo Įkūrę "Agitaci
jos ir Lietuvių Darbininkų 
Gelbėjimo Fondą." ir jiems 
pasisekė ne iš vienos drau
gijos iškaulyt pinigu tam 
fondui.

Bet kadangi komunistai 
aukas vis rinko ir rinko, o 
atskaitų neskelbė, tai drau
gijos pradėjo komunistų 
fondui nepasitikėti ir ėmė 
reikalauti atskaitų.

Prispirtas prie sienos, pa
galios komunistų fondo se
kretorius V. J. Zabulionis 
28 sausio "Laisvėj” pa
skelbė :

"Kadangi minimo fondo pi
nigus pradėjo savintis atski
ros ypatos ir i fondą nepri
duoda ;

"Kadangi tūlos ypatos pra
dėjo skleisti melus, kad A- ir 
LDGF. yra privatiškų ypatų 
rankose ir kad tos ypatos (tai 
yra komitetas) sunaudojo fon
do pinigus savo privatiškiems 
reikalams ir nesiunčia ten, kur 
jie yra skiriami, tokiu budu ir 
paskelbiu, kad fondas likvi
duotas.”
Vadinasi, fondas žlugo ir 

atskaitų nėra. Kur dingo 
sudėti darbininkų pinigai, 
komunistai nepasako. Na, ir 

kuomet 
kad jie 
saviems

jie da protestuoja, 
jiems kas pasako, 
sunaudoja aukas 
reikalams I

Šitokio skandalo, kaip da
bar atsitiko su komunistu 
fondu, iki šiol lietuvių išei
vijoj Amerikoje da niekas 
nebuvo girdėjęs. Tai yra 
stačiai vagystė, kriminalia 
nusidėjimas, už kuri kalti
ninkai gali atsidurti gana 
šaltoj vietoj.

DA VIENAS TITULAS 
BIELSKIUI.

Jei titulai reikštų garbę, 
tai klerikalų Bielskis butų 
garsus vyras, nes šiomis 
dienomis klerikalai uždėjo 
jam jau trečią titulą.

Iki šiol Bielskis rašydavo 
prie savo pavardės "Dr,” 
kas turi reikšti daktaro 
laipsnį. Bet kur ir kaip jis 
tą titulą įgijo, tai niekas ne
žino. Sykį jis buvo viešai 
spiriamas pasakyti, koks jis 
"daktaras,” bet jis nepasa
kė. Žmonės kalba, kad jis 
yra mokinęsis tiktai masa
žo, tai yra trinti kūną, ką 
paprastai juodveidžiai pir- 
tise atlieka. Bet klerikalų 
laikraščiai vistiek vadina ji 
"Daktaru,” kad išrodytų. 
iog jie turi "mokvta vei
kėją.”

Vėliaus, kai Bielskis suva
žinėjo porą kartų Lietuvon, 
jis pradėjo da ir "kapitonu" 
rašytis.

Dabargi žinios sako, kad 
kunigas Jurgutis, kunigo 
Purickio įpėdinis, paskyręs 
Bielski Lietuvos "konzuliu" 
New Yorke, nors Vileišiui 
užprotestavus, tas paskyri
mas kol kas sulaikytas.

Taigi, prie "daktaro" ir 
"kapitono,” Bielskis įgijo 
da ir "konzulio" titulą. Bet 
"Tėvynė” sako, kad tie "ti
tulai” jam labai netinka. Ji 
rašo:

"Negalime neišreikšti 
džiausio nusistebėjimo, 
Lietuvos 'krikščioniškoj i’ 
džia yra ant tiek įsimylėjusi 
Į p. Bielskį, kad jam norėtų vi
sus Lietuvos valstybinius dar
bus Amerikoje atiduoti. Jis 
yra ir finansų ministerijos 
įgaliotas, ir da^ar vėl konsulu 
skiriamas ir kas gali žinoti 
kuo dar jis gali būti paskirtas. 
O visiems tiems darbams jisai 
tiek tinka, kiek tiko jam Lie
tuvos armijos kapitono 
lapams.”

•9

di- 
kad 
vai-

Mums rodos, kad p. Biels
kiui tinkamiausis butų za
kristijono "laipsnis.”

"DRAUGAS” ATSIDŪRĖ 
TEISMAN.

Chciagos kunigų "Drau
gas" pradėjo šlykščiai 
šmeižti "Naujienas,” kam 
jos rašo apie kunigo Puric
kio šmugeli. Neturėdamas 
jokių argumentų, kunigų 
organas pradėjo lyginti so
cialistų dienraštį ir jo vedė
jus prie didžiausių sukčių ir 
apgavikų.

Taigi už tuos šmeižimus 
"Naujienų" administrato
rius Kl. Jurgelionis patrau
kė teisman "Draugo” redak
torių kunigą Česaitį ir visą. 
"Draugo” bendrovę, reika
laudamas S100JMM) atlygi
nimo.

Kunigams buvo pikta ant 
"Naujienų” da ir dėlto, kad 
os teisingai perspėdavo 

žmones nuo vietos apgavi
kų, kurie visokiais "specia- 
iais” viliodavo pinigus. Pa-i 
čios "Naujienos” aiškina 
apie tai taip:

” 'Draugui’ be galo pikta, 
kad šiandie minios žmonių pri
pažįsta musų dienraščiui kre
ditą už jo neatlaidžią kovą su 
apgavikais. Jam dar labiau 
pikta, kad mes nurodėme, jo- 
gei 'Draugas’ visą laiką tylėjo 
apie ’spešelus’ ir nesistengė 
perspėti savo skaitytojus.

"O prie visa to, išėjo į aikš
tę da ir tas faktas, kad net ir 
kai kurie kunigai vertėsi ’spe- 
šelais.’

"Taigi, kad pataisius savo 
nusmukusį vardą, kunigu or
ganas paleido purvo gniūžtę i 
veklą tų žmonių, kurie stori 
priešakyje 'Naujienų.'

” 'Draugas' skelbia, kad vie
na kompanija, kurią organi- 
zuoj i 'Naujienų' biznio vedė
jas, apgavingai įdėjusi Į savo 
direktorių sąrašą Universal 
Banko prezidento, vardą. Mes 
žinome tildai, kad tai yra me
las, nes tasai banko preziden
tas buvo sutikęs būti minėto
sios kompanijos direktoriui'.; 
(jisai atsisakė tiktai vėliaus, 
kuomet jį kiti atkalbino). Bet 
negana to, kad 'Draugas' skel
bia melą; jisai prie to prideda 
da ir kriminali šmeižtą, pri
kaišiodamas 'Naujienų' vedė
jams ’bischoffiškumą’!

"Jeigu Draugo’ redaktorius 
yra taip kvailas. kad neatski
ria paprasto bizniškos kompa
nijas nuo Bischoffo ir Haring- 
teno humbugu. tai diskusuoti 
su juo apie tai neapsimoka. 
Bet kvailumu jisai negalės tei
sintis. kuomet jam teks stoti 
prieš teismą. Tie asmens, ku
rių vardus jisai stengiasi ap
juodinti, parodys jam, kad 
šios šalies įstatymai šmeiži
kų neglosto.”

DEBSAS NETURI 
RAMYBĖS.

"The Socialist World” pa
skutiniam numery skaitom, 
kad senelis Debsas, kuris ne
senai buvo paliuosuotas iš 
kalėjimo, jaučiasi labai nu
vargęs ir negauna ramybės 
per draugus, kurie iš visų 
Amerikos kraštų eina ir va
žiuoja jį aplankyti ir pasvei
kinti. Girdi:

"Galybė laiškų, kurie pasi
pylė jam sugnzus, iki šiol da 
nesumažėjo. Telegramos kaip 
ėjo, taip ir eina. Telefonas ne-! 
sustoja skambinęs nei 
nei naktį. Skamba iš 
miesto ir iš tolimesnių 
Kiekvienas traukinis, kuris tik 
eina per Terre Raute, palieka 
vis tai kokį draugą, tai kokį 
komitetą, kuris atvažiavo at
lankyti Gene’ą Debsą. Vie
niems tų draugų pasiseka 
Debsą pamatyt, kitiems 
Daktaras neleidžia.

"Tie, kurie prieina, 
trumpina jo sveikatą, 
neprieina, taip pat sunkiai ant 
jo sveikatos atsiliepia, nes jis 
labai susijudina, kuomet žino, 
kad draugai atvažiavo sugai
šinę daug laiko, išleidę nema
ža pinigu, ir turi grįžti atgal 
jo nepamatę. Tas labai jį kan
kina.

"Pavyzdžiui, iš vieno tolimo 
miesto atvyko darbininkų or
ganizacijos komitetas. Jie ke
lis kartus telefonavo, paskui 
atvyko asmeniškai, bet kuo
met daktaras atsisakė juos 
prie Dėbso prileisti, jie išva
žiavo labai nepatenkinti. Kuo
met Debsui apie tai pasakyta, 
jis visą naktį negalėjo už
migti.”’ -
Todėl Socialistų Partijos 

sekretorius d. Branstetter 
prašo draugų, kad tuo tar
pu jie susilaikytų su savo vi
etomis ' ir duotų seneliui į 
Debsui ramybėj pasilsėt ir 
atsigaut.

I

diene 
vietos 
vietų.
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VISI JIE ŠMUGEL- 
NINKAI.

"Sandaros” bendradarbis 
Edm. Narūnas rašo, kad ne 
;ien tik kunigas Purickis 
/ra šmugelninkas; šmugel- 
linkai esą visi krikščionių 
lemoki atų lyderiai. Jis 
sako:

"Juk kun. Purickis buvo 
laikomas vienas padoriausių 
krikščionių demokratų! Tai ką 
kalbėt apie kitus? Ir ištikrujų 
ne vienas Purickis yra įveltas, 
bet visos gudriausios klerikalų 
galvos. Dar būnant kun. Puric
kiu! atstovu Berlyne sunku 
buvo atskirti, kur baigiasi Lie
tuvos atstovybės reikalai, o 
kur prasideda Ūkio Banko. Ir 
dabar. Įsakius Lietuvos teis
mui uždėti areštą ant Purickio 
sumų, laikomų Berlyno Ban
kuose, kelioms dienoms anks
čiau atbildėjo Berlynan ne tik 
Purickis, bet ir visas krikšč. 
demokratų štabas su katalikų 
veikimo centro pirmininku 
kun. J. Vailokaičiu prieš
akyje.”
Ir Narūnas spėja, kad ku

nigai savo milionus iš Ber
lyno bankų ištrauks ir pa
slėps, nes "kas moka vogt, 
tas moka ir slėpt.”

i.

SAKO, GELEŽĖLĖ 
MELUOJA.

Tūlas laikas atgal "Kelei
vyje” tilpo K. Geležėlės 
straipsnis, kur jisai kaltino 
komunistus sunaudojimu 
saviems reikalams aukų, 
kurias jie renka Amerikoj 
'badaujantiems Rusijos žmo
nėms. Jisai tvirtino tame 
straipsnyje, kad Walter 

’. Smith, pildomojo IWW. uni
jos komiteto narys, buvęs 
pas komunistus, ir tie jam 
prisipažinę, kad sonetų val
džia leidusi jiems čia rinkti 
pinigus badaujančiųjų var
du ir naudoti juos čia savo 
komunistiškai propagandai.

"Keleivio” redakcija, duo
dama Geležėlės straipsniui 
vietos, atsakomybę už jį pa- • 
liko jam pačiam, ir nuo sa-Į 

į vęs ji nepasakė tuo klausi- • 
mu nei vieno žodžio.

Dabar Julius Švitra iš 
Chicagos mums praneša, 
kad jisai išvertęs Geležėlės 
straipsnį ir parodęs jį 
IWW. viršininkams. Jie nu-

■ :tebę ji perskaitę ir pareiš
kę, kad tokių dalykų, apie 
kuriuos Geležėlė rašo, visai 
nežiną. Pats Walter Smith 
taipgi užsigynęs. Taigi išro
do, kad Geležėlė melavo, 
kuomet jisai rašė, • kad' 
IWW. unijos viršininkas 
kalbėjosi su komunistais ir 
išgavęs jų fondo paslaptis.

Žinoma, tas da nereiškia, 
i kad pas komunistus nėra 
suktybių. Jų gali tenai ly-

■ giai būti, kaip ir nebūti. Tei-
I sybę galima butų patirti tik
tai tuomet, kuomet komu
nistų fondas paskelbtų at- 
skaitą, aiškiai parodyda
mas, kiek iš ko jis yra aukų 
gavęs ir kiek kam yra iš- 

: mokėjęs. . '
Bet pakol kas šitokio do

kumento mes neturime.

PARDUODA LAIVYNĄ.
Amerikos valdžia parduo

da 10,000,000 tonų j talpos 
| laivų, kurie buvo pastatyti 
įkaręs reikalams. Jų pasta
tymas atsiėjo $3,000,000,000.

karves, arklius ir t.t. tuo 
metu, kada darbininkų mili
jonai badavo. Garsus črez- 
vičaininkas Dzeržinskis 
taipgi buvo įveltas į nešva
rią istoriją. Patys komunis
tai pripažįsta jų padėtis 
esanti bloga,. Leninas skelbė, 
kad jie "apsiriko” ir dabar, 
girdi, reikią viską perdirbti. 
Jis pripažino, kad be darbo 
valstiečių revoliucija negali 
laimėti, ir tekiu budu pa
smerkė visus savo raštus ir 
darbus, kurių dėka Rusų* 
darbo valstiečiai buvo slopi-* 
narni, kaipo buržujai, 
slopino ir kankino tie Leni
no partijos draugai, 
dabar jų pačių varomi 
partijos. Nusileisdami kapi
talistams ir keliaklupščioda- 

I ini prieš Amerikos preziden
tą, prieš Anglų ministerį, 
I.oyd Georgą, prieš francu
zų kraugeringus kapitalis
tus, komisarai jokiu budu 
nenori nusileisti Rusijos 
darbo klasei ii* grąžinti jai 
laisvę. Kaip ir pirmiau rin
kimai į tarybas falsifikuoja
mi, socialistai slopinami 
žiauriausiu budai. Jie miršta 
kalėjimuose, bet šaukia:

"šalin komisarų patvaldy- 
Įbė, tegyvuoja laisvai išrink
tos darbo žmonių tarybos! 
Visa valdžia taryboms, o ne 
partijoms." Iki šiam laikui 
Lenino valdžia kankino savo 
kalėjime — ligoninėje žino
mą visam pasauliui garsiau
sią Rusų revoliucionierę 
Marijoną Špiridonovą, išbu
vusią 11 metų caro kator
goje, kuri drąsiai smerkė 
juoduosius komisarų dar
bus. Nežiūrint į tai, kad jos 
gyvybę ir protą (ji serga 
džiova ir kalėjime tapo be
protė) gali gelbėti tiktai 
laisvos gyvenimo sąlygos — 
komisarai neišleidžia išvežti 

įjos užsienin. Bijodami atvi
rai ją nužudyti, jie verčia 
šitą Rusų revoliucijos did
vyrę numirti kančių mirti
mi. Socialistai kalėjime, o 
Derėję į komisarų pusę 
Vrangelio generolai keliami 
iki dangaus, žinomas Kry
mo darbininkų korikas (jis 
nužudė apie 3000 darbinin
kų) generolas Slasčev’as bu
vo komisarų sutiktas inter
nacionalo himnu ir šiandien 
jau vėl malšina darbo žmo
nes, tik ne-Vrangelio, bet ko
misarų įsakymus pildant. _

Komisarai žūt būt nori iš
laikyti savo rankose valdžią. 
Jie atiduoda Rusų darbo 
žmonių likimą į plėšriųjų 
kapitalistų rankas, kad tik 
pastarieji pripažintų jų 
valdžią.

Rusų revoliucijos likimas 
pavojuje, bet tikime, kad 
darbo klasė rasianti jėgų^ įr 
pasiryžimo šį pavojų paša- 

/ ("D.") Rūmas.

Rusuose iš naujo atstato
ma kapitalistinė tvarka. Ir 
dabar tatai daro ne koks 
caro generolas Kolčakas, ar
ba Denikinas, o patys komu- 
nistai-komisarai. Savo neap
galvota ekonomine politika, 
išardę ir be to pairusį karo 
metu Rusų valstybės ūkį, jie 
pagalios nutarė šauktis ka- 

npitalistų pagelbos. Viens po 
j kito leidžiami dekretai (įsa
kymai), kurię naikina visa 
tai, kas pirmiaus buvo pada
ryta. Leista laisva speku
liantų prekyba; fabrikai ir 
dirbtuvės grąžinamos jų sa
vininkams! komisarų val
džia sįulo užsienio kapitalis
tams įvairių koncesijų. Kad 
juos priviliojus, komisarai 
žada grąžinti caro valdžios 
skolas. Vienu žodžiu, dėl to
kios komisarų politikos visi 
Rusų darbo klasės užkaria
vimai, visos aukos gali nu
eiti niekais. Į

Pasaulio grobuonys kapi
talistai džiaugte džiaugias 
matydami tokį komunistų 
nusileidimą. Jiem žadamas 
didelis pelnas ir net karo jė
ga "fabrikuose tvarkai pa
laikyti." Nesidžiaugia tiktai 
darbo valstiečiai ir darbi-1 
ninkai, suprantamai, kad 
jiems rengiama nauja kilpa 
ir nauja naudojimo vergija. 
Šią vasarą neregėtos kaitros 
sunaikintas visas derlius aš
tuoniolikos derlingausių gu
bernijų. Badauja dešimtys 
milijonų žmonių.

Rusų laikraščiai pilni ap
rašymų baisios badaujančių 
padėties ir jų kančių. Žmo
nės valgo viską, net molį. | 

Kapitalistinė Europa vii-L 
kiną pagelbą badaujantiems 
įvairias priežastis sugalvo- , 
jus. Gi patys komisarai var
žo darbo klasės savistovę or-|- 
ganizuotę kovai su badu.

Rusu politinės sąlygos: vi
sų laisvių panaikinimas 
neleidžia darbo klasei rasti 
gelbėjimos būdą. Visų sro
vių socialistus komisarai 
laiko kalėjimuose. Patys gi 
nemoka tinkamai pagelbą 
organizuoti. Jie bijo nusto
sią valdžios ir visur mato 
"pavojų." Slopindami darbu 
klasę ir socialistus — komi
sarai manė rasti pagelbinin- 

įkus kitoje vietoje. Jie krei- 
! pės net į juodašimtį Episko- 
oą Tichoną, kurio prašė iš
leisti atsišaukimą. Badas, 
kurį padidina komisarų po
litika, galutinai pertikrina 
juos, kad savo pajėgomis jie 
neras išeities. Ir dabar viena 
ranka rašydami apie reika- 

i lingumą visur nuversti ka- 
| pitalistinę tvarką, kita, siun- 
; Čia pakvietimus kapitalis
tams plėšti Rusų turtus ir 
išnaudoti ,darbo klasę. 
Darbininkų padėtis kaip ir|__
pirmiaus be galo sunki, jų njnti. 
organizacijos suvaržytos.
Komisarai elgias su darbi- PRUSEIKA SUNKIAI 
įlinkais kartais blogiau, SERGA,
kaip caro valdžia, streikus # jg Brooklyno "Keleiviui" 
mklšina kariumenės pagel- rašoma, kad Pruseika sun- 
ba, tremia darbininkus ir kiai sergąs nuo peršalimo ir 
varo į koncentracijos lioge- vargiai pagysiąs.
l iūs. Komunistų komisarų Ligą jis gavęs bevažinė- 
valdžia virto tikrąja sov-Mamas landai su komunistu 
buržuazijos valdžia. Komu- "misijomis." Būdamas So‘ 
nistų sąjungos * nuomoja Bostone jis buvo menkai ap- 
dirbtuves, neva "pramonės Lnrąngęs, o oras buvo labai 
atstatymo ’ tikslams, atida- Į bjaurus ir šaltas. Sakoma, 
ro krautuves, kavines ir kad beviešėdamas pas se- 
spekuliuoja. "Sovburaujų” nuosius savo pažįstamus jis 
ir spekuliantų nemažai bu- Lja gaves išsigerti ir nejau- 
vo ir komunistų partijoje. ’■ ’ -—- 1 - ‘
. Pastaruoju laiku jie patys 
pripažino reikalingu išvalyti 
partiją. Ir ten butą speku
liantų, liaudies Jurtų aikvo- 
tojų, mušeikų ir tikrų plėši
kų. Net garsiausieji jų šulai 
Steklovas, Lunačarskis ir 
kiti tapo išmesti iš partijos, 
bet, žinoma, paskui vėl jie 
tapo sugrąžinti. Steklovas j 
esąs pavogęs brangiausią 
retenybę — rusų caro pašto 
markių kolekciją. Daniševs- 
kis esąs pasisavinęs puikų! 
namą, laikęs daug tarnaičių,

i
j

i

Juos

kurie 
iš

i

tęs kaip peršalęs. Beto da ir 
misija jam labai nepavyku
si : So. Bostone jis be mažko 
negavęs mušt nuo komunis
tų. Jie kaltinę ji ardymu ko
munistų "partijos.”

Taigi namo parvažiavęs 
jisai labai susirūpinęs, per
šalęs, .ir tuoj apsirgęs.

"Laisvė” sako, kas bedir
ba produktyvio darbo, tas 
ne darbininkas. Bet kas ver
da munšainą ir skaito "Lais
vę,” tas geras darbininkas.

A. Garbukas.
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WORCESTER, MASS. 
Worcesterio žinutės.

26 d. sausio ir 2 d. vasario 
buvo suloštas puikus trijų 
aktu veikalas "Pavogtas 
Kūdikis.” Aktoriai savo už
duotis atliko gerai. Ypač ge
rai pasižymėjo F. Tumosa 
— žuvininko rolėj, Muge- 
nienė — jo sesers rolėj, Val- 
ma — Juozo rolėj ir Vizba- 
rienė — Laimutės (pavogto 
kūdikio) rolėj. Pelno nuo 
abieju lošimu liko apie 140 
dol., kuris bus padalintas 
pusiau: 
Lietuvių 
drovei.

„Aido” Chorui ir
Svetainės Ben-

♦ e ♦

5 d. vasario, vakarę, atsi
buvo „Aido” Choro vakarie
nė su dainomis, priėmimui 
naujo mokytojaus- J. Butė
no. Vakarienėj dalyvavo 
apie 250 ypatų. Stankiutė, 
Šaliniutė ir J. Butėnas su
dainavo po kelias daineles.

Pelno nuo vakarienės liko 
apie $45.00, kurie taipgi bus 
padalinta pusiau su svetai
nės bendrove.

e. ❖ *

5 d. vasario vakare, Lietu
vių Svetainėj, buvo rodomi 
krutanti paveikslai, sureng
ti M. Paltanavičiaus, išgar
sinimui laivų keliaujan
tiems į Lietuvą. Įžanga bu
vo veltui. Bet pagal rengė
ją ir paveikslai buvo: krutė
jo, judęjo ir niekas neišėjo.

❖ ❖ ❖

16 d. vasario apvaikščiota 
Lietuvos nepriguimybės 
diena. Katalikai vaikščiojo 
pobažnytinėj svetainėj, o 
tautiečiai Father Mathews 
Hali. Abejose vietose žmo
nių netruko. Žymiausiais 
kalbėtojais pas katalikus 
buvo Dr. Matulaitis, advo
katas Milleris ir kun. Ja
kaitis, o pas tautiečius — 
Dr. žuraulis ii’ Dr. Matulai
tis (pastarasis patarnavo 
abiem pusėm L Daug kalbė
ta, bet mažai naudos pada
ryta. * * *

19 d. vasario, 2-rą vai. po 
pietų, Lietuvių Svetainėj, 
vaikų draugijėlė „žiburė
lis” statė scenon 6-šių ati
dengimų „vodevilių” su vie
no akto komedija „Išva
davo.”

šiame parengime dalyva
vo: -jaunutė vaikučių orkes
trą iš 12 muzikantų; vaiku
čių choras, apie iš 80 daini
ninkų ir jų solistės: Stan
kiutė ir Endzeliutė.

Žmonių atsilankė apie 
406. Draugijėlė turės gra
žaus pelno. Aukų gaidų or
kestrai surinkta $18.00 bu 
centais.

Reikia pažymėt, kad vai
kučių orkestrą, nors dar 
jaunutė, bet stebėtinai pui
kiai sugrajina, o taip pat 
choras, užlaikomas geroj 
tvarkoj, gražiai padai
nuoja.

Solistės Stankiutė ir En
dzeliutė, už jųjų angeliškus 
balselius ir gražų dainavi
mą, gavo bukietą gėlių.

Aktoriai, nuo 7-nių iki 13 
metų kūdikiai, vaikučiai ir 
mergaitės, savo gabumu tie
sios- užžavėjo publiką, už ką 
reikia pagirt jųjų mokytoją 
p-lę Jablonskiute.

„Aido” Choras 
scenon su koncertu 
atvažiavo,’’ „Aptiekorį, 
„Kaminkrėtį ir Maluninką 
ir ” 
nos lošimui dar nepaskirtos.

Tas pats „Aido” Choras 
rengiasi prie -didelio koncer
to su nauju mokytojum J. 
Butėnu, šis koncertas turės 
būt žingeidus, nes pats Bu
tėnas, kaip girdėt, «deda vi
sas pastangas, kad šis kon
certas butų puikesnis už 
visus buvusius.* « •

Lietuvių Ukėsu Kliubas 
pabaigė statymą savo va-

rengia 
"Dėdė
* * 4 *

►

Praeities šešėlius.” Die-

.-a įnamio ant „bungalow,” 
kuris lėšuos apie $10,000.00. 
Dabar laukiama šilto oro, 
kad tą namą „pašventint.*’ 

Manoma, kad bus šventi
nama visokios spalvos van
deniu, nes prie Kliubo pri
klauso visokių pažiūrų 
žmonės.

♦ ♦ ♦

22 vasario, anksti ryte, vaikščiojimą Lietuvos ne- 
niekam iš lietuvių nežinant, 
apsivedė čia visiems žinoma 
našlė, buvusio graborįaus 
P. Čivinsko pati, ponia Či- 
vinskienė su mirusio broliu 
M. Oivinsku, geriau žinomu 
kaipo Čivinskų Maikiu, 
taipgi graborium.

Po vestuvių vedusieji iš- Mizarą. i
keliavo kaž-kur ant „honey Prakalbos prasidėjo 7:30: 

. . / vai. vakare Lietuviu Ukėsu
Linkėtina jiems linksmo Kiiubo svetainėj. Pirmiau- 

ir gražaus gyvenimo, nes sja sudainuota Amerikos ir 
abu yra geri žmonės. *

22 d. vasario, vakare, Lie
tuvių Svetainėj, L. D. L. 
Draugija turėjo teatrą „Jė
zuito Sąžinė.” žmonių atsi
lankė mažai.

Teisingai pasakius toks 
lošimas, tai tik scenos dar
kymas. Nemokėjimas rolių 
ir nepritaikymas ypatų į ro
les — sugadino visą veikalą 
ir darė prastą Įspūdi į pu
bliką. Daugelis išėję lauk 
tiesiog spiaudė peikdami te
atrą ir lašėjus.

* * *

Worcesterio lietuviai 
greitu laiku susilauks visą 
eilę dainininkų-solistų, nes 
atvažiavus J. Butėnui i 
Worcesteri, daugelis vyrų 
ir merginų ima privatiškas 
dainavimo lekcijas. Mat, J. 
Butėnas, atsižvelgdamas Į 
dabartinę bedarbę, mokina 
už prieinamą visiems kainą. 

Tas reiškia, kad ateityj 
yvBrcesteriečiams nereiks 
traukt dainininkų iš kitur.

♦ ❖ ❖

Visa nelaimė Worceste- 
ryje, tai lenktynės „Aušre
lės” choro su „Aido” choru. 
Mat „aušreliečiai” nusigan
dę Butėno atvažiavimo, už
sisakė visus operetiškus vei
kalus, kurių negali pastatyt 
ant scenos ;>er 10 metų, kad 
tuomi užbėgt „Aido” chorui 
už akių.

Buvo bandyta atbaidyt ir 
pati Butėną nevažiuot Į 
Worcesterį, nes, girdi, „Ai
do’’ choras susideda vos tik 
iš kelių diedų ir bobų ir ra
šinėta laiškai net į Cle- 
velandą. Bet tas viskas nu
ėjo šuniui ant vuodegos. J. 
Butėnas atvažiavęs į Wor- 
cesterį rado ne kelis diedus 
ir bobas „Aido” chore, bet 
apie 80 ypatų pastovaus ir 
gražaus jaunimo.

■> * *

Pastaruoju laiku Worces- 
teryje smarkiai imtasi už 
darbo išmokėjimui visų sko
lų Lietuvių Svetainės, 29 
Endicot st. Mat išmokėjus 
skolas, manoma dastatyt 
šalę svetainės, „kur randasi 
didelis piečius, trikampį, 5- 
kių kambarių gyvenimą 
svetainės prižiūrėtojui, o 
dabartinius jo kambarius 
išgriovus ir padarius sve
tainę per visą namą nuo ga
lo iki galui su didele galeri
ja pasidarytų Įtalpos nema
žiau, kaip dėl 1500 žmonių. 
Tam tikslui rengiami ant 5 
d. kovo, vakare, krutanti 
paveikslai Rialto teatre. Gi 
12 d. kovo, 2-rą valandą po 
pietų ir 7 vai. vakare Lietu
vių Svetainėj rengiami kiti 
krutanti paveikslai su įžan
ga 15e., kur kiekvienas atsi- 
ankes gaus dykai didelį 
šmotą muilo. į

Tam pačiam tikslui „Ai-‘ 
do” choras nutarė dalintis 
nisiau visą pelną nuo savo 
jarengimų su svetainės 

bendrove, už ką „Aido”, 
chorui suteikta veltui sve
tainė repeticijoms. Pagir
tinas darbas.

Neždanovietis. 1

LAVVRENCE, MASS. [Lietuvos himnai, o potam' Toliaus jis Įžeidė Lietuvos 
Apvaikščiojimas Lietuvos ’‘kalbėjo Dr. K. Mikolaitis,,ir Amerikos vėliavas, saky- 
nepriklausoniybės. Publi- Sėtuvių tautinės bažnyčios j damas, kad tai buržujų 
ka nušvilpė komunistų kunigas Šleinis, miesto ma- j Įrankiai Po tų žodžių pu- 

kalbėtoją R. Mizarą. ® -------
16 d. vasario visos lietu- „ ___

vių srovės (isskyrus tik Ry-ipatįį0> Ypač Dr. Mikolaitis mininkas sustabdytų tam 
mo kataliku Federacijos nesigailėjo pipirų Lietuvos [kalbėtojui kalbą. Pirminiu- 

surengė ap- šmugelninkams ir kuni- kas perspėjo R. Mizarą. kad 
PT.UVOS _____ ___ *• A • _ y • • _ i ii -i

kad tai buržujų

joras ir R. Mizara. Dakta-blika pradėjo nerimaut ir 
ras ir kunigas ?er a Kkal bėjo triukšmą kelt Tūli žmonės 
ir ju kalbos publikai labai pradėjo reikalaut, kad pir-

Kataliku
tenorai surengė ap- ^^n^ms

vaiKSdojimą Lietuvos ne-: s Jis žiais
pnklausomybes KomunH-imsis ir juokeliais publiką 
tai po vardu A. L. I). L. D.' 
irgi prie apvaikščiojimo pri-' 
sidėjo. Kadangi kitos sro
vės turėjo savus kalbėtojus, 
tai ir komunistai iš savo pu
rės parsitraukė koki ten ne
va „Laisvės” redaktorei! R

jis jžeidžiančiai nekalbėtų, 
vienok tas nepaisė ir toliau 
drožė savotiškai. Tuomet 
svetainėje kilo didelis 
triukšmas, dalis publikos 
ėmė eit laukan ir Mizara 
priverstas buvo estradą ap
leisti. Vietinis komunistų 
pravadyrius K. Buriukė at
sistojęs ėmė Mizarą teisint, 

y bet niekas jo neklausė. Taip 

buržujams, o ne darbinin- baigė.
kams. i Prakalbose Buvęs.

į prijuokino iki sočiai.
Potam išėjo kalbėti R. 

Mizara. Jis perstatęs save 
darbininku ir sakėsi kalbė
siąs vien apie darbininkus. 
Pradėdamas kalbėti jis už- 
reiškė, kad Lietuvos nepri
klausomybės šventė ;— 
linksma tik kunigams ir betvarkėj prakalbos ir užsi-

Ištarpink karštam vandeny 
Pilk j kubilą drungno vandens 
Dėk užtektinai Rinso. kad butų 

didelės tirštos putos

nauja rūšis 
stebėtino muilo

Užėmė vietą seno muilo šmotuose delei 
reguliaria šeimyniško skalbimo.

Muilas delei šeimyniško skalbimo yra visiškai skir
tingas nuo to, kuri jus pirma vartojot. Tai yra muilas, 
kuris išvalo drabužius švariai

Kiekvienas šio muilo grūdelis padarytas iš tikro tin
kamai sukombinuoto materijolo — padaro tai, kas ne
buvo galima padaryt pirmiau.

Tik miikinant muiluotam vandenyje didžiuma purvo nasiliuo- 
suoja nuo drabužiu. Tik labiausia idėvėtas vietas reikalinga tru
puti patrinti. štai kodėl Rinso užima rietą muilo šmotuose delei 
reguliario šeimyniško skalbimo.

Jeigu jus vartojai skalbimo mašiną, Jtinso suteiks jums to
kias muilo putas, kokios jums reikalingos.
Rinso yra padarytas garsiausiu muilo išdirbęju 

toms moterims šioje šalyje, kurios nori išskalbti 
savo skalbinius taip lengvai ir gražiai, kaip 
l.ux puikiai atlieka skalbimą.

Rinso išdirba didziaus? muilo
Rinso

ar de-
Lever
Mass.

išdirbėjai sviete. Gauk 
šiandien jūsų grosernėj 
partment krautuvėj. 
Eros. Co. Cambricige,

NORHOOD, MASS. 
Savaitės apžvalga.

Nežinau ar visur ar tik
tai pas mus keturių metų 
Lietuvos nepriguimybės su
kaktuvės buvo paminėta net 
dviem atvejais. 16 d. vasa
rio tą paminėjimą surengė 
katalikai, o 18 vasario san- 
dariečiai. Kokis buvo pir
mųjų parengimas ir kaip jis 
nusidavė, apie tai nesužino
jau. Bet sandariečių pami
nėjimas, galima sakyti, bu
vo menkutis. Galbūt sanda- 
riečiai dėjo daug pastangų, 
kad tasai paminėjimas pa
vyktų kuonogei iausiai, vie
nok taip neišėjo. Kalbėti 
pribuvo „Sandaros” admi
nistratorius Paulauskas ir 
„Tėvynės” redaktorius S. E. 
Vitaitis. Pinnasis kalbėto
jas, rodos, dar tiktai prade
da būti kalbėtojum, bet su 
laiku iš jo gali išeiti neblo
gas kalbėtojas. S. E. Vitai
tis, matyt, yra prityręs tau
tininkų kalbėtojas, bet šiuo 
kartu jisai didelio Įspūdžio i 
klausytojus nepadarė. Gal
būt todėl, kad jis yra san- 
žiningas žmogus ir nenori 
perdaug puikiomis spalvo
mis Iliustruoti dabai tinę* 
Lietuvą su tokiais netiku
siais jos valdininkais ir vi
sa tvarka. ,

Apart prakalbų buvo ir 
pamarginimų. Vietinis Bi
rutės Choras sudainavo tris 
daineles. Lietuvos himnas 
išėjo silpnokai, o kitą daine
lę visai sugadino; tik viena 
daina sudainuota gerai. Pri
buvo ir Višniauskų „kompa
nija” iš Dorchesterio (Viš- 
niauskas su savo sesute ir 
jauna pačiute). Jie sudaina
vo keletą humoristiškų ang
liškų dainelių ir lietuvškų. 
Publikai humoristika labai 
patiko. Tik gaila, kad ant 
tokio svarbaus parengimo 
publikos visai mažai atsi
lankė, vos apie 100 ypatų. 
Sunkų yra Įspėti, ar musų 
publika neįvertina svarbių
jų Lietuvos nuotikių ar gal 
ji nepritaria sandariečiams, 
nes pas mus visuomet san
dariečių parengimai būna 
skysti.

19 d. vasario įvyko smar
kios kairiųjų diskusijos. Tai 
buvo lyg ir išpažintis iš vi
so kairiųjų gyvenimo. Mat, 
kaip kitur, taip ir pas mus 
tam tikra dalis kairiųjų su
siprato, kad bevažinėjant 
jiems su proletariato dikta
tūros ratais po darbininkiš
ką pūdymą pasekmių nebus, 
todėl jie nutarė grįžti prie 
parlamentarizmo, prie re
formų ir prie kitokių dienos 
klausimų. Tdo tikslu jie su
manė sutverti Darbo Parti
ją. Taigi tos Darbo Partijos 
grupė ir parengė šias disku
sijas temoje: „Ar verta 
remti Amerikos Darbo Par
tiją?’’ Diskusuota bemaž 4 
valandas. Susikirtimai buvo 
smarkus. Darbiečių pusę 
gynė J. Galgauskas, K. V. 
žiurinskas ir P. Mačėnas. 
Juos atakavo P. P. Kručas, 
J. Stonis, J. Gribavičius ir 
dar vienas nepažįstamas. 
Geriausia apgynė savo po
zicijas darbietiš J. Galgaus- 
kas. Taipgi gerai diskusavo 
darbiečių priešas P. P. K. 
Kiti diskusantai, kurie dar- 
niecius atakavo, irgi buvo 
savo vietoj. Bet jau darbie- 
tiai žiurinskas ir Mačėnas 
tai bereikalo ir kišosi. Pa- 
veizdan, Žiurinskas pareiš
kė, kad jis balsavimui neti
ki, o čia vėl sako, kad reikia 
eiti j minias. Arba vėl sako: 
„Nesvarbu, kokis A. D. P. 
programas nebūtų, bet svar
bu iš kokių elementų ta par
tija susitvėrė. Reiškia, kur 
Žiurinskas priguli, tai ten 
ir elementai geri. O P. Ma
čėnas tarp kitko pareiškė 
sekančiai: „Jeigu socialistai 
ir tautininkai darbiečius

kritikuoja, tai žinokite, kad 
Darbo Partija yra gera.” 
Reiškia, jei socialistai kriti
kuoja ir smerkia kun. Gar
mų, tai jo prakalbos yra ge
ros. Ar ne taip sulvg Mačė- 
no logikos išeina?

Proletaras.

PROVIDENCE, R. I. 
. Lietuvos nepriklausomybės 

ap vaikščiojimas.
16 dieną vasario š. m., su- 

• ėjus lygiai keturiems me
lams nuo paskelbimo Lietu
vos nepriklausomybės, buvo 

. surengta tam tikslui pra-_ 

. kalbos ant Palace Casino sar 
lės. Kalbėtojai buvo net peni 
ki= vietinis dūšių ganytojas 
kun. Čaplikas, kun. Kava
liauskas iš Worcesterio, J. 
Neviackas iš Bostono, ir 
dar vienas kurio pavardės 
nenugirdau, irgi iš Bostono, 
taipgi vienas vietinis žyde
lis, kuris kalbėjo angliškai. 
Visi jie kalbėjo apie Lietu
vą ir jos praeitį, bet tik vie
nas drg. J. Neviackas drįso 
pasakyti kelis žodžius apie 
Lietuvos ateitį. Jis sakė, kad 
lietuviai didžiumoj (95%) 
yra darbininkai, dėlto jie 
turi žiūrėti, kad Lietuvoje 
nebūtų auklėjami visokie 
darbininkų išnaudotojai, 
dykaduoniai ir kitoki ne
naudėliai. Tokis Neviacko 
pasakymas negalėjo patikti 
kun. Kavaliauskui. Jr jis, 
rėždamas bobišką spyčių, 
pasakė, kad: „čia vienas 
kalbėtojas Sakė, kad Lietu
voje yra dykaduonių”! Anot 
kun. Kavaliausko, ”dabar 
Lietuvoje nėra jokių dyka
duonių : kunigai, daktarai, 
advokatai — visi darbinin
kai ! Dykaduoniai tik tie 
dvarponiai, kurie Paryžiu
je baliavoja.”

Pagrąžinimui apvaikščio
simo buvo sudaryta „paro
da” iš ex-kareivių, dviejų 
specialiai parengtų mergai
čių (viena jų perstatė Lie- ' 
tavą, kita Suv. Valstijas) ir 
vietinio kun. Čapliko. Visi 
jie maršavo salėje kunigui 
vedant.

žmonių buvo ant apvaikš- 
čiojimo atsilankę gal kokis 
20% visų lietinių. Jie tur
būt „žinojo,” kad salėje bus 
taip šalta, kad drebėti rei
kės, tai ir nesilankė. Bet ta 
mintis prieštarauja logikai 
Pora savaičių laiko atgal, 
rašydamas apie M. Petraus
ko koncertą, pažymėjau, 
kad žmonių buvo atsilankę 
ant koncerto vos apie 12.5 
nuošimčių, o sulaukus nedė
lios buvo parapijos sureng
tas koncertas kokiam ita- 
1 i jonui, kuriame buvo pilna 
toji pati žydelio šaltoji salė 
— 75%. Iš šio prietikio aiš
kiai pasirodo, kad musų lie- 
tuviai-katalikai lietuviams 
neprijaučia, jeigu tie garbės 
verti Lietuvos darbuotojai 
nėra kunigo užpatentuoti.

Vienas yra aiškus daly
kas, kad visoki ”ponzės„ 
tarpe lietuvių-katalikų ytin 
turi gero pasišienavimo. 
Mes gerai pamename buvu
sius kunigus: Vaitonį ir Ta- 
muliuną — kiek musų kata
likai sukišo jiems pinigė
lio?... Na, o dabartinis kun. 
Čaplikas ar nesin ūdos tą
ja proga?

įdomu bus kaip-ką pažy
mėti ir apie musų „didžiau
sius’’ bedievius, kuriuos jų 
moterėlės pasirišę už kaklo 
siūleliu nutempė kun. skver
nų bučiuoti. O jeigu kuris 
spyrėsi, tai nusikabinus nuo 
kaklo rąžančius ir škaplie
rius ir suvijus kaip pantį 
virvę iš šventų relikvijų, 
motina tempė bažnyčios 
link, o duktė iš užpakalio 
kaip ožį stūmė. Ir taip at
vertė „didžiausius netikė
lius prie dvasios šventos.”

Vietinis.
(Tąsa korespondencijų ant 5 pusi.)
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Apie katino vuodegą ir
kunigo gaspadine

I.

Aš noriu čia pakalbėti 
apie rimtus dalykus, ir skai
tytojai teiksis man atleisti, 
kad "apie katino vuodegą ir 
kunigo gaspadinę" jie čia 
nieko neras. Aš uždėjau sa
vo straipsniui tokį antgalvį 
tik dėlto, kad atkreipus 
daugiau skaitytojų domės, 
nes žinau, jog didžiuma 
žmonių visuomet daugiau 
indomauja niekais, negu 
rimtais dalykais. Kad tai 
tiesa, tai ir patįs pamatysi
te skaitydami ši straipsnį 
toliau.

str.

II.
Anglijos sesto Įpėdinis 

važinėjosi dabar po įvairius 
Britų Imperijos pavergtus 
kraštus kad patyrus, kiek 
žmonės yra prielankus ir iš
tikimi Anglijos monarchi
jai. Ir ar žinote, kad didžiu
ma visur krinta ; 
prieš tą vaikėzą 
prieš kokį die 
vienytose Valstijo: 
va 
koj 
jau 
"laisvoj 
spauda vergiškai jį garbino, 
kuomet jis lankydamas Ka
nadą buvo ir čionai užsukęs. 
Valdininkai ir ’augštos' 
kilmės "leidės,” su nuogais 
papais ir briliantais pasi
puošusios, suvažiavo iš visų 
miestų, kad turėjus "gar
bės” pasisveikinti su juo.

Na, okągi’tas Valijos 
princas reiškia? Ar jis yra 
padaręs kokį dideli išradi
mą? Ar jis yra ką nors 
svarbaus parašęs? Ar jis 
yra taip jau didelio proto 
vyras, kad jį taip garbina?

Nieko panašaus! Tas 
princpalaikis yra paprastas 
dykaduonis ir civilizacijai 
tiek reikalingas, kiek per
nykštis sniegas. Minios gar
bina jį dėlto, kad jis yra ka
rališkos šeimynos narys ir 
turi keiiatą blizgučių prie 
savo drapanų.

Ar ne tiesa, kad žmonės 
Įdomauja niekais?

Šiomis dienomis Valijos 
princas nuvyko Indijon, ton 

^senovės arijonų žemėn, iš 
kur musų istorikai išveda ir 
lietuvių tautą. Indija yra 
didelė šalis, turi apie 300,- 
000,000 gyventojų,^ bet ją 
turi pavergę ir išnaudoja 
sau jale anglų, kurie gyvena 
ant ūkanotos salos už kelių 
tūkstančių mylių.

Taigi, kuomet Anglijos 
princas nuvyko ton Indijon 
pasižiūrėti savo tėvo paval
dinių, jį pasitiko Indijos 
princas, radža vadinamas, 
kurį Anglijos valdžia laiko 
tenai kaipo šeimininką. To
kio puošnumo ir išdidumo, 
su kokiu tas radža išvažia
vo. nebuvo matęs da nei 
Anglijos karaliaus sūnūs. 
Nes radžos vežimas buvo 
nulietas visas iš gryno sida
bro ir begalo dailiai išpuoš
tas: vežimą gi traukė milži
niški 8 drambliai (sloniai), 
kurie buvo neapsakomai 
brangaus darbo baltais šil
kais aprėdyti ir taip pat si
dabru išdabinti; ant kiek
vieno dramblio galvos sėdė
jo baltai aprėdytas indas 
kaipo vežėjas. Pats gi ra
dža, sėdėdamas savo sida
bro karietoj, visas blizgėjo 
deimantuose.

Tokiu dalykų šiandien ga
lima matyt tiktai nelaimin
goj Indijoj, kuri yra atsili
kusi nuo civilizacijos ant 
kelių tūkstančių metų. In
dija. tai dar gyvas paveiks
las tos senovės, kuria taip 
mėgsta girtis musų tautos 
patriotai. Kuomet Aleksan
dras Didysai užėjo ant Per
sijos ir dabartinės Indijos, 
valdonų vežimai tenai ouvo

ant kelių 
, tartum 

vaiti. Net Su- 
_ >se, toj ne- 

demokratinėj respubli- 
j, kuri nuo karalių senai 

atsikratė, — net šitoj 
” šalyje buržuazinė

Vė-

i merių. Sodietis klausia kai
myno, už kuri balsuoti. Pa
skiau buria pirštais. Pirštai 
sueina ant 7-to numerio. — 

! "Tai ką gi, gal jau balsuo
siu už septintą?” — "Tai' 
kodėl gi tau patinka septin-

— paklausė kaimv-‘ 
' nas. — "Taigi, visi jie lygus. 
1 Bet tas septinats panašus 
mat i dalgi. O valstiečiui 
kaip tik ir tinka dalgis. Juk 
gal duos dalgių už balsavi
mą, kaip prižadėjo raštuose.

Kandidatų rinkimas.
Daugėlišky (Švenčionių 

apskr.). Sausio 3 d. vakare 
gauta telegrama iš Švenčio
nių, kad sausio 4 dieną rytą' 
butų pristatyti i Švenčionis 
4 kandidatai vietinių Nr. 7 
sąrašui. Telegrama gauta 
sutemus. Kadangi kandida
tams paremti reikia 50 pa
rašų. anksti rytą buvo vais
ei un sušaukta apie 20 žmo
nių. urnai paimta j u parašai, 
o paskui pasiųsta 2 žmonės 
apeiti miesteli ir artimiau
sius sodžius, kur buvo su
rinkta dar 30 parašų ir tuo 
budu i dvi valandas buvo 
padirbtas kandidatų sąra
šas. būtent: Marijonas Ro
pė, Cicėnas, Miciunas ir Li- 
senko.

Vėliau paklausė žmonės, 
kada ir kas rinko jiems kan
didatus. — atsakė, kad mes 
visai jokių kandidatų ne- 
rinkeme, kad tie kandida
tai yra valdžios, ir kad jų 
niekas nepripažįsta.

Daugėliškis (Švenčionių 
apskr.). Restorane daug 
žmonių. Jų tarpe žinomas 
vietinis girtuoklis Rapolas. 
Gerokai Įkaušęs, vaikščio
damas balsiai skaito kokią 
tai knygutę apie baudžiavą. 
Paskaitęs ir . paaiškinęs 
klausia: "Vyrai, ar eisite 
balsuoti už lenkus?” 
tyli. — "Balsuokite, 
lės!” Visi dar tyli. — "Bal
suokite už lenkus, tai jie 
jus parduos, kaip Salmana- 
vičius pardavė Narikinius 
sodiečius ’ kunigaikščiui 
Mirskiui už kalę baudžiavos 
laikais!" Pakilo toks triukš
mas ir juokas, kad 5 minu- 
tas nebuvo galima susikal
bėti ir agituoti dėl lenkų 
seimo.

Čižiūnai. Čia didelis kai
mas, turis apie 50 ūkininkų. 
Balsavimo i” _ 
"raionavas.” — "No

O juo daugiau žmogus ru- 
’ pinasi savo išlaukine išvaiz
da, tuo mažiau jis gali pro
tauti

Tai yra ne civilizacijos, 
bet barbarizmo žymė. Juo 
žemiaus leisimės i laukinių 
gyvenimą. tuo didesnių ma- 

■ tvsim pastaugti daryti žmo
gaus išvaizdą kaip galima 
reiškesnę. Kūnas dažomas 
Įvairiomis spalvomis, i nosis 
ir ausis veriami žiedai, ant 
rankų nešiojami bransolie- 
tai, galvose paukščių 
plunksnos — ir visa tai da
roma, kad butų gražiau.

Bet jei žengsime augštyn 
Į proto pasauli, tuojaus pa
stebėsime, kad šitos nesą
monės tenai nyksta. Juo 
mokytesni ir protingesni 
žmogų mes susitiksime, tuo 
paprasčiau jis bus pasirė
dęs. Nematysite pas jį auk
so ir deimantų. Didžiausis 
jo pasipuošimas bus ne iš 
viršaus, 
galvoje — 
jo protas.

Bet tokių žmonių 20-tam 
amžiuje da nedaug. Didžiu
ma daugiau indomauja nie
kais 

,dyti.
pasirėdymo beveik 
met 
jį proto: kuodaugiau 
jo blizgučių ir kitokių

; traukiami dramblių.
i liaus,kuomet Kolumbus ruo- 
Išėsi jūrių kelionėn, Azijos 
■ potentatai vis dar važinėjo
si drambliais. Ir šiandien, 
kuomet Anglijos princas 
nuvyko Indijon, tie patįs 
drambliai traukia sidabrini 
radžos vežimą.

Žinoma, radžos vežimą 
galėtų lengvai pavežti ir 
vienas dramblys. Bet kvai
lam radžai rodosi, kad juo 
daugiau spėkos ji traukia, 
tuo didesnė jo galybė da
rosi.

Tuo pačiu laiku vyriausis 
indų kunigas, kuris mano 
atstovaująs dangaus kara
lystę, kuokeisčiausia apsi
rengęs, tursinasi prieš Ang
lijos princą, šokinėja, virpa, 
ir darydamas visus tuos 
burtus mano darąs tuo la
jai didelį Įspūdį ant jauno 
anglo.

Anglijos princas, nors 
nereikalingas pasauliui, taip 
kaip ir tas kunigas bei ra
dža. bet visgi daug protin
gesnis. Jisai, be abejonės, 
juokiasi iš jų kvailumo ir 
sako savo dvasioj: "Jeigu 
Indijos žmonės dar tiki ši
tokiems niekams, tai mes 
cla ilgai juos valdysime."

III.
Kalbant apie princus ir 

Indijos kunigus, nereikia 
tečiaus užmiršti, kad pana
šių kvailysčių yra ir pas i 
mus į valias. Paimkim Lie
tuvos dvarininką, kuris va-, 
žino j a nedėlioj bažnyčion 
ketvertą arba šešetą arklių 
pasikinkęs į vieną vežimą, j 
Kuo jis skiriasi nuo to ra- žmonių, 
džos, kurio vežimą traukia griežtai grasinant 
astuoni sloniai? ’ _ _ . .

o tas ?

I

bet iš vidaus, jo 
- tai jo smegenys.

— kaip gražiau pasirė- 
Todel sulyg žmogaus 

visuo- 
galima Įspėti, kiek pas 

ant 
pa-

i

puošalų, tuo mažiau jo gal-
voje smegenų.

Prof. Gnaibą.

Iš rinkiaiĘ Į Vilniaus 
seimą istoiijos

Paringys (Švenčionių ap
skrities). Rinkimų komisi- 
a buvo sudaryta iš vietinių 

Jos nariams buvo 
didelė

mis bausmėmis isakvta atei- 
' ‘ - - t_ 

apsirengęs vykę instruktoriai oratoriai 
' ji komisiją susodino, apstatė 

ką milicininkais su šautuvais ir 
liepė patiems komisijos na
riams balsuoti. Komisijos 

bijodami metė kon- 
bet tuščius. Daugiau 

balsuoti neatėjo. 
Balsavo tik lenkai. Bet ka- 

‘ daugi jų čia maža, tai ir bal
savusių buvo nedaug. Bal
savo p. A. Bukauskas, dar 
miško konduktorius rusas 
N. Bartoška su šeimyna. 
Vienas atėjusių Įmetė is 
kart 6 konvertus. Kai atėjo 
viena beprotė pamišusi bo
butė. instruktoriai ir ją pri

vertė balsuoti. Viso susida- 
I rė 15 balsavusių.

6 valandą vakare atvyko

gal jau balsuo
sią ?" — ’Tai*

Visi 
gyva-

Kaip įvyko Lietuvos 
valdžioj krizis.

"Keleivio” skaitytojai jau' 
žino, kad Lietuvos liaudi
ninkai atsisakė toliaus dirb
ti su klerikalais vienoj vai-i 
ežioj ir atšaukė iš ministe-i 
rių kabineto savo partijos 
žmogų, d-rą Grinių, delko ir 
visas kabinetas griuvo.

Bet delko tas krizis Įvyko, 
amerikiečiams da ne visa 
buvo aišku.

Tik atėjus dabar Lietuvos 
laikraščiams paaiškėjo, kad 
perversmas Įvyko dėl kleri
kalų, kurie susitarė apiplėš
ti Lietuvos žmones ir ati
duoti jų žemes klioštoriams 
ir klebonijoms.

Socialdemokratai su liau-l 
įdininkais ir Valstiečių Są-į 
jungos atstovais pakėlė 
prieš tai protestą Steigia
mam Seime. Kalbėdamas 
tuo klausimu Valstiečių Są
jungos atstovas Ralys 10 
sausio pasakė:

"Prie antrojo skaitymo jau 
mums teko išaiškinti, kaip 
musų frakcija — Valstiečiu 
Sgjunga ir S. L. D. žiuri Į tą 
dalyką. Mes tuomet sakėm, ; 
kad žemės reformos tikslas , 
nėra bažnyčios, vienuolynai ; 
žeme aprūpinti, bet yra beže
miai ir mažažemiai — tie dar- . 
bo žmonės, kurie iš žemės min- i 
ta ir gyvena. Bažnyčių ir vie- • 
nuolynu tikslas yra mokinti ti- i 
kybos ir, kaipo toki, jie priva- ] 
lo iš to savo darbo ir gyventi. 
Dėl to visai negalima jiems 
duoti tas pačias teises, kokios 
duodamos darbo žmonėms ar 
žemės valdytojui dvarininkui, 
kuriems duodama einant šiuo 
Įstatymu. Todėl musų Valstie
čių Sąjungos ir S. L. D. frak
cijos palaiko savo pirmąjį nu
sistatymą, koks tada buvo pa
reikštas ir siūlo šitą paragra
fą 7 visai išbraukti. (Vs. ir S. 
L. D. frakcijose pritarimas).” 
Paskui, svarstant 8-taji 

paragrafą žemės reformos 
Įstatymo, tas pats kalbėto
jas pareiškė:

"žingsnis po žingsnio mes 
priėjome prie tos vietos, kur 
krikščionys demokratai (Bieli
nis : šunį 
užkasė ir 
dengti.

”Aš čia 
krikščionių demokratų, 
jie dar bačkose stovėdami siū
lėsi bežemiams ir mažaže
miams rinkti save Į Seimą, ar 
jie tada pasakė tą pataisą, 
kokią dabar staiga prieš pri- 
imsiant 
įneša ir 
giasi ją 
biamieji 
tų ar darbo federacijos vadai 
ar kiti už juos paaiškins 
mums? —

"Šita pataisa reiškia ne že
mės reformą, bet vienuolynų 
ir kitų dvasiškų žemių refor
mą: norima grąžinti tiems 
vienuolynams žemes, kurie 
yra Lietuvoje, o jei jų nėra 
Lietuvoje, tai sudaryti toks 
fondas, kad butų kur atsi
kviesti jėzuitus iš kitur ir su
daryti Lietuvos vienuolynams 
pagrindą, kurie savo ribas to
liau į rytus plėstų, šiandie mes 
prieiname prie tos vietos, ka
da iš* žemės reformos daroma 
absurdas, kada daroma klioš- 
torių ir dvasinįnkų žemės re
forma. O ką pasakys darbo 
žmonės, kurie laukia žemės 
reformos. kurie tikėdami 
tiems pažadams galvas dėjo, 
šaukiami musų ginti Lietuvos 
nepriklausomybę (Krupavi- esančius vienuolynus, 
čius: Raly, čia ne bačkos), rien aiškiai rašoma, bet tik- 
Jųs iš žemės reformos norite' tai kokius 2—3 SU žeme apie

kandę per dvejus metus lauk- nepartinių balsais, ’para- 
dami žemės! 'grafas 8,’ su krikšč. demo-

“Mes socialistai liaudininkai kratų pataisa, apie vienuo- 
ir valstiečių sąjunga protes- lynų žemes bei trobas ir 
tuojame prieš tokį darbą bažnytinių žemių fondą — 
(smarkiai ploja social-demo- priimamas tokioj formoj:

"Paragrafas 8. 'Bažnyčių, 
vienuolynų ir kitų bažnytinių 
Įstaigų žemės, kurios buvo ru
sų vyriausybės atimtos ir ku
rios 1919 metų balandžio 4 <1. 
Įstatymu imamos valstybės 
žinion, žemės reformos reika
lui imamos tais pat dėsniais, 
kuriais imamos privatinių sa
vininkų žemės, paliekant toms 
tikybinėms Įstaigoms, iš kurių 
rusų vyriausybė buvo atėmus 
tą pat žemės normą, kuri duo
dama privatiniams savinin
kams. (2 paragr.).

"Esamos bažnyčios vienuo
lynai, ir kiti jų trobesiai grą
žinami toms tikybinėms orga
nizacijoms, iš kurių jie rusų 
vyriausybės buvo atimti.

"Nesant šiame paragrafe 
minėtų tikybinių Įstaigų ar 
organizacijų Lietuvoje, minė^ 
toji žemė ir trobesiai atiduo
dami i atatinkamą dvasinių 
vyriausybių bažnytini fondą. 

"Pastaba: Jei minėtoji šia
me paragr. žemė perėjo i pri
vatinių asmenų rankas, tai ei
nama šio Įstatymo paragr. 1.” 

"Tuomet musų frakcijos 
pasiūlė pusei valandos per- 

; trauką, bet krikšč. dem. ma- 
i tomai pirmiau buvo nusista
tę greičiau nuo to kartaus 
jiems paragrafo 8 bėgti to
liau, pradėjo paragr. 9 — ir 
tik mūsiškiams nerimstant 
ir reikalaujant pertraukos 
— buvo pastatyta balsavi
mui y2 vai- pertrauka, kuri, 

i tačiau, užsitęsė 2pk vai. 
Mat dabar krikšč. dem. pra- 

' vedę jau savo paragr. 8 pra- 
(dėjo su musų frakcijomis 
derybas apie paragr. 8 Jpa- 
naikinimą.’

"Žinoma, kad už tai mes 
susilaikytume savo deklara
ciją skelbti ir liktume toliau 
su jais valdžioje bendra
darbiauti..

"Bet čia, kaip krkšč. dem. 
blokas prieš to paragr. 8 
priėmimą, taip musų V. S. ir 
L. D. blokas jį priėmus pa
sirodė nepermaldaujamas, 
ir atsakė: ’kur buvot ponai 
po musų pareiškimų sausio 
10 ir šiandien 13 prieš tą 
paragr. 8 balsuojant? kas 
Įvyko, tą reikia užprotoko- 
iuot — deklaraciją skelb- 
sim, o apie visokius panaiki
nimus ir atmainas galėsim 
kalbėtis—atsakė mūsiškiai 
Deklaracija buvo paskelbta. 
Tokiu budu musų su krikš- 
čonimis demokratais koali
cija užkliuvus už Vienuoly
nų Žemės fondo paragr. 8— 
griuvo. Po to prasidėjo de
rybos apie to paragr. 8 ’anu- 
liavimą’ ir kitus musų de
klaracijoj išdėtus reikalavi
mus, bet kiek galima spręs
ti iš jų (krikš. dem.) sausio 
17 d. 'atsakymo’ vargu iš tų 
šiaudų bebus grudų..."

Po šito atsakymo, d-ras 
Grinius padavė savo rezig
naciją, o jam rezignavus, 
griuvo ir visas ministerių 
kabinetas.

Dabar- susidarė naujas 
ministerių kabinetas, bet 
klerikalai pasiėmė tik vieną 
užsienio reikalų ministeri
ją. Kiti ministeriai "nepar- 
urnai.

kratai, liaudininkai ir valstie
čiai). Tai yra išdavikiškas 
darbas, tas gręsia ne vien dar- 

. bo žmonėms, bet gręsia ir Lie
tuvos nepriklausomybei (Če
pinskis: žinoma. Plojimas) ir 
tas gali jums skaudžiai atsi
rūgti, nes žmonės šavo teisių 
niekuomet nepamirš ir jus pa
statytais vienuolynais nenura
minsite badaujančio vargšo. 
Mes darome principinę prie 

1 tos pataisos išvadą: čia yra iš- 
! davikystė, aniuliavimas žemės 

reformos Įstatymo ir mes pa
naudosime visas musų turi
mas priemones, kad šitas pa
ragrafas 8 nebūtų priimtas! 
(plojimas).”
Tečiaus nežiūrint šitų 

protestų, krikščionys demo
kratai užsispyrė tuojaus 
balsuoti tuos paragrafus ir 
priimti. Socialdemokratai 
su liaudininkais ir valstie
čių sąjungos atstovais tuo
met sukilo ir išėjo iš Seimo 
posėdžio su demonstracija. 
Jie manė, kad dabar kleri
kalai jau nebedrįs šituos 
paragrafus kišti ir arba 
bandys dėl jų susitarti su 
kitų partijų atstovais, arba 
gal ir visai tuos punktus 
išmes.

”Bet praėjo trečiadienis,” 
sako "Lietuvos Ūkininko” 
bendradarbis, "atėjo ketvir
tadienio vakaras, o iš krikš
čionių bloko jokio pasiūly
mo musų frakcijoms nėra! 
Tuomet 7 vaL vakare, sau
sio 12 dieną V. T. ir S. L. D. 
frakcijų posėdy galutinai 
buvo formuluota ir apsvars
tyta minėtoji deklaracija ir 
nutarta: jeigu krikšč. dem., 
nepaisydami musų protesto, 
’§ 8’ priims, paskelbt ją St 
Seime visuomenės žiniai.

"Penktadieny, sausio 13 
dienos posėdin mes rinko
mės Įtemptais nervais, nes 
kai kurius musų draugus 
toksai atkaklus krikšč. dem. 
tylėjimas tiesiog nervino ir 
jie pradėjo manyti, ar netu
ri krikšč. dem. kokio slapto 
plano, kaip tą 'paragrafą 8’ 
pravesti; ar neiškirs jie 
mums netikėto šposo!...

"Posėdis prasidėjo pavė
lavęs; po valdžios atsakymų 
Į atstovų paklausimus, tuoj 
imta Žemės Reformos ’pa- 
ragrafą 8’ svarstyti. Musų 
frakcijose nerimsta! Mes 
manėme, kad šis ’paragra- 
l’as 8’ mažų mažiausia už
ims visą šios dienos posėdi 
— jei ne daugiau, o čia tuo
jau paskelbia: ’diskusijos 
baigtos, žodi turi referen
tas.’ Referentas krikšč. 
dem. vienas lyderių — K. 
Ambrazaitis, truputi pakal
bėjo, šiek tiek nusistebėjo iš 
musų protestų, ir einame 
balsuoti.. Vos susigriebė 
mūsiškiai dėl balsavimo mo
tyvų gauti žodĮ ir dar kartą 
pareikšti, kas buvo musų 
frakcijų sausio 10 dieną 
prieš apleidžiant posėdį pa
sakyta. Išeina krikšč. dem. 
atstovas Starkus ir pareiš
kia, kad jis ir jų blokas ’ra- 
mia sąžine’ balsuos už ’pa- 
ragrafą 8,’ nes jo suprati
mu tas paragrafas liečiąs ne 
visus Lietuvoje buvusius ar 

kaip

I 
I

Arba paimkime savo ku- ti sausio 8 d. 8 vai. rytą. A 
nigą, kuris irgi ; *
kaip ne žmogus ir atsistojęs \ 
prie altoriaus nežinia I... 
kalba, staiposi, geria, gieda, 
leidžia durnus ir taško ant 
žmonių vandenį. Ar tai ne nariai, 
tokie pat burtai, kaip tie, ką vertus, 
indų kunigas daro? Ar tai Beturiu 
ne tokia pat kvailybė?

Dvarininkas liepia kinkyt 
Į savo vežimą keiiatą arklių, 
kad išrodytų šumniau, kad 
"mužikai’’ daugiau jo bijo
tų. Ir jie ištolo nusiima 
prieš jį kepures.

Kunigas apsirėdo kvailai, 
ir meldžiasi nesuprantama ’. 
kalba dėlto, kad didesnio “ 
Įspūdžio darius Į tamsius 
žmones. Ir didžiuma jų tiki, 
kad kunigas ištiesų yra: t K_

“šventas žmogus.” Jie klau- Daugėliškio raštininkas M. 
uia prieš jį ir bučiuoja jam Ropė, jis parašė ir išsiuntė Į 
rankas. Į artimuosius sodžius korte

les, kad eitų balsuoti, bet 
žmonės nėjo.

Pasibaigus rinkimo laikui 
apie 10 vai. atvyko Bukovs- 
ki iš Degutiškės ir Velička 

, nuo Mėlagėnų, abudu bajo- 
’ vėliai. Ir nors nei vienas jų 

; -ne komisijos nepriklausė, 
jie pradėjo rinkti konver
tus, korteles, urną, antspau
dą. Komisijos pirmininkui 
pareiškus, kad sulyg duotais 
iš Švenčionių nurodymais, 
jis turįs balsus suskaityti, 
surišti ir pažymėti antspau- 
da, tuodu poneliai atsakė, 
kad jie turi viską kontro
liuoti ir vežti į švenčionius. 
Taip sakydami parašė blan-į 
koje porą žodžių ir padavė 
komisijos nariams pasirašy-j :al- 
ti. Jų vienam pastebėjus,: ■". ... . - . r
kad blanka neužpildyta,! £^LSkĮ. Ima su balsais skry- 
Bukauskas atsakė tai pada-iLn.^i.^?^^aIV1 £riPcl0-ie s0“ 
rysiąs Švenčionyse. Komisi- ,flieciai ragina jaunuoliu* 
ja gerai nenusimanydama Paciėti išnešti skrynią.. Vie- 
r-asirašė. Tuo pasibaigė rin-H}^ JU Rak°: Tai gal šie šio* 
kimai, o kas toliau su bal-,o:eno?. baįseha1 ?npę J 
sais daryta nežinia.

Būrimas pirštais.
Dukštuose (Braslavo aps- manė, kad mes jiems čia.pu-' 

nį ar gražesnį rūbą, tai jau kričio). Ateina balsuoti so- rą naudos išpilsime. Apsivy-J 
jis bus geresnis už savo kai- dietis. Duodama jam pasi- iė. Su tuščia atvažiavo, su' 
myną. rinkti vieną iš septynių nu- tuščia ir grįžta." Elta. '

užkase), 
dabar jis

taip šunį 
turi atsi-

dieną atvyko 
A- což? 

taka vvielka vvioska i nicht 
nie glosuje! Co to my bę- 
dziemy laską prosic? Nie 
będziecie glosovvac — pod- 
palirny vvioskę!’’ Tuomet 
vienos grinčijos šeimininkas 
labai supykęs griežtai pa
reikalavo iš pono "rajona- 
vo” pasiimti savo popierius 
ir, pravėręs duris išvarė ji 
laukan, sakydams, "kad jie 
nesusilauktų, jis mus de
gins!” Rajonavas išvažiavo.

Sodžiuose eina gandų, 
kad rinkimai dar nepabaig
ti. kad dar važinės po so
džius ir rinks balsus ar pa
rašus už Lenkiją. Įgązdinti 
žmonės bijosi represijų, ka
dangi jie nebalsavo. Sodžius 
Čižiūnai Rimšės parapijos, 
iš kur buvo sodiečių išmes
tas lenkų rajonavas, bijosi, 
kad tas valdininkas neįvy- 
kintų gyveniman savo gra
sinimų padegti sodžių, tuo 
labiau, kadi kaip Paukštė jį 
vijo iš grinčios, niekas už ii 
neužsistojo.

Seniškis. Sausio 8 d. 10 
_ vakare rinkimų komisi

ja rengiasi važiuoti Į Dau-

norėčiau paklausti 
kada

trečiuoju skaitymu 
šiandien staiga sten- 
priimti? Gal čia ger- 
krikšcionių demokra-

Taigi ir vėl priėjom prie 
to, kad didžiuma garbina 
niekus.

IV.
Mes didžiuojamės 20-to 

amžiaus civilizacija, o te
čiaus kaip geriau Įsižiūri 
tai ir šiandien žmoguje ma
tai daugiau beždžionės, ne
gu ko kita. Tik pasižiūrėkit 
Į merginas: ant pirštų žie
dai, ant galvų plunksnos, 
ant pečių dideli kailiai, ir 
tai netik žiemos, bet ir va
saros metu. Na, pasakykit, 
kam reikia nešiotis kaili va
sarą, kada žmogus ir taip 
nežinai kur nuo karščio pa
sidėt? O betgi moteris juos 
nešioja. Mergina uždirba 
S12 i sąvaitę, o kailinius dė
vi už $200. Jeigu viena nu
sipirko, tai jau ir visos turi 
turėti. Kad ir nedavalgo, 
bet kailius nusiperka. Jei 
tai ne beždžionės dvasia, tai 
kaip kitaip tą apsireiškimą 
pavadinti?

Žmogus daugiausia pas
tangų deda tam, kad gra
žiau išrodyt. Jam rodos,' 
kad jei jis užsidės branges-

l

l
i rjn_i nas jų sako: ’Tai gal šie šios 

igorcelĮ. Nereikalingai tokią 
J didelę skrynią parsivežė.” 
; Kitas pridūrė: ’Tai jie mat(
v

sudaryti dvasininkų žemės 
fondą, ar tai vadinasi žemės 
reforma? Tokią tai reformą, 
jus norite staiga dabar pra- 
murdvti, priimdami pakėlimu __ _________ ___ ________
59 rankų! Gal manote, kad tuo Seimui akis! Bet tas nieko 
Įstatymu jus apdumsite liau-' negelbsti. Balsuojapia, ir 41 
dį ir tuos Žmones, kurie galvas krikšč. dem. balsu prieš 36 
dėjo ir ilgai kentėjo dantis su- V. S. S. L. ir S. D. SU keliais1

J60 dešimtinių!.... Vietose 
kyla triukšmas, klausiame 
"kodėl taip neparašėte savo 
pataisoj apie bažnytinių že
mių fondą’? kodėl dumiate

3,500 ŠŪVIŲ Į MINUTĄ.
Ispanas vardu Arias išra

do naują kulkasvaidį, kuris 
į vieną minuta paleidžia 3,- 
500 šūvių, šitą žmogžudys
tės j ranki išradėjas pavedė 
katalikiškai Ispanijos val
džiai, kuri labai juo džiau
giasi, nes galėsianti suval
dyti savo vergus Afrikoj.
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EUZABETH, N. J. ūreviėių. Tas naujas kuni- jungą! 
Kunigų sorkės. Igą? matomai nori sutverti 

Nežinia iš kur atsibalado- t^abethe^kitą parapiją.
S,—I Tnt^d va± 16 d- vasario bu™ sū
rio sau prakalbas. Jis buvo I fukiktu’
pasiuntęs vaikus su plaka- "l“1

*

. 'atvažiuoja Daubaras, And- 
;a-1 nulis ir kiti komunistų agi- 
~ latoriaį kurie tveria neaiš

kias organizacijas. Ar kar
tais ir su jų agitacijos pa

tais pas lietuvių bažnyčią, 
bet kuomet vaikai pradėjo 
plakatus dalinti, tai išbėgęs 
iš bažnyčios vietos lietuvių 
klebonas kun. Budrevičius 
tuos plakatus iš vaikų atė
mė. Žmonės tuomi labai su
sidomėjo ir pradėjo vieni 
antrus klausinėti: ”Kas gi 
tai per kunigas, kad musų 
klebonas jo neapkenčia?”

Atėjus 14 d. vasario žmo
nės pradėjo rinktis i prakal
bas. Kun. Budrevičius su 
pulku davatkų irgi atėjo. Jis 
rado svetimą kunigą palei 
duris prie stalo pardavinė
jant Įžangos tikietus po 25c. 
Tuojaus kunigas Budrevi
čius su savo davatkomis ap
supo tą kunigą, apvertė jam 
stalą, pabėrė tikietus ir pi
nigus. Netrukus pribuvo de
tektyvas ir du policmanai. 
Kun. Budrevičius reikalavo, 
kad jie areštuotų tą naują 
kunigą ir neduotų jam pra
kalbų laikyti. Bet tasai sve
timas kunigas policijai pri- 
parodė, kad jis yra tikras 
katalikų kunigas, o ne kokis 
apgavikas. Policija padarė 
tvarką ir leido jam prakal
bas sakyti Kun. Budrevi
čius jautėsi kai musę kan
dęs. Jis nervąvosi ir bėgo 
tai prie vienos davatkos, tai 
prie kitos kokius tai Įsaky
mus duodamas.

Prasidėjo prakalbos. Visi 
žmonės nusiėmė kepures, o 
kun. Budrevičius buvo su 
kepure ir cigaretą rūkė. 
Tvaike prakalbi! jis vis bė
giojo prie davatkų ir ardė 
ramumą. Tuomet vienas iš 
publikos suriko: „Atsitrauk 
nuo bobų! Kunigui nevalia 
lysti prie svetimų moterų.” 
Kiti susirinkę žmonės irgi 
darė visokias kun. Budrevi- 
čiui pastabas. Jis čia išgir
do, ko nebuvo girdėjęs.

Svetimas kunigas, maty
damas, kad kun. Budrevi
čius nenusiramina, pradėjo 
pasakoti apie jo blogus dar
bus. Jisai sako: „Klausykite 
ausis ištempę, ką aš pasaky
siu. Jusiį kunigas ne Dievą 
garbina, ale dolerius. Štai 
vienas vaikinas ženijosi ir 
kunigui davė už šliubą 25 
dol. Kunigas jam pasakė: 
’Matai, tu ženijesi su ruske, 
ne su musų tautos mergina 
ir tu nori, kad aš už tuos 25 
dol. eičiau Į peklą. Duok 
man 50 dol., tai aš tau duo
siu šliubą’. Vadinasi, jūsų 
kunigas už 50 dolerių sutin
ka eiti kad ir Į peklą.”

Čia kun. Budrevičius ne
iškentęs suriko: „Meluoji!” 
Svetainėje pakilo triukš
mas. Keli vyrai, pašokę iš 
sėdynių, bėgo prie kun. Bu- 
drevičiaus išmest ji laukan, 
bet policmanai juos sulaikė. 
Vienas policistų priėjo prie 
kun. Budrevičiaus, stuktelėj 
jam Į krutinę ir pasakė: 
’’Get out!” Publika pradėjo 
l ėkti, kad polic-istai mestų 
kun. Budrevičių laukan ir 
tėvelis nenoromis turėjo ap
leisti svetainę. Publika išly
dėjo jį delnų plojimu. Po
lam išėjo ir kelios davatkos. 
Iš davatkų labiausia pasižy
mėjo Petrulienė lojimu ir 
Navajauskienė špygų ro
dymu.

Išėjus kun. Budrevičiūi ir 
davatkoms svetainėj buvo 
tyku. Už kiek laiko i svetai
nę norėjo Įeiti keletas kam
pinių valkatų, matomai Bu
drevičiaus atsiųstų, bet po
licija jų neleido.

Iš naujo kunigo prakalbos 
galima buvo suprasti, kad 
jis toks pat žmonių mulkin
tojas, kaip ir kiti kunigai, 
bet žmonės tyčia ji užtarė, 
kad labiau ierzint kun. Bu-

viu Lietuvos nepriklauso
mybės. Užvis daugiausia ne
sąmonių pripasakojo kun. 
Budrevičius.

Sausininkietis.

GARDNER, MASS. 
„Aušros” Choro koncertas.

17 vasario Millers Opera 
salėje Įvyko „Aušros” Cho
ro koncertas, kaipo paminė
jimas dviejų metų sukaktu
vių nuo jo Įsikūrimo. Pro
gramą išpildė patįs aušrie- 
ėiai po vadovyste Lauryno 
Deltuvos. Suaugusių choras 
padainavo apie penkias tau
tinio turinio daineles, po
lam vaikų choras sudaina
vo keturias daineles. P-lė 
Domincė Bankauskiutė su
dainavo solo ”Ar einu, ar 
stoviu.” Merginų choras su
dainavo tris dainas. Potarii 
buvo sudainuota kvartetas, 
duetas ir pasakyta keletas 
deklamacijų. Koncertas vi
sais atžvilgiais pavyko gana 
gerai. Publikos buvo apie 
-300.

Priešingieji elementai bu
vo ant to paties vakaro su
rengę teatrą „Bolševikai 
Lietuvoje.” Mat jie tuomi 
norėjo pakišti aušriečiams 
koją, bet nieko nepešė, dar 
gi palis i „skylę” Įlindo. Ne
veltui patarlė ako: „Nekask 
kitam duobės, nes pats i ja 
Įkrisi.”

* > ♦

„Laisvės” bendradarbis tar
navo kartu komunistams ir 

valdžiai.
Amerikos lietuvių 

gresyvė visuomenė

ms reikia suorga- 
nizuot Komunistu Sąri

Karštagalviai Įtikėjo Ju- 
kelio pliovonėms ir nusekė sėkmėmis nebus taip, kaip 
paskui ji. Ant rytojaus po su Karaliaus? Darbininkai 
prakalbų, 1 d. rugpiučio, L.' pasisaugokit!
S. S. 89 kuopos susirinkime,1 Vieton sekus „Laisvės” 
dalyvaujant pačiam Juke- agentų pragaištingą agita- 
liui, buvo perskaityta lais-'ciją, ar negeriaus butų susi- 
viečių iškalno prirengta re-: pratusiems lietuviams dar- 
zoliucija, kad L. S. S. 89 bininkams atgaivint Lietu- 
kuopa pereina Į Lietuvių vių Socialistų Sąjungos 89 
Komunistų Sąjungos 89 kuopą? Dabar yra gera pro- 
kuopą. — Rezoliucija priim-Jga ir laikas, nes komunistai 
ta vienbalsiai, nors nekurie su savo mylimos „Laisvės” 
nariai nuo balsavimo susi-' taktika suklupo ir per musų 
laikė, čia Jukelis, kaip tas'pačių neapsižiūrėjimą, jie 
Juda pardavęs Kristų, pasi- mus,' kai kuriuos darbinin- 
džiaugė savo darbo vaisiais.'kus, nuskriaudė materiališ

kai ir morališkai.
Socialistas.

• į
Nuo to laiko prasidėjo! 

„komunistiškas” 
Buvo tankiai 
prakalbos ir 
kviečiami Jukelis, Bimba ir 
Daubara. Per penkis mėne
sius jie atlaikė dešimts ko
munistiškų prakalbų. Visi 
tie kalbėtojai džiugino pu
bliką, kad ot tuojaus Įvyks 
revoliucija ir viską jie paim
sią Į savo rankas. Ant galo 
jie pakvietė kalbėti pati ko
munistų karalių Anuprą 
Karalių, tuomet „Laisvės” 
labiausiai išgirtą kalbėtoją. 
A. Karalius, kaip ir visi kiti 
komunistų kalbėtojai, agi
tavo žmones prie atviro vei
kimo, prie revoliucijos. Ka
dangi socialistų laikraščiai 
perspėjo darbininkus nuo 
šitokios komunistų agitaci
jos, tai Karalius savo kalbo
je išniekino už tai „Keleivi,” 
„Naujienas,” Michelsoną, 
Grigaiti, Bagočių ir kitus.

Tos kurstančios A. Kara
liaus prakalbos klausėsi ir 
lietuvis policistas Jonas 
Družinskas. Jis pasikvietęs 
dangau policistų A. Karalių 
areštavo.

Karaliaus areštas Įvarė 
vietos komunistus i padūki
mą. Jie tuojaus susirinko ir 
užstatė už Karalių reikalau
jamą kauciją 2000 dol. Ka
ralius tapo paliuosuotas. Jo 
teismas turėjo atsibut 8 
sausio, 1920, bet tai dienai 
atėjus Karalius teisme ne
pasirodė. Tokiu budu teis
mas sulaikė uždėtą už ji 
kauciją 2000 dolerių. Susi
rūpino tuomet musų komu
nistai, nes jie buvo sudėję 
kas šimtą, kas du, kas tris, 
o kas penkis šimtus dolerių, 
kad sudarius 2000 dol. Jie 
pradėjo eit i policiją atsiimt 
savo pinigų. Čia tai prasidė
jo prieš policijos viršininką 
išpažintis komunistų grie- 
kų. Bailesnieji jų išplepėjo 
visas slaptybes ir išdavė sa
vo draugus. Daugiausia prie 
išdavystės pasidarbavo 
„Laisvės” šėrininkas ir ben
dradarbis M. V. (paprastai 
jis buvo vadinamas Marti- 
nuku). Mat jis pirmininka
vo laike Karaliaus prakalbų 
ir todėl policijoj buvo daug 
kamantinėjamas. Kad išgel
bėjus savo kaili jis išdavė 
visus savo draugus. 2 d. sau
so detektyvai suareštavo 10 
įtariamų komunistų ir išsi-

veikimas, 
rengiamos 
kalbėtojais

nio. Darbininkai pasiprie
šint* negali, nes neorgani
zuoti. Senbernis.*

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės nuo 28 iki "3 metų am-

LJ ET U V OS YTSTOV Y KĖS A M ERI
KOJE PAJ1E8KOJ1MA1.

J ieškoma įteikimui svarbių žinių:
Petras ir Juozas Kurtinaičiai. __
Zenas Bagdonavičius prieš karų džiaus. Aš esu 35 metų. Prašau atsi- 

pyvenęs New York, N. Y. Karo laiku I maukti ir su pirmu laišku prisiųsti 
tarnavo Suv. Valst. kariumenėj. savo navoiksia P p

Leonas Beisinas gyvenęs Chica
go. III.

Algirdas ir Eugenijus Gaveliai gy
venę Brooklyn, N. Y.

Juozas Vanagas ir Frank Smith 
gyvenę 244 Cardoni avė., Detroit, 
Mich.

Mykolas Šafarevičius gyvenęs New 
York. N. Y.

Ona Stadalninkienč gyvenusi Chi
cago, III.

Nikolas Matukas arba Mikutoviė-
Liesnievski gyvenęs VVorcester. Mass.

Adomas Stepanauskas
Chicago. III.

Antanas Jurgio Valunta,
Dauknįunų kaimo, Kričino 
Biržų-Pasvalio apskričio.

Petras Liubavičia.
Kazys Antano Krasauskas g

I.edford, III.
Aleksandras Poškevičius ir Bronis

lova Poškevičaitė. Išvykę is Lietuvos 
1914 m., kilę iš Šiaulių miesto.

Ferdinandas Daujotas, Liudvika 
Daujotaitė Rani, Marija Daujotaitė 
Snider ir Paulina Daujotaitė Vinklas 
gyvenę New York. N. Y.

Kazys Gričis (Gritis).
Prašome atsišaukti arba jei kas tu

ri žinių apie minėtas vpatas .prašome 
pranešti šiuo antrašu:

REPRESENTATIVE OF 
LITHUANIA IN AMERICA, 

1925 ”F” St. N.W., IVashington, D.C.

i prisiųsti 
savo paveikslą. P. P

Box 47, Clear Crtek, Utah.
ROYALTON, ILL.

Jukelis varo agitaciją prieš 
„Laisvę,” "Vilnį’ ir Dčdelę.

14 d. vasario čia kalbėjo 
Jukelis. Apie jo kalbą ne
minėsiu, nes visiems yra ži
noma, kad jis visur ir visuo
met kalba vienodai, ant 
piištų rodydamas ką kas 
reiškia. Žmonių buvo apie 
pora desėtkų, o Jukelis taip 
garsiai kalbėjo, tarytum jis 
randasi milžiniškoj svetai
nėj, kur. keli tūkstančiai 
žmonių jo klausosi. Vienas 
dalykas man yra stebėtinas, 
kad Jukelis varo smarkiau
sią agitaciją prieš „Laisvę,” 
ir „Vilnį” ir Dėdelę, kam 
<nie prisidėjo prie naujai 
sutvertos Darbo Partijos. 
Dabar Bimba ir Jukelis va
žinėja po nekurias valstijas 
ir organizuoja savo spėkas.

Žinoma, „Laisvė” ir „Vil- 
iisv prisidėjo prie naujos 
partijos, nes joms kitokio 
išėjimo nebuvo. Skelbdamos 
irodetariato diktatūrą jo- 
ivi paliko beveik be skaitv- 
ojų. Nors „Laisvei” ir „Vil

niai” nemalonu buvo žengt 
i tą kelią, ant kurio tiek 
laug spiaudė, bet guvenimo 
aplinkybės privertė jas tai 
padarjdi.

Jukelis su Bimba, kolkas, 
lar laikosi senųjų komunis- 
:inių prietarų, nes jų tuščio
se galvose vis dar ūžia re- 
’oliucijos vėjai. Šiek-tiek 
sumanesni komunistai įieš
ko išėjimo iš tos balos, i ku
rią juos komunizmas Įvedė, 
ir nors nesmagu, bet reikia 
grįžti atgal prie „smala- 
virių.”

Jukelis, užbaigęs pas mu
mis savo prakalbą, pasakė: 
„Neturiu jums ką palikti, 
tai palieku nors bučkį” 1 
nridėjes abiejų rankų pirš
tus prie savo ūselių, metė Į 

Kidangi'publikos’mažai bu- ^,“'9 
VO, tai Jukelis galėjo pereit jĮ žino teiksis pranešti šiuo adresu: 
’>er svetainę ir pabučiuot 
kiekvieną iš eilės, tuomet; 
butų buvę panašu į rusiškas! 
Velvkas. A. Garbukas. !

_____ i

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės be vaiku, nuo 25 iki 30 
metų. Geistina tokia, kuri galėtų 
dirbti store. Aš esu vaikinas 35 metų 
ir turiu storų. Rašydamos prisiųskit 
ir savo paveikslus. A. M.

465 E. Eighth st., So. Boston, Mass.

gyvenęs

kilęs iš 
valsčiaus,

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 20 iki 30 metų. Aš 
esu 30 metų. Su pirmu laišku malonė
kit prisiųsti savo paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugražinsiu.

Tony M. M. 
East Norwich, L. 1. N. Y.

Pajieškau apsivedimui draugės, bet 

sisaukti bile kokia, tik su pirmu laiš
ku norėčiau gauti ir paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai. Vyrus mel
džiu nerašinėti.

J. Dobilas
P. O. Girardville, Pa.

j . VU4IHU1 U‘7I

gyvenęs: l^.ri būti protinga gyvenime. Gali at
• sišaukti hilo Vr»Vio ti'L- c»i

Pajieškauv apsivedimui vidutinio 
amžiaus ir dailaus sudėjimo mergi
nos arba našlės be vaikų. Geistina, 
kad turėtų kiek pinigų dėl padidini
mo biznio. Aš esu vaikinas vidutinio 
amžiaus, gražiai gyvenu, turiu biznį 
ir viską kas reikia, taipgi automobi
lį. Paeinu iš Suvalkų rėdybos, Ruda- 
nio valsčiaus, turiu geros žemės ir 
girios Lietuvoj. Katra mylėtų gra
žiai gyventi, rašykit tuojaus ir pri
siųskit paveikslą, duosiu atsakymą ir 
paliudijimą apie save. Adresas:

Lock Box 123 
Belle Valley, Ohio.

FITCHBURG, MASS. 
Dvejos prakalbos.

Kadangi iš musų mieste
lio nesimato „Keleivyje” jo
kių žinių, tai aš nors porą 
jų čia paduodu.

12 d. vasario atsibuvo A. 
L. D. L. D. prakalbos. Kal
bėjo tūlas Andriulis, kuris 
sakosi esąs „Laisvės” pas
kutiniuoju redaktorium. 
Darbininkų reikalus jis api
pasakojo neblogai, bet ne
užmiršo ir „Keleivio.” Esą, 
„Keleivis” kada tai tarnavo 
darbo žmonėms, ale ne da
bar. Girdi, dabar jis pradė
jo rašyti Džian Bambos 
spyčius, kad tuo vėl patrau
kus minią prie savęs. Vienas 
publikos paklausė: „Kas 
darbininkams naudingiau— 
Džian Bambos spyčiai ar 
’Laisvėje’ talpinamos Leo
no Bildos pasakos?” Kalbė
tojas atsakė, kad jis ir pa
sakų negiriąs. Vadinasi, 
pats redaktorius negiria 
„Laisvėje” talpinamų raštų.

19 d. vasario atsibuvo 
„eselerkų” kuopos prakal
bos. Kalbėjo koks tai vaikė
zas iš „Darbininko” redak
cijos. Kaip tik užlipo ant 
pagrindų, tuojaus pradėjo 
niekint socialistus. Žmonės 
pradėjo švilpt ir šaukt: 
„Meluoji!” Kalbėtojas išsi
gando. Įsikibęs abiem ran
kom i stalą jis pradėjo pu
bliką prašyt, kad nekeltų 
triukšmo, nes vėliaus jis vi
siems Į paduotus klausimus 
atsakinėsiąs. Vėliaus jis 
kalbėjo apie „laisvą” Lietu
vą ir pripliauškė visokių ne
sąmonių. Ant pabaigos bu
vo duodami klausimai. Vie
nas iš publikos užklausė: 
„Kodėl dabartinė Lietuvos 
valdžia neišdalina dvarų?” 
Kalbėtojas pradėjo aiškint, 
kad Lietuva, girdi, dar jau
nutė, tai negalima esą dva
rų dalyt. Tas, girdi, bus ga
lima padalyt už kokia 15 ar 
20 metų. Buvo ir daugiau 
klausimų paduota, bet kal
bėtojas, 
baksą, 
iaukan.

t»

f

pro- 
yra 

daug girdėjusi apie gardne- 
. riečių veikimą nuo 1908 iki 

j 918 metų. Per ištisą dešim
ti metų priešakyje to veiki
mo stovėjo Lietuvių Socia- 
istų Sąjungos 89 kuopa. Ši
ta kuopa savo nuosekliu vei-’ 
kimu buvo patraukus savo 
pusėn didžiumą Gardnerio 
lietuvių. Tai buvo pirmutinė 
organizacija Gardnery, kuri 
pradėjo rengt prakalbas ir 
paskaitas, lošt teatrus ir ki
tokiais budais budint lietu
vius darbininkus iš miego.

Kur šiandien K S. S. 89 
kuopa? Nebėra jos! „Lais
vės” bendradarbiai ir agen
tai išdavė ją. Štai jums visa 
tos išdavystės istorija.

1919 metais, vasarop, su
grįžo iš armijos gardnerie- 
čiams gerai pažįstamas M. 
V. Jisai buvo žinomas kaipo 
„Laisvės” šėrininkas ir nuo
latinis jos bendradarbis. Ta
sai vyrukas tuojaus pradėjo 
„Laisvės” dainą dainuot. Ji
sai pradėjo šaukt, kad „so
cializmas jau sugriuvo; nes 
negalėjo darbininkų paliuo- 
suoti. Socializmo vieton gi
mė komunizmas ir proleta
riato diktatūra.” Rimtės- I _ _
nieji socialistai, kaip tai Jo- varė Į Bostoną, bet Marti
nas Ivonaitis ir kriaučius nukas paliko liuosas. Kara- 
Adomaitis, subardavo tą vy- 
rūką, kad jisai su savx> ko
munizmu tik provokuoja 
darbininkų organizacijas.

Tasai „Laisvės” bendra
darbis ir šėrininkas, nesis
kaitydamas su didžiumos L. 
S. S. 89 kp. narių norais, 
parsitraukė ant 31 d. liepos 
žinomą lietuvių komunistų 
„popą” Jukelį. Tasai barš
kalas savo prakalboje išnie
kino „Keleivį,” „Naujie
nas,” socialistų vadus ir vi
są Lietuvių Socialistų Są
jungą. Visa gerkle rėkė: 
„Socializmas jau sugriuvo, 
nes darbininkų pasiliuosavi- 
mui jis nieko nenuveikė. 
Šiandien gimė komunizmas 
ir proletariato diktatūra.'kiausia karalius, būdamas' 
Komunizmas paliuosuos; komunistų agitatorium,' 
darbininkus iš kapitalisti-! kartu tarnavo ir valdžiai 1 
nės vergijos. Socialistų Są-1 Dabar i GardnerĮ tankiai

liaus kaucija ir po šiai die
nai stovi teisme užrakinta.

Tuojaus po areštui išmin
tingesni žmonės sakė, 
ar tik Karalius 
džios agentas,

kad 
nėra val- 

kuris tyčia 
daro provokacijas ir veda 
darbininkus i kilpas. Bet 
komunistai priešaky 
„Laisve” Karalių tuomet 
gynė ir pagatavi buvo akis 
išlupti kiekvienam, kuris 
apie ji abejotinai atsiliepė. 
„Keleivio” korespondentui 
teko nueit i teismą ir Kara
liaus reikale kalbėtis su teis
mo klerku Bay, kuris neaiš
kiai išsitarė, kad Karalius 
teisingumo departamentui 
buvo „pažįstamas.” Vei-

SU
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Pajieškau švogerio Stanislovo Ba- 
čiuno ir Uršulės Kumpiutės. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie juos žinote 
praneškite, busiu dėkingas.

M. F. Miliuek
521 No. 6th st., Boise, Iuaho.

Pajieškau dukters Anės Kasulinos, 
rš ją palikau mieste Poųuonock, 
Conn- Meldžiu atsisaukt arba kas ži
no malonėkit parašyt jos tikrą 
adresą. Chas Kasulinas

401 Breade st., Plyinouth, Pa.
-----------------------------------------------B

Aš, A. Kaupai, pajieškau savo 
švogerio Kostanto Stanišausko. Pi,- 
iniaus jis gyveno St. Louis, Mo, o 
dabar nežinau, kur jis randasi. Turiu 
svarbų reikalą, meldžiu atsišaukti ar
ba kas žinot, praneškit.

A. Kaupas
3282 Jacob st., Hamtramck, Mieli.

Pajieškau brolio Frano Kaminsko, 
paeina iš Vilkmergės apskričio, Tau
jėnų valsčiaus. Aš manau važiuot į 
Lietuvą, turiu svarbų reikalų. .Meld
žiu atsišauk it.

Jonas Kaminskas
246 E. 3rd st., Chestcr, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
: iba našlės nuo 18 iki 24 metų. Aš 
esu 26 m. Kuri sutinka apsivesti su 
tarnaujančiu jūreiviu (U. S. navy), 
meldžiu atsišaukti. Aš esu Master 
Mechanikas. Malonėkit kreiptis ant 
žemiau paduoto adreso.

Mr. John A. Ramans 
(J.S.S. Be mada n

% Postmaatei, New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios dorą gyvenimą. As esu jau
nas vaikinas. Platesnių žinių suteik
siu laiškais. M. Boces

Gen. Dėl., Farrell, Pa.

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos. Aš esu vaikinas. Meldžiu 
atsišaukti ir prisiųsti savo paveiks
lą. Atsakymą duosiu kiekvienai. (10) 

Joseph Rcdolevvicz
250 E. 2nd st., New York, N. Y.

.'C
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Pajieškau dėdės Juozo Jankausko, 
kuris paeina iš Paginivio viensėdžiu, 
Ariogalos parapijos. Girdėjau, kad 
gyveno Tamaųua, Pa. Turiu svarbų 
reikalų, ir norėčiau su juomi susiži
noti. Užtad prašomas yra atsišaukti.

Alena Jankauskaitė-Zeikus
641 W. Lombard st., Baltimore, M<1.

Pajieškau tėvo Juozapo Jaco, jis 
. . -• paliko mane mažų su motina Lietu-svetainės tuščius krėslus, voje, Pabalvės dvare, Triškių para

pijos, Šiaulių apskr., Kauno gub. Jis 
pats malonės atsišaukt arba kas apie

Juozapas Jacas 
Pabalvės dvaras, Triškių paštas, 

Šiaulių apskr. Lithuania.

Pajieškau brolio Franciškaus Bla
žio, kuris gyveno Virden, III. Meldžiu 
atsišaukti.

John Blažis 
Billir.gs, Montana.Pajieškojimai

Pajieškau savo brolių Antano ir .
Stanislovo Baubliu, iš Klišių kaimo. ‘ riką atvažiavo 
Panemunėlio valsčiaus. Rokiškio aps- Rumford, Me., o 1912 metais išva- 
kričio, Kauno rėdybos. Jie gyverįa 
Chicagoje. Turiu svarbų reikalą prie 
ių, todėl meldžiu atsišaukti, arba kas 
apie juos žinot praneškit, busiu dė
kingas.

-Jonas Baublys
639 Columbia avė., Baitimore, Md.

Pajieškau giminių. Aš esu Kelmės 
parapijos. Mano tėvas dabar gyvena 
Jeganpcly, Titavėnų parapijos. Aš 
gyvenu Amerikoj jau 20 metų.

Frank A. Venckus
Box 214, Mexico, Me.

Jieškau. merginos apsivedimui, nuo 
18 iki 2o metų, kad ir buvus vedusi, 
teisingai protaujanti, mylinti vesti ir 
vartojanti anglišką kalbą. Meldžiu 
rašyti ir paveikslą prisiųsti (10) 

J. B. Felops
11-27 Arion PI.,. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui laisvos ir 
dailaus sudėjimo merginos, tarpe 20 
ir 25 metų amžiaus. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą. Plates
nes žinias suteiksiu laiškais (10) 

C. J. W.
P. O. Box 897, Binghamton, N. Yr

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

Pirm. M. Motiejus Žebrauskas,
6 Whiting avė., Holyoke, Mass. 

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

Holyoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička,

383 Park st., Holyoke, Mass. 
Kasierius Liudvikas Matulevičius, x

54 Adam st., Holyoke, Mass.
Kasos globėjai: 
Aleksandras Sagaila,

588 So. Summer st.,
Holyoke, Mass.

Stasys Pikturna,
593 Bridge st., Holyoke, Mass.

357 Park st., Holyoke, Mass?* 

dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie- 
jo draugystes kliube, 44 Sargent st., 
Holyoke, Mass.

nusitvėręs 
nėrė per

savo 
duris

* *

visai

Aš, Juozapas Baginskis, pajieškau 
savo giminių ir pažįstamų Luokės ir 
Triškių 
Meldžiu

R. F.
Julia Timinskiutė-Strakienė, pa

jieškau pusbrolio Povylo Veiykiaus.
I Kauno gub., Šiaulių apsk.. Kairių kai- 
—, ir švogerio Vincento Radzvįlos.

parapijų, Šiaulių apskričio, 
atsišaukti.

.J. Baginski
D. 1 Rt., VVyondattc, Mich.

‘ Darbai pas mumis 
silpnai eina. Tūlos dirbtuvės1™“.. - 
cfnvi įTvriimi antri Pašvitinio miestelio. \ ažiuoju į Lie- siovi uzaarvios jau antri <uvą tode) norju ffreit susižjnot. Kas 
metai. Kuriose dirbama, ten apie juos žino malonės pranešt, arba 
darbininkams algos numu- pats Iai at^i!^aUtrakienė 
šamos iki žemiausio laips- 1020 statė st., Youngstown. omo.

* - ■

S*

BALTIC STATĖS BANK 
Kapitalas ir Surplusas $270,000.00.

Pajieškau švogerio Ignaco Sutkevi- 
i čio, paeina iš Kauno rėdybos, Telšių 
apskričio, Triškių miestelio. J Amę- 

' " . ” > 1911 metais, buvo
' žiavo Į Waterbury, Conn. ir nuo to 
laiko nieko apie jį nežinau. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot ora- 
neškit, nes yra labai svarbus reika
las kaslink jo pačios Leonoros ir vai
kų Lietuvoj. (10)

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

Pajieškau pusbrolių V. Krasausko 
i:- Viktoro KraŠausko, žinau, kad 
abudu seniau gyveno IVorcester, 
Mass. Turiu svarbų reikalą, kas apie 
juos žino malonėkit pranešt arba pa
tys lai atsišaukia, yra svarbus rei
kalas. Vladas Marcijcfias 110)

373 Main st., Bndgeport, Conn.

Pajieškau Petro Sutkaus, 4 metai 
atgal jis gyveno Mahanoy City, ant 
Madison st. Turiu svarbų reikalą, o 
jo adresą pamečiau. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinot pra
neškit. Juozapas Sutkus (10)

Box 5, E. Millinocket, Me.

Pajieškau Zosės ir Pranciškos Sta- 
niulikių, paeina iš Girkalnio mieste
lio, Raseinių apskričio. Kas apie jas . 
žino, arba jos pačios teiksis atsi-1 
liepti. Povilas Orantas ("' ______ r

292 E st., So. Boston, Mass. merių 801—803—8th st.

c
iZL.M^V O V., Ž1V1JV&C, 111 <!£.... 

Maršalka Aleksandras Milkevičius, 
357 Park st., Holyoke, Mass.

Susirinkimai atsibuna antra nedel
su draugystės kliube, 44 Sargentst.,

LltfTUVIV LAISVĖS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ, WAUKEGAN, ILL. 

Valdyba:
PirminirAas Kaz. Grinius, 

802—8th st
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski. 

1420 S. Victory st
Finansų raštininkas A. Salučka, 

1320 S. Victory st
Kasierius A. Krepas,

774 Sheridan Rd.
Kasos globėjai: W. Tijūnaitis, 

1126—lOth st
J. Povilaitis, 1206—lOth st. 

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

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

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
(10) nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu-

atsibuna

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!

AUKSINU 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 musu Banka persiuntė Lietuvon arti 
55 milionus auksinų. MUSŲ KURSAS YRA ZEMIAUSIS.
DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PASTA. Mokame 4 nuos., pri- 
skaitomus kas mėnuo.

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

BALTIC STATĖS BANK
294 EIGHTH AA E.. NEW YORK, N. Y.

(Telefonas WATKINS 2142)
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Stockholm Kovo 11, Balandžio 18, Ciegažės 27.

Suktelėki man 
LIEPOJ AUS.

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

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

GERA FA**A — PARSUHčkDA 
ant lengvą išmokėjimu su visais gy
vuliais ir padarais. Virš 200 akeliu, 
stuba 2 ją famihju. 200 vaisingu me
džių sode. Didele- lankos. Daug gi
rios, gera išgyventa žemė, bėgantis 
vanduo s t ūboje ir tvartuose, arti ge
ri 4 turgumi miestai. Antrašas:

K. PRANAITIS (U»
Granby. MaM.

gemalai galėtų užsilaikyti, 
ir šauktis gydytojaus pa
geltos. Seilės tūri būti po 
i'ždangalu laikomos ir. tuoj 
sudeginamos.

Kadangi ši liga yra pavo
jinga ir limpanti, ligonio 
prižiūrėtojas privalo bebū
nant kambary dėvėti aprė- 
dalą, kuri galėtų lengvai nu
simesti einant iš to kamba
rio prie šeimynos, ir būtinai 
nusiplauti rankas. Indai li
goniui privalo būti atskiri 
ir plaujami atskirai.

į Sveikatos Kampelis.
I___________

KAS TAI YRA ”FI.U” 
ARBA "INFLUENZA"?

Kas tai yra ”flu”? 
Ar tai kas naujo? 
Ar ji paena iš Ispanijos? 
Influenza panaši į užkre

čiamą šalti su karščiavimu, 
galvos, akių, ausų, peties 
arba kitų kūno dalių skau
dėjimų, ir ypata jaučias la
bai serganti. Iš daugelio at
sitikimų apsireiškimai pra
nyksta po trijų arba ketu
rių dienų, 1Y * ligonis pa
sveiksta, bet tankiai liga 
pavirsta Į plaučių, ausies! 
arba smegenų plėvių užde
gimą, ir ligonis miršta. Kar
tais influenzos apsireiški
mai neaiškus ir ligonio pa
dėjimas nepermatomas.

"Ispaniška” influenza tai!
vartoti 

metaiseytaaeDMėmii?i>S-'vpatingai ivairias daržoves.!persikai apsirengęs- Langus 
metais šita epidemija prasi v„os9knmas rta>^ nailsis:laikyti nuleistus nuo iir- 

i šaus ir pakeltus nuo apačios 
kožname kambaryje, ypa
tingai miegamam kambary. 
Vakarinis ir lytingas oras 
taip reikalingas kaip gražus 
oras per dienas, ir todėl ne
nuleisk langų nakčia arba 
kuomet lyja.

Ypatos, kurių sveikata 
arba stiprumas pražuvo, ne
turi pasitikėti ant vienų 
vaistų. Geras valgis daug 
geresnis, ii* turi būti tokis, 
kuris priduoda daugiausia 
maitinimo. Kiaušiniai ir 
mėsa yra geras maistas, bet 
kuomet iškeptas skauradoj, 
nelengva ji žlebčioti.

Būtinai reikia reguliariš- 
kai valgyli. Patartina gerti 
stikleli pieno su šmoteliu 
duonos su sviestu arba uogų 
kisielium tarp valgio. Pie
nas geriausias maistas svei
katai.

Maistą gerai ir iš 
vo kramtyk. F J

I t

i 
J

nis kosti. Apsireiškimai lyg 
j?aprasto šalčio, bet ligonis 
atrodo ir jaučias labai ser
gančiu.

Paprastai karščiavimas 
pasilieka apie tris arba ke
turias dienas ir ligonis pa
sveiksta. Ir nors mirties 
proporcija maža, tot dauge
ly vietų siautimas žiaurus ir 
mirtis skaitlinga. Influenza 
sergantieji miršta, kuomet 
liga pereina į plaučių užde
gimą arba kitą panašią

i

II

I Apsisaugojimas nuo 
influenzos.

Besisaugojant limpančių 
ligų, svarbiausia yra užlai
kyti kūnų tvirtai ir švariai. 
Kūnas privalo būti tinka
mai ir šiltai apdengtas ir 

1 vientik;

Patarimai tiems, kurie m- 
ftaenza arba plaučių užde

gimu sirgo.
Daugieis nuo influenzos 

arba plaučių uždegimo pa- 
sve&iausių negali valgyti ir 
jaučias silpni, šviežas oras 
geriausias vaistas, šviežias 
oras sujudins apetitą, pa
stiprins plaučius, jeigu in
fluenzos arba plaučių užde
gimu apsilpninti.

Ką tik pasveikęs turi 
kaip ilgai galima pasiliktiL *iviuin. ligai M________

sočius ir sveikus valgius, i ant šviežio oro, šiltai, bet ne 
„etais^a epidemija ~ -

£2$. h,v « iJXn ir nusibovijimas lošia dide-r ■nešta i Rusiją, kur ji buvo 
vadinama "chiniška" influ
enza.” Iš Rusijos parėjo per 
visą Europą, ir ten buvo va
dinama "rusiška influenza.” 
Kuomet dasiekė Suv. Vals
tijas, buvo vadinama ”euro- 
piška influenza,” ?” 
nai, kuomet persikėlė per 
Ramųjį okeaną i Japoniją, 
buvo vadinama "ameriko
niška influenza.” »

Influenza lankė šią šaiį 
1647 metais, ir žingeidu ži- 
noti, jog šita pirma epide- t 
mija buvo pernešta čion iš ‘ 
Valencia, Ispanijos.- Nuo to 
laiko šita liga daugeli sykių 
atsikartojo. Per 1889 ir 
1890 liga buvo i

lę svarbą sveikatos palai
kyme. ‘ z

Kaslink maisto turime 
pastebėti, kad pienas yra 

'vienas iš sočiausių ir leng
viausių valgių, ir netik vai- 

ir orinti- kams/ bet ir suaugusiems 
’ privalo būti nuolatos duo

damas.
Apsisaugojimui nuo už

krečiamų ligų svarbiausia' 
yra vengti susigrūdimo. 
Taipgi svarbu saugotis tų 
žmonių, kurie kosint ar 
čiaudint ne užsidengi a

Užlaikant darbavietes m 
namus švariai ir liuosai, 

JOW nS« ou.v išsįlėtojus saugojanties didelių susi
no visa civilizuota pasauli. i’ięĮtuuŲ Jr vietų, kur dau- 
Kt. po tam liga vėl vaikščiojant

Abu svkiu enide- elek Kallnt <la»S‘au ™ taip 
visas bunant tyram ore, galima 

i apsisaugot nuo limpančių 
Hga ir vadina- 7^: v ,- - Limpančios ligos daug

greičiaus užkrečiamos ne- 
i tiesioginiu budu, negu kad __ Rzu-'s;-

Tris metai po tam liga vėl 
atsirado. . J ‘ 
mija išsiplėtojo • po 

JSuv, .Valstijas.
-Wrs šita Iii

ma „ispaniška influenza/,i 
bet ištirinėjimai rodo, jog 
ji prasidėjo ne Ispanijoj.

Mes žinome, c _ * " 
metų prieš pereitus metus

i™- kėUtas tiesi°S nuo Hgonių, bet'šis netiesioginis būdas labai 
metų pnes pereitus metu* - išvengiamas Enide-cinvMmvtnoe Vaktiiose buvo JenSAai į&v engiamas. r,piue suvienytose valstijose ouvo ]aiknftSP natartina vi-
nepaprastasnesisveikinti, neiti į 
patavimas. Kadangi valdžia . • • nešvariai ūžia
nepaprastas influenzos vieš- roijos laikuose patartina vi-

• • .•» • » • _ __ * • __ _

1 ne“ 
i saugias ir nešvariai užlaiko- 

• mas restauracijas ar bent 
užkandžių vietas, reikalau-

buvo užimta karės reikalais, 
tai mažai buvo atkreipta į 
influenzą. atydos Tik kuo- ~”^ninkai ir kromi-
mtet 'ninkai švariai ir sanitariš-
sioj formojĮ:aį užlaikytų savo tavorus, 
jo menesi, 1918 metal o-, nevartotį ‘ bendrų , rank- 

ir visuomenė.
j rank

šluosčių ar bent gėrimo in
dų. Pagal dabartinius suži- 

az • fosfinasavn notos šaltinius ir pritirimusKaip žinoti, jog mfluenza , ^erfeugias bu^as išsisaugG- 
serffl* ijimui nuo ”flu” ir kitų ko-

irių užkrečiamų ligų — tai 
švarus užsilaikymas.

sergi.
Nėra nei vieno budo, ku

riuo galima butų pažinti at
skirą influenzos atsitikimą, 
bet galima pažinti influen-' 
zą, kur yra būrys sergančių, f 
Palyginant su paprastu ko
sėjimu ir šalčiu, kurie pa-J 
prastai pasirodo žiemoje,'1 
influenzos epidemija pasi
rodo bile mėnesyje; pasku
tinė Europos epidemija 
siautė per gegužės, birželio 
ir liepos mėnesius, 1918 me
tais. Be to, atsitikime pa
prastų šalčių, svarbiausi ap-; 
L’n*nicl’i*m oi f V1TY155sireiškimai (karščiavimas, 
skaudėjimas ir nuliūdimas) 
ne toki aštrus, kaip yra in
fluenzos apsireiškimai. Ga
lutinai, paprasti šalčiai ne- 
išsiplėtoja taip greitai ir 
plačiai, kaip influenza.

Jeigu ypata apserga in
fluenza, tai ant syk suserga. 
Jaučias silpnu, akis, ausis, 
galvą, nugarą, pilvą arba vi
są kūną skauda. Daugelis li
gonių jaučia galvos apsuki
mą, kitus vemt verčia, kitus 
šiurpuliai užpuola, ir tuoj 
po tam prasideda karščiavi
mas ir karščio laipsnis kyla 
iki 100 arba 104 laipsnių pa
gal Fahrenheit. Pulsas iš 
palengvo plaka.

Ligonis atrodo sergančiu. 
Akys arba ridurys akies vo
ko krauju pasriuvęs. Ligo-

Plaučių uždegimas.
Urnai susirgus pradeda 

Įjurtvti šaltis, potam uždega 
karštis, burna parausta, 
kvėpuoti sunku, krūtinėj 
skausmas — tai jau tikras 

i ženklas, kad plaučių užde
ngimu sergi. Kadangi plau- 
i čių uždegimas yra labai pa- 
jvojinga liga, tai turi reika
laut gydytojaus pageltos.

Plaučių uždegimu sergan
tis pradeda daug seilioti tę
siančioms ir raudonoms sei
lėms (maišytoms su krau
ju). Labai sunku kvėpuoti ir 
jeigu ligonis negali gulėti 
ramiai, tad patartina paduš- 
koms apkamšius pavelyti 
jam sėdėti. Kartais klejoja, 
tad reikia prižiūrėti,1 kad 
■nelaimė neatsitiktų.

Karštis paprastai maino
si, paprastai iki 7 ar 9 die
nai didinasi (tas momentas 
vadinasi krizių) ir jiegu li
gonis pergali ši krizą, pavo
jaus jau nėra ir tuoj matosi 
gryžimas sveikatom

Žmogus, susirgęs plaučių 
uždegimu, turi tuoj gulti iš
vėdintam kambaryj, kur ne
siranda jokių nereikalmgij 
uždangalų, kuriuose ligos

»

J'ARKiHUUDA FARMA arba mai
nau ant namo. 10 akelių, žemės, 1 
arklys, 1 karvė-, 30 vištų ir kiti rei
kalingi prie ūkės Įrankiai. Vanduo 
privestas i stuba, arti stoties; Ne. į I 
Bostoną.

GASPARAS ŽEMAITIS
149 White st., S. We.vinouth, Mass.

NevF'York.NjL

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

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

Bos 46, Sand Brook, N. J.

1
1

^LIETUVĄ
PER HA>1BURGA.Pl UAV\

TIESI
KELIONE

iPARSIDUODA FARMA!
j _ 7i akrai žemės. 33 akrai dirbamos, 
, 5 ruimų namas, bamė, vištiiiinkai, S 
: karvės, 2 telyčios, 2 arkliai, 2 kiau
lės, 60 vištų, vežimai ir lai mos įran
kiai. Kaina $4000, įmokė! $1509.
__ Krta farma. 38 akrai žemės, pa
čiam miestely, prie pat bažnyčios, 
fabriką, štorų ir strytkarię. Didelis 
miškas, "era žemė. Kaina $3500.

J. BUROKAS
25 Millbury st- Worcester. Mass.

I

FARMOS! FARMOS!
115 akrą žeErfa. 25 akrai dirbamos, i 

8 mylios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimą 
šluba. 3 karvės, 2 telyčaitės, 1 arklys, j 
1(W vištų, vežimai, padargai, masine-' 
rija— viskas už $5,000. (323)

Dviejų šeimjMm stuba. dešimts rui
mų, puiki pievelė, vienas akras že
mės. Kaina $1,006. (379)

55 akrai irmrr 20 akrų dirbamos. I 
10 ruimą stuba, jęeri kiti budinkai, 2 į 
Karvės, 2 kiaufcs, 1 arklys, 250 Vištų, i 
vežimai, pakinkai, įrankiai, mašineri-1 
ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių 
nuo gelžkelio. Kaina $4,500. (381)

100 akrą farma, 40 akrą dirbamos 
ir derlingos žemes, puiki 8 ruimų stu
ba, yra ir kita stuba 4 ruimų, bar nė 
40x60, malkinyčia, vežimams pašiūrė, 
vištininkai. Labai pigiai, tik už 
$2,500. (137)

200 akrą žemes, daug dirbamos, 
daug malką, gera stuba, barnė ir tt 
2 arkliai, 2 karvės, 2 jaučiai, 5 kiau
lės, vištos, daug šieno, visokios maši
nerijos ir įrankiai. Viskas nž $4,000.

354)
Aš turiu daug kitokią gerą parda

vimų ant mano listo, kuriuos galima 
oirkti ant gerą išlygą. Delei platesnių 
;nformaciją rašykit: (?)

F. L RACINE 
DANIELSON. CONN. I

I
H ART. MICH.

Mes, lietuviai ūkininkai, pranešam Į 
apie rausą kolioniją. Čia yra jau 
laug lietuvią ir visi gražiai gyvena. 

Turime dvi draugystes, vieną palai
pinę, o kitą kooperatyvišką. Mes pa- 
čyrėm apie agentų šennystes ir nori
me apie tai viešai pranešti. Mes čia 
turime vieną, ką išleidžia laikraštu
kų, tai sunku rast didesnį skriaudiką, 
kai jis. Mitinge mes nutarėm perspėt 
savo tautiečius, -kad apsisaugotu. Jei 
katrie norite pirkti ūkę. tai rašykite 
pas mumis, o mes pageibėsim jums 
surast tikę ir duosmi geriausią todą, 
nes čia perkasi ūkės ant išmokėjimu, 
•.ai potarsim kaip geriausia. Agentai 
to nežiūri, bile tik jiems greičiau ap
gaut. Mes gi to nepadarysirn. nes 
mums reikės su jumis gyvent. (10)

F. STANKEVICH. Trnstisas 
«. 2. ilART. MICH.

HAMBURG ‘
Tiesiai iš New Yorko

1 DANCIGĄ IK VARA AV) 
Naujais laivais * 

Ordnna Kovo 3. Bal. 14. Geg. 2$ 
Oropesa Kovo 17. Bal. 28. Biri. 9.* 
Orbita Kovo 31, Geg. 12. Biri. 23 

Uždaryti kambariai moterim 
ir šeimynoms. •

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 Bread'-vay. New York.
117 IV. IVąahington st.. Chicago 

arba pas vietos agentus.

I LIETUVĄ
Atsikartijantis išplaukimas milži

niškų laivų

SnulnK4 S

FARMOS! FARMOS!

Įi

PATARNAVIMAS J LIEI’OJŲ 
TIESIAI.

Dideli parankąs laiva L Geras 
valgis ir daug jo duodama. Daug 
uždarą kambariu. Mandagus pa
tarnautojai, kurie kalba justi 
kalboj.

>XWH1TBSTAR
visomis

did-

I 
} 
i
I 
I

J CHERBOLRC. IR 
SOUTHAMPTON

Tamprus susisiekimas su 
Lietuvos dalimis.

MAJESTIC (56,000 toną) 
žiausis laivas pasauly.

OLYMF1C (46.000 tonų),
HOMER1C (34.000 tonų), 

laibai geri patarnavimai trečio* 
klesos pasažieriams.

Užsisakant vietą kreipkitės 
PASSENGER DEPARTMENT

84 Statė St., Boston. Mass. 
arba pas vietos agentus.

Švedijos 
Amerikos 
Linija

ARBA LIEPOJtL
' PARANKIU KELIU 

Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
aplenkia Lenkų karidorį.

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

ESTONIA išplauks. 
LiTHtAMA ..........
TREČIOS KLUSAS 
Hamburgą $10X50

j/'y VAŽIUOKIT
Lietuviai i

.......... Kovo 8. 1928 
........ Kovo 22, 1922 
KAINOS:

_______ 1 Liepėją $119.
1 Piliavą $106.59

Delei laivakorčių ir žinių krepkitėa 
pas savo agentą.

Greitas Pasažiermis
TARP NEW YORKO IR

Per Gothenbnrjrą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami j
Liepoją

JOINT

wrra

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

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

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visą laivų. Dideli val
gymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3-čios klesos 

pasažieriams.
Laivai ”Hansa,'* "Bay t rn” ir "Wuerttemberg” turi kelis 

specialius kambarius.
Du nauji 2ū,(HH) tonu trijų sriubą laivai. 

RESOLI TE IR RELIANCE 
vežiojantieji 1, 2 ir 3-čios klesos pasažierius bus padėti. 
į darbu pradedant Gegužės 2, lii22 ir potam išplaukdinės: 
kiekvieną utarninką.
Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 

JLLILS RO1TENBERG, 260 Hanover St— Boston. Maaa.

I » 
i 
j

t

I

Per 
SAKOMA 
CARONIA

KAINOS: J l’iliav? $10650; i Kauną $107.50. 2-ros 
klesos kambarys $155. Taksu $5.

KITI IŠPLAUKIMAI

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

■

■
?

Speciali* lietuvių išvažiavimas į Lietuvą ant greičiausio laivo per 
Seuthampton

AQUITANIA - KOVO 21
Atpldukus į Sontbamoton pasažieriai bus perkelti ant kito Cunard 
laivo ir pasiųsti TIESIAI J MEMELJ/Išviso kelionė užims 9 dienas.

3-čios klesos pasažieriams yri kambariai dėl 2, 4, 6 žmonių. Pnva- 
tiški kambariai šeimynoms. Išplaukiantiems Cunard linijos viršinin
kai aprūpins jusą bagažą, pasportus ir visus kitus reikalus visai dy
kai. Vokiečių viza nereikalingo. Visiems patartina tą dieną išplaukti. 
SPET'IALĖS ------ ------- ’ “

“Nereikia (langiau kankintis be miego 
per ištisas naktis so verkiančia kūdikiu,” 
ji pareiškė, “oes eš jam duodu BAMBI?*0 
ir paguldsu j lovą.”

MėJduugis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpiini 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

» _

šalčių, 
šalčiai

Apsisaugojimas nuo
Atsiminkime, kad 

yra užkrečiami, šalčio ge
malai gana veiklus ir gavę 
orogą gi-eit platinasi. Bet 
daugelyje atsitikimų šie ge
malai butų per niek, jeigu 
tik išanksto aplinkybės butų 
geriaus prižiūrimos, štai 
paprastos aplinkybės, ku
rias privalome turėti ome
nyje:

1. Nosyje ar gerklėje už- 
nsenėjusios ligos.

2. Nusilpnėjimas nuo li
pi, girtuokliavimo, persi- 
dirbimo, prasto maisto ir 
ledamiegojimo.

3. Ūmus persidirbimas ar 
-ušlapimas, ypatingai kojų, 
ir perlengvas apsirėdymas.

4. Vidurių užleidimas ar 
užkietėjimas.

5. Prastas ' vėdinimas 
kambarių ar net ir perdide- 
;is užsisėdėjimas nevėdin- 
uose kambariuose.

Turint koki nors užsisė
dėjusį nesmagumą privalo
me tuoj jieškoti gydytojo 
pageltos. Sergėkimės pata
rimų pusgydvtojų arba taip 
vadinamų šundaktarių.

Laikykimės saiko kaslink 
‘.migio, poilsio ir miego, ir 
kiek galint praleiskime lai
ką tyram ore.

Vėdinkime kambarius ir 
darbavietes nuolatos.

Kiek galint užlaikykime 
kojas sausai ir šiltai.

F.L.IK

Sveikas Maistas

EAGLE BRAND 
(CONDgASED iilLK}

•Y•j

Išrišo tą klausimą dėl moterų per pasta
rąsias tris gentkartes ir daug daugiau 
kūdikių yra išauklėta naudojant Eagle 
Brand, negu kokį nors kitą tani tikslui 
sutaisytą maistą.
Jeigu jūsų pienas nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų -kūdikis “ . .. _ .
Eagle

neauga ir verkia, tai vartokite Bordena 
Brand.

Pasiųskite Šitą pagarsinimą j 
The Bordens Cb, Ne* 1 ork 
ir gausite pilnus patarimus ir 
nurodymus kaip ji vartoti lie
tuvių kalboj visai veltui, taipgi 
puikią kūdikių knygą.

Vėliavą, Kokardą, visokią Ženkleliu, Guzikučią, Ant- 
MUUVV spaudu ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyku. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir jusą dr-tės vardį. 
STRUPAS CO., 90-92 F«rry St. Newark,rN. J.

FARMOS!
FARMOS! FARMOS!

Norinti apsigyventi ant gerų že- 
nių, tarpe lietuvių, kur yra net 483 
lietuviai apsįpirkę formas, kreipki- 
<ūs prie manęs. Šioj lietuvių ūkinin
ką kilonijoj aš turiu daugelį formų 
int pardavimo, visokio didumo, ge-. 
iausia žeme su puikiausiais budin- į 

kais, didžiausiais sodnais, ęyvuliais,1 
padargais ir užsėtais laukais. Par- Į 
•luodu formas ant lengvų išmokėjimų. 1 
Dėl platesnių žinių reikalaukit formų ■ 
katalogo. (11)....

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1 Boi 1". Fountain. Mich.

z n* o
?bL Ulue

pašalina šiuos nesmagumas Kūdikiai mėgsta ji! Jie_ prašo 
daugiaus I Aptiekose parsidaoda po 35c. arba norint, kad pu- 
siiįstuiueiu per paūtą, tai reikia dusti 40c. į

F. AD. RJCHTER & CO., Bcroush cf Brocklyn, YorJc l 
Į

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

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

SVARBU ŽINOTI
Musą atstovai išvažiuoja i Lietuvą bėgiu kelią savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informaciją ir galės pasikalbėti su Jusi; draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

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

Puikus patar
navimas 
žierams. 
taviški 
g i a i.

T>asa-
Lie- 

v ai-

Hamburgą
Kovo 7, Bal. 18 
BaL 8, Geg. 13

Tikietai: Kambarys $130 
3-čios klesos $103.50. Taksu $5

CASSANDRA (iš
Per Angliją i Liepoją $110. Taksą $5.

Per Seuthampton, Liverpool 
ir Glasgovv 

SCYTHIA Vasario 22
ALGERIA Kero 4

Portland) Kovo -30

SVEIKATOS GELBĖTOJAS. s
Aš, J. Karalius, dahar esu labai jį 
linksmas ir dėkingas SVEIKA- dį 
TOS GELBĖTOJUI, kuris išgel- « 
bėjo mano sveikatą ir gyvastį. Zt 
Aš buvau labai nupuolęs ant % 
sveikatos visoj kūno sistemoj per y 
3 metus ir visur jieškojau savo įĮ 
sveikatai pagalbos, bet niekur 
neradau. Galą gale kreipiausi 
prie Sveikatos Gelbėtojo, kur yra 
taip garbingi vaistai, kaip tai: 
Kraujo Valytojas, Nervų Stip
rintojas, Nuo Kaulų Gėlimo, 
Skilvio Biterio ir Lytiškų Organų 
Sustiprinimui Vaistų. Sunaudo
jau tuos vaistus ir į septintą die
ną 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. Tartom kas atplėšė nuo mano kru
tinės įnirtusią draskančią katę. Taigi dabar aš tariu tūkstantį sykių 
ačiū Sveikatos Gelbėtojui J. Baltrūnui.

J. Baltrūno žodis: Aš dirbau vaistus per 15 metų po Salutaras var
du, bet 192') metais aš sumaniau parduoti Salutaras Drug Ch. Co. ir 
išvažiavau j Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, Paryžių, 
Londoną, dėlei platesnio patyrimo vaistų išdirbime.

SVEIKATOS GELBĖTOJAS DRUG CHEM. CO. 
2500 West 39th St., Chicago, ffl.

/
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KELEIVIS

Kas girdėti Lietuvoj. *
(Nuo "Keleivio” koresp.)

Laiškai

Ūdrija (Alytaus apskri-1 Gižai, Vilkaviškio apskr. 
čio). Vasaros pabaigoje bu-'0*'1 — ”**----- i--*----------
vo toks atsitikimas. Pranas 
(Javelis, iš Ūdrijos, prisivi
liojo merginą *M. šuliaus- 
kaitę iš Aniškio dvaro, ku
rią prigavo ir pametė. Mer
gina patraukė savo suva- 
džiotoją į teismą; Teismas 
priteisė užlaikymą jai ir jos 
gimusiai mergaitei.

Netrukus Gavelis nutarė 
nužudyti prigautąją mergi
ną. Vieną gražų vakarą nu
ėjo pas ją ir išsivadino iš 
namų neva . pasivaikščioti. 
Nusivedęs netoli savo namų 
pradėjo šautuvo drūtgaliu 
ją mušti ir nedamušęs šovė 
į ją. Nelaiminga mergina 
nuo šūvio krito negyva. Ta
da Gavelis parėjo namo, pa
sikinkė arklius į vežimą ir 
atvažiavęs paėmė užmušto
sios merginos lavoną, kurį 
parvežęs namo paslėpė rū
syje. Ten lavonas išgulėjo 
visą*parą. Kitą naktį žmog
žudys atkirto merginos ko
jas iki blauzdų ir nunešęs į 
netolimą ežerą sukišo po | 
plova. Sugrįžęs atgal suka-j 
pojo visą lavoną dalimis ir Į 
kiekvieną dalį vis nešė lin-j 
kui ežero ir atvertęs demą 
kimšo po plova. Užbaigęs tą 
biaurų darbą, jis užvertė 
derną ton pat vieton, kad 

_ nebūtų jokių žymių ir sugrį
žo namo.

Ant ryt minėtam Gaveliui1 
ir šuliauskaitei, kaipo tu
rintiem bylą, reikėjo stoti į | 
Alytaus taikos teisėjo ka-1 
merą, šuliauskaitės motina, 
nesulaukdama savo dukters, 
ėjo jos jieškoti, o nesuradus 
nuvyko į teisėjo kamerą. 
Teisėjas iššaukė skundikę ir 
apskųstąjį, iš kurių nei vie
nas nebuvo stojęs. Motinai 
paaiškinus, kame dalykas, 
teisėjas atidėjo bylą kitam 
kartui. Tą pat dieną motina 
pranešė apie pražuvimą sa
vo dukters milicijos nuova
dos viršininkui ir parėjusi 
namo vietinei milicijai iri 
valsčiaus valdybai. Pastaro
ji įsakė milicininkui nueiti į 
Gavelio namus ir ištirt daly-1 
ką. Milicininkas Gavelį I 
areštavo ir nugabeno į AIy-| 
tų, kur prasidėjo tardymas. 
Tardymą darė milicijos'va
das, žmogus drąsus ir tei
singas. Laike tardymo vis
kas paaiškėjo.

P. Gavelis yra turtingo 
ūkininko sūnūs, Ukininkij 
Sąjungos (krikščionių de
mokratų partijos) narys, 
kas nedėldienis lankydavosi 
bažnyčion, kur giedojo rą
žančius, mišparus ir psal
mes. Jo motina yra viena iš 
didžiausių davatkų, kuri nei j 
vieno žmogaus nepraleisda
vo neaplojus. ,

Tai šitokį darbą papildė 
tikrasis bažnyčios auklėti
nis, nebijodamas nei praga
ro kančių, nei nieko kito. 
Prigavo ir bjauriausiu budu knygyną, kuriama yra 
nužudė niekuo nekaltą mažas skaičius knygų. Kuo-' 
vargšę mergaitę. Dabar ta- pelė turi taipgi kairiųjų 
sai žmogžudis sėdi Kauno laikraščių 
kalėjime ir laukia teismo pa- Į susirinkimus, 
sėkmių.

♦ ♦ •

Krikščionys demokratai 
dabar Lietuvoje šeiminin
kauja, kaip jiems tinkama. 
Naudodamiesi Steigiamojo 
Seimo didžiuma, 
įstatymais užtikrinti 
kuogeriausių 
Negana to, jie

Gal ne vienas lietuvis ame
rikietis yra kilęs iš Vilka
viškio apskričio. Gal ne vie
nas kilęs iš Gižų apylinkės, 
o gal ir iš pačių Gižų. _Gi- 

rie 
as,

I

į Gerbiamoji "K.” Redakcija: 
"Keleivio" antram nume- 

ryj tilpo K. J. Geležėlės 
straipsnis antgalviu "Ko
munistų fondas nešelpia 
Rusijos baduolių," kuriame 
jis visai bereikalingai įvelia 
LW.W. organizaciją ir jo 
paties nukaltus bei išgalvo
tus žodžius bando įdėti į i. 
W.W. pildančiosios tarybos 
nario Walter Smith o bur
ną. Leiskit man, Gerbiamoji 
"K.” Redakcija, pasakyti, 
kad tokis K. J. Geležėlės pa
sielgimas yra biaurus ir ne
dovanotinas darbas. Kalba
mas Geležėlės straipsnis iš 
pat pirmo žvilgsnio man pa
sirodė neteisingas ir aš jį 
išvertęs anglų kalbon nune
šiau ir parodžiau I.W.W. vi
suotinam sekretoriui-iždi- 
ninkui d. John Grady ir ki
tiems pildančiosios tarybos 
nariams, ir jie visi perskai
tę tą straipsnį nustebo ir pa
sakė, kad jie nieko nežiną, 
kame yra dalykas. D. Wal- 
ter Smith buvo tuo laiku 
Seattle mieste, Washington 
valstijoje, tai John Grady 
tuojaus pasiuntė jam laišką 
su Geležėlės straipsnio kopi
ja ir pareikalavo, kad jis 
tuojaus duotų atsakymą, ką 
jis žino apie Geležėlės kal- 

įbamajį Friends of Soviet 
I Russia fonde graftą. Pra
slinkus trims savaitėms lai
ko, sugrįžo nuo Smith’o 
laiškas, kuriame jis sako: 
"I would likę to know where 
vou got that statement i 
from. As much as I can rely į 
on my memoft y, I do not re- 

' member. of making such

daugelį metų ir visuomet 
sale pseudonimo padedu ir 

j savo tikrą pravardę, tai 
meldžiu gerb. Redakciją ki
tų bendradarbių ar kores- 
pondentų rąstų, naudojan
čių mano pseudonimą, laik
raštyje netalpinti.

Su pagarba žilvitis
Norwood, Mass.

AR SLENKA PLAUKAI?
Kuriems tik slenka plauks*, arba 

pieisKanų randasi galvoje. Kreipkitės 
prie mus prisiusdami už 2c. štampą 
dei atsakymo, c mes kiekvienam pa- 
gelbesime. Adresuokite taip: (12)

L1THUAN1AN B\KBER SHOP
102 Millbery st., VVorcesler, Mass.

žai yra bažnytkiemįg. pi 
iiažnytkiemio yra ir dvąa. 
kuris kada tai buvo gaisus 
ponų aštriomis nagaSko- 
mis. Ne vienam gal teko iš
liet po keletą kibirų ašarų. 
Gal dar ir dabar yra tų se
nelių, kurie atmena tuos 
baudžiavos laikus. Atmena 
ne tik tie seneliai, bet ir tie 
murai augštieji, kurie iš 
zieno akmens padaryti bu
vo ir dar nekurie (Jabar 
yra. Pažiurėjus į juos ne* 
rtartą sau pamanai, kad tai 

| darbininkų baudžiauninkų 
larbas.

Taip tą dvarą valdė visa 
Lilė ponų.» Bet paskiausia 
I valdytoja to dvaro buvo 
I - ieno rusų generolo mylėti- 

iė — Dambrauskienę. Pir
mosios kartos ponų labai 
puikiai tą dvarą valdė (nes 

Lerai viskas derėdavo), o 
gal dėl to, kad darbininkai 
Kantrus ir pigus buvo. Bet 
-a pastaroji 15., nemokėda
ma dvarą valdyti, sumanė 
jį išparceliuoti. Taip ir pa
darė. Kur seniau buvo dva- j 
.o lygus laukai, dabar ran- 

Į.lasi valstiečių sodybos. Pa
lias dvaro sodybas buvo vė- 

I .iaus nupirkus draugija 
I ’Žagrė,” kur manė užvest 

akio mokyklą, net buvo tam 
Likslui didelis medinis na
mas pastatytas. Vėliaus pe- • 
• ėjo į dviejų ūkininkų ran-' x x , - , j

Las, kurie pernai metą per-, an<^ t0------------ --------------
Leido į juodvarnių rankas,! n°b°dy- Really, it is a news PARDAVIMAI. 
Lai yra į kunigėlių. Nupir-jto n1^- i
ko, rodos, už 140 tūkstančiu» Kaip matot, čia Smith’as 
rubliu. (Pagal dabartini ’sako, kad Geležėlės praneši- 
Kursą 140 tūkstančių ost-^as jam yra naujiena ir jis 
rubliu yra lygus 1,000 ame-^ko nežinąs ąpie tą daly- 
rikomškų dolerių;) Tai tik ką. Jis su jokiais F. of S. R. 
vieni juokai už tiek nupirk-: viršininkais nekalbėjęs, ku

ki. Šiandien vertas britu ne jam butų pasakę, kad 
apie miliona rubliu. Prie "visos aukos, plaukiančios į 
sodybų yra 200 margų lau Triends of Soviet Russia 
ko, didelis akmeninis sande- fondą, yra suvartojamos 

Lis javams pilti, kluonas,'Amerikos Komunistų Parti- 
Ivaro rūmai ir tas namas, jos propagandos tikslams.” 
.<uris buvo pastatytas ūkio Kaip d.. Walter Smith, taip 
mokyklai.

Dar turiu pasakyti, kad 
Gižai atsižymi savo pažan
gumu. Pirmieji pažangieji , ■• T k - - t •
žmonės, kurie ra|avo kazo- 
kų nagaikas 190a m. ir ku
riems stovėjo prieš akis ru
sų valdžios kartuvės, vie
nok neatsitraukė nuo savo 
idėjos ir varė pradėtąjį dar 
oą, kurstydami jrevoliuci-

VISITOMENĖS ATYDAI.
Mes, Atlaso R'ibų Bendrovė, šiuo- 

<ni atšaukiame visus garsinimus 
prieš buvusį musų valdininku ir še- 

, ; įninku D- Klinsa- kuris nuo dabar 
apleidžia musų bendrove ir stoja į 
privatinį biznį. Visas nesusipratimas 
tarpe musu tapo išrištas draugišku 
budu iš abiejų pusių, ir mes esame 
pasirišę paremti p. b. Klinga mo.a- 
iiai jo užsiėmimuose, ir p. D. Klinga 
iš savo pusės pasižadėjo atsinešti 
link musų taip-pat, ir mes patariam 
visuomenei duoti jam parama užsiė
mimuose, kurie neužgaus musų ben
drovės. Su pagarbu

Atlas Rūbų Bendrovės Valdyba: 
J. Jaroša, prez., 
Peter Ketvirtis, ižd., 
F. J. Zuris, sekr.

Autorizuota Direktorių.
Virš paduotas turinys paskelbti 

laikraščiuose mane patenkina.
D. Klinga

Buvęs vedėjas ir vaidininkas.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS suaugęs ir neve

dęs vyras prie ūkės darbo. Kas mylit 
ūkės darbą, atsišaukit laišku. 20 do
leriu ; mėnesi ir užlaikymas.

L. E. RUB1AN 
Marlborough, N. Y.

(11)

I

ATLASO RŪBŲ
BENDROVE.

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

Taipos-gi reikalinga ir keletas ve
dėjų dei musų krautuvių ir dirbtuvė, 
je. Visi, kurie norite plačiau apie tai 
dasižinoti, kreipkitės ypatiškai arba 
I»er laišką. , (11)
ATLAS CLOTHING CORPOR ATION

343 Broadway. So. Boston, Mass.

JIEŠKAU VYRO dirbi ant farmo: 
pas lietuvį. Platesnių žinių norint 
Klauskit laišku. (10)

CHAS. J. SIMONAS
Box 111, West Eseter, N. Y.

>s

j ir viši kiti I.W.W. unijos 
viršininkai nieko nežino, 
kas dedasi komunistų kon
troliuojamo F. of S. R. fon

DARYK PINIGUS.
Kožnam gabesniam lietuviui yra 

gera proga padaryt pinigų parduo
dant musų padarytus vyriškus drabu
žius, siutus arba overkotus. Mes rei
kalaujam agentų visose lietuvių kol<>-. 
tiijose. Apie gerumą musų drabužių, 
persitikrinsit. kai gausit sampeliųs. 
Informacijų suteiksim per laišką. Ra
šyk tuojaus šiuo adresu: (14)

S. ZLBOW1CZ
176 Ainslie st, Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS VAŽIUOJA 
LIETUVON.

Buvęs Nashua, N.H. fotografas ant
ru kanu važiuoja Lietuvon.Amerikie- 
čiai, kas norite, kad Lietuvoj butų nu
trauktos fotografijos jūsų tėvų, bro
lių, seserų, triobos ir sodybos su gy
vuliais ar šiaip bile vietos Lietuvoj, 
rašykite man tuojaus trumpai ir aiš
kiai: keno ir koki paveiksiu pagei- 
v'aujat nutraukt, parašant pilną adre
są jūsų giminių Lietuvoj, o taipgi sa
vo adresą, kad sugrįžęs ateinančią 
vasarą (1922 m.) galėčiau prisiųsti 
jums prabas nuimtų paveikslų. Gavę 
prabas galėsite užsisakyti paveikslų, 
kiek matysite reikalą. Pinigų ant 
rankos nereikalauju, užtenka žodžio. 
Norintiems sužinot apie savo paliktą 
turtą Lietuvoj ar kitokius reikalus 
mielai patarnausiu ir visas žinias at- 
vežšiu Amerikon. Adresas: (9)

V. J. STANKUS, fotografas
5013 Melrose st., Pliiladelphia, Pa.

PARDUODU GROSERNĘ IR BU- 
ČERNĘ. Gera vieta, arti fabrikų: 
Vasarą darau 800 dolerių nedėlinės 
apyvartos. Yrą taipgi kitas tuščias 
storas, kur galima užsidėt pardavi
nėjimą sodės, aiskryino ir tabako/ 
Randąs UkafldjBušvišk*. -

M. HvqęZEWSKI
26 Water at, Wakefield, Mass.

STUDIJA PARSIDUODA 
GREJTAI.

Trumpu laiką ūjri būt parduota 
Studija didelėj Lietuvių kolonijoj ir 
vienintelė studija tarpe Lietuvių 
Amsterdame. Biznis didelis, išdirbtas 
per daugelį metų. Savininkas po V’e- , 
’ykiL važiuoja Lietuvon. Fotografai 
atsišaukite greitai, nes dideli proga. 1 

(10) ■ 
JONAS ANDRULIS

134 E. Main st.. Amsterdam, N. Y.

KEMPE PIGIAI-NATICK
LAKE COCHITUATE—parsiduo

da pigiai, pilnai išfomišiuota dėl gy
venimo. Puiki apidinkė. Kaina tik 
$675, užmokėt ant syk. Atsišaukit 
pas: L. FREEMAN

115 Spruce st.. Watertown, Mass.

žino, kad komunistai yra 
paskelbę kryžiaus karą L 
W.W. unijai, taigi savaimi 
yra aišku, kad jie jokiu bu
du neišduos I.W.W. virei-, 

• n inkams* savo paslapčių. .: . • vai ir greitai išsraląsv sau briivą kai
;os bangas, ir stebuklingu i Jeigu ir yra kokis nors ^^csis barbens, Spustu-.o kama 
budu užsiliko ligi šiai die- ' graftas F. of S. R. fonde,' Geriausios britvoc pasaulyje. Tokin 
-lai gvvi. kaip ir kituose panašios ru-! britvų dar iki šiam laikui nebu-

Jaunimas taipgi pazan-.sies fonduose, tai be abejo- Kaina nuo $5.oo iki sg.<»o. Kas tik iš 
arus. Laike karo įsikūrė jau- nes, visgi jau ne tokis, koki ™ųs, bn,tvą -arba spustuvu parai- _,u<o. varnui vjuu , j, T f i trauks, tai nei vienas neapsmks, koz-
tiimo kuopelė Varpas. Ją K. J. Gelezele išsvajojo. Ir nas bus užganėdintas. O jei kam ne- 
juorganizavo būrelis artis-tokiu budu Geležėlė šmeiž-;u ’̂itetaįn^?to”i^*^o.

— vėliaus prisi- damas komunistinės sektos į ' s " v. L. '
’ jam neapkenčiamus žmo- ■ 57 l indcn *•. w- L>nn-Mass-

nes jis kartu šmeižia ir I.i PADEDA DAUG METŲ

NAUJASIS IŠRADIMAS 
AUTOMATIŠKAS SKUSTUVAS. 
Su šituo spustuvn gali kožnns leng-

■

gus. Laike karo įsikūrė jau-

ai mėgėjų, : 
dėjo didesnis skaičius, na 
ir ligi šiai dienai puikiai gy
vuoja. Kuopelė turi savo

i ne

i j

AV.W. uniją ir jos viršinin- PRIE JŪSŲ GYVENIMO 
kus, įtardamas juos tokiuo- jautiesi nuo i» iki 30 meti;

Vartojamas
Kur tik 
Žmonės 
Turi
Dantis

Italijoj kiltesnės moteris, kurios di
džiuojas savo gražumu, žino puikumą 
žibančiu ir spindanėiu dantų., ir t-.-n, 
kaip ir čia, gražesnės moteris atrado, 
kad du kartu per dieną vartojimas 
Colgate’s Dantų Valytojo padaro nu
sišypsojimus skaistes niais.

COLGATE’S išvalo saugiai ir švariai. Jis 
turi gardu skoni, kuris dantų valymą padaro 
smagiu. Didelės mieros trinkelė. Kaina 2.x-.

Geri Dantįs Geia Sveikata

''Colgate” vardas ar.t toiletinių daiktų, gvarantuoja 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. Įsteigta 1806 m.

EXTRA! DIDELIS NUPIGINUSIAS!

išsirašius, daro 
pasilinksmi- 

Inimus ir Lt. Kuopelės tiks
lias — šviestis. Yra čia ir 
I profesinė darbininkų są
junga. Trečioji atskala — 
tai "pavasarininkai.” Pava
sarininkai menkai gyvuoja, 
nes neturi savo buto, savo 
salės vakarams ruošti ir ne
turi gerų artistų, nes jų są
jungoje dalyvauja tik nesu
brendę jaunuoliai,kurie nuo 
mainos valios priklauso. 
Pas "varpiečius” viskas ki
taip. Kunigėliai iš sakyk
los baugina jaunimą, kad 
tik nesirašytų prie "Var
po,” nes, jų nuomone, yra 
"bedieviška” draugija. Bet 
jaunimas nieko nekreipia 
domės į kunigėlių ir 
davatkų kalbas ir varo pra-

jie bando 
sau 

privilegijų.
užsimanė, 

kad ir Lietuves mokyklos 
priklausytų nuo prabaščių. 
Kadangi pas mumis žmonės 
dar nuo caro laikų yra tam
sus, tad kunigėliai, tuomi 
pasinaudodami, sakyklose 
užvedė politinę* agitaciją ir 
klaidina minią kaip įmany
dami. Vienok jau ir tamsus 
žmonės pradeda susiprasti 
ir ateinančiuose Seimo rin
kimuose žada balsuoti už j dėtąjį darbą į laimingesnę

M-vm. *

se dalykuose, apie kuriuos 
jie nieko nežino.

Rašau ši laišką, Gerb. 
”K.” Red., ne tuoju tikslu, 
kad apgynus komunistus, 
kuriems aš niekada nepri
tariau ir nepritarsiu, bet 
tuo tikslu, kad parodžius 
"K.” skaitytojams, jog K. J. 
Geležėlė prasimanydamas 
apie kofhumstų įstaigas to
kius dalykus, bando atsisto
ti už I.W.W. organizacijos 
ir jos viršininkų pečių, ku
riuos jis jau nekartą yra ne
tik apšmeižęs, bėt ir nu
skriaudęs.

Julius Švitra.

JAUNESNIU.
Kad palaikius kraują tyrų, jus pri

valot vartot tik tyras gyduoles, Kaip 
Bulgariško kraujo Arbatą.

Milienai žmonių vartoja šį puikų 
kraujo toniką. Tai yra vien tik tyrų 
žiedų gyduolė, kurią privalo vartoti 
kiekvienas šeimynos narys, pasaldi
nimui pilvo, paliuosavimui vidurių ir 
prašalinimui nuodo iš inkstų —*■ jokia 
kita gyduolė neturi tokios pajiegos 
pagelbėt gamtai, kaip

BULGARIŠKO KRAUJO 
ARBATA 

Parsiduoda vis«M Aptiekose 
arba mes pasiųsim jums 1 šeimyniš
ką boksą už $1.25, arba 3 boksus už 
$3.15, arba 6 bėk sus už $5.25. Adie- 
sas H. H. Von Schlick, Presldent 
?darvel Products Company, 491 
Marvel Buildiny, l’ittsbųrgh, Pa.

darbo žmonių partijas. Į ateitį.
Kaimietis. '

Gerbiamoji "Keleivio” Re
dakcija! ”’Keleivio” No. 5 
Redakcijos Atsakymuose, 
patėmyjau atsakymą žilvi
čiui, kad sale pseudonimo po 
korespondencija padėtų ir 
savo tikrą pravardę.

Kadangi pseudonimą "Žil
vitis” aš naudoju jau per

t IŠRADĖJAI!
Pririųsklte man tavo braiži

nius išradimo įšeguminavūnui. 
Reikalaukite išradimu knygu
tės "Patarimai lindėjam,” 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

NAKTIN LABINKI 
Rm. PatMT Atty.

3 PARK R0W, N1N YOBK

/arto t

sn

r.ašiu deim: 
kazyravin

:yti k 
labai geras daiktu 

parduosime tik u

Labai geras laikrodėlis 
su išpiaustytais viršeliais 
labai gerai eina, teisin
gai lodo laiką, gvaran- 
tuotas ant daugelio me
tu. 2. Puikus kaklo karte
liai. padaryti gražiai, 
tinkami nešiot kiekvienai 
įnervinai ir moteriškei. 3. 
Puiki s paauksuotas šir
delės formoj loketukais. 
•1. Geros r’-išies paauk
suotas laikrodėlio retežė
lis su kompasu. 5. Puiki 
cigaretr.yčiukč su artis
tiškais moterų paveiks
lais visokiose pozese. 6. 
Puik: kaklaraiščiui špilka 

ažiu akmenėliu, pa
ltui. 7. Viena

i ir laimes spėji- 
ulus jūsų pirštuose 
. Šitie 8 daiktai ver- 
, Tai yra didžiausias 
štampomis dei per- 

siktus. Užtikriname, 
.uojaus be ati-

kaladė magiškų kortų, kurios galima 
mui. 8. X-ray triubelė, per kurią jus galite 
ir daugelį kitokių dalykų. Tai yra labai g 
ti mažiausia $13.90, bet mos parduosime tik už $1.75 
pigumas, kokį lik jums teko girdėti.l'r.snjsk tik 2Oe. 
siuntimo, o $4.75 užmokėsi tada, kaip apturėsi tuos d; 
kad busite užganėdinti arba pinigus sugrąžinsime. Rašykit . 
dėliojimo, kol šis išpardavimas dar neišsibaigęs. Antrašas:

PRACT1CAL SALES COMPANY
1219 North Irvine Avė, Lept. 192,

EXTRA!

m;

Didelis Itysrdaviinas 
Varinių K?ny.

Už žemesnes kainas negu vi-

Daiktai, kuriuos čionai mato
te, yra verti $15.00. bet kadangi 
mes nutarėm išparduot juos i 30 
dienų, tai pasiūlome tuos 5 daik
tus žemesne kaina, negu jų pada
rymas atsieina, tai yra už $6.98. 
(1) Geležkelio laikrodis, pasida
bruotas, sidabro lukštuose, plieno 
judėjimas, laikų rodo teisingai, 
vertėje gali prilygti geriausios 
rųšies laikrodžiams. (2) Geriausia 
importuota vokiška britva, su gra
žiais išmarginimais. 13, Automi- 
tiškas revolveris ”V anųuishej." 
padirbtas iš tikrojo mėlynai-juodo 
plieno, stipriai subudavotas, geras 
apsaugoto jas reikale. (4) Vyriš
kas žiedas, 11 karato auksu deng
tas, su gražiu akmenėliu, atrodo 
kai auksinis. (5) Kišeninė gyvatė, 
kuri, paspaudus dangtuką, iššoka 
iš triubelės ir nalekia apie pušį 
bloko. Atrodo kai tikra gyvatė ir

lengva su ja pridaryt juokų. Prisiųsk 35c. stampomis 
tuos 5 daiktus už S6.98 C. O. D., ku i :e tikrai jurais 
tuojaus šiuo adresu:

MAJESTIC TK \Di.XG CO.
1553 CORNEL ST., Dept. h. L.

Chicago, III.

ir až 7 dienų gausi 
užganėdins. Rašyk

(21)

CHICAGO. ILL.

Y

I
mu
lai 

silpnu. 
Lėtu vi- 
rtcrvus.

Nuga- 
Tas lengvai 

,us mai- 
nervams. Jis yra 

gausus Fosforu Nervams ir Geležiu Kiauju:. 
nervui; eausų 

raudoną kraują ir yajiegius vyrus bei moteris.
—liną. n«a«tina ir 
organu . Jis įdeda gyvybę, 

vidurius tiiip,
» atgaivina inkstus 

isniritaė. Gazų, 
ar apkloto liežuvio 

ii ir diegliai

JOHN H R U B
Department 16.

1806 S. RAC1NE AVĖ., 
CHICAGO, ILL. i 

Reikalauk musų katalogo dykai. Į

I■
I

. „ • i fone auteike n 
(1“) | i .avo drAgans'
■ .ai

Jis Turi Sveikatą, Tvirtumą 
ir Gyvumą ačiū

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 D1EN*.

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

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

' (?) 
CBICAGO SAFETY COMPANY 

Dept 800
1SM N. VVeatern aro- Chicago, III.

Nutionai L^ooratcry. Chicago.
“Aiuomi pranešu Tamstoms, kad iškatgę Nuęa-Tone’ą, 

’«>rĮ man buvote prisiuntė, ao jaučiausi puikiai. Aš palš- 
’iau diktas. xnam> svarumas padidėjo 25 svarais ir aš jz.u- 
čittesi toks tvirtas, kad aš galėčiau pakelti vi.'&ą. Aš 
iuuciu Jums save fotografiją, kad Jus galčUimetc pjur.»> 

:yti ir jsitikinti patys. Tariu Jums didėti ačiū, nes Nuga- 
fono suteikė man naują gyvastį ir aš patariu ji visiems 

w Andreas Lyvas, Ncw York, N. Y.
P~oas Lyras tikrai yra puikus vyriškumo 

pavyady?! Pasižiūrėkite į jo standžius 
mer.is ir tvktą yriožtą jo veido pavidalą! 
šitą Nusa-Tone padaro tūkstančiams 
nervuotų, sunykusių vyrų ir motfcrų.

- nikai d* bar visur vartoja šitą prarsu 
kiaujp. ir sveikatą duodatUį vaistą, 
Tone’ą stebuklingu sėkmingumu, 
išaiškinama, nes Nu%a-Toue yra pui] 
stas kraujai, kaulams ir

Fosforu Nervams ir
Jis daro tvirtus, patvarius ______ , c____
i ’ *___ ,____________________ ________
^Nusra-Tonr paakstina, neartina ir stipriai 
visus gyvybinius 
j kepenis, sustiprina vidurius tiūp, kad jie 
išeina tiksliai. Jis at"?.ivina inkstus, išvaro 
laukan nuodinga; išniataė. Gazų. išpūtimo, 
neKtud«us kvapo ar apkloto liežuvio negaii 
būti daugiau! Skausmai ir dieyiiai yra dingę! 
Nuya-Toue suteikia stebutklia^ norą valgyti, 
?erą virškinimą, ištvermingus narvus ir sveiką 
gaivingą nlRga. Nuira-Tone pagausina kraują, 
ĮMjgerina kraujo tekėjimą. įdeda sveikatos rė- 
resj jf’veidas ir žibėsi į akiu! Jis padaro tvirtas 
moteris. Z’Jupa-Tone’c nėra j^kių opiumo v^i .tų - 
yra sudėtas parankien pakeliu. Jis yra cukrunv apvil! tu;, , __ w ___ ____
imti. r Pabandyk. Patarsi imti jj vbHetns savo draugams, taip kaip p. Lyvas ir šimtai kitų 
graiku' kad daro.

MUSU ABSOIJUTA GARANTIJA: Nusa-Tone’o kaina yra Vienas 
$1.00) Doleri, bonkelei. Kiekvienoj bonkelčj yra Devynois dešimtis (90) 
Plokštelių, arba vienam pilnam mėnesiui gvdytis. Galima nusipirkti šeiioa 
bonkelės, arba šešiems mėnesiams gydytis už Penkis (SS.OO) dolerius. Var
tok Nufs-Tane dvidešimtį (20) dienų; jei nebūsi patenkintas pasekmėmis, 
sugrąžink likusią pakelio dalį drauge su dėžute mums, o mes tnojaus sugrą- 
šinsim pinigus. Čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuojam. Nugą-Toau 
yra pardavinėjamas visų gerų aptiekininkų tomis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantija.
e»aaa«p«a9«««>«eeaa«»*«a»«ąaggagM«>«a««a»«««»«««sssss j«a*aa«aaaaaaaaąaaąaaaasaaaa«aaa»ua««a»«««»«««w«O«e

Prish|sk Mums Šitą Kuponą Šiandien.
National Laboratory, L 603, 1018 So. Wabash Avė., Chicago, Ilk
Gerbiamieji:—bidedu <ia .................................... ui kuriuos malonėkit pri-iq man............... ..
bsnkvles Nusa-Tone’o. ’
Vardas ir pa verdi......................

Catv. ir numeris, arba R. F. D.

Mitalas ............................... .....<

tandrius vyrus, sveikesnes ir $rražeenes 
jokių paprotį auklėjančių nyduoUų. Jis 
apvil tu:, turi prnrdų skoni ir lenprvs*

• • •.

' ••

Valstija
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Vietinės Žinios
PARSIDUODA visai namas GRA CITY POINTINSURANCE

FAFONA8 su daugeliu pa naktų I.ie-
j tuvišku ir Amerikoniškų Rekerdu.

4 Faneuil Chanita'rs

Žmuidzinavičius So. 
Bostone.

Pereitą sąvaitę "Keleivio ’ilkreipklt^s:,
(palei Market su) Brijrhton, Mass. LIG H T ST.» SO. BOSTON. MASSredakcijon buvo atsilankęs! 

p. Žmuidzinavičius, kuris'

and REAL ESTATE
MIKAS KORIKAS

r i

Eelevated kompanija pada- aįVyko dabar iš Lietuvos 
rė $1,117.620 pelno. laukų šauliams rinkti.Jis jau 

Per pereitus metus Bos- kelias prakalbas Bostono 
tono elevated ir gatvekarių apielinkėj turėjo. Apžiurė- 
kompanija padarė §1,117,-.-;^ "Keleivio" narna ir knv- 
620 gryno pelno, ir vis da gyną, svečias stebėjosi, kad 
skundžiasi, kad jai reikia '.Amerikoje lietuviai pajėgia 
"pjridėt." Jei miesto ir vals-| išlaikyt tokias dideles 
t įjos valdininkai nebūtų tos1 įstaigas.
kompanijos akcininkais ir ‘ 
nesinaudotų tais pelnais, jie i 
nelesitų tiems razbainin- 
kams taip plėšti visuomenę, j 
Bostone šiandien yra daug 
šeimynų, kurios neturi ko 
valgyt, bet turi mokėti po 10 
centų už "fėrą,” kad pada
rius dykaduoniams miiioną 
dolerių pelno!

Didesni visuomenės plėši
mą, didesnę piktadarystę 
sunku butų ir Įsivaizdinti.

i

Teieph.: So. Boston 109-M. (12)
l

"Už vieną tikietą du 
teatrai.”

LSS. 60 kuopa nutarė prie 
"Generolo Želigovskio" sta
tyti da ir Tolstojaus veika
lą — "Dėl Pinigų." Abudu 
bus vaidinami tą pati vaka
rą, 25 kovo, ir juos galima 
bus pamatyti už tą pačią 
Įžangą. Taigi, už vieną ti
kietą bus "du teatrai."

Tikietų galima gauti "Ke
leivio" redakcijoj.
Gavo kalėjimo, kam girti 

automobilium važiavo.
Thomas Doherty ir Hugh 

McDonald, abudu iš New- 
tono, kur gyvena turčiai, 
gavo po tris mėnesius kalė
jimo užtai, kad girti būda
mi važiavo automobiliais. 
Doherty buvo areštuotas 
jau 21-mą syki girtas auto- 
mobiliuje. šitokiam reikėtų 
duot ne 3 mėnesius kalėji
mo,- bet mažiausia 3 metus.

z 1 1

Sustreikavo James S. 
Bent Co. darbininkai.

Ši panedėlĮ. 27 vasario, 
James S. Bent Co. darbinin
kai išėjo ant streiko. Kom
panija mokėjo už 54 valan
dų darbą savaitėje po §18.- 
00 ir norėjo numušt da 15 
procentą, todėl visi darbi
ninkai metė darbą. Kompa
nijos dirbtuvė randasi po 
num. 115 First st., So. Bos
tone. Todėl pranešam vi
siems darbininkams, kad 
neitu dirbti iki nepasibaigs 
streikas.

Streikierių Komitetas.
Labdarystės Dr-jos kon

certas.
Pereitą nedėlios vakarą 

Labdarystės Dr-ja turėjo 
turbut pirmą toki puiku 
koncertą kaip ji gyvuoja. 
Kadangi Labdarystės Drau
gija tą koncertą rengė kad 
sukėlus kiek nors pinigu nu
pirkimui naujų sėdynių ir 
pataisymui salės, todėl visi, 
kurie išpildė programą, 
paaukavo savo darbą lietu
vių visuomenei.

D. L. K. Gedemino lietu
vių Benas, vadovaujant F. 
Kriaučiunui išpildė didžiau
sią dali programo; Gabijos 
kvartetas sudainavo labai 
gražiai dviejuose atvejuose 
4 dainas; Gabijos vyrų cho
ras sudainavo dvi Įspūdin
gas dainas; Vincas Jenkins- 
Jankauskas sudainavo solo; 
Longinas Buinis, Cam-’ 
bridge’aus beno vadovas su 
Povilu Rokum pagriežė ke-: kurios

Susimušė dėl Lietuvos 
himno.

Pereita nedėldieni Lietu
vių Salėje Įvyko peštynėt 
dėl Lietuvos himno. Giedant 
salėj tą himną, ant laiptų 
stovėjo ir šaipėsi keli komu
nistai. Praeidamas vienas 
sandarietis pareikalavo, kad 
komunistai nusiimtų kepu
res. kuomet giedama tautos 
himnas. Komunistai, žino
ma, nepaklausė. Sandarietis 
tuomet pats nuėmė jiems 
kepures. Tas labai užgavo 
komunistų unarą ir vienas 
ių bumpterėjo sandariečiu- 
i sprandą. Pasidarė sumiši
mas ir kaikurie nulėkė nuo 
laiptų stačia galva.

Reikia pasakyti, kad ir 
vieniems ir kitiems trūksta 
kulturingumo. Jei komunis
tai butų žmoniškesni, jiems 
nesunku butų kepures nusi
imti; o jei sandariečiai butų 
mandagesni, jiems nereikė
tų vartoti prievartą.

Ten buvęs.

I

KAM MOKĖTI RANDĄ. JEI 
TURI $76* —

su kuriais galima papirkti kampinį 
šeimynų namą, kuris neša $81 ran

do* į mėnesį; 5 kambariai ant pirm*
floro, 6 ant antro ir 6 ant trečio; yra 
ižtektirai žemės dėl daržo arba pa
statymo garadžio; namas turi visus 
taisymus, "furnace” šilumą, maudv- 

•»es, skalbynes ir pijazas. taipgi du 
ėjimai ir skiepai: kaina tiktai $7200. 
Dėl platesnių žinių kreipkitės prie 

LITHUANIAN AGENCY (10) 
B. Kontrimas

361 W. Bruad^ay. S. Boston. Mass. 
Telefonai So. Boston C05 ar 1337.

PARSIDUODA RESTORACUA
Biznis eina gerai, priežastis parda- 

•iino—išvažiuoja savininkas i krajų.
Klauskit:
511 Main st.. Cambridge. Mass.

PARSIDUODA Or.x«ernė ir 
.rautuvė, 5 šeimynų namas ir 
’žius ant gero kampo/ lietuvių 
ertoj ▼■■“to.i: mndos neša 

metus. Savininkas yra

Tel. Haym*rk*t 4184
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DL AL FDEUUEV1CZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Socialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 C ANA L S T.. BOSTON. 
R«mm 215 ir 214.

mėsos 
gara- į 
apcy- 

$1572 i 
-- -----  __ ----- ------ .._ priverstas 

re.tai parduoti ir ttaei parduos ta
fta pigiai. $3000 "cash” reikia įnešti.' 
>ei olatesni’i žinių kreipkitės prie 
1. B. STEFAN. 361 Mest Broadway.

Boston, Mass. Telefonas 
Boston 605.

S®. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nmu 9 iki 12 dieną., 

N no 2 iki 9 v*k.
NEDALIOMIS:
iki 1 ». po pietą.

Seredomis iki 12 dieną.
Ofisas "Keleivio” name

251 Breadw*y, tarpe C ir D *t.
SO. BOSTON. MASS.So. i 

tin.!
>. »

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

I

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

377* HROADWAY
30. BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 2488.

Dr. d. C. Landžius Seymour
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgą*.________ __________________________________

506 Broadway & G st.
£ SO. BOSTON. MASS.fl

i Tel.: Richmond 2957-51. S

PIRK GREITAI!
Naujas mūrinis namas, geriausioj 

gyvenimo vietoj, priešais Franklin 
’ai'K, 16 gyvenimų po s kambarius, 
u naujausiais įtaisymais, didelis 
lemas, galima statyt garadžius. 
•p.nlų $13.000 per metus, išlaidų tik 
5900. Kaina $68,000. Mažas įneši
mas. lengvas išmokėjimas, šis namas 
avasaryje bus lengvai galima par- 
uot už 75.000. Dabar turi būt par- 
uotas greitai. Kreipkitės pas:

TITUS P. GREVIŠKIS
366 Rroadway. So. Boston. Mass. 

Telefonas So. Boston 1878 J.

Dr. L. J. Podder
Ii Petrogrado

GYDO SLAPTAS VYRŲ I* 
MOTKRŲ LIGAS.

' Taipąį Krąąj* ir Od*a Lig**. 
VALANDOS: N*e 9 iš ryt* 

Ha 9 vai. vakar*.
Kalba Rasini ir Lenkiškai. (2)

Į 69 CRAMBflt 8T, BOSTON. 
Tel*t»h***: Baymarket 83M

Tel.: Richmond 2957-51.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS LIGAS.
VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 iki 3 dieną.
Nuo 7 iki 8 vakare.
821 M ANOVER ST, 

BOSTON. MASS. ■

Pinigai Pigus!
Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu.
Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk- 

i į sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau. 

’dOOO auksuq . . . . . . C Z
Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 
pinigų galima nusipirkti visko ant vietos.

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

Patarnavimas užtikrintas.
BALTIC STATĖS FINANCE CO.
357 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

V

i

$6Ą«

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikit* 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip-tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 

l'j reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
de! vyrų ir moterų- Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

d

| 
Į

Į
1

!
!

!

! 
!
!

PRANEŠIMAS SO. BOSTONO 
LIETUVIAMS.

Gerbiamieji:—
Sugaiškit valandėlę jūsų bran

gaus laiko ir perskaitykit šį mu
sų pranešimą atydžiai.

Jus žinot, kas yra Lietuvių 
Labdarystės Dr-ja. Jus žinot 
kad tie žmonės, kurie yra susi
telkę į tą būrelį, taip kaip ir jus. 
aukauja savo laiką visuomenei, 
neprašydami nuo jos nė padė
kos, nė atlyginimo.

Jus žinot, kad tik dėl bendru 
reikalų mes turim turėt savo 
pastogę, savo vietą, kad priėjus 
bile svarbiam reikalui galėtu
mėm vieni su kitais susisiekti 
Jus neužginčysit, kad toks cen
tras progresyvei lietuvių visuo
menei būtinai reikalingas.

Palaikymas tokios Įstaigos 
reikalauja lėšų, nes pats per sa 
ve neapsimoka.

Todėl mes ir kreipiamės prie 
■ūsų. gerbiamieji So. Bostono 
lietuviai, ne su kokia auksine 
proga, ne su propozicija, kad 
jums pažadėt aukso kalnus, bet 
su prašymu prisidėt prie ben
dro reikalo.

Lietuvių Labdarystės Dr-ja 
rengia fėrus, kurie bus nuo 10 
iki 18 Kovo mėnesio, kad sukė- 
us nuo Lietuvių visuomenės ke
liolika dolerių, reikalingų pa
dengimui salės iškasčių ir pa
taisymui reikalingiausių daiktų.

Malonėkit visi prisidėti prie 
to visuomeniško reikalo su savo 
darbu bei auka. Jūsų gausią au
ką mes pasistengsime tinka- 

i miausiai apvertinti, ir Lietuvių 
visuomenei apie tai pranešti.

Varde Lietuvių Labdarystės 
Draugijos KOMITETAS.

Tik ka išėjo iš spaudos 
"DĖL PINIGŲ ” 

Puiki trijų aktų Tolsto
jaus ‘ drama. Pastatymui 
reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir 
] merginos.

Kuopoms ir draugijoms, 
___________________ > nori "lošti teatrą," 
lėtą gražių kompozicijų. Vi- bet nežino kokį pasirinkti 
sas koncertas buvo labai pa- veikalą, patartina paimti 
vyzdingas ir publika turėjo "Dėl pinigų." Knygutės kai- 
daug smagumo.___________ na 35c. Gaunama "Keleivio"

Publikos prisirinko Į kon- knygyne.
certą tiek, kad jokiu budu 
netilpo i salę ir daugeliui 
reikėjo grįžti namon.

Kadangi visi, kurie minė
tą koncertą išpildė, darė 
kaipo auką Labdarystės 
Dr-tei, todėl šiuomi ištaria
me visiems dalyvavusiems 
ir aukavusiems tam reika
lui širdinga ačiū.

Varde I^aiidarystės
Dr-stes Komitetas.

PARSIDUODA FORNIČIAI gerai 
užlaikyti, pigiai. Noriu išvažiuot 
greitu laiku į Lietuvą. (10)

Jurgis Semkevičius
85 B st, So. Boston, Mass.

♦ « » 
«

♦ 
« 
i 
«
* 
*

Tel. South Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLNA

(PUISIUTE)
Lietuvė Moteris Advokate

25.’> Broadway, So. Boston. Mass.

I
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Musų Bankas yra nariu

FEDERALĖS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės įstaigos

ČEKIŲ SKYRIUS TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

MES SIUNČIAME PINIGUS PER PAŠTA IR TELEGRAFA I

LIETUVA

svaras 
ir
LS

greita*

(10)

»

Boston, Mass.

» 
i

Severos Gyduoles užtaiko 
šeimynos .sveikata.■ '/'•

i
i
4

Ar gavot* Severo Kalendorių 
1922 metams. Galema jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

\ •

kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptie
kose arba pas.

F. *0. RICHTER A W.
104-114 So. 4th SL

Breektyn. *•-

AR RUKAI?
Baksas 50 geriausių cigarų, 

eriausio Rusiško tabako pypkei 
igaretams. "curios” pypkė — viską' 

tik už dolerį- Gvąrantuotas .. 
persiuntimas. Sampalų dykai neduo
tam. Reikalingi agentai.

L. KOVN AS
B. 1034. Renton. Wash.

KANKLES
Išėjo naujos muzikos apie 60 
įvairių dainų, taipgi pianui ir 
smuikai; jų tarpe ir lietuviški 
šokiai: Suktinis. Klumpakojis. 
Noriu mieffo, Knputis ir kiti. 
Tas ’eidinvs tai "Penkių Metų 
Kanklės. Kaina pažeminta lig 
Naujų Metų. Kaina knygos, 
minkštais apdarais — 4 dol.

Pasiuskit draugams Lietu
von. Adresas:

M. PETRAUSKAS
769 Broadvay,

SO. BOSTON, 3IASS.

Gera tveikat* yra verta auk
sinių dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis nž gera* gyduoles,
yra paliudymu geros sveikatos. 
Pra&alinkite kankinančius skaus
mus su pagalba tikrojo Pain- 
Espenerlo, kuris yra senu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukite su Inkaro vaisbažeri

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

606 ENCHANGE BLDG„ 53 STATĖ ST, BOSTON.
t

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL
Veda provas civyliškas ir 
krizninališkas.
66—67 Journal BuildTng 

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

TeL Beach 6931

DR. I. M. HHEiMIH
SPECIALISTAS VENERIŠKŲ 

LIGŲ. 
VYRŲ IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo lig* ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1969 VASHINGTON ST.

BOSTON. MASS.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Poduškaitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
kylos. Ji yra taip padaryta, kad kartų 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge- 
tesnė negu diržas. Jokių diržų ar 
-prer.žinų neturi. Minkšta, lengva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI.

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stąart Bldg.. St. Louis, Mo.

■ I
9

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

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

Severa’s 
Cough Balsam 

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda iigai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
50 centai.—Severą'* C*ld andGrip 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaikė persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina 80 centai. Visose Aptiekose.

9
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T HE EDISON ELECTRIC ILLUMIN- 
ATING COMPANY OF BOSTON, 
atsižvelgiant į pirmesni pranešimą, ku

ris jau buvo paskelbtas, šiuomi pareiškia
me šios kompanijos kostumeriams, iman- 
tiems patarnavimą pagal Ratą nurodytą rai
de "A,” kad anglies brangumo priedas ir 
5% pakėlimo, kurie palietė tuos kostumerius, 
yra panaikinami ant visų meterių skaitymo 
pradedant su 28 d. Vasario, 1922.

Po to ratą bus skaitoma po dešimts centų 
(10c) už kilowatto valandų.

CHARLES L. EDGAR, President.

Boston, Kovo 1, 1922.

Dabar Pradėk
PIRKTI

STANDARD ir 
Challenge Pieną 

IR TAUPYK LEIBELIUS KAD
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanu katalogo.
Apsimoka Taupyti Leibelius’’

BIZNIO ŽURNALAS
Eis sykį į mėnesį.

Tame žurnale bus rašoma: patarimai, pamokinimai 
apie bizni ir sveikatos užlaikymą.

Vasario mėnesy rašoma:
1. Nurodymas, kaip jauni vaikinai išmoksta ir uždirba po $25,000

į metus.
2. Pamokinimas,
3. Nurodymas i_^._ --------,, .
4. Patarimas kaip būti gražiu ir sveiku.

į metus.
'■ ‘__, kaip užsidėti biznį ir būti ekspertu.

Nurodymas apie Lietuvą, kaip už,ją reikia kovoti.

5. Apsaugojimas nuo munšaino.
Paskui bus įvairių pasiskaitymų. Kaina $1.00 metams, 

vienas numeris 10c. Prisiųskit 10c., o gausit žurnalą. (10)
WATERBURY MAIL ORDER CORP.

793 Bank st„ Waterbury, Conn. «|

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

BOSTON, MASS
įsteigta 1845

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

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

BUCKMAN IR FINBERG 
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

85 Leverett St, Boston, Maa*.
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 FINBERC 
Bankieriai

85 Leverett St,

PER ŠIMTĄ IR DVIDEŠIMTS 
DEVYNIS .METUS NATIONAL 
UNION BANKAS dėjo tiesiogi
nes savo pastangas tvėrybos pa- 
matan ir su didžiausiu draugišku
mu tarnavo kostumeriams.

šiandien padidinta šios įstaigos 
vieta leis dar geriau patarnauti 
žmonėms visokiuose prekybos ir 
išdirbystės reikaluose, šis bankas 
per ilgą savo gyvavimą turi ge
rinusi patyrimą visokiuose biznio 
reikaluose.

NATIONAL UNION BANK 
209 Washington st, Boston 
priešais senąjį Statė House.
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