
r

"KELEIVIS"
DABBO ĮMONIŲ LAIKBAATIS

Pr**u Merai* Meta m:
Amerikoj* .............................. |2.00
Kanadoje ir Lietuvoje.......... |*.00

Prenumerata pusei metu:
Kanadoje ir Lietuvoje.......... 11.50
Amerikoje ............................ $1.25

Apgarsinimų kainos klausiant laišku.
Kreipianties su kokiasi nors rei

kalais, taip adresuokite:
"KELEIVIS"

$55 Broadvay, Sa. Borte*. Maao

*

I

%

■i*

M 9

No. 13 80. BOSTON, MASS., 29
"Eatend m 8«eond C1*m Mattor" February 23, 1905, at tha Port 04

•VO-MARCH, 1922 M.
at Boston, Mass^ undar the Aet ofMarch S» 1S7I.

r"KELEIVIS”
LITHUANIAN WEEKLT

PrtHaM by J. G. Genite * O

Repreeents over 4,000 Lithuani*** 
in the City of Boston, 75,000 U 
New Engiand and aboųt 9003M 

in the United' Statės.

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM.

Advartising rate* on applicatioa.
••KELEIVIS"

UI Broadvay, So. Borto*, Mas*

Metai XVII

Sovietų Rusija ir
Pabaltės valstybės

TURĖS BENDRĄ KON- | RAGINA AMERIKĄ PRI- 
FERENCIJĄ RYGOJE. , PAŽINTI LIETUVĄ.

Bolševikai nori sudaryt su-'. Kongresmanas Sabath 
vienytą frontą Genujos i.m^ė kongresan rezoliuciją, 

kongrese. patardamas sios salies val-
... i džiai pripažinti Lietuvos
Žinios iš Berlino sako, į peSpUbliką. Rezoliucijoj 

kad sovietų Rusiją diplo-;tarpkitakosakoma: 
matai uoliai darbuojasi, kad „v , „ • , . .__susitarus su savo kaimynais’ ^K^dang1 per keturis me- 
ir sudarius vieną frontą h Kespubhka įs-
Genujos konferencijoj. To-ral,į^ T.«
dėl dabartiniu laiku vieni .......... ~ —
Maškvos politikai tariasi su 
vokiečiais Berline, o kiti 
ruošia Rygoje visų Pabaltės 
valstybių konferenciją, ku
rion busią pakviestos: Lie
tuva, Latvija, Estonija, Suo
mija ir gal būt Lenkija su 
Vokietija, šitos konferenci
jos tikslas esąs sudaryti Pa
baltės valstybių sąjungą, 
kurios nugarkauliu butų 
Rusija.

Berline tuo tikslu darbuo
jasi Radekas, sovietų spau
dos departamento galva, ir

i

• ’ "Kadangi geografinė Lie
tuvos padėtis yra tokia, kad 
ji gali netik gyvuoti bet ir 
išaugti į didelę ir turtingą 
valstybę, ir

"Kadangi šioje šalyje yra 
arti miliono lietuviško krau-<

PALIUOSAVO "ŽMOGŲ I 
BE TĖVYNĖS".

Šiomis dienomis likos pa
leistas iš kalėjimo John 
Grunzweig, kuris išsėdėjo 
du metu be jokio prasižen
gimo. Jis atvažiavo čionai iš 
Vengrijos su savo tėvais bū
damas da 10 metų amžiaus. 
Jo tėvas liko šios šalies pi
liečiu. Bet jaunas Gruzvveig 
prisidėjo prie komunistų, 
buvo areštuotas ir nuteistas 
deportuoti Vengrijon atgal. 
Tečiaus Vengrijos valdžia 
jo neįsileido, ir taip jis pa
siliko "žmogus be tėvynės". 
Graikijos uoste jisai įsivogė 
į norvegų laivą ir slapta at
plaukė Kanadon. Plaukiant 
laivui St. Lawrence upe, ji
sai nušoko į vandenį ir iš
plaukęs ant kranto vėl su
grįžo į Suvienytas Valstijas. 
Čia jis buvo areštuotas iš

• • t • 1 1 1

Wiikes 
ant ngaes.

KASYKLOS SŠG
KETVIRTI W

Jei įvyks streikas, miestas 
gali atsidurti dideliam 

pavojuj
Wilkes-Barre’ią miesto 

taryba kreipėsi | angliaka
sių uniją su prafymu, kad 
ji" paliktų 260 darbininkų 
kovai su gaisru. jei 1 balan
džio kiltų generšlis maine- 
rių streikas.

Mat pasirodo, škad lygiai 
po Wilkes-Barre’ių miestu 
jau ketvirti metąi dega Red 
Ash Coal Co. 
pastaruoju lai! 
pradėjo labai 
totis. Ugnis

stovi

1A JAU 
TAI.

yklos ir 
gaisras 

kiai plė- 
iekė jau 

Hudson Coal C< kasyklą ir

KIAULĖ PERTRAUKĖ 
MIŠIAS.

Pereitą sąvaitę East Bai- 
timorėj ištruko iš vagono 
kiaulės ir tuojaus pakriko 
po visą miestą. Pradėjus Jas 
gaudyt, vienas kuilis įpuolė 
švenčiausios širdies katali
kų bažnyčion ant Foster 
avė. ir Third streeto, kur 
kunigas laikė mišias. Para- 
pijonų tarpe kilo sumiši
mas ; kunigas nusigandęs 
pertraukė mišias ir išbėgo 
zakristijon:

Baltimorės katalikai da
bar sako, kad tas sutvėri
mas buvęs laisvamanis; bet 
laisvamaniai ant to atkerta: 
jei tas kuilis buvo laisva-' 
manis, tai kodėl jūsų kuni
gas jo nepakrikštijo ir ne
prirašė prie savo parapijos?

Skandalas
Vladivostoke.

*

aru minimo neiuvisKO *rau- • ir pasodintas fcalėji- Hudson Coal Co. Kasyklą ir 
jo žmonių, kurte kares metu ž nelegali perėjimų artinasi prie Lehigh and
cudziausiu pasišventimu uz‘ J r»----- i.---- ----- -
laisvę ir nepriklausomybę ’_______
rėmė Suvienytų Valstijų* 
valdžią; STREIKUOJA 25,000

Kadangi Anglija, Fran- LAIVŲ DARBININKŲ.

Wilkes-Barre kompanijos 
anglies. Abiejų kompanijų 
kasyklos randasi, po Wilkes- 
Barre’ių miestu.?

Sakoma, kad ugnis sunai-
Įcija, Italija ir Lenkija pri-i Liverpoolyje, Anglijoj, 25,- kinusi jau už daug milionų 
i pažino Lietuvos Respubliką ooo laivu statymo darbinin- doleriu anglies, ir jei 1 ba- •j ^4- .Jt- * i i •• i- - _ _ ” - S?

uvs utuai idiueiuv iaCtO, 0 - ---------
Rakovskis, Ukrainos respu- Olandija, Danija, Švedija,
.... ’J—t Norvegija, Finhandija, Es-blikos prezidentas. • ..

Radeko ir kitu bolševiku tonija, Vokietija, Rusija,

ile facto, o Čekoslovakija, Į kų nutarė apskelbti streiką, 
a ijies kompanijos numušė 

jiems algas.

lies, ir jei 1 ba
landžio visi angliakasiai pa
mes darbą, gaisras galėsiąs 
apimti visas kasyklas. Da-

kalbose bei straipsniuose. Argentina ir Meksika pri- 
komunizmo nesą jau nei, pazmo ją de jure, 
dvasios. Jie rūpinasi tik apie Į "Tai tegul Senatas ir At- 
pakėlima pramonės, apie stovų Butas, susirinkę į Su- 
paskolas", ir kalba kaip pa- vienytų ‘Valstijų Kongresą, 
prasti kapitalistai Eili- nutaria, kad šios šalies val- 
niams komunistams, kurie džia taip pat pripažintų Lie- 
vis da svajoja apie pasaulio tuvos Respubliką.” 
revoliuciją ir proletariato; ----------
diktatūrą, šitokia sovietų VOKIEČIŲ PINIGAI VĖL

, ------- ... NUPUOLĖ.
Ši panedėlį vokiečių mar

kės pasiekė žemiausio kur
so, koks tik yra kada ant jų 
buvęs. Ant New Yorko bir
žos už $1.00 galima buvo 

. Taigi 
nepareina

valdžios atstovii politika tu
ri būt didelis skausmas.

PALIOKAI SKOLINASI 
$20,000,000.

Lenku valdžia nusiuntė
Ix>ndonan savo atstovus £ M £ 

tie atstovai jau padarę su- _______
tartį su viena piniguočių ip'vk'tt a 
grupe, kuri sutinkanti leng- LENKIJA CENZURLOJA 
vnmis išlvffomis naskolinti FILMAS. ..

JIĘšKOSLP 
NIO MILŽINO.

Argentinos mokslininkų 
ekspedicija išvažiavo Pata- 
gonijon (pietų Amerikoj) 
jieškoti plezijozauro, kurį 
amerikietis Martin Shef- 
field sakosi matęs tenai vie
nam ežere. Plezijozauras 
yra gyvenęs ant žemės apie 
20,000,000 metų atgal ir bu
vo skaitomas senai jai išny
kusiu. Tai buvo baisus mil
žinas, panašus išdalies į 
paukštį, iš dalies į driežą. 
Nors gamtininkai netiki, 
kad tas milžinas butų iki 
musų laikų užsilikęs, bet ris 
dėlto tyrinėjimus darys.

tartį su viena piniguočių
KRUVINOS RIAUŠĖS

DĖL TIKĖJIMO.
. ..- •. onnnnnnri t ? Varšuvos pranešama/ Meksikoje tarp bažnyti-

sterlingų, arba 20,000,000 kad Lenkijoj įvesta juda- riu ir svietišku spėkų pra- 
dzdarni » ; mujų paveikslų (filmų) cen- \__ 1 

zura. Pastaruoju laiku Len- ta nedėlienį 5 žmonės buvo

vomis išlygomis paskolinti
Lenkijai 4,000.000 svarų

dolerių.

VIETON MEIšTAVI-
ČIAUS—- GEN. MAK-

ŠECK1S. ii___  _____  . _
Washington. —- Vilniaus kos "Laukinių Vakarų” gy- 

Krašto Valdomosios Komi- venimas, susidedantis vien 
sijos Pirmininkas Meištari- tik iš girtuokliavimo ir šau- 
čius atsistatydinęs ir perda- dymo iš revolverių. Lenki- 
vęs valdžią lenkų armijos jos "doros” dabotojai sako, 
generolui Makšeckiui.

mujų paveikslų (filmų) cen-
I

ikija buvo patvinus senomis 
amerikiečių filmomis, kū
mose vaizduojamas Amen- i______ i • • ___m___

| kad tokie paveikslai tvirki
na jaunimą, todėl būtinai 
esanti reikalinga cenzūra, 
kad tokių paveikslų neįsi-

BULGARAI MUŠASI SU
GRAIKAIS.

Iš Sofijos pranešama, kad fejdus* ’ * ’
graikai pradėjo šaudyt per, ’ _______
rubežių į bulgarų sargus Iš- ATIDUODA TURKAMS 
pradžių bulgarai buvo pra VISĄ MAŽA JĄ AZIJĄ, 
deję šaudyt atgal, bet ve- 7 *
liaus bulgaru valdžia įsa- Ahantai perziurejo Sev- 
kiusi savo kareiviams neat- Tesjnieste padarytą sutartį 
sakinėti į graikų ugnį. '
PARYŽIUJE IŠRINKTA 

DU KOMUNISTAI.
Paryžiaus rink

įsu Turkija ir padarė daug 
atmainų. Dabar jie jau ati
duoda turkams visą Mažają

30,000 ATEIVIŲ NORI 
PILIETIŠKŲ POPIERŲ.
Kai kurios dirbtuvės De

troite paskelbė, kad visų 
pirma jos priiminės darban 
šios šalies piliečius, o atei
viai galėsią gaut darbo tik 
tuomet, Hai nebus nei vieno 
piliečio be darbo.

Po tokio paskelbimo, atei
viai puolėsi imti pirmąsias 
pilietiškas popieras. į kelias 
dienas paduota 30,000 apli
kacijų. Iš tos priežasties bu
vo sušaukta teisėjų konfe
rencija, kad apsvarsčius, 
kas daryti. Teisėjas 
pareiškė, kad šitokį apsi
reiškimą jis vadinąs "pilie
tybės prostitucija".

, LAWRENCE*O AUDE
KLINĖS NUMUŠĖ 

ALGAS.
Naujoj Anglijoj audekli

nių kompanijos vėl įsisiūba
vo kapoti darbininkams al
gas. Pereitą sąvaitę Pacific 
Mills kompanija, kuri turi 
Lawrence apie 10,000 darbi
ninkų, numušė 20 procentų 
algos; Everett MiHs kompa
nija padarė tą patį. Tuo tar
pu Arlingtono Mills, kur 
dirba apie 7,000 žmonių, 
apie algas nieko nepasakė, 
tik uždarė savo dirbtuves 
neapribotam ląikui ir palei
do visus darbininkus. Unija 
sako, kad tai yra lokautas, 
kurio tikslas yra išbandyti 
darbininkus, kad paskui jie 
patįs pradėtų siūlytis .už 
menkesnes algas dirbti.

Už žiaurų apsiėjimą su gy
vuliais, Amerikos teismai 
baudžia kalėjimu; bet už to
kį apsiėjimą su darbinin
kais pelnagrobiai yra skai
tomi "šimtaprocentiniais 
potriotais".

SUDEGĖ 67 AUTOMO
BILIAI.

West Medforde, netoli 
Bostono, pereitą sąvaitę su
degė didelis garažas su 67 
automobiliais.

PREZIDENTAS MERKU
LOVAS PAVOGĖ 5,000,000 

RUBLIŲ.

"Baltoji" valdžia sugriuvo 
ir "raudonieji” eina ant 

miesto.
Čitos žiniomis, Vladivos

tokas pasiliko be centralinės 
valdžios. Buvęs "Raitosios" 
(suprask kontrevoliucinės) 
Vladivostoko respublikoj 
prezidentas Merkulovas pa
bėgo Japonijon. Turtinges
ni gyventojai taipgi bėga 
Japonijon, nes bijosi "rau
donųjų", kurie dabar trau
kia nuo Čitos ant Vladivos
toko. Tvarkos dabar tenai 
prižiūri pasilikę kareiviai ir 
jurininkai.

Tolimųjų Rytų Respubli
kos kariumenė, kuri eina 
ant Vladivostoko, jau pa
ėmė kelis miestus, tų tarpe 
ir Hooverovą, kurį "baltie
ji” pakrikštijo tokiu vardu 
amerikiečio Hooverio gar
bei. Buvusio Vladivostoko 
diktatoriaus Merkulovo ka
riumenė traukiasi atgal, 
sprogdindama tikus » ar
dydama geležinkelius.

Pasilikęs Vladivostoke 
Merkulovo ministerių kabi
netas paskelbė, kad Merku
lovas apiplėšęs Vladivosto
ko valdžią, pavogdamas 
daugiau kaip 5,000,000 auk
so rublių ir išsiuntęs tą auk
są Japonijon. Ministerių ka
binetas su generolu Kappe- 
liu norėję Merkulovą areš
tuoti, bet Japonijos valdžia 
užsistojo už vagį ir nedavė 
jį areštuoti

Melrkulovas rezignavo 6 
kovo, pareiškdamas, jog jis 
esąs priverstas pasitraukti, 
dėl silpnos sveikatos. Bet iš
tiesų jis jau matė savo vieš
patavimo galą, nes jau 23 
vasario jo kariumenė *buvo 
sumušta netoli Čitos ir pra
dėjo bėgti linkui Vladivos
toko. todėl kitokio išėjimo 
jam ir nebuvo, kaip tik re
zignuoti. Kadangi Japonija 
su kitų aliantų pritarimu 
)uvo tą banditą Vladivosto
ko prezidentu pastačius, tai 

ji dabar jam ir prieglaudos 
suteikė.

FausNEBESUVALDO 
"PATRIOTŲ”.

Washingtono valdžia guo
džiasi kad ji išbandžiusi vi
sus galimus budus ir visgi 
negalėjusi suvesti kasyklų 
magnatų į derybas su ang
liakasiais. "Šimtaprocenti
niai patriotai” atsisako tar
tis su darbininkais, ir vis
kas. Jie nori, kad darbinin
kai streikuotų. Kilus strei
kui jie tikisi išardyt darbi
ninkų uniją ir pakelti ang- 

kaip tuos ponus priversti 
prie taikos.

Jei taip darbininkai atsi
sakytų su kasyklų savinin
kais tartis, kaip savininkai 
atsisako kalbėtis su darbi
ninkais, tai Washingtono 
ponai tuojaus rastų priemo
nių darbininkams suvaldy
ti. Bet kapitalistų jie nesu
valdo ir gana. Ar tai ne 
juokai ?

pilie

pečių.
esą išleista jau daugiau kaip 
$500.000. Dabar manoma 
gręžti skyles ir leisti į ugnį 
troškinančius gazus. šitam 
darbui reikalinga apie 260 
angliakasių.'

LAWRENCE’O AUDĖJAI 
STREIKUOJA.

Šį panedėlį Lawrence su
streikavo 7 audeklinių dar
bininkai, protestuodami 
prieš nukapojimą jiems al
gų. Pirmutinė streiko diena 
praėjo ramiai. Apskaitoma, 
kad dabar Lavvrence yra 
15,000 audėjų be darbo: vie
ni jų streikuoja, kiti išmes
ti iš darbo lokautu, da kiti 
yra paprasti bedarbiai.

Lawrence’o audėjai yra 
susiorganizavę į United 
Textile Workers of Ameri- 
ca uniją. Dabar atvažiavo I. 
W. W. agitatoriai ir nori te
nai pramoniečių uniją 
įsteigti.

APIPLĖŠĖ VALDŽIOS 
LAIVUS.

Šiomis dienomis paaiškė
jo, kad iš valdžios laivų, ku
rie stovi Hudsono upėj be 
jokio darbo, pavogta labai 

aug daiktų, žalvariniai pa- 
’* dalįs inžinų, in

dai, patalinės ir kitokie da
lykai, kuriuos tik galima iš
nešti, visi išvogti. Nuosto
liai apskaitomi į $400,000. 
Ant tu laivų yra apie 600 

laikraštyje darbininkų ne- \irsinmkų ir darbininkų, te- 
nešmeižtu.,ciau®. J1® ”emate-

Paskui demonstracija nuėjo- £a!. j*e Pa^ls išvogė tuos 
pro bažnyčią ir sustojus ties liktus.

... — - - - Į ------------------

‘ NELAIMĖ KASYKLOJE.
Trinidad, Colo. — Colora- 

do Fuel and Iron Co. kasy
kloj pereitą sąvaitę čia išti
ko ekspliozija. Devyni dar
bininkai likos užmušti, o de
vynių da nesuranda. Spro
gimas atsitiko tuojaus kaip 
tik 200 darbininkų apleido 
kasyklą ir pasiliko tik nak- . • • • * tiniaL

srcfejo kruvina kova. Perei-

užmušti ir 11 sužeista. Visa 
tai atsitiko Guadalaj’ara 
mieste, Jalisco provincijoj.

Pastaruoju laiku katalikų 
ir kitokių atžagareivių 
spauda tenai pradėjo biau- 
riai šmeižti pažangių darbi- 
jiinkų organizacijas; vadi
no jas bolševikų įrankiu ir 
kitaip. Taigi pereitą nedėl- 

mopstraciją su raudonomis 
i vėliavomis ir nuėję ties laik
raščio "EI Informador” re
dakcija (grasino jo redakto
riams, kad daugiau jie savo 
laikraštyje darbininkų ne- 
ližpuldinėtų ir i

JY L ve* * X X ĮzvlVlvtj iivvtvi j . •

dienį darbininkai įtaisė de- puošimai, 
_____ _x______________ _______ i„_Jnai. natai

____ j.* katalikų laikraščio redakci-;
Aziją ir grąžina jiems Kon- ja taip pat pareiškė savo 

Paryžiaus rinkimuose į stantinopolį, tik Galipolio protestą dėl leidžiamų jo 
miesto tarybą iš komunistų pussalis ir Adrianopolis tu- ’ šmeižtų ant darbininkų. Bet 
apgyvento distrikio buvo iš- ri pasilikti graikams (ligi čia kunigų pakurstyta tam- 
rinkti du komunistai, Mart.y karės tas miestas ir pussa- šių katalikų minia užpuolė 
ir Baldina. Bet kadangi jie- lis prigulėjo turkams). Dar- ant darbininkų demonstra- 
du dabar sėdi kalėjime ir jų daneliai ir Bosforas turi būt cijos ir pradėjo muštis. Kilo 
išrinkimas jų nepaliuosuo- liuosi visų valstybių lai-į tokios riaušės, kad policija 
ja, tai komunistai vistiek J vams. Armėnija bus tautų negalėjo nieko padaryti, ir 
savo atstovų miesto valdžio- lygos globoj, tečiaus* po tur- 5 žmonės likos užmušti, o 11 
je neturės. *kų valdžia. __ sužeista.

PAVOGĖ $100 PRIE 
KORTŲ.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad Worcestery. buvo areš
tuoti už kaziriavimą iš pini
gų tūlas M. Watts ir B. La
pinskas. Abudu buvo jau 
gerai išsigėrę ir kėlė didelį 
lermą. Lapinskas rėkė, kad 
Watts pavogė jam $100. 
Teisme abudu buvo nubaus
ti, Lapinskas už girtumą ir 
kaziriavimą, o Watts už ka
ziriavimą ir už vagystę. Pa
vogti iš Lapinsko pinigai 
buvo atrasti pas Wattsą pa
slėptu

SUSTREIKAVO 30 
TEISĖJŲ.

Meksikos mieste šį pane- 
dėlį sustreikavo 30 policijos 
teisėjų, nes valdžia negalėjo 
išmokėt jiems algų.

INFLUENZA KLAI
PĖDOJ.

Lietuvos laikraščiai pra- 
įeša, kad Klaipėdoj pradė- 
:o siausti influenzos epide
mija, kurią Amerikoj pa
prastai vadina "flu,” o Lie- 
uvoje — ’Tspanijos liga.”

RIAUŠĖS PRIE LENKŲ 
BANKO CH1CAGOJ.

Chicagoj kažin kas palei
do paskalų, kad lenkų ban
kas, žinomas kaipo North- 
westem Trust and Savings 
Bank, negalėsiąs savo depo
zito riams išmokėti pinigų. 
Tuojaus tūkstančiai žmonių 
puolėsi reikalauti savo pini
gų. Žmonės ėmė grūstis vie
nas per kitą, kiekvienas vis 
norėdamas prieiti pakol pi
nigai da neišsibaigė, ir pa
sidarė toks sumišimas, kad 
daug silpnesnių moterų bu
vo stačiai sumindžiota ir su- 
maigyta. Riaušės priėjo prie 
to, kad reikėjo pastatyti 25 
policmanus su karabinais 
tvarkai palaikyti.

Banko prezidentas Smuls- 
kis paskyrė $5,000 dovanų 

mė- tam, kas išduos tuos žmones 
J ar žmogų, ką "užfiksino” jo 

Klaipėdos bankui tokį šposą. Reikia

ŠMUGELIS.
Klaipėdos krašto pasieny 

dėl menkos iš lietuvių pusės 
apsaugos eina tiek didelis 
šmugelis linais, javais, i.._ 
sa ir kitais Lietuvos pro- 
k“ turisto didžio pasakyt, kad šitokiais ūpo- 
nelno ir įstengia "savaran- sais ir Olsevskio bankas 
kiškai” gyventi ir net dary- anais metais buvo išvarytas 
ti su lenkais sutartį. lis biznio.

LENINO DIENOS 
SUSKAITYTOS.

Žinios sako, kad Leninas 
sunkiai sergąs ir kad jo die
nos jau suskaitytos. Apie 
jo ligą yra visokių paskalų. 
Rusų laikraštis Berline sa
ko, kad Leninas serga nuo 
tos žaizdos, kuri jam buvo 
padaryta laike pasikėsinimo 
ant jo'gyvasties. Tuo tarpu 
iš Helsingforso pranešama, 
kad Leninas turįs vėžio ligą. 
Maskvos gi žinios sako, kad 
jis serga širdies liga ir prie 
to da kenčia nuo nervų sui
rimo. Sakydamas kovo mė
nesyje metalo darbininkų 
mitinge prakalbą jisai su- 
iritęs ir reikėję jį išvesti iš 
salės. Taigi Genujos konfe
rencijoj jis jau negalės daly
vauti O jis labai norėjo te
nai būti.

*
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2 KELEIVIS

APŽVALGA
GALI PAKVIESTI 

ŽELIGOVSKJ Į KAUNĄ.
Petras Jaras rašo "San

darai”, kad Lietuvos kleri
kalai, kurie vadina save 
"krikščionimis demokra
tais”, esą pasirengę parsi
kviesti Želigovskį į Kauną, 
taip kaip jie buvo parsikvie
tė jį į Vilnių.

Turėdami Steigiamam 
Seime didžiumą, Lietuvos 
klerikalai pravedė tokį že
mės įstatymą, sako Jaras, 
kad —

''žemė iš dvarininkų butų iš
pirkta, paliekant jiems 80 
hektarų geriausios žemės. Be 
to da klerikalai paliko didelius 
plotus žemės bažnyčioms ir 
vienuolynams, tai yra juodajai 
tinginių gaujai, kurie nedirb
dami jokio visuomenei nau
dingo darbo, valgys Lietuvos 
gardžią duonelę, ir lokiu budu 
Lietuvos bežemiai ir mažaže- 

, miai, kurie per šimtmečius ne
šė dvarininkų jungų ant savo 
pečių, likosi ir vėl gal tų pačių 
dvarininkų malonėje, nes jie 
neturėdami pinigų nusipirkti 
sau žemės šmotelį, iš ko galė
tų daryti sau pragyvenimą, 
pasilieka mažažemiai ir beže
miai taip, kaip ir iki šiol buvo."

Šitaip apgavę Lietuvos 
kaimiečius, klerikalai pra
dėjo bijoti, kad liaudis prieš 
juos nesukiltų. Taigi, kad 
apsaugojus savo kailį, pra- 
baščių partija ėmė laižytis 
prie lenkų. Ir štai:

"Vasario 16 d., apvaikščio
jant sukaktuves ketveriu me
tų Lietuvos nepriklausomybės, 
Lietuvos klerikališkas prezi
dentas suteikė amnestiją Lie
tuvos išdavikams lenkams, pa
leisdamas juos iš kalėjimo, tai 
yra tuos, kurie buvo jau visai 
prisirengę padaryti lenkų suki
limą, išžudyti Lietuvos Įžy
mesnius ministerius ir sutver
ti lenkišką valdžią Kaune... 
Klerikališkas Lietuvos prezi
dentas, paleisdamas lenkus iš 
kalėjimo, visai nekreipė do
mės į lietuvius politiškus pra
sikaltėlius, kurių džiūsta gana 
daug Lietuvos kalėjimuose. 
Mat, klerikalams lietuviai yra 
daug pavojingesni, negu len
kai. Klerikalai paleidžia Lietu
vos išdavikus iš kalėjimo 
tuom laiku, kada lenkai stipri
na savo jiegas apie Vilnių ir 
baisiausiai terorizuoja lietu
vius Vilniuje ir bile valandą 
yra pasirengę pulti lietuvius...”

Todėl P. Jaras ir sako, 
kad jei tik klerikalai pama
tytų,* jog jų kailiui gresia 
pavojus, jie nesidrovėtą 
tuojaus pasišaukti į Kauną 
Želigovskį ir atiduoti len
kams visą Lietuvą, taip kaip 
jie padarė su Lietuvos sosti
ne Vilnium, kad ' apsaugo
jus” jį nuo bedieviškų bolše
vikų.

Taip, iš tų judošių galima 
laukti visko!

guliariškas savo darbuose ir 
poilsyje ir buvo lal^ nuosai
kus visame. Be to jisai yra ki
lęs iš tokios šeimynos, 
yra pasižymėjus savo 
stiprumu ir ilj^u amžių.”

Tai ve, kame "Darbinin
kas” mato garbę — kietose 
kumščiose! Bet Amerikos 
juodveidžių pugilistas John 
Johnson taip pat turi dide
les kumščias. Taigi, jei So. 
Bostono katalikų laikraštis 
nori, kad šita garbė prigulė
tų jo "šventam tėvui", tai 
jis turėtų pasirūpint suvesti 
jį su tuo "nigeriu” — tegul 
jiedu išbando savo kumščių 
stiprumą viens kitam ant 
nosių!

kuri 
kūno

KAIP TĖVELIAI ŠNE
KASI. •

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad tarp lietuviškųjų 
"tėvelių" Amerikoje apsi
reiškė koks tai nervingu
mas. Bemokindami kitus 
"meilės artimo", jie pradė
jo patįs peštis. Įdomu pasi
klausyti, kaip jie tarp savęs 
šnekasi. Pavyzdžiui, kuni
gas Vasys per "Darbininką" 
liepia kunigui V. K. Tašku- 
nui atsisėsti ant šmoto ledo 
ir nesikarščiuoti, o geriau 
pasimokinti nuosakiai pro
tauti. Girdi, atsimink, Taš
kuti e, kad seminarijoj tavęs 
logikos nemokino, tai ką tu 
čia dabar nori su manim 
ginčytis!

Kunigas Taškunas .prisi
pažinęs, kad logikos (tai yra 
protauti) seminarijoj jo ne
mokino, bet vis dėlto, girdi, 
aš nesu toks jau avies galva, 
kaip tamsta, Vasy, apie ma
ne manai. Taškuno argu
mentas, kuriuo jis nori pri- 
rodyt savo protą, yra toks:

'Tamsta siunti man ledo 
štai kokios rūšies: primeni 
man, kad girdi, mano laikais 
nemokinta logikos žemaičių 
Seminarijoj. Taip! nemokin- 
ta!! Bet kun. Vasy, ar Tamsta 
nesi nieko lųokinęsis, nieko 
skaitęs nuo to laiko, kada ap
leidai seminariją ar Tamsta 
nori tvirtinti, kad per tuos 17 
metu, t.y. auo to laiko, 
aš apleidau seminariją, 
nieko mokinęsis, nieko 
tęs?”
Kunigo Taškuno "stonas” 

jaučiasi daugiausia užgau
tas dėlto, kad jį durnium 
pavadino jaunesnis kuni
gas. Girdi:

"Visas juokas tame, kad ją 
(lekciją) duoda su dideliu ap
lombu jaunesnis kunigas se
nesniam! Kun. Vasy! kodėl 
man duodi tą lekciją? ar aš 
turiu mažiau už Tamstą sme
genų? gal mokslo? gal pritiri- 
mo? Tamsta pats labai gerai 
žinai, kad viso to turiu 
tiek, kiek Tamsta.”

Toliaus bet gi kun. 
kūnas prisipažįsta 
daug nuodėmių ir sako savo 
konfratrui, kunigui Vasiui:

"Pasiimk akmenį ir skelk 
man dar sykį viešai į kaktą. 
Taip! mano parapijoj atsira
do niezaležninkai ir kaltas aš 
buvau, kad neparodžiau gana 
meilės. Vartojau geležinę logi
ką, vartojau sarkazmą, kurio 
Tamsta ir norėdamas niekuo-; 
met nesistengsi parodyti, py-; 
liau tTksuso bačkas, ugnies ne
užgesinau. Viešai užtai tariu 
mea eulpa! neturėjau meilės.' 

•‘Bet kun. Vasy! yra tai ma
no asmeninė klaida...”
Vadinasi, asmeninė klai- 

da, tai menkniekis. Ot, jei; 
tėvas Taškunas turėtų ne 
asmeninių klaidų, tai tuo
met jau butų kas kita! Bet 
kaip gali būt vieno žmo
gaus klaidos ne asmeninės, 
tai turbut ir jis pats nepa
sakytų.

Kunigas Vasys turbut yra

kada 
nesu 
skal

[prilyginęs savo konfratrus] 
[prie "mėšlo krūvos", nes; 
Į Taškumas smarkiai užtai! 
I ant jo barasi ir sako:

'Tamstos užstkarščiavinias Į 
yra pasigailėjimo vertas ir 
mums katalikams prisieina' 
rausti už jį kuomet Tamsta 
kalbėdamas apie mėšlo krūvą, 
taikąi tai prie musu katalikiš
kosios visuomenės] Gėda 
Tamstai! Pats susipažink su 
kanonais ir nešmeižk, neva
dink mėšiu musų katalikiško
sios visuomenės, nei josios ku
nigų !”
Tai šitaip musų "doros 

mokytojai” šnekasi per savo 
katalikišką gazietą "Darbi
ninką".

Kauno
Jisai

Gali būt, jog p. Voldema
rui skauda širdį, kad ne jis 
universiteto viršininku yra 
pastatytas. Bet jei tai tiesa, 
ka jis apie p. Šimkų sako, 
tai ištikrujų keista, kad 
toks žmogus yra paskirtas 
aukščiausios salies moky
klos galva.
\ PURVIN AS KOVOS 

BUDAS.
"Tėvynėje" 12-tam nume-r 

ryje randam išspausdintą iš 
'.Vorcesterio šitokią žinią:

"Vakar įvyko prakalbos St. 
Seimo nariu. Klerikalai buvo 
įskundę juos policijai kaipo 
bolševiku agitatorius. Vietiniu 
vyčių vadas mėgino triukšmą 
sukelti, bet nepavyko.”

Šitą atsitikimą patvirti
na ir "Amerikos Lietuvis". 
Rašydamas apie tas prakal
bas, jis sako: \

"Buvo atėjusių triukšmada
riu. kurie klausimais iš publi
kos bandė sukelt betvarkę, bet 
tas nenusisekė. Apart to dar 
policijai buvo įskųsta, kad kal
bės priešvaldiški agitatoriai. 
Vienok atėję detektyvai pasi
teiravo, ir neradę nieko blogo, 
išėjo.”

Tai yra šlykštus kovos 
būdas. Doras žmogus nieka
dos tokių žemų priemonių 
nesiims. Klerikalų agitato
rius kun. Garmus savo pra
kalbose kursto žmones net 
]>rie žmogžudystės, ragina 
karti visus "bedievius”, už

I

KUN. PURICKIS BEPRO
ČIU APSIMETĖ,

Brooklyno "Vienybė” rašo:
”Kun. Purickis, kuris įgijo 

-''■siu nemirtiną vardą, kaipo 
pravedėjai šmugelybės Lietu
voje, dar tebegyvenąs 
priemiestyje šancuose.
tuom tarpu sergąs beprotybės 
liga. Tačiaus visų kauniečių 
nuomonė esanti, kad jisai išti- 
krujų neikiek neserga, tik tuo
mi esąs apsimetęs.’’

Apsimesti bepročiu, kuo- j 
met gręsia sunki atsakomy
bė, tai jau paprastas kunigų 
"triksas”. Kanados katalikų 
lyderis kun. Delorme, kuris 
dėl pinigų nužudė savo pus
brolį, irgi pradėjo nuduot 
"beprotį". Mat, beprotis ne
atsako už savo darbus. Nevykų jį galima butų tuojaus 
Yorko katalikų

j

1i

i

Yorko katalikų kunigas deportuoti, o vis dėlto nei 
Šmitas, papjovęs savo mer- vienas pirmeivis jo neįskun- 
giną, irgi norėjo bepročiu dė; niekas nepranešė val- 
apsimesti, kad išsisukus nuo džiai, kad šitas juodvarnis 
bausmės. Dabar ir Purickis susirinkimuose kursto prie 
pradeda "kreizavoti”.

Išeina, kad visi jie yra be-; 
pročiai, ir kad apsaugojus 
visuomenę, visus juos reikė- bas, nes tai Judošiaus ama
tų uždaryti į pamišėlių tas, kuris išdavė budeliams 
namus. iI

i

riaušių.
Skundas kad ir teisingas, 

vistiek jis yra biaurus dar-

POPIEŽIAUS KUMŠČIOS.
So. Bostono klerikalų 

"Darbininkas” giriasi, kad 
dabartinis popiežius turįs 
labai stiprias kumšeias. Kai
lio pavyzdį, jis paduoda ši
tokį atsitikimą: kuomet da
bartinis "šventas tėvas” bu
vo Lenkijoj kaipo Vatikano 
pasiuntinys, du lenkai kata
likai atėjo pas jį su Riešin
gais skundais ir susimušė. 
Tuomet kardinolas Ratti, 
dabartinis popiežius, pa
griebė abudu už sprandų ir 
išmėtė laukan.

Šitaip "Darbininkas” rašo 
26-tam numery. Ir jis pri
duria :

"šventasis Tėvas ingijo to
kią spėką tuomi, kad nuo jau
nų dienų mėgo ilgai būti tyra
me ore. Jo mėgiamu pasi- 
mankštinimu buvo laipioti 
kalnus. Nepaprastai buvo

po
re-

bent

Taš- 
turįs

-REIKALAUJA $50.00 Už 
LEKCIJĄ.

"Darbininko” 
rius Gudas viešai, per savo 
laikraštį, prižadėjo užmokė
ti "Vienybei” $-50.00, jei ji 
pasakys jam, kur ir kokie 
jėzuitai skelbė o b a 1 s į : 
"Tikslas išteisina įrankį.” 

"Vienybė” 21 kovo nume
ryje nurodo Gudui šaltinius,. 
kur toks obalsis yra skel-; 
biamas, ir reikalauja už tą 
lekciją pažadėtųjų $-50.00. 
Sako, mokslas kaštuoja pi
nigus.

Mums rodos, kad p. Gu
das nebus "cheap sport" ir 
nusiųs 'jai čekį ant $50.00. 
Juk visi žino, kad jis priža
dėjo tiek už lekciją užmo
kėt, O lekciją jis gavo ir da
bar žinos, ko nežinojo!

Kristų. Bet šitas klerikalų 
skundas yra iš pamato ne- 

į teisingas, įneš atvažiavę iš 
[Lietuvos liaudininkų parti- 

redakto-’-1OS atstovai nėra jokie bol
ševikai, ir skundikai gerai 
tatai žino. Taigi skųsdami 
juos bolševikais, Iderikalai 
pasirodo iudošiškesnrais už 

• pati Judošių.
i------------------ ;---------------
Krikščionį demokratę

i
i

žemės reformos 
įstatymas.

Žemės Reformos Įstaty- 
j mą krikščionįs-demokratai 
i sulig savo noro ir išmany- 
|mo St. Seijne priėmė ir da- 
į bar jau vykįs gyveniman.

Rinkimuose Į Steigiamą 
i Seimą žemės reformos 

KRITIKUOJA ’PROFESO- kausimu jie buvo labai ajit 
RIŲ” ŠIMKŲ. dvarininkų užsimoję, beže

miams ir mažažemiams mi-
„ kritikuoja' ringuose buvo dabai daug 

Tėvynės Balse atidarytąjį {pažadėję, bet dabar iš tų pa- 
Kaune universitetą ir sako, ; žadu ng’iek dau - l/nd m VALrrnniim ItrAHmn k _ *• g kas yrakad jo rektorium (vedėju) | 
paskirtas labai nerimtas 
žmogus. Jis rašo:

"Rektorium paskirtas p. 
Šimkus. Tai yra labai nerimtas 
žmogus. Jis rašosi daktaru ir 
profesorium, nors nėra nei 
daktaras nei profesorius...

"Iki pateksiant Lietuvon jis 
gyveno Maskvoj besivadinda
mas šimkovu, kad išeitų rusiš- ---
kiau. Lietuviškai rašyti iki j simas, kokiam tikslui reikia 
šiai dienai nemoka. Argi pa- [ jOS nusavinti, nes vidutinė- 

hn«i_ :njs rinkos kainomis visur 
žemės galima btąs gauti 
pirktis. Pirmais metais 
Steigiamo Seimo darbo 
krikščionis demokratai ro
dėsi dar stipriai besilaiką 
savo nusistatymo, kad dva
rininkams už nusavintus 
•aiškus ir žemę po miškais 
nieko neduoti, bet dabar ir 
už miškų žemę jie duos po 
i 20 auks. už ha.

Ar bežemiai ir mažaže
miai bus aprųpinti žeme ar 
ne, tai St. Seimo didžiumai 
turbut antraeilis dalykas. 
Pirmaeilis rūpestis žemės

belikę.
Dvarininkams už nusavi

namas žemes duoda lakštais 
ligi 480 auks. už ha. (beveik 
dešimtinę), žemės savinin
kams, turintiems ne dau
giau 200 ha. už nusavinamą 
žemę, naujo ministerių ka
bineto pasiulymu, moka vi
dutinėmis rinkos kainomis 
—iki 150 ha. Tada kįla klau-

kenčiamas daiktas, kad busi
mos aukščiausios mokslo ir 
mokymo Lietuvoj įstaigos rek
torius nemokėtų lietuviškai 
rašyti ?

"Mums nerupi, kuo p. Šim
kus buvo Rusijoj, provizorium, 
ar muitinės valdininku, kaip 
pasakoja pažįstą jį žmonės; 
mums svarbu, kad Lietuvoj jis 
pasirodė nerimtai, o kaliais 
stačiai žalingai. Visuomenė ne
bus dar pamiršusi, kad jis pri
darė didžiausių Lietuvai nuos
tolių savo fantazijomis apie 
monopolį, būdamas prekybos 
ir pramonės ministerių.”

reformos įstatyme krikščio
nims demokratams buvo ap-! 
rupinimas žeme klebonijų’ 
ir atgavimas tų turtų, ku-' 
riuos pirmiau įvairus vie-' 
nuolvnai ar kitokios bažny-M 
tinęs \ organizacijos valdė, 
rusų gi valdžios paskiau jie 
buvo atiduoti pravoslavų 
organizacijoms. Tuose 
ūkiuose dabai- valdžia yra 
įkurusf ūkio ir kitokių mo
kyklų, prieglaudų ir t.t. Ati- 
iiuodant klebonams tuos 
akius, reikės matomai pa
naikinti esamieji juose kul
tūros žydiniai. Savo reikala
vimą grąžinti bažnyčiai 
tuos turtus krikš. demokra
tai aiškino tuomi, kad tuos 
turtus vienuolynams ar pa
rapijoms dovanojo karaliai, 
kunigaikščiai ii- šiaip įvai
rus dvarininkai prašydami 
melstis už jų ar jų giminių 
nuodėmes. Kaip tą turtą 
rusai atėmė, tai kunigai pa
liovė už juos melstis, bet da
bar vėla norėtų už juos 
melstis, todėl reikią grą
žinti.

Bet maža jiems buvo at
siimti kada tai valdomas že
mės, dar jie panorėjo suma
žinti žemės reformos fondą 
ir apdovanoti žeme tuos kle
bonus, kurie turi mąžiau 8 
hektarų. Tokiu budu Seinų 
vyskupijos klebonams, kai
po mažažemiams iš parce
liuojamų dvarų bus pridėta 
geriausios žemės ligi 8 ha. 
Ir tokiu budu, kiek yra ten 
klebonijų ar koplyčių, tiek 
bežengiu ar mažažemių ne
gaus žemės, nes ją užvaldys 
klebonai ir kiti kunigai.

Krikščionis demokratai* 
giriasi, kad jie, girdi, ir baž
nytinių žemių dalį atiduosią 
j žemės reformos fondą, nes 
euri bažnytinė organizacija 
valdo daugiau 150 ha., tai 
iš jos galima bus žemė nu
savinti, paliekant jai tiktai 
80 ha. Bet nusavinti galės 
tiktai tada, kada vyskupai 
Jr Rymo Papa duos leidimą. 
O jeigu neduos leidimo tą 
žemę paimti, tai bežemiai ir 
mažažemiai jos ir negaus.

Tokiu budu krikščionįs 
demokratai, kaipo ultra- 
montanų partija, savo už
davinį žemės reformos 
Įstatyme atliko kuogeriau- 
ria, nes kunigus žeme aprū
pino, tiktai dėl vieno klausi
mo jų širdis sudrebėjo, tai 

■ ra, dėl praloto Olšauskio ir 
kun, Jarulaičio su kompani
ja dvarų, šie prieš karą bu
vo nusipirkę dvarų, parce- 
riacijai, bet visų nespėjo iš
parduoti, o dabar užklupo 
juos įstatymas, draudžian
tis žeme parduoti. Bet jie 
pasitikėdami kunigais, sė
dinčiais Steig. Seime, visgi 
žemę be leidimų išpardavė; 
kad nebūti nubaustais, tai 
jie krikščionių demokratų 
buvo paprašę, idant jie į že
mės reformos įstatymą įdė
tų atatinkamą paragrafą, 
kuris tą neteisėtą darbą pa
teisintų. Ir krikščionįs de
mokratai buvo tai jau pada
rę, bet kada juos Valstiečių 
Sąjungos, Liaudininkų ir 
Socialdemokratų atstovai 
pradėjo gėdinti, tai jie taip 
susigėdo, jogei patįs savo 
jasiulymą atmetė.

Taip išrodo tasai įstaty
mas. žinoma, kad pravedi
mas jo gyveniman daug pri
gulės nuo vykintojų, kurie 
gali jį dar labiau pabloginti. 
Taigi atsidėję budėkime ir 
sergėkimės, idant dar men- 

«|dsm-neišeitų. J. K.
("L. ž.”)

t

AMERIKOS KAPITALIS
TAI SIUNČIA SAVO AT

STOVĄ LIETUVON.
Washington. — Amerikos 

kapitalistų grupė šiomis 
dienomis siunčia Lietuvon, 
Latvijon ir Estijon savo at
stovą susipažinti su vietos 
ekonomine padėtimi ir ištir
ti Amerikos-Baltijos preky
bos galimybę. — (Elta.)

LIETUVOS SEIMAS.
(Nuo musų korespondento) .

I ■ ■ ■■—

Lietuvos politine padėtis 
dabar randasi gerokai •su
painiota. Iš jos išeiti reikia 
daug pastangų ir gabaus 
politikos vyro. Visa kaltė 
krinta krikščionių demo
kratų partijai, kaipo galin
giausiai jjolitinių - partijų 
Lietuvoj.

Krikščionįs demokratai, 
kurie neturi savo tinkamo 
žmogaus į ministerius pir
mininkus, vistik pastatė sa
vo partijos nežymų narį į1 
prezidentus ir veda ik^galo 
savo neaiškią politiką.

Ligšiol Lietuva neįgavo 
nei vienos' valstybės simpa
tijų. Kad ir anglai, vedami 
tokių vyrų, kaip Lloyd 
George. Balfour ir Curzon, 
Lietuvos reikalus užtaria, 
užtat be italų, kurie taip- 
oat katalikiški kaip ir lie
tuviai, savo šalininkų dau-Į 
giau neturime. Turint tokį 
’tiprų ir gobštų kontragen- 
tą, kaip lenkai, vargu gali
na bus krikščionių demo
kratų politikai sausai iš
lipt iš lenkiškos, balos. Tuom 
’abiau, kad francuzai nori 
turėti stiprią Lenkiją. Gi 
’enkų agresyvis apetitas ne- 
įasitenkina laiminga jiems 
:aika su rusais ir Austo
sios Silezijos klausimo iš- 
sprenūlimu. Jie būtinai nori 
iš eilės susiaurinti Lietuvos 
teritoriją ir atskirti Lietu- rodė taikus ūpas. Gal išda
vai tradicinei ir ekonomi- lies deltc, kad opozicijos 
tiai reikalingą Vilnių. Ru- mažuma privertė Seimo di- 
:ų Rygos sutartis turės bu- džiumą padaryti 
i respektuota, kaip tik ru- mų ir tikisi iš jų daugiau 

sai sustiprės, o, žinoma, ir nuolaidumo. Vistik tikėti 
Vilniaus klausimas taip-pat 
įer Genui efe konferenciją 
bus iškeltas pačių lietuvių. 
Genujos konferencija taip
gi negalės prąęiti ir pro 
Augštosios Silezijos padali
nimą.

Lietuvos Seimas, pergy
venęs neilgą partijų kon
fliktą, perėjo prie svarsty
mo valstybės konstitucijos. 
Ir vėl mažne visos Seimo

j frakcijos bučiuojasi, gavę 
j toki malonų klausimą 
i spręsti.

Svarstant žemės klausi
mą buvo prieita beveik prie 
skilimo ir nevienkartiniai 
buvo pi otestuota prieš vien
pusišką dešiniųjų bloko nu
sistatymą. •Krikščionis de
mokratai pamatę, kad da
ros ne juokai, padarė mažą 
nusileidimą, atmesdami 
punkto b paragrafą 37 dėl 
bažnytinių žemių. Po to ir 
vėl prasidėjo broliškas dar
bo laikotarpis — konstitu
cijos priėmimas. Konstitu
cijos komisija padėjo pa- 

■ grindan Anglijos parlamen- 
1 tarinės konstitucijos siste
mą, ir krikščonįs demokra^ 

j tai jau kalba apie dideles 
j "pataisas”. Kaip galima 
j lajikt, iškils daug ginčų dėl 
į prezidentūros organo išme- 
; limo iš konstitucijos, dėl 
[vietos, kur pasakyta, kad 
į "valstybinės tikybos Lietu- 
j voj nėra," dėl vaikų auklėji- 
’mo mokyklose ir kitų svar- 
[ bių konstitucijos dėklių, 
! Įdomu, kad pradedant 
svarstyti konstitucijos pa
grindus, partijose vėl pasi-

nusileidi-

kokių nors nusileidimų nuo 
tų, kurie priėmė visai pa
lankią lenkų dvarininkams 
žemės reformą ir augšto- 
sios mokyklos įstatymą, nė- 
ya ko. L M-ys.

Rusija reikalausianti atly 
ginimo už nuostolius. '

Sovietu Rusijos valdžia Šitų nuostolių, ką jie Ru- 
oažada aliantam užmokėti sijai pridarė; francuzai ne
varo skolas. Šitą yra pareis- skaito. Jie tik skaito tuos 
kęs pats užsienio reikalu miliardus, ką jie yra pasko- 
komisaras čičerinas. linę caro valdžiai. Ir todėl

Bet iš kitos vėl pusės so- jie sako, kad pakol Rusija 
vietų valdžia turi didele neužmokėsianti savo skolų, 
nuostolių sąskaitą prieš, pato!. apie jos pripažinimą 
aliantus. Juk aliantai su 
prezidentu Wilsonu buvo 
pakėlę išnaikinimo karę 
prieš Rusiją. Jie visų pirma 
ipginklavo ir pasiuntė prieš 
Rusiją čeko-slovakus, kurie 
pridarė labai daug nuosto
lių ir pavogė benej50,000,000 
aukso rublių iš Rusijos vals
tybės i|do. Paskui aliantai 
buvo užėmę Archangelską 
ir įsiveržę gana giliai į Ku
rijos vidų. Vėliaus jie finan
savo Koleako, Judeničo, De- 
likino ir Vrangelio kontre- 
voliucijas. Kaip aliantai pa
tįs, taip ir remiami jų ban
ditai generolai pridarė Ru
sijai begalę skriaudų.

Visas šitas skriaudas, iš
ardytus 'geležinkelius, iš
plėštus miestus, sunaikintus 
laivus, išvogtus pinigus, iš
žudytus žmones ir Kitus 
nuostolius sovietų valdžia 
yra suskaičius ir ketina pa
šluoti sąskaitą Genujos kon
ferencijai. Sakoma, kad tų 
nuostolių esą tiek, kad jie 
netik atsveria visas caro 
skolas, bet aliantai turėtų 
da nemaža Rusijai primokė
ti, kad atlyginus jai už 
skriaudas.

Užtai Francųzijos impe
rialistai ir nenori Genujos 
konferencijos. Jie yra dau
giausia caro valdžiai savo 
pinigu sukišę' bet ir dau
giausia Rusijai nuostolių 
yra pridarę, nes daugiausia 
rėmė kontrevoliucionierius. 
Juk lenkų užpuolimas ant 
Rusijos,Vrangelio ofensivas 

iš Vakarų, tai buvo vienų be
veik francuzų surengti žy
giai.

negali būt kalbos.
Rusija pasakė: gerai, mes 

sutinkam tas skolas jums 
užmokėti; bet ir jus turėsit 
užmokėti mums už nuosto
lius, kurių jus mums prida
rėte, norėdami užgniaužti 
revoliuciją ir sugrąžinti ca
ro valdžią; kad padarius 
apyskaitą, kiek kurie esam 
skolingi, sušaukime tarp
tautinę konferenciją.

Dėlto Anglijos valstybės 
vadas Lloyd George ir su
manė Genujos konferenci
ją. Jon likos pakviesta ne
tiktai sovietų Rusija, bet ir 
Vokietija, su kuria iki šiel 
aliantai visai nesiskaitė, ir 
net Lietuva, kuri stambiųjų 
valstybių nėra da valstybe 
pripažinta.

Genujos konferencija tu
rėjo susirinkti jau šį mėne
sį, bet Francuzija vis daro 
trukdymų. Nešvari jos są
žinė nujaučia, kad tenai rei
kės peržiūrėti savo piktada
rybių sąrašą.

VISUOMENĖS ŽINIAI.
Mumis prašo paskelbti, 

kąd kapt. V. Natkevičiaus 
ir Mok. B. žygelio maršru
tas, su pradžia balandžio 
mėnesio, yra sekantis: 

„ (Pirmiau minėtos dienos 
po balandžio 1 d. yra ne
geros).

Bal. 2 d. Pittsburgh, Pa. 
Bal. 7 d.'Youngstovn, O.
Bal. 8 ir 9 dd. Cleveland,O. 
Bal 11 d........ Dayton, O.
Bal. 13 d. Detroit, Mich. 
Bal. 15 d. Grand Rapids, 

Mich.
Bal. 22 d. .. Chicago, III,
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VVORCESTER, MASS. ke repeticijų. Dukterų
Worcesterio žinios. Draugija bijosi,, kad davąt-

kos nepaimtų viršų. Vaiku
14 d. kovo, A. O. H. sve- ”£įburėlio” Draugija bijosi 

įainėje kalbėjo Lietuvos netekt savo dabartinių mo- 
Steigiamojo Seimo atstovai Rytoju. Šv. Jėzaus susaidė 
mokytojas Žygelis ir kapi- bijosi/ kad Kristus prisikė- 
tonas Natkevičius. Manau, hę§ per Velykas nepradėtų 
kad neliko nei vieno Lietu-Lvaį lytis kiaušiniais. Mari- 
yus kampelio, kur kalbėtu- jos sGsaidė bijosi, kad neat- 
;ai būt nesuradę klerikalą Lirastu daugiau vaikeliu, 
šmugelninkų su barzdotais Komunistai bijosi, kad so- 
ir nuskustais kunigėliais ir Lialistai nesuvarytų juos i 
jųjų pridarytomis "svinst- ožio ragą. "Amerikos Lietu- 
yomis". Ypač atsižymėjo vio" leidėjas Paltanavičia 
kapitonas Natkevičius, kai- bijosi, kad ji neužpultu vai- 
po iškalbus ir taktiškas kai- Ra(ja "sustokina" su sa-' 
kėtojas. Jam pilnai pritinka v0 »g2nd hand* forduku. 
vardas kareivio-kapitono. Dentistė Bernočiutė bijosi 

Žmonių^ buvo apie 800. traukt dantis, kad kas ne- 
Aukų surinkta 300 su vii’- Į nukąstų jai sidabrines žny

ples. Daktaras Matulaitis 
bijosi gydyt plikas galvas. 
Dentistas Žuraulis bijosi 
gydyt bobas, kad negavus 
mušt, kada perarti prisi
glaudžia. Dėdynas bijosi 
staliorių, kad negavus 
"strugį". Bakanauskas bi-

šum dolerių.
« s #

15 d. kovo, Clark svetai
nėje iškilo studentų "revo
liucija". Mat, universiteto 
prezidentas daktaras At= 
wood norėjo išvaikytu su
rengtas / studentų-liberalų 
prakalbas garsiam socialis
tų profesoriui Scott Nea- 
įingui.

Daktaras Atvvood, nega-j 
. lėdamas išvyt kalbėtoją, nei 
suvaldyt studentų, užgesi
no universiteto svetainėj 
ugnis ir tik tuomi suardė 
prakalbas. Dabar apie 300 
studentų, prie kurių prisi
dėjo keli to universiteto 

. profesoriai, kelia didžiausi, 
lermą už varžymą laisvės 
žodžio ir minties.

Mat Jono Clark’o, Įsteigė
jo to universiteto, užrašuose! 
pasakyta, kad "duris šios 
Įstaigos turi būt atdaros vi
sados ir visiems, nežiūrint 
jiolitikos, tikėjimo ar kito
kių žmogaus Įsitikinimų; 
visuomet turi būt laisvė 
minties ir žodžio, be jokių 
varžymų." i

Kuomi ta "revoliucija" 
užsibaigs, sunku Įspėti, bet 
vienok bandoma studentus 
kokiu nors budu numalšin
ti. Girdėjau, kad revoliuclo- 
niški studentai rengia kitas 
prakalbas ir kvięs visiems 
žinomą rašėją Uptoną Sink- 
ieri. Ir jeigu nebus daleista 
laikyt prakalbas universite
te, tai jie rengs jas kitur. l

That’s good.
« Sf-

19 d. kovo, Lietuvių Sve
tainėj kalbėjo Lietuvos 
Šiaulių atstovas ar kaip 
dzūkai sako "strielčių atsto
vas” Žmuidzinavičius. Šis 
kalbėtojas daugiausiai pa
šventė savo kalbą apie šau
lius, vengdamas ištolo už
kabint ilgaskvernius. Tur
but nori visiems būt geras ■ 
"strielčius”.

t: « ♦ ’

Spėju, kad niekur taip j 
daug nėra bailių kaip Wor- 
cestery. Tik žiūrėkite: Ka-j

PROVIDENCE, R. 1. 
Mirė Veronika Sutkaičiutė.

15 d. kovo, po sunkios li
gos Rhode Island ligonbuty, 
persiskyrė su *ši uomi pasau
liu visiems aplinkiniams gy
ventojams gerai žinoma ir 
visų gerbiama Veronika 
Sutkaičiutė, sulaukusi vos 
20 metų amžiaus. Paliko di
džiausiame varge ir nuliu- 
aime tėvus ir keturias se
sutes.

Velionė buvo linksmo bu-j 
do mergaitė. Su visais gra
žiai mokėjo apsieiti kalboje 
ir visame. Ji labai mylėjo 
dailę: teatrus lošti, dainuo
ti, ir prigulėjo prie "Biru
tės” choro. Kuomet paskli
do gandas apie Veronikos 
mirti, tad visiems Veroni
kos draugams ir pažįsta
miems nuriedėjo ašaros per 
veidus iš nusiminimo, nete
kus taip skaisčios tik-ką 
pražvdėjusios gėlelės. Ir iš- 
t ikro, yra ko gailėtis ir aša-

josi girtas automobilium va-[ras spausti, nes a,a. Veroni- 
žiuot, kad nesuareštuotų, ka kad ir jauna, bet išmin- 
Paulauskas bijosi, kad kas pinga, buvo mergaitė: nesi- 
nepavogtų jo pačią ant far- provėjo suėjus lietuvį kai* 

bnų. Kudarauskas bijosi sa- Į bėti lietuviškai, kas iš "čia 
vo pačios aršiąu negu džio- augusių” yra retas atsiti- 
vos. Čekanauskutis bijosi, -'imas.

į kad neapsiženvs. ' Dirvelis Žinant tas vargingas ap- 
I bijosi "kiko” iš "Aušrelės".' lenkybes, kuriose Veronikai 
Tumosa bijosi, ^<ad kas ne- teko gyventi rr sunkiai 
subvtytų ji geriant munšai- dirbti dėl savo tėvų ir jaunų 
ną. Visockis bijosi, kad K y- sesučių, reikia manyti, kad 
ba nesuorganizuotų naujos vargas ir sunkus audimo 
mandaKnų orkestros. Bušas darbas pakirto josios jau- 
bijosi turėt daugiau vaikų, putes spėkas, ir ji be laiko 
nes juos reikia bažnyčioj turėjo mirti! Bijodama "pa-j 
krikštyt. Černius bijosi su- trotyti" darbą, sirgdama, 
gadint "pikčių", kad jo prie-L jo dirbti, sakydama : "bo
šas nepaimtu biznio. Gražu- pas gali kitą pastatyti i ma- 
i- -i. ” Veronikos tė-

, nemokėdamas gero 
amato, negali gauti darbo. 
Tai prie tokių aplinkybių 
vargšei mergaitei reikėjo

lių Marka bijosi "Aušrelės"Ino darbą... 
merginų, nes jau persenas.j vas, i.....
Jokubvnas bijosi, kad nesu
žinotų. jog jis rašinėjo laiš
kus i Clevelandą, kad Bute- _ _ .......... _
nas neatvažiuotų į Woi‘ces-1 apleisti šitas pasigailėjimo 
tery. Na, ir taip toliaus.

Tai matote, kiek Worces- 
tery bailių. Yra jų ir dau
giau, bet apie kitus kita 
kartą. Neždanovietis.

į U ATERBURY, CONN.
'Stebuklingos” prakalbos. h<faj kirksėt. Pasidalinusios 
Teko man matyt visokių į "darbietes” ir "pogrindi-

I kalbėtojų ir girdėt visokių nes", jos dirba ir neapsidir- 
prakalbų: teisingų ir melą- ba. Ir vienos ir antros eina 
gingų, švarių ir purvinų, po stubas, kalbindamos mo- 
bet tokių dar nebuvau gir- teris prisidėti prie progre- 
dėjęs, kokias parengė L. M. sisčių krutėjimo, bet su ta 
P. S. J2 kuopa 5 d. kovo, išlyga, kad palaikytų vieną 
Kalbėjo M. Undžienė iš Bro- arba kitą frakciją.
c klyno ar New Yorko. Jos Jeigu ilgai musų progre-j 
prakalbas aš vadinu "stebu-histės taip darbuosis, tai 
klingomis”, nes jeigu kas-kalima laukti, kad visos ga- 
nors iš 60 klausytojų supra- spadinės iš virtuvių bus mi
to apie ką ji kalbėjo, <ai tik gabentos Į frakcijinio lauko 
per stebuklą. Pasisakė kai- muši. Susilauksime tikros 
bėsianti dviejose temose: Į "bobų vainos". |
apie darbininkų organizavi- 
mąsi ir moterų vienyjimąst

------ įSulyg kalbėtojos, tai darbi- 
zio parapijos klebonas bijo-L prjvaj0 organizuotis,
si, kad susaides Šv. Kazio, L ĮUrj vienytis. Pra-
Šv. Jerzo (Jurgio) ir‘ §v.Ljėjus kalbėt apie vienybę, 
Liudviko nesueitų j bloką Lako: "Viso pasaulio prole- 
su tautiečiais, nes jam lilys tarai, vienykitės! Jus nieko 
tada tik skapherninkai ir nepraiaįmėsit, tik retežius”, 
šleivų bobų susaide . Vy- Įya jj pUjkiai pasakė (mat, 

ciai bijo, kad po Velykų ne-Luos žodžius šiandien jau) 
ateitų Jien\s kaput , nes beveik visi moka pasakyt).! 
Sviderskio vaiskas pava- kada kalbėtoja pradėjo 
saryj rengiasi ispert jiemsJroc}yt ^yo locną išminti iri 
Kaili. Aušrele bijo bank-Lavajs žodžiais aiškint, ko- 
ruto. žuvininkai bijo ”-----
vordenų", kad nepagau
tų juos su tinklais. Ukėsų 
Kliubas bijo kišt nosį į poli
tiką, kad nepraradus "šmu
gelio”. Lietuvos Sūnų Drau
gija bijo Raukčio, kad ne- 
užareštuotų jiems pinigų ir 
neparašytų policijai skun
do. kad tai "anarchistų su
šaldė”. Apšvietos Bendrovė 
bijo, kad komitetas "nenu- 
špicuotų" jųjų visarinį biz
nį, kaip tas atsitiko perei
tais metais. Lietuvių Sve
tainės komitetas bijosi, kad 
Sakackas su Lukimu neat
imtų nuo jų namo. "Aido" 
choras bijosi, kad Bakšys

vertas pasaulis.
M. B. V-s.

NORVVOOD, MASS. 
Visko po biskutį.

Susikiršinus kairiesiems 
elementams ir mūsiškės 
progresistės pradėjo smar-

❖

dėl darbininkai privalo or
ganizuotis, tai negalima bu
vo suprast, kokioj kalboj ir 
ka ji kalbėjo, šiose prakal
bose taip atrodė, kaip tą 
garsiąją Chinijos sieną sta
tant. Klausytojai vieni jas 
kitus pradėjo teifriautis: 
"Kas čia per kalbėtoja? 
Apie ką ji kalba?”

Taip ir po šiai dienai wa- 
terburiečiai nežino, apie ką 
Undžienė kalbėjo ir kokių 
pakraipų ji yra. Patartina 
Undžienei ant savo prakal
bų perkalbėtoją atsivežti.

Žmonės kalba: "Nors kar
tą ir 'stebuklingas’ prakal-l 

nesugrįžtų lermus kelt lai- L»as girdėjome.” I. K. •

Kairieji vyrai irgi neatsi
lieka nuo moterų, bet jie 
kiek lėčiau imasi.

I ♦ ♦ J?

Mūsiškiai sandariečiai ne-j 
juokais įsismagino "veikti.”) 
Tūli jų, pasivadinę reporte-j 
riais, jau net ir po kaldra 

kyšodami, rašo žinutes 
Sandarai”. Paveizdan, "S".

No. 10 tūlas reporteris tarp 
kitko rašo, kad kairiųjų dis
kusijose Gribavičius dar- 
biečius išvadino arkliava
giais ir kitokiais. Jeigu ta
sai reporteris butų iš po 
kaldros išliiroęs ir atėjęs į 
diskusijas, tai butų žinojęs, 
kad Gribavičius tiktai sykį 
kalbėjo ir nieko nekoliojo. 

I Taigi iš "septynių sandarie- 
čių brolių miegančių” vie- 
nąs-kitas apsisapnuoja. O| 
sapnai, ypač apie bolševi
kus, daug musų tautai reiš
kia, todėl ir skubinasi į ”ga- 
zietas" paduoti.

♦ • *
"Keleivio” No. 11 L. Pi

lietis nenorėdamas verkšle
na, kad, esą. pustuzinis ko
munistų užgrobė Lietuvių 
Svetainę, kuri, anot jo, pa
statyta visų progresyvių 
lietuvių kruvinais centais.

Užvis labiausia L Piiie- 
Ičiui graudu, kad į tą "kru
vinų centų svetainę” neįsi- 
leidžiama jo mylimas Biru
tės chorelis.

Man regis, kad veltui L. 
P. čia graudinasi. Jeigu, 
anot jo, tą "kruvinų centų” 
svetainę užgrobė tik pustu
zinis "diktatorių”, tai juk 
Birutės chorelis, kuris susi
deda iš tuzino tautininkė- 
lių, galėtų tuos "diktato
rius" apveikti. Bet aišku, 

I kad tautininkėliai gailisi 
["kruvinų centelių", todėl ir 
prisieina guostis. Ot, kad 
taip tą svetainę galima bu
tų paversti į karvutę, tai ir 
Birutės choreliui gal tektų 
bent vienas spenelis.

* # ts

Sandariečiai netenka vie
no stambiausio savo šulo 
Jankūno. Jisai vyksta su 
Sandaros principais i Lietu
vą. Tai bus pusėtina spraga 
sandariečių mitinginiam 
suole.

12 d. kovo buvo D. L. K. 
Keistučio draugystės pra
kalbos. Kalbėjo J. Neviac- 
kas iš So. Bostono. Jisai 

I puikiai nušvietė svarbą pa- 
pelpinių draugysčių ir rei
kalą darbininkams vieny
bės. Prie draugystės prisi
rašė keletas nauių narių.

Papartis. 
UTfCA, N. Y.

į Svetainės reikalu.
Jau daug laiko prabėgo, 

kaip Uticos lietuviai ketina 
pirkti namą su svetaine. 

[ Laukiu, laukiu ir vis nesu
laukiu. Jau devyni metai 
kaip žada pirkti ir vis dar 
nenupirko.

Šiuomi, nors trumpai, aš 
noriu nurodyti, kokia sve
tainė mums reikalinga.

Jeigu jau pirkime svetai
nę, tai privalome pirkti to
kią, kuri butų centru lietu
vių judėjimo, apšvietos ir 
kultūros. Toje svetainėje tu
rėtų užsilaikyti knygynas, 
mokykla vaikams ir suau
gusiems, taipgi gimnastikos 
ruimas. Svetainė turi būt 
tinkama prakalboms, ba

iliams ir teatrams. Tik tokią 
svetainę turėdami mes galė
sime kelti musų brolius iš 
miego, dirbti naudingą dar
bą sau ir ateinančiai mi^ų 

Į gentkartei.
Nereikia svajoti iipieMc 

kią svetainę, kur po vienu 
ptogu yra ir smuklft Į tokią 
I svetainę negalės lankytis 
musų vaikai, o jeigu ir lan
kysis, tai pamatys daug vi- 

{šokių nepadorumų, kokius 
girti žmonės atlieka. Nei 
svetainėj, nei arti svetainės 
neprivalo rastis svaiginan- 

| čių gėrimų, kurie kliudo ne
įtik progresui, bet abelnai 
I visai žmonijos pirmynžan- 
Igai. Mes turime išmokinti 
linusų jaunuomenę, kad ji 
įmokėtų žaisti ir linksmintis 
I ir be svaigalų.

Turint patogią svetainę 
musų kolonija kaip bema- 

Itant pakiltų ir susilygintų 
įsu kitomis progresuojančio
mis lietuvių kolonijomis.

V. Buomat.
LAWRENCE, MASS. 
Daržovių sėklos dykai.

Ponas Bodvvell, Lawren- 
ce’o Amerikanizacijos Ofiso 

hjerdėtinis, gavo iš vąldžios 
daugybę sėklų, kurios pa
vesta išdalyt žmonėms dy
kai. Sėklos yra geros.

Kas iš lietuvių turi dar- 
žiukus ir nori gauti sėklų 
juos apsėti, lai kreipiasi 
prie pono Bodwell, 31 Jack- 
son st, Lawrence.

Ofiso valandos nuo 9 ly
te iki 5:30 vakare. Utarnin- 
kais ir subatomis iki 9 va
kare.

Gausite dykai šių sėklų: 
balščių, morkvų, salotų, ri
dikų, komų ir tomėčių?

$

EASTON, PA.
i

Komunistai gaudo 
Velniuką.

Musų komunistai, kurie 
veikia prisidengę A. L. D. 
L. D. vardu, baisiai sujudo, 
kuomet "Keleivyje” pamatė 
apie juos aprašyta. Vieni 
šaukia: "Provokatorius!”, o 
kiti sako: "Už vieną 'Kelei
vio’ numerį verta mokėt 
50c., nes jis viską teisingai 
aprašo." Ypač komunistai 
išsigando pamatę "Kelei
vio” No. 11 K. Pilėno apra
šymą apie Felikso Miškinio- 
Vyturio nužudymą. Tas Pi
lėno pranešimas tartum 
perkūnas trenkė j komunis
tus. F. Bačkis per kelias 
naktis negalėjo užmigti, 
matomai iš sanžinės grau
žimo.

19 d. kovo atsibuvo ko
munistinės A. L. D. L. D. 
kuopos susirinkimas, kuria
me beveik per ištisas šešias 
valandas buvo gaudomas 
Velniukas. Mat, jie baisiai 
pikti ant Velniuko, kam jis 
apie jų darbus parašo į 
'Keleivį". Išsigandę Velniu

ko jie nutarė (7 balsais 
prieš 6 ir 6 susilaikė) laiky
ti susirinkimus prie užda
rytu durų. Tikri neišmanė
liai esaŲ' Ne Velniuko jums 
reikia saugotis, bet blogų 
savo darbų. Kol jus veiksite 
nenaudingus darbininkams 
darbus, tol Velniukas bus 
tarpe jusu ir viską praneš 
"Relei * ‘ ‘
vi, 
D.

-leiviui”. Privalote žino 
kad Velniukas yra A. 
L. D. kuopos narys.

Velniukas.

I

lika ir viską išardė. Daug 
darbščių žmonių iš Kliubo 
pasitraukė, savo turtą ir 
darbą užleisdami komunis
tams.

Vertėtų progresyviams 
lietuviams, o ypač jauni
mui ir. vėl stoti prie Kliubo 
ir, nepaisant komunistų 
trukdymų, imtis darbo ir 
veikti. Kliubo Narys.

MONTELLO, MASS.
Komunistai nyksta. Visuo

menė laukia permainų.
Musų kolonijoj komunis

tai smarkiai nyksta. Tasai 
muilo burbulas, kurį jie bu
vo išpūtę, jau truko. Dalis 
buvusių komunistų atsipei
kėjo nuo komunistiško svai
gulio ir paliko rimtais žmo
nėmis. Komunistiškam liz
de pasiliko tik keletas piktų 
vyrukų, kurie viską keikia 
ir viską niekina. Viešo vei
kimo |>as juos mažai. Se
iliaus "ideališkiausiu” jų 
kalbėtojum buvo Norwoodo 
kriaučiukas, bet dabar jau 
ir tas nebeatvažiuoja. Mat, 
"buržujum” paliko.

<

Pirmiau čia buvo visa ei
lė komunistiškų vadovų, ku
rie keikė biznierius, vadin
dami buržujais, bet dabar 
jie patįs paliko tokiais. Gar
susis Milčius prisiplakė 
prie buržujų, o tasai komu
nistų "ricierius”, kuris savo 
draugams apipiaustė bonų 
kuponas, nežinia kur dingo. 
•Jis priverstas buvo išbėgti 
iš Montello, kad į "trubelį" 
aepapuolus. Ustupas, be
šaukdamas ant buržujų, 
>ats paliko buržujum. Rėks- 
įys Komoras irgi nutilo, nes 
kromą nusipirko. 'Veikles
nės ypatos, kaip tai dr-gės 
Bubiiauskienė, Stitilienė ir 
!rg. Bačiulis nuo komunis- 
ų pasitraukė, nes nenorėjo 
u šmeižikais kartu darbuo

kis. Ir veikimas jų tarpe ap
sistojo. Dabar choi‘ą moki
na tūlas latvis, kuris lietu- ' 
viškai mažai moka ir todėl 
mokina dainas daugiausia 
;u rusiškomis arba latviško
ms meliodi jomis.

Nors komunistai jau pri
lipo liepto galą ir priešų ne
beturi, bet vistiek delei san
žinės graužimo nerimauja' 
ir tiek.

Vieną kartą čionai daina
vo Butėnas, žmonių prisi
rinko pilna svetainė ir pel
no pusėtinai atliko. Butėnas 
jiaėmė už savo patarnavimą 
50 dolerių ir už tai gavo 
buržujaus vardą. Kuomet 
potam antru kartu buvo pa
rengtas Butėnui koncertas, 
tai komunistai jį boikotavo. 
Jie taipgi boikotavo ir Ba- 
bickaitės koncertą.

Gal paklausite, kas-dabar 
musų komunistais vadovau
ja? Ogi žmegus, kuris per 
daugelį metų gulėdavo re- 
vuose girtąs. Jam pagelbsti 
žymus bolininkas ir Itazir- 
ninkas.

Kadangi komunistai pali
ko be savos prieglaudos, tai 
dabar jie pradėjo glaustis 
prie progresisčių. Bet pro- 
gresistės, Įgavusios - komu
nistiško karščio, irgi pradė
jo nykti. Iš 60 nariu paliko 
tik 12. ,

Moritellos progresyvė lie
tuvių visuomenė atsuko ko
munistams užpakalį. Lau
kiama, kada bus atgaivinta 
socialistų kuopa ir prasidės 
tikras ir naudingas .vei- , 
kimas.

Vietos socialistams, kurių 
čia nemažai yra, vertėtų su
sirinkti ir atgaivinti socia
listų kuopą. Dabar yra pa
togus laikas. Kritikas.

‘EASTON, PA.
Dęlei Velniuko korespon

dencijos.
Paėmęs i rankas "Kelei

vio" No. 10 pamačiau kores
pondenciją iš Easton, Pa., 
kur aprašomas komunistų 
skilimas. Velniukas klaidin
gai sako, kad 19 vasario bu
vo komunistų, susirinkimas. 
Kiek galima iš jo korespon
dencijos suprasti, tai jis ap
rašo A. L. D. L. D. 13 kuo
pos susirinkimą vadinda
mas ji komunistų susirinki
mu. Matomai, Velniukas 
pervėlai į susirinkimą atėjo, 
kad nežino keno tą dieną 
buvo susirinkimas. Patar
čiau Velniukui prisirašyt 
prie A. L. D. L. D. 13 kuo
pos, tada nereikės rašinėt 
nasąmonių i rimtą laikraštį 
ir juodint A. L. D. L. D., ku
ri nėra politikos organiza
cija, o a pšvietos draugija 
(Nevisai teisingai pasaky
ta. A. L. D. L. D. yra pilnoj 
komunistų kontrolėj, ir ko
munistai, prisidengdami A. 
L. D. L. Ę. vardu, varo ne 
tiek apšvietus, kiek komu
nistinės politikos darbą. *— 
Red.). Bleikai buvo atimtas 
balsas ne komunistų susi
rinkime, bet 
kuopoj.

❖

19 d. kovo 
L. D. 13 kuopos 
•mas. Buvo visokių svarsty
mų, gerų ir prastų. Duota 
nemažai vėjo "Keleiviui", 
kam jis talpina Velniuko 
korespondencijas. Taipgi 
sumanyta buvo uždrožt per 
kelnes ir Mažam Vieversė
liui už parašymą Į "Tėvy
nę” apie S. L. A. 231 kuopos 
prakalbas, kur jisai komu
nistams užmynė ant komo.

Vienas visai keistas nu
tarimas Įvyko šiame susi- 
i inkime. A.L. D. L. D. drau- 
gąį, pasibijoję Velniuko, nu
tarė laikyti susirinkimus 
prie uždarytų durų. Tai yra 
tuščias apsisaugojimas. Vel
niukas Įlįs nėr rakto skylu
tę ir vistiek jums neduos 
ramumo. Patarčiau susirin
kimuose prisilaikyt daugiau 
rimtumo, tuomet nereikės 
bijot jokių Velniukų.

Šiame susirinkime tapo 
išrinkta komisija parinkt 
aukų gelbėjimui vieno 
draugo Lietuvoje, kuris ten 
sėdi kalėjime. Tasai drau
gas buvo geras laisvų pa
žiūrų žmogus ir nuolatinfs 
"Keleivio” skaitytojas. Nu
važiavęs Lietuvon jis neno
rėjo bučiuot kunigui skver
nų ir todėl tapo a])šauktas 
bolševiku ir pasodintas į ka
lėjimą.

Patarčiau komunistams 
parinkti aukų pastatymui 
paminklo ant Felikso Miški
nio kapo, kuris likosi nuga- 
abintas Lietuvos budelių 

per Eastono komunistų žio
plumą.

Gerbiamieji A. L D. L. D. 
13 kuopos draugai, meldžiu 
prašalint iš savo narių tar
po tą netikusi ir gėdą da
ranti paprotį — kauliukų 
bėrimą. Nors ne visi tai da

bot daug yra draugų,

A. L. D. L. DMESTVILLE, ILL.
šis-tas iš lietuvių gyvenimo.

Daug k&s yra pabriežti 
apie musų koloniją, kurioje 
gyvena pasėtinas būrelis 
lietuvių darbininkų, dirban- 
čių įvairiose dirbtuvėse ir 
anglių kasyklose. Kaip vi
sose didesnėse lietuvių kolo
nijose, taip ir pas mus yra 
v isokių partijų-parti jėlių, 
sriovių-srioveliu. Kiekviena 
iš jų juda-kruta, jei ne vi
suomenės, tai bent savo 
labui.

19 vasario musų komu
nistai, prisidengę svetimu 
vardu, surengė teatrą. Pa
prastai teatrai yra rengia- 

naudai, kad 
žmones supažindinus su dai
le ir šio-to pamokinus, bet 
musų komunistai šį teatrą 
surengė, kad žmones išnau
dojus — tai ir viskas. Pu
blikai susirinkus išėjo tūla 
moterėlė ir pradėjo sakyt 
savo "deklamaciją". Ant 
pabaigos ji spiegiančiu bai
su suriko: "Remkit ir_pla- 
tinkit komunizmą!” 
šaukdama ji tikėjosi 
laukti aplodismentų, 
niekas jai neplojo.

Publikai atsibodo bežiū
rint į tą jų "teatrą". Lošė, 
lošė ir publika jokiu būdų 
negalėjo suprasti, ką tas lo
šimas reiškia. Pagalios su
stojo visi ant estrados rau
donom rubaškom apsivilkę 
ir užtraukė komunistų him
ną. Publika neatsistojo. Net 
komunistai, kurie buvo pu
blikos tarpe ir tie neatsisto- 
o. Po dainų tūla komunistė 
lar norėjo kalbėti, bet pu
blika sukilo ir pradėjo eiti 
iš svetainės. Taip tas jų te
atras ir pasibaigė.

Nebus prošali čia paminė
jus apie amžiną atsilsį Pa
silinksminimo Kliubą. kuris 
>uvo Įkurtas 4 d. lapkričio, 
1919 m. Išsyk jis gerai gy
vavo 'ir žmonės jį mylėjo.'ro, bet daug yra draugų, 
Visi turėjo vietą kur užeiti kurie tuomi užsiima'. Vie- 
ir linksmai vakarus praleis-)ton to patarčiau užsirašyt 
ti. Būrelis jaunimo buvo ir skaityt "Keleivį", kuris 
iradėjęs mokintis lošti ir išmokins jumis doros ir 
• • — • • • i __ __ . —

♦ *

buvo A. L. D. 
susirinki-

Taip 
susi- 

bet

dainuoti. Viskas ėjo geriau- rimtumo. Tuomet nereikės 
šiame sutikime. bijot nei Velniuko, nei Ma-

Pagalios i tą Kliubą įlin- . žo Vieversėlio.
do komunistai su savo poli-' šermukšnis.

’T-------------------------------------------------------

SOVIETŲ RUSŲ 
SPAUDA LATVIJOJ.

Sovietų Rusų vyriausybė, 
kuri latviams sutikus, lei
džia Rygoje savo laikraštį 
"Novyj Put,” reikalauja 
leisti laisvai platinti Latvi
joje ir kitus, Sovietų Rusų 
laikraščius. Latviu vyriau
sybė sutinka leisti sąlyga, 
kad ir latvių laikraščiai ga
lėtų būti laisvai platinami 
Sovietų Rusijoj. Atsakymo 
i tai negauta.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

<
tumo. Tai kuris tada iš mus 
bus j Dievą panašus, o kuris 
ne? Jei baltąjį žmogų Die
vas yra sutvėręs panašų į 
save, tai kas sutvėrė Afrikos 
negrą? Juk iš to paties Ado
mo jis negalėjo išsivystyt. 
Argi tu girdėjai kada, tėve, 
kad baltveidžių šeimyną 
atsirastų juodveidis? Tokų 
atsitikimų nėra. O juodvei- 
džių yra ne vienas ir ne du, 
bet visa Afrika buvo jais ap
gyventa. Aišku, kad jie tu
rėjo tenai atsirasti ir išsi
vystyt iš tam tikros veislės, 
kuri nieko bendra neturi su 
baltveidžiais. O jei juodvei- 
džiai galėjo atsirasti be 
Adomo ir Jievos, tai kodėl 
mes, baltieji, negalėjome to
kiu pat keliu atsirasti?

—Maike, aš mislinu, kad 
man reikia eiti da i škulę. 
Dvi sąvaites pasimokinęs aš 
da negaliu prieš tave pasi
statyt.

—Eik, tėve, į mokyklą ir 
mokykis, tuomet ir pats 
taip kalbėsi, kaip aš dabar 
tau kalbu.

—Tai jau ne, Maike, aš 
savo vieros nepamesiu ir į 
monkę nepavirsiu.

KELEIVIS

dį — da daugiau bus skir-lyALIUKU BYLA, 
tumo Tai kuris tada iš mus V

—Alou, Maike! Aš ir vėl žmogus paeina iš monkės. 
atėjau pas tave. | —Gali būt, tėve; bet tai

—Bet pasakyk, tėve, kur da nereiškia, kad socialistai 
buvai pereitą sąvaitę? 
buvai žadėjęs ateiti su 
tais.

—Negalėjau, vaike.
—O kodėl?
—Ėjau i vakarinę škulę,

Juk 
fak-

Motėm tiesos susišel- 
pimo draugystėse.

Birželio 19 d. anksti iš ry-l 
to į Panemunėlio dvarą at
važiavo iš Panevėžio kari
ninkai: Milleris ir Mikoliū
nas. Apie 8 vai. ryto tarp] 
karininkų Mikoliūno, Mille- 
rio ir karo valdininko 
Kregždės įvyko koks tai 
slantas pasitarimas. Po to 
buvo užkinkytas poros ark
lių vežimas, į kurį susėdo:

J. Naujalis.

Pažinkime saveVasario 14 ir 15 dd. armi
jos teismas nagrinėjo . Ro
kiškyje bylą apie Valiukų 
nužudymą. Atsakomybėn 
buvo patraukti karininkai: 
Puzenvon Milleris, Puža
novskis, Rogovskis ir Miko
liūnas, karo valdininkas 
Kregždė ir kareiviai: Ma 
kevičius ir 1 
jų pirmieji trys ir kareivis 
Markevičius pabėgo, o buvo 
teisiami likusieji: Mikoliū
nas, Kregždė ir Puodžiūnas.

Nužudytasai Feliksas Va
liukas buvo musų draugas, 
Lietuvos Socialdemokrati, 
Pai tijos narys. Velionis pla
čiai buvo žinomas Lietuvo
je, kaipo visuomenės veikė
jas ir kovotojas už Lietuvos 
laisvę ir geresnę darbo 
žmonių ateiti. Karo metu, 
būdamas Rusijoje, Valiukas 
daug pasidarbavo musų pa
bėgėlių—tremtinių naudai. 
Po revoliucijos, užstojus 
bolševikų valdžiai, Valiuko 
globon buvo atiduotos teis
mo Įstaigos, išgabentos ka
rui prasidėjus iš Lietuvos. 
Velionis padėjo daug pa
stangų ir triūso, kad apsau
gojus Lietuvos teismų ar
chyvus nuo sunaikinimo. 
Jam padedant, tie archyvai 
buvo sutvarkyti ir paruošti 
grąžinimui Lietuvon. Bet 
sugyventi su bolševikais ve
lionis neilgai tegalėjo: atsi
radus progai, su pirmaisiais 
tremtinių ešalonais grįžo iš 
Maskvos į Panevėžį dar vo
kiečiam Lietuvoje tebesant.

Panevėžy Valiukas gyve
no ilgai prieš karą, kaipo 
pris. advokatas, ir buvo ge
rai žinomas miesto gyven
tojams ir Panevėžio darbi
ninkams. Atėjus bolševi
kams į Panevėžį, Valiukas 
rapo išrinktas į Panevėžio 
Darbininkų Tarybą ir čia 
uoliai gynė Lietuvos demo
kratijos reikalus ir kovojo 
su bolševilrų užgaidomis vi
sa ardyti ir naikinti. Pakęs
ti ilgai savo tarpe tokį žmo
gų bolševikai negalėjo, ir 
Valiukas kartu su kitais so
cialdemokratais priverstas 
buvo išeiti iš Panevėžio 
Darbininkų Tarybos. Po to 
velionis užsiėmė advokato 
praktika ir gynė politines 
bylas bolševikų teismuose. 
Suimtųjų politikos prasi
kaltėlių tuo metu buvo labai 
daug, ir nevienam iš jų Va
liukas išgelbėjo gyvybę. 
Prasidėjus karui su bolše
vikais, Valiukas buvo pasi
traukęs^ kaimą ir apsigy
venęs pas gimines apie Ro
kiškį. Kuomet bolševikai ta
po galutinai išvaryti, velio
nis buvo nutaręs apsigyven- 
:i Kaune ir kartu su žmona 
ir maža dukterimi važiavo 
į Kauną. 1919 m. birželio 17 
d. Panemunėlio stoty tapo 
suimtas, o birželio 19 d. su
šaudytas kartu su žmona 
irie kapinių tarp Bajoriš- 
<io ir Roblių kaimų netoli 
nuo Panemunėlio. Šį įvykį 
kaltinamasai aktas aprašo 
šitaip.

Birželio 17 d., Valiukams 
aukiant Panemunėly trau

kinio, atvažiavo iš Panevė
žio Panevėžio Batalijono 
karininkas ir karo valdinin
kai: Pužanovskis,. Čerkesas, 
Kubilius ir Kregždė. Buvu- 
sis tuo laiku stoty Brigados 
Intendantas Grigaliūnas pa
pasakojo atvažiavusiems.

<T»sa)

Oksigenas.
Nors be oksigeno Jdėgio)^*”u

tr

liadariu (karbonu), jis su
formuoja gazą; su hydro- 
-----  ■ vandenį; o susijun- 

mes negyvenam nei vienos ^s.su 
minutes, tečiau apie šita nu u a^’^arm - slapu- 
svarbų elementą didžiuma !”«• s,tle vls.‘ elementai is 
musų arba visai nieko neži-.kun0 vra Prašalinami.
no, arba žino labai mažai.! Oksigeno užduotįs yra 

čia šios: gelbėti suvirškinti 
maistą, apvalyti kaip krau
ją, taip ir visą kūną nuo 

____  _  ~ kenksmingi) gemalų bei 
jėgos jungtis su kitais che- bakterijų, ir, užvis labiau, 

- - - - -__ - - - priduoti kunui energijos.
Gal ne vienas girdėjot sa

vo šeimvnos narį ryte užsi- 
’ ”Oi-je,

žvalgų komandos kareiviai: 
Bftirkevičius, Puodžiūnas ir 
karininkas Ragauskas. Ve
žimui išvažiavus iš dvaro, 
per trumpą laiką buvo pa
duotas automobilis, į kur į 
susėdo: Milleris, Pužanaus- 
kas, Mikoliūnas, Kregždė ir 
du šoferiai: Briedis ir Sa.- 
kauskas. Automobilis pra
lenkė vežimą su Valiukais 
ir pavažiavęs sustojo ties 
Bajoriškių kapinėmis. Iš 
automobilio išlipo Milleris 
ir Pužanauskas, o kiti liku
sieji automobilyje pavažia
vo truputį toliau ir sustojo 
pas tiltą prie upės. Priva
žiavus vežimui su Valiukais 
prie kapinių, Pažanauskas 
iiepė Valiukams išlipti, o 
Ragauskas liepė kareiviams 
varyti Valiukus prie kapi
nių ir šauti juos.Puodžiunas 
šovęs į Valiuką, o Markevi
čius į Valiukienę. Karinin
kai Rogovskis ir Pužanovs
kis šovė į Valiukus jau 
iiems gulint duobėj. Paskui 
nuo užmuštųjų buvo nuimti 
rūbai ir batai, kuriuos kari
ninkai atidavė kareiviam. 
Gi Puzenvon Milleris pa
ėmė nuo užmuštojo vyro 
laikrodį ir piniginę su pini
gais ir sakė, kad tie daiktai 
eisią Lietuvos Valstybės 
naudai. Po sušaudymo auto
mobilis vėl sugrįžo pas ka
pines, į jį sėdo karininkai ir 
nuvažiavo atgal į Panemu
nėlį. Kareiviams buvo leista 
vykti Į Panevėžį ir pranešti 
Komendantui, kad Valiukai 
buvo sušaudyti jiems mėgi
nant bėgti. Vyrams, kurie 
buvo pašaukti, kad užkastų 
lavonus, ir aplinkiniams gy
ventojams karininkai prisa
kė niekam apie tą atsitiki
mą nešnekėti. — Taip atpa
sakoja įvykį kaltinamasai 
jktas. ,

Ištyrimui Valiukų arešta
vimo ir sušaudymo aplinky
bių buvo paskirta tam tikra 
Vyriausybės Tardymo ko
misija, kuri per trumpą lai
ką išaiškino visas išdėtas 
augščiau aplinkybes ir buvo 
įsakiusi nuimti kaltininkus. 
Bet Valstybės prezidento 
Smetonos įsakymu, byla bu
vo sustabdyta, ir po to visi 
kaltininkai, išskyrus tik 
Pužanovskį, buvo paliuo- 
suoti. Milleris tuojau pabė
go, taipgi Ragauskas ir 
•Markevičius nuo taįsmo pa
sislėpė. Pužanovskis pabė
go iš daboklės prieš įeismą.

Teismo posėdyje kaltinin
kus Mikoliūną ir Kregždę 
gynė pris. advokatai Tu
mėnas ir Noreika. Gi maža
metės Valiukų dukters naš
laitės Danutės Valiukytės 
civilinį jieškinį palaikė pris. 
advokatai: Leonas, Petraš
kevičius ir Požėla.

Gynėjai Tumėnas ir No
reika įrodinėjo, kad kariu- 
menės akyse Valiukas buvo 
bolševikas—k o m i s a r a s, ' 
žmogžudys, razbaininkas, į 
plėšikas ir šnipas, kuriam : 
jokio pasigailėjimo būti ne- ' 
galėjo; apie Valiukienę pa- 1

Todėl pasistengsime 
nors kiek su juo susipažinti.

Oksigenas yra cheminis 
elementas, turintis didelės

miniais elementais, kurių iš 
viso gamtoje yra daugiau' 
kaip 80. *

Oksigenas susiporavęs sukėlusį aimanuojant: 
hydrogenu (vandendariu) i kaip blogai jaučiuosi. Visai 
pagimdo mums vandenį, be'esu be energijos!" Ką tas 
kurio neapsieinam nei vie-' reiškia ? Reiškia, jisai pa
nos dienos. į valgė gerai vakarienės ir

Kitą gerą jo susijungimo: miegojo neatidaręs kamba- 
pavyzdį atrandame papras-'rio langų. Per visą naktį ji- 
tame ugnies degime, štai, sai nei kiek neikvėpavo liuo- 
pečius kūrenasi. Kaip tik so oksigeno. Jojo maistas li- 
pasidaro mums peršilta, I kosi nesuvirškintas ir jojo 
mes tuoj uždarom dureles,! kraujas likosį užnuodytas 
kad neįleidus oksigeno, ir miegamojo kambario tvan- 
ugnis tuoj prigęsta; o jei kiu oru. Ir kaip žmogus ne
norim, kad geriau kūrintu- sirgs? Kur pas jį rasis toji 
si, atidarom jas ir kamina. energija, kurią tik oksige-

Oksigenas pagamina n.as sutveria ? Todėl patar- 
mums pageidaujamų rezul- tina po vakarienė išeit lau- 
tatų sekamu budu: jis įeina'kan.pasivaikščioti, o einant 
oečiun per oro dureles. Ten1 — visuomet atsidaryti
jisai susivienija su degama ??^eSamoj° kambario langą, 
medžiaga, ir ji tuomet pra-'^y^ atsikėlęs jausiesi gerai 
deda geriau degti. Neįlei- ’r busi pilnas energijos, 
dus oksigeno pečiun, ugnis ;___ ..............
užges. Dėlto oksigenas yra resni šmotelį mėsos, rugo- 
vadinamas degimo palaiky- j - - - - —
4°JU- įoksigeną gaunam visiškai

Pelenai ir gazas, kuris iš- dykai, o betgi bijomės jo 
eina su durnais laukan, yra-daugiau kvėpuoti. Žinoma, 
sudėtįs, suformuotos degi- mes" tai darome nežinodami 
mo procesu. Iš šito aišku, į jojo svarbos. Todėl šio 
kad oksigenas randasi seka-'straipsnio tikslas ir buvo 
muose dviejuose padėjimuo-' paaiškinti tai. Tečiau dirb- 
se: liuosas, ir susivienijęs, j tuvės darbininko galvoj ga- 
Liuosas jisai randasi atmos-pi kilti mintis: aiškinsit ne 
feroje (ore); susivienijęs — aiškinsit, o surūkusioj dirb- 
oelenuose. tuvėj tyro oro bei oksigeno

kurią tik oksige-

Čia norėčiau atkreipti lie
tuvių veikėjų atydą į vieną 
regimai svarbų, bet užmirš- 

klausimą yra susidariusi vi- tą klausimą, tai yra i mote- 
sai atskira mokslo šaka. Žy- rų tiesų susiaurinimą pa
iniausi šitoj srityje moksli
ninkai buvo Darvinas, La-

patjs šitokį* dalyką prasi
manė. Ne, tėve. Apie šitą

Norėdami nusipirkti ge-

kad galėčiau tave sukri- ; markas, vėliaus Hekelis, bet 
tikuot.

—Bet tu žadėjai pas ku
nigą gauti faktų?

—Jes, vaike, buvau nu
ėjęs pas kunigą, ale vos tik 
lupt negavau.

—Na, na!
—Jessa. Kaip tik pasa

kiau, kad noriu faktų apie 
kun. Purickio šmugelį, tai 
kad šoko, kad sutrepšėjo — 
net man šalta pasidarė! Sa
ko: "Laukan, tu, bedievi, ba 
aš tau snukį suardysiu!” 
Kai ėjau per duris laukan, 
t ai da įspyrė į užpakalį.

—Vadinasi, gavai gerų 
faktų.

—Ne, vaike, aš jokių fak
tų negavau. Užtai nuėjau į 
vakarinę škulę, kad kiek pa
simokinus, ba kitaip tu ma
ne vis sukritikuoji ir aš ne
galiu atsilaikyti

—Bet tokios pamokos tu, 
tėve, ir mokykloj negausi, 
kokią gavai pas kunigą.

—Ale aš tau sakau, vaike, 
kad jis nieko, o nieko manęs 
nepamokino.

—O aš tau sakau, tėve, 
kad jis tau davė labai gerą 
lekciją, tik tu negali jos su
prasti.

—Na, tai tu, Maike, išklu- 
močyk man, kaip ją su
prasti.

—Gerai, tėve, klausyk: 
Kada aš tau aiškinau aną 
syk, kad kunigėliai pyksta 
ant socialistų daugiausia 
dėlto, kad mes rašom apie 
juos teisybę, tai tu netikė
jai. Tu sakei, kad teisybės 
kunigai neslepia. Bet štai tu 
nuėjai pas kunigą ir bemaž 
ko negavai į kailį vien tik 
oelto, kad paprašei jo faktų 
apie kunigo Purickio negra
žius darbelius. Išvydamas 
tave iš klebonijos ir įspirda- 
mas Į sėdamąją, klebonas 
tau parodė, jog aš sakiau 
tau teisybę. Tai yra gera 
tau pamoka, tėve.

—Tegul bus ir taip, vaike, 
ale aš vistiek netikiu, kad 
žmogus yra iš monkės išsi
vystęs, kaip socialistai sako.

—Tu klysti, tėve, many
damas, kad socialistai nori 
prilygint tave prie beždžio
nės. Visai ne.

—Nesigink, Maike, ba aš 
girdėjau savo ausimis, kaip 
jūsų kalbėtojas aiškino, kad

šelpinėse draugystėse. Ačiū 
lietuvių darbininkų susipra
timui, į pašelpines draugys
tes pradėta priimti ir mote
ris kartu su vyrais. Tai yra 
progresas. Vienok negalima 
nepastebėti, kad tose drau
gystėse moterų privilegijos 
yra susiaurintos. Beveik 
kiekvienos tokios draugys- 

konstitucijoj yra pažy
mėta, kad moteris už tam 
tikras ligas negali gauti pa- 
šelpos. Prie tų ”tam tikrų” 
ligų priskaitomos ir moti
nystės arba gimdymo ligos.

Mano supratimu, šitokie 
apsirubežiavimai nuo ”tam 
tikrų” moterų ligų daro vy
rams gėdą. Jeigu moteris 
moka į draugystę lygias 
su vyrais duokles, tai kodėl 
jos negalėtų gauti už visas 
ligas pašelpą kaip ir vyrai? 

Aš suprantu, kad jeigu 
moterims butų mokama pa- 
šelpa už visas jų ligas, tai 
tuomet nukentėtų draugys
tės iždas, nes tūlos moterų 

nesutveria? ligos yra naturalės ir tan- 
matei kur įl'iai pasikartojančios. Bet

jame, kad brangu. Tečiau

nei vienas jų nebuvo socia
listas. Taigi tu klysti, tėve, 
pykdamas ant socialistų už
tai, už ka jie visai nėra 
kalti.

—Pasakyk man teisybę, 
Maike, ar ištikro mokyti 
žmonės netiki, kad Dievas tės 
žmogų sutvėrė?

—Ne, tėve, netiki.
—Na, tai kaip jie aiškina 

žmogaus atsiradimą?
—Jie sako, kad žmogus 

yra išsivystęs iš žemesnių 
gyvūnų.

—Tas negali būt, vaike. 
Kodėl gi dabar žmogus ne
išsivysto iš monkės? Kad ir 
20 metų monkę laikytum, o 
ji vis kaip buvo monkė, taip 
ir bus. Ar gi tu matei kur, 
kad iš gyvulio pasidarvtų 
žmogus?

—Į šitą klausimą, tėve, aš 
galiu taip pat klausimu at
sakyt: O kodėl dabar Die
vas žmogaus i________
Argi tu. tėve, i_______ 71
kad iš gabalo molio pasida-‘ar kitaip yra su vyru ligo- 
rytų gyvas žmogus? 1 “ -
.. Maike, bedieviškas tikrus pavojingus darbus.

oelenuose.
Oksigenas susideda iš la- vistiek negausi. Tas gryna 

bai mažyčių dalelių, vadina- teisybė. Bet štai ką mes ga
mų atomais. Atomai pavie-ilime padaryti: 
niui negali egzistuoti, i.„ 
kaipo elementai, negi sudė
tiniai; jie turi būt susivieni- Lvėpavimas yra toks: 
ję į grupes Tokios grupės traukti kvapą per nosį taip,

nei| Eidami į darbą mes turi
me giliai, kvėpuoti Gilus 

s yra toks:
vadinasi molekulais.

Procesas, kuriuo oksige- nė; tada įtrauktą orą išleis- 
nas susivienija su kitais'ti ir vėl traukti. Tatai gali- 
Mementais, vadinasi oksidą- ma daryti kolei pasiekiam 
eija, kuri yra dvejopa: lėta i dirbtuvę. Einant vakare na- 
ir greita. Geležies rūdijimas' mo, atkartoti tą patį, 
yra pavvzdis lėtos oksidaci
jos, kuomet anglių degimas 
pečiuje yra greitoji oksida
cija. Nors šituodu procesu 
yra skirtingu, tečiau jie at
lieka vienokią užduotį — 
pagamina karštį ir sudėti. 
Tai maž-daug tokios yra 
oksigeno ypatybės.

Penktą dalį atmosferos 
(oro) sudaro oksigenas. 
Mes jį kvėpuojame iš oro. 
Kvėpavimo aparatai susi
daro iš nosies, gerklės ir 
plaučių. Gal skaitytojas pa- 
nanys, kad burna irgi yra 
ivėpavimo organas. Iš da
lės tas teisybė, tečiau nepa
tartina būti išsižiojusiam, 
tad pagauti oksigeno. it

kad prisirinktų pilna kruti-

.Iš pradžios, kolei įprasit, 
tankiai gal pamiršit, tečiau 
jeigu kvėpuosit giliai, kada 
tik atsiminę, tai įprasit. Ap
skritai imant, kiekvienas 
asmuo turėtų iškelti savo 
krutinę apie tris colius, gi
liai kvėpuodamas. Todėl ne
pamirškit giliai kvėpuoti 
eidami i darbą, ir pareida
mi namo, o rezultatai tuo
jaus pasirodys.

(Bus daugiau.)

mis? Tuomet reikėtų ir vy
rams uždrausti dirbti tam

- _
kurių pasekmėje yra nusto
simas sveikatos, susižeidi- 
mai arba labai tankiai ir gy
vasties praradimas. O tas 
viskas juk skaudžiai atsilie
pia ant draugystės iždo.

žodžiais mes mokame iš- 
augštinti moteriškę, kad ji 
gimdo pasauliui genijus, 
kad nuo moters tobulumo 
priklauso naujoji gentkar- 
tė, bet praktikoje tą genijų 

-gimdytoją mes pažeminame 
ir, kur tik galime, susiauri
name jai privilegijas. Ar 
ras yra padoru?

Jeigu moteris lygiomis 
i tiesomis ir privilegijomis 
i yra priimamos kultūros ir 
i politikos organizacijose, tai 
jos privalo turėti lygias pri
vilegijas ir susišelpimo 
draugystėse. To nuo musų 
reikalauja žmoniškumas.

Lukšių Juozas.

klausimas.
—Jis nėra bedieviškas, tė

ve; jis tik persunkus tau at
sakyti. Bet į tavo klausimą 
aš galiu duot atsakymą. 
Žmogus negali išsivystyt iš 
kito gyvūno į kelis metus. 
Jisai vystėsi milionus metų. 
Ir šiandien žmogus vystosi, 
tik taip lėtai, kad pastebėti 
tatai sunku. Pagalios reikia 
žinoti ir tai, kad ne iš kiek
vieno gyvūno gali išsivystyt 
žmogus. Mokslas yra tos 
nuomonės, kad žmogus at
sirado ant žemės kaipo visai * 
atskira gyvūnų veislė, kuri 
buvo labai panaši į beždžio
nes, tečiaus ne iš bež
džionių.

—Ar tai Adomo ir Jievos't 
visai nebuvo?

—Žinoma, kad nebuvo.
—Vaike, aš nenoriu tam 

tikėt. Žmogus turi dusią, jis 
negali būt iš keturkojo išsi
vystęs. Jis yra sutvertas pa
gal Dievo paveikslą.

—Jei taip butų, tai visi 
žmonės butų panašus vienas 
i kitą. Bet dabar ir tu pats, 
tėve, žinai, kad taip nėra. 
Tik pasižiūrėk į save, ir pa
žiūrėk į mane: ar nematysi 
skirtumo? O paimk juodvei- pat liaudininkas.

/«

PERŠOVĖ NEPERšAU- 
JAMĄ RUB.|.

United Statės šarvų ga- 
korporacija Newminimo

kad Valiukas esąs bolševi- sakė, kad jinai, kaipo bolše- _ * ... •! i  •   __  a _ •

keptą karvelį. Kaip etikos, Yorke padarė toki žiponą, 
taip ir sveikatos žvilgsniu kuris turėjo apsaugot žmo- 
iurną reikia laikyti už- gu nuo kulipkų. Kad paro- 
darytą. Tik nosis yra tinka-,džius savo kostumeriams, 
mas organas kvėpuoti. Ir 3°g ištikrujų kulipka negali 
štai kodėl. Nosis iškošia1 to žipono pramušti, korpo- 
orą ir sušildo; pasiekęs racijos viršininkai liepė vie- 
plaučius, jis jau būna šiltas, n am darbininkui tokiu žipo- 
Bet grįšime prie oksigeno. !nu apsivilkti, o kitam šaut 

Oksigenas įeina per nosį į jį. Bandymai buvo daromi 
plaučius, iš kur kraujas pa- skiepe. Pierpont Potter at- 
ėmęs M išnešioja celėms. Ap- sistojo apsivilkęs stebuklin- 
skritai imant, mes jkvepuo-_ , ' , 7, r, ....
jam apie du svaru oksigeno J ’ us ?t?’ 0 McGrath, ki- 
per dieną. Dabar kįla klau- uas darbininkas, šovė. Pot-

NAUJAS ST. SEIMO 
SEKRETORIUS.

Elta praneša, kąd išvažia
vus Amerikon V. Natkevi
čiui, jo vieton Steigiamojo 
Seimo sekretorium likos iš
rinktas Račkauskas, taip 

(Panemunėlio dvarą.

ku komisaras ir jis reikia viko—komisaro žmona, tai- 
suhnti. Valiukas parodė ka-Tx>gi galėjo ^buti paskaityta 
rininkams išduotą jam Ro- šnipu, 
kiškio komendanto leidimą' Valstybės Gynėjas Cho- 
važiuoti į Kauna, bet kari- dakauskas pripažino Miko- 
ninkai nesutiko' jį paleisti, liūną ir Kregždę kaltais, bet- ----- . ■ .
išreikšdami Kauno valdžiai nurodė, kad Valiukas buvojimas: ar musų kūno svaru- ter sugriuvo. Pasirodė, kad 
nepasitikėjimą ir sakydami, nusižengęs prieš Lietuvos mas pasidaugina dviem sva- kulipka pramušė nepersau- 
kad ta valdžia neilgai bu- Valstybę ir kad jo sušaudy- ■rais kasdien? Atsakymas — jama rūbą ir įlindo jam kru- 
sianti: "važiuosime ir nu- mas įvyko karo metu, kuo- ne. Nes kaip greitai jis įeina tinėn netV)li §irdies Kostu-
versime ją.” — Valiukas ta- met abelnai esti daug nekal- musų kunan, taip greitai ir 
po suimtas: jo žmona prašė tų aukų. | išeina, tiktai jau kitokiose

♦ J - _ . " T- . • a ____• • . m •____ _ • v * « . . z

meriai išvažiavo nedavę jo- 
i______r . Armijos Teismas pripaži- formose, būtent: gazo (car- '<10 užsakymo. Peršautas

Valiukai buvo nugabenti į no teisiamuosius nekaltais, bon dioxide), vandens, ir darbininkas guli ligonbu- 
" ' ("Socialdemokratas”). šlapumo. Susijungęs su ang- tyje.

įleisti jai pasilikti prie vyro.

y

s.su


diplomatija.
"Keleivio” No. 11 Lietu

vos Informacijų Biuro ve
dėjas, p. M. M. Šilkas, savo 
laiške sanryšy su keno tai 
straipsniu "Šmugelis, diplo
matija ir kiti dalykai” sako
si esąs ''įgaliotas palreikšti,” 
kad minimo straipsnio au
torius užgavęs "Lietuvos 
valdžią ir kartu Lietuvos 
žmones.” '

Neskaitęs straipsnio ir 
nežinodamas apie ką daly
kas eina, nei nebandysiu be
siginčijančių tarpan kišties. 
Tečiaus nemanau, kad pole
mika yra atsakančiu in
strumentu žmones infor
muoti. Mano supratimu, tei
sybė butų žmonėms naudin
giau žinoti.

P. Šlikas, Įrodinėdamas 
santikių gerumą tarp Statė 
Departmento ir "Atstovy
bės”, pasiremia tuo, kad 
"atstovybė” gavusi iš Statė 
Departmento net 41 laišką. 
Kodėl ta aplinkybė p. Šliką 
taip nustebino, negaliu su
prasti. Netiktai Statė De- 
partmentas, bet visų civili
zuotų šalių įstaigos savo ko
respondentams ant laiškų 
atsakinėja, nes to reikalau
ja mandagumas. Kodėl 
Statė Departmentas neturė
tų atsakyti Lietuvos "atsto
vui”? Juk ir kiti nepiliečiai 
gauna iš Statė Departmen
to laiškų.

Kitas dalykas yra tas —- 
ir tegul p. Šlikas gerai 
tai Įsitėmija — kad Statė 
Departmentas gavęs iš savo 
komisionieriaus Rygoj, ar
ba konsulo Kaune, žinių, 
—prielankių Lietuvai ar at
bulai, — pasilieka savo ži
nioj ir su bent kuo jomis ne- 
sidalina. Iki šiolei Lietuva 
Suvienytų Valstijų dar nė
ra pripažinta valstybė ir 41 
laiškas dar nereiškia, kad 
Statė Departmentas jau yra 
gavęs iš Rygos arba Kauno 
užtektinai įtikinančių žinių 
apie Lietuvą, kad ji gali jau 
savim valdytis.

Kas Statė Departmentui 
yra apie Lietuvą ir jos val
donus žinoma, tai joks Lie
tuvos Informacijų Biuras 
apie tai nedažinos. Ir p. Šli
kas gindamas p. T. Naru
ševičiaus "gerą vardą” nau
dos p. Naruševičiui jokios 
nesuteikia, nes gerą vardą 
nėra reikalo ginti.

P. Šlikas savo laišku tuo 
tarpu nieko geresnio Lietu
vai nepadarė, kaip meškos 
pasitamavimą: Lietuvos
valdininkų darbai yra tiek 
juodi, kad Lietuvos Infor
macijų Biuras nepajėgs 
žmonių akyse jų išbaltinti.

Kazys Pilėnas.

Ateivystes šalis.

Per paskutini metą prieš masonais šiandien yra vadi-, musų^patarimąis vežtis su savim 
karę ateivystė dasiekė 1,- ............narni ir laisvamaniai, nes. KELEIVIŲ ČEKIUS, dėkoja
218,480. Pasaulinė karė su- pirmutinė laisvamanių or-'mums, nes jų sunkiai uždirbti

KUO ~~~ 4X mn ninirr-ji luivn lciincrorio n čia i arv.ganizacija susitvėrė iš ma- 
sonų-murininkų draugijos 
Vokietijoje 18-tam šimt-

mažino ateivystę. 1918 me-j 
tais tik 110,618 ateiviai at
važiavo.

Po armisticijos ateiviai metyje. 
vėl pradėjo keliauti į Suv. f ‘
Valstijas, pakol per fiska- nėlius sunaudosime. Ačiū, 
liškus metus, baigiant bir
želio 30, 1921 m. dasiekė 
705,228. Su užtvirtinimu
imigracijos sulaikymo įsta-' 
tymų iš gegužės 19, 1921 m., 
kurie veikia iki birželio 30, j 
1922 p., Suv. Valstijų vai-' 
Jžia padarė pirmą bandymą: 
sumažinti ateivystę. Tas ( 
įstatymas įleidžia tik 3%' 
tiek ateivių iš įvairių kraš
tų, kiek tos šalies gyventojų 
^an(^siSuv* Valstijose su“ į j^imsįstovėjusias Europos 
yg 1910 m. cenzo. Ir sulyg 
to Įstatymo iš viso nuo lie
pos 1, 1921 iki birželio 30, 
1922 m. gali Įvažiuoti tik 
355,825. Bet net ir tiek neį
važiuos, nes Anglija, Vokie
tija ir Rusija dar nepripil- 
dė kvotos ir gal nepripildvs.

F.L.I&

Lukšių Juozui. Jūsų rasi-

Siunčiami Lietuvon 
pinigai yra pini 

apsaugoti.
Kiekvienas, kas nori persiu s- 

į ti pinigus Europon, nori, kad jie 
i butų pilnai apsaugoti. Ypatin
gai tas svarbu, atsižvelgiant į 

i ir 
naujųjų valstybių sąlygas.

Joki kita įstaiga negali duoti 
tokiu garantijų, kokias duoda 
BALTIC STATĖS BANKAS, 
turėdamas geriausių finansinių 
ryšių su Europos bankais. BAL- 
TIC STATĖS BANKO Užsienių 
Skyrius turi taip gerai ištobu
lintą pinigų siuntimo sistemą, 
kad kiekvienas siuntinys yra 
apsaugotas. Pavyzdžiui, iki 1 d. 
kovo, 1922 m.. BALTIC
STATĖS BANKAS YRA PER
SIUNTUS EUROPON SUVIRS 
15,000 PERLAIDŲ, SUMOJE 
ARTI 75 MILIONŲ AUKSINŲ. 
EE TO, PERSIŲSTA AMERI
KOS DOLERIAIS SUVIRS 
3,000 PERLAIDŲ ANT SUMOS 
ARTI $250,000.00. Ir iš tų visų 
perlaidų nei viena nėra pražu
vusi. Pasitaiko kartais, kad vie- 
na-kita perlaida, dėl klaidingai 
per siuntėją paduoto adreso ar 
dėl Lietuvos pašto kaičios, už
trunka, bet tai tik išimtini atsi
tikimai.

BALTIC STAfES BANKAS 
siunčia Europon (ir Lietuvon) 
pinigus šitokiais budais:

L—PAŠTO PERLAIDOMIS. 
Jų išmokėjimas, vidutiniškai 
užtrunka 3 iki 4 savaičių. Jos 
yra išmokamos artimiausiame 
nuo pinigų priėmėjo pašte, arba
— jei jo mieste yra koks bankas
— tai banke. Už išmokėtus per 
bankus pinigus mes pristatome 
siuntėjui kvitą su priėmėjo pa
rašu. Išmokamiems per paštą 
pinigams pristatome Lietuvos 
Pašto kvitus. Musų perlaidos 
yra išmokamos pilnai.

2.—BANKŲ DRAFTAIS. Taip 
siunčiamiems pinigams siuntė
jas pats gauna musų draftą ir 
gali jį pasiųsti Lietuvon; D ten 
draftas yra išmainomas banke, 
kuris ant drafto nurodytas.

3.—KABLEGRAMAIS. Pini
gai, siunčiami kablegramais, 
yra greičiausiai išmokami. Mes 

I turime prirodymų, kad dauge- 
Į skai- lig kablegraininiu perlaidu būna „ ... . _ : ■_ . .. ( 

redakcija atsako per laik- nuo išsiuntimo dienos. - Už ka- 
raštį. Įsigyvenusių lietuvių blegramus skaitome lvgiaj $5, 
laikraščių Amerikoje 
13, būtent:

"Keleivis,” socialistų, 
"Naujienos,” soc.,

SPROGO BOLŠEVIKŲ
* LAIVAS.

Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Trebizondo 
uoste sprogo sovietų val
džios transportas su amuni
cija. Ekspliozija buvusi to
kia smarki, kad netik visi 
žmonės ant laivo žuvo, bet ir 
miestui daug blėdies prida
ryta.

Trebizondas yra Azijos 
Turkijoj, prie Juodųjų jū
rių, todėl reikia manyti, kad 
tą amuniciją bolševikai 
siuntė turkų nacionalistų 
armijai, kuriai vadovauja 
bolševikų draugas Mustafa 
Kernai.

GEN. DIAZ NUŠAUTAS.
Pereitą sąvaitę Meksikoj 

likos nušautas generolas 
Diaz, buvusio Meksikos pre
zidento Porfirio Diazo gi
minaitis.

Redakcijos Atsakymai.
J. Vitkauskui.—(a) Mer

gina gali būt naturalizuota 
lygiai kaip ir vyras, (b) Iš
tekėjusi už nepiliečio vyro 
moteris netenka pilietybės 
teisių, nors būdama mergi
na ji ir butų jas turėjus. Bet 
jei nepilietė mergina išteka 
už piliečio, j i "ant syk tampa 
piliete, žodžiu sakant, mo
teries pilietybės teisės vi
suomet priklauso nuo vyro.

F. G. Petraičiui.-*-[ 
tytojų klausimus 'Keleivio ’ ■ išmokėtų bėgyje 3 ar 4 dienu

yra nežiūrint kokia suma yra siun
čiama ir kaip ilgas yra adresas.

4.—DOLERIAIS. Kas nori, 
gali persiųsti pinigus ir dolc- 

"Tėvynė,” SLA. organas, riais,— pinigų priėmėjui Lietu- 
| voje išmokama Amerikos Dole- 
j riais. arba — jei priėmėjas to 
nori — Auksinais, pagal išmo
kėjimo dienos kursą. Toks pini
gų siuntimas yra labai praktiš
kas, ypatingai tokiu laiku, kada 
Lietuvos Auksinų kursas puola 
žemyn. Amerikos Doleriais iš
mokama Kaune, banke, o auksi
nais. pagal išmokėjimo dienos 
kursą, yra persiunčiami į pini 
gu priėmėjo artimiausį paštą. 
Už tokias Dolerių perlaidas rei- 

nes, kaip kia mokėti persiuntimo lėšoms 
diliom iš patyrimo, tokie ii- šitiek: už bile sumą ntio $1 iki 
gai negyvuoja ir jokios ro- $100 reikia primokėti 
lės lietuvių išeivijoj nevai
dina.

Pasaulio Piliečiui. — (1) 
šompolu vadinasi tas vir
bas, kuriuo užtaisomas šau
tuvas. Prie karinių karabi
nų šompolai būna plieno; 
taigi jais Lietuvos žvalgybi
ninkai ir muša politinius Kauti ir apiplėšti. Todėl mes ir 
kalinius. Tą Žodį lietuviai patariame imti musų Keleivių 
yra paskolinę iš rusų kalbos, čekius, pagal kuriuos Europoje 
O rusai ji yra paėmę iš vo- <*r Lietuvos bankuose) gauna- 
kiečių. (2) Masonas yra ma pilnos sumos, be jokių atsi- 
franeuzų žodis ir etimolio- skaitymų, Auksinais arba Dole- 
giškai reiškia akmenų tašy- liais> ka’P pat” keleivis nori. Vi-

\”Dirva,” tautininkų,
"Vienybė,” taut., 
"Sandara,” taut., 
"Am. Lietuvis,” taut., 
"Laisvė,” komunistų, 
"Vilnis,” komunistų, 
"Garsas,” klerikalų, 
"Draugas.” kler., 
"Darbininkas,” kler., 
"Saulė,” nei šiokia, 
tokia.
Be tų yra da keliatas nau

jų, bet jų neverta prie laik
raščių skaityt,

Suvienytos Valstijos — 
ateivystes šalis. Visi šioje 
šalyje, apart indijonų, yra 
ateiviai, ar originališkai ar 
paėjimu. Šiandien šioje ša
lyje, sulyg paskutinio cenzo, 
yra daugiaus kai 13,700,000 
svetur gimusių baltų žm.; 
baltų vietinių, bet svetimo 
paėjimo, yra 15,700,000, ir 
baltų gyventojų maišyto 
(t.y. vietinio ir svetimo) pa
ėjimo yra 7.000,000. Trylik
tas procentas visų Suv Vals
tijų gyventojų (1920 m. bu
vo 105,710,620) yra svetur 
gimę balti; 14.8 procentas 
yra vaikai svetur gimusių 
tėvų, ir 6.6 procentas vaikai 
maišyto paėjimo, žodžiu sa
kant, suvirs trečdalis žmo
nių Suv. Valstijose gimė 
svetur arba yra vaikais sve
tur gimusių tėvų.

1820 m. yra užrekorduota 
tik 8,385 ateivių į Suv. Vals
tijas. Per" sekantį šimtmetį 
skaitlius augo mets nuo me
tų, pakol 1907 fiskališkais 
metais dasiekė 1,285,349. lojaarba mūrininką. Bet musų keleiviai, pasinaudoję

nei

$2; UŽ 
bile sumą nuo $100 iki $500 rei
kia primokėti 2%; už bile sumą 
virš $500 reikia primokėti 
liktai 1 nuoš. .< ,

5.—KELEIVIŲ ČEKIAI. Ke
liaujantiems Lietuvon mes ne
patariame vežtis pinigų. Euro
poje ne kartą keleiviai būna pri-

Pajieškojimai Pajieškau buvusio ciano vyri* 
ANTANO BALČIAUS, paeina iš Su
valkų gub.

pinigai buvo kuogeriausiai ap
saugoti. Kiti keleiviai palieka 
savo pinigus musų Banke, — ir 
mes, kiekvienam pareikalavi
mui, pinigus jiems pervedame 
Lietuvon, taip, kaip jie nori: 
Doleriais arba Auksinais.

Kiekvieans turėtų įsidomėti 
šiuos patogumus: « ,

BALTIC STATĖS BANKAS 
duoda galimai žemiausį dienos 
kursą.

BALTIC STATĖS BANKAS 
nelaiko persiuntimui priimtų 
pinigų ilgiau kaip 2 ar 3 dienas, 
iki pirmas Europos Pašto laivas 
išplaukia iš Amerikos.

BALTIC STATĖS BANKAS 
duoda visišką garantiją už pini
gu pristatymą ir čielybę.

'BALTIC STATĖS BANKAS 
siunčia pinigus į visas pasaulio 
salis (ir į Lenkų užimtąsias Lie
tuvos dalis).

BALTIC STATĖS BANKAS 
nepristatytus pinigus grąžina 
siuntėjui Doleriais.

Visi, kas naudojasi BALTIC 
STATĖS BANKO patarnavi
mais. yra dėkingi už greitai ir 
teisingai atliktą darbą. Tuo pri- 1 
rodymu turime daugybę padėkos 
iaiškų iš Amerikos ir Lietuvos.

BALTIC STATĖS BANKO 
valandos: kasdien nuo 9 v. ryte ' 
iki 5 v. vakare. Subatomis — iki 
7 vai. vakare. Telefonas:

WATK1NS: 2142. ' 
Kreipianties Į BALTIC STATĖS ' 
BANKĄ, reikia adresuoti ši-; l 
taip:

BALTIC STATĖS BANK
291 Eighth Avė., cor. 25th St„ 

New York, N. Y.

I

KAUNE PRADĖJO EITI 
LENKŲ KALBA LIETU

VIŲ LAIKRAŠTIS 
"NOVVINY.”

Amerikiečiai! nestumkitė 
nuo savęs savo sulenkintųjų 
brolių, bet traukit juos Į sa
ve, todėl:

Kiekvienas lietuvis, būda
mas sulenlįįntujų lietuvių 
tarpe, gali padaryti Lietu
vai daug naudos, platinda
mas savaitinį iliustruotą 
lenkų kalba, bet tikros lie
tuvių dvasios laikraštį ”No-| 
winy.”

Kiekvienas lietuvis, ku
riam rupi, kad legioninkai 
!>ei dvarininkai sulenkintų
jų tarpe neturėtų sau drau
gų bei pritarėjų, tegu visoj 
Amerikoj' tarp sulenkintųjų 
lietuvių platina mus valsty
bingumo gynėją ”Nowiny.”

Kiekvienas lietuvis, ku
riam rupi, kad sulenkintieji 
kuogreičiausiai pasidarytų 
susipratusiais mus visuo
menės nariais bei ištikimais 
Lietuvos Valstybės pilie
čiais, tegul platina lietuvių 
aikraštį lenkų kalba ”No- 

winy.”
Kiekvienas lietuvis, ku

ris norėtų, kad mus sulen
kintieji Amerikoj gautų ti
krų žinių apie mus valsty
bės reikalus, šiaip gerų pa
rinktų žinių iš viso pasaulio 
bei naudingų, šviesą nešan
čių skaitymų, tegul tarp su
lenkintu lietuviu platina 
’Nowiny”

”Nowiny
’eriai, pusm. 1 doleris.

”Nowiny”
įuoja gerai zinomasai Lie
tuvoj' mus visuomenės vei
kėjas bei tikras lietuvis, 
Steigiamojo Seimo narys ir 
Vyr. Liet. Gynimo Fondo 
'•ekietorius kapitonas Pe
tras Ruseckas. ”Nowiny” 
adresas: ‘Lietuva. Kaunas, 
Steigiamasai Seimas, ”No- 
A’iny” redaktoriui P. Rū* 
■'Čekui ? *

LIETUVI! Platink ”No- 
ąriny” sulenkėjusių tarpe 
Amerikoj ir užsakyk jiems 
Lietuvoj.

Jei pats nežinai nei vieno 
sulenkintojo — atsiųsk po
rą dolerių ”Nowiny” Re
dakcijai, o ji siųs laikraštį 
kokiam nors sulenkintam 
lietuviui, kad jį Lietuvai 
atgauti!

metams 2 do-

leidžia ir reda-

i

I
I

Kur gyvena J. Šatkus? Paeina iš 
laimo Stragutės, Tauragės apskri
čio. Malonės atsišaukti arba kas apie 
jį žino praneškite. ,

Juozas Kulieša
P. O. Box 31, Taylor Springs, UI.

Aš, Simonas Rihtaras, pajieškau 
savo draugo .Joro Skuržinsko. Pirma 
jis gyveno Philadelphia, Pa. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jj žinote 
praneškite, turiu svarbų reikalą.

S. Rihtar
’■ ’ 56 Hudson avė., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo brolio Adomo Nar
buto, Kauno rėdybos, Raseinių aps
kričio, Viduklės valsčiaus, Vanagiš- 
kių kaimo. Apie 17 metų kaip Ame
rikoj. Girdėjau gyvena apie Scran- 
ton. Pa. Meldžiu atsišaukti arba kas 
žinote praneškite šiuo adresu: 

Jurgis Narbutas
3324 So. Halsted st., Chicago, 111.

Pajieškau Viktoro Staniulio, Kauno 
apskričio, Veliuonos valsčiaus. Kian
čių sodžiaus. Iš Lietuvos atvažiavo 
1906 m. Pirmiau (1911 m.) gyveno 
Centrai Falls, K. I. Vėlesniu laikų 
buvo pasirodęs vieną dieną Lincoln, 
N. H. giriose. Meldžiu jį atsišaukti 
arba kas apie jį žinot praneškit, tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos.

Antanas Staniulis
4 Millbury sU, \Vorcester. Mass.

UElUVIf LAISVAS MYLĖTOJU 
DRAUGYSTĖ. HAlKEGAN, 1LL.

Valdyba:
Pirmininkas Kaz. Grinius. 

802—8th st.
Pagelbininkas Kaz. Ambraziunas, 

1421 S. Lincoln st.
Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski, 

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

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

774 Sheridan Rd. I
Kasos globėjai: IV. Tijūnaitis, 

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

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

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

Susirinkimai atsibuna paskutinį 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, po nu
meriu 801—803—8th st

Į

Pajieškau Leono Usauskio, 
giaus gyveno Trenton, N. J. 
svarbi žinia iš Lietuvos.

Morta Pocaitė 
po vyru Ančukaitienč

132 Bovvcn st, So. Boston, M

pir- 
Yra

ass.

Aš, Jonas Pangonis, pajieškau savo 
moters JUlijonos ^Pangonienės, po tė
vais Sirevičaitės, kuri prasišalino 
nuo manės 17 J. spalių. 1921 m. su 
Feliksu Zoku, palikdama man mažus 
vaikus ir pasiimdama pinigus. Ji yra 
mažo'ūgio, geltonų plaukų, raudono 
veido ir turi viena priešakinį dantį 
auksinį. Feliksas Zokas turi šitokius 
ženklus: jam visados auga votys ant 
rankų ir ant kaklo, viena akia nema
to ir ausim mažai girdi, ausys visa
dos būna užkištos vata, vaikščioja 
išsiskėtęs ir moka grajint ant smui- 
kos. Jei kas tokią porą patčmytų, 
meldžiu duot žinią man arba polici
jai, už ką duosiu 10 dolerių dovanų.

John Pangonis
P. O. Bos 278, Lewiston, Me.

Kas iš Amerikos lietuvių patėmytą 
Antaną Jankauskį, meldžiu greitai 
man pranešti. Jis sakosi ką-tik sugrį
žęs iš Lietuvos, paeinąs iš Betica- 
ios parapijos, gyvenęs Philadelphia, 
Pa., apie 48 metą amžiaus, su ūsais, 
juodo pailgo veido, sakosi turėjęs 
brolį, kurį užmušę Francijoj. giriasi 
brolio apdrauda ant $10,000. Meldžiu 
apie jį pranešti man šiuo adresu: 

Franas Grigas
52 E. 21st st., Bayonne, N. J.

Aš, Antanas Strimaitis, pajieškau- 
avo draugo Antano Stasiunaičio, 

Šimkaičių valsčiaus ir sodžiaus, Kau
no rėdybos. Turiu svarbų reikalą, 
apie kurį .norėčiau pranešti, bet jau 
ketvirtas metas kai nesinatom. At
sišauk pats, bnsi laimingas, arba kas 
apie jį žino, malonėkit pranešti šiuo 
adresu:

A. Strimaitis
31 Charter Oak,

So. Manchesier, Conn.

Pajieškau švogerio Jono Sašeikos, 
paeina iš Deikiškių kaimo. Vabalnin
ką vaisė., Pasvalio apsk. Turiu svar
bą reikalą. Atsišaukite patsai ar kas 
žinantis praneškit.

Juozapas Simanavičius
111 Battles st., Bruckton, Mass.

As. Ona Blckevičienė. pajieškau sa
vo vyro Vinco Blekevičio, paeina iš 
Vilniaus rėdybos, Trakų apskričio. 
Butrimonių pašto, Funios miestelio. 
Meldžiu jo paties atsisaukt arba kas 
apie jį žinot pranešti.

Ona Blckevičienė
88b Lawrence st., Lavvrence, Mass.

JUOZAS VAITKUNAS, Tauragnią 
vaisė., Kauno gub., lai atsišaukia 
tuojaus arba kas apie jj žino, malo
nėkit pranešti šiuo adresu: 

Jurgis Šaltenis
Mikalių kaimo, Papilės vaisė.. Bir
žą apsk., Lithuania.

Pajieškau dėdės Juozapo Jako, pa
eina iš Kauno rėdybos, Raseinių aps
kričio, Jurbarko miesto, Amerikoj 
gyvena 29 metai. Aš girdėjau., kad 
1917 metais jis gyveno Shenandoah, 
Pa. ir buvo policmanu. Jis yra tar
navęs Suv. Valstiją kanunftenė.i ir 
yra buvęs ispanų karėj ant Filipinų 
salą. Meldžiu atsišaukti jeigu dai 
gyvas, arba žinantieji apie jį praneš
kite, nes turiu svarbą reikalą. (14l 

J. A. Geeevičius
78 Summer st, Bridgeport, Conn.

Pajieškau Juozapo Baranausko, se
niau jis gyveno Edison, N. J. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jj žinote ma
lonėkite pranešti. (14)

Jonas L'ikašiunas
214—Gth st.. Kevance, Iii

Pajieškau švogerio Juozapo Šiau- 
ho. Mažeikių apskričio, Laižuvos val
sčiaus, Palaižupės kaimo; prieš karę 
gyveno Bostone. Butą geistina, kad 
jis pats atsišauktų ai ba kas apie j; 
žinot malonėkit pranešti, busiu dė
kingas. J. Sutkus (14)

56 Oak st., MTddleboro, Mass.

Pajieškau brolių Juozapo ir Jono 
Navardauskų ir švogerio Antano Va 
lantiejaus, paeina iš Kauno rėdybos, 
Tauragės apskričio, Gaurios pai'api- 
.jos, Globių kaimo, švogeris gyveno 
E. SU lx>uis, III., bet jau tuias laikas 
nežinau kur randasi. Jus patįs atsi
sukite arba kas apie juos z>no šir
dingai meldžiu praneškite šiuo ant
rašu: Petras Savardauskas (14) 

419—21 E. Heran sL.
Aberdeen, Wash.

j

Pajieškau savo kūmo Vincento Da- 
nelevičmus, paeina iš kilniaus rėdy
bos. Taipgi pajieškau Petronėlės Va- 
linauskaitės, po vyrui Kazlauskienės, 
paeina iš Kauno rėdybos, Šiaulių 
apskričio, Kuršėnų valsčiaus, Taukš- 
tučių kaimo. Meldžiu atsišaukti arba 
kas apie juos žino praneškit žemiau 
paduotu adresu, už ka busiu dėkinga. 

Zuzana Savičienė (14)
118 Allen Point avė., Grcat Neck, 

L I., N. Y.

Čia jo ir paveikslas.
Jis apleido mane 20 d. kovo su ser

gančiu dviejų metų vaiku nepalikda
mas ne vieno cento. Kas patėmytą 
ji malonėkit man pranešti.

Ona Balčius
39 Oid Harbor st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Petro Kma- 
ro, sužinojau iš Lietuvos, kad gyvena 
Amerikoje. Atsišaukite, arba kas ži
not apie jį, praneškit, busiu dėkingas. 

Frank Kmaras (14)
29 Rice avė., Kenosha, Wis.

Pajieškau savo tėvelio Vinco Griš- 
konio. Aš palikau sirata, motina mi
le pereitą metą, neturiu kur pasidė
ti. Dabar mane užlaiko A. ignatavi- 
čia. Atsišauk, mylimas tėveli, pasi
gailėk savo sūnelio si ratuko. Taipgi 
pajieškau dėdės J. J. Žėko, pirmiau 
gyveno Chicago. 111. ir važinėdavo 
ant orlaivio, o dabar nežinau kur gy
vena. Meldžiu atsišaukti ir kitus gi
mines. _ (15)

Albinas Griškonis *
213 R. R. Avė., Bridgeport. Conn.

LIETUVIŲ PILIEČIU SĄJUNGOS 
10 KUOPA HOLYOKE. MASS. 
Viršininkų adresai:

Iirm M. Motiejus Žebrauskas,
6 (Vhiting avė., Hoivoke, Mass. 

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

Hoivoke, Mass. 
Sekretorius Domininkas Velička, 

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

54 Adam st., Holyoke, Mass. - 
Kasos globėjai:

: Aleksandras Sagaila. 
588 So. Summer st..

Holyoke, Mass. 
i Stasys Pikturna,

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

357 Park st. Holyoke. Mass. 
Susirinkimai atsibuna antra nedėl- 

dienį kiekvieno mėnesio, šv. Kazimie- 
>o draugystės kliube, 44 Sargent st., 
Holyoke, Mass.

EI, ŽIŪRĖK!
Gera proga yra kožnai ypatai nu

sipirkt sau kišeninį peiluką su savo 
vardu ir savo arba mylimos ypatos 
paveikslu ant peiluko. Reikalaujam 
agentų. Dėl platesnių žinių kreipki
tės pas (131

W. M. POKIU
Bot 10, Morgantoan, W. Va.

Aš, Juozas Savitska.-, pajieškau 
Leono Sįfnanaviėio, Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskričio, Papilės parapijos, 
Žilių kaimo. Turiu labai svarbių ži
nių nuo jo tėvu iš Lietuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot pra- 
neškit. Taipgi pajieškau ir jo švoge- 
rio Antano Jerulio. (15)

J. D. Savitskas
114 Governor st., Hartford, Conn.

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 kolo
nijose. Apie gerumą musų drabužių 
persitikrinsit, kai gausit sampelius. 
Informacijų suteiksim per laišką. Ra
šyk tuojaus šiuo adresu: (14)

S. ZUBOWICZ
176 Ainslie «U Brooklyn, N. Y.

Aš, Marcele Lingiutė, pajieškau 
savo pusbi'olių Antano ir Jono Kun
drotą, paeina iš Sintautą parapijos, 
Totoįvičių kaimo, 16 metą kai Ame
rikoj. Meldžiu atsišaukti, nes turiu 
svarbą reikalą. (14)

Marcelė Lingiutė-Neverauskienė
17 Hausman st., Brooklyn, N. Y.

Aš. Antanas Linskis, pajieškau 
Marcelės Gudaičiukės, paeina iš Kau
no rėdybos. nuo Jurbarko. 10 metą 
atgal gyveno Lawrencc, Mass.. Mel
džiu atsišaukti arba kas žinot pra
neškit šiuo adresu: (14)

Antanas Linskis
Box 103, E. Granby, Conn.

AUKSINAI ATPIGO!
SIUNČIANT PINIGUS Į LIETU

VĄ, PERKANT ČEKIUS, DRAF- 
TUS, ARBA MAINANT PINIGUS i 
VISADA KREIPKITĖS J

LIETUVIU MECHANIKŲ 
SĄRYŠI, 1NC„

Grand stM Eatenaion. 
BROOKLYN, N. Y..
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ALEKSAS RUVELIS 
tapo užmuštas mainose Glen Dale, 
W. Va., pirmiau ilgą laiką jis dirbo 
apie Scranton, Pa. Jis paeina iš Kau
no gub., ir kiek žinoma iš jo kalbos, 
jis turi brolį, kuris gyvena Ameriko
je, bet adreso nežinom. Todėl jo bro
lis ir kiti giminės tegul tuojaus •at
sišaukia šiuo adresu: (14)

ANTANAS T. VARREGO
P.O. Box 121. Glen Dale. W. Va.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 23 iki 2(1 metų amžiaus, mylin
čios laisvą ir gražų gyvenimą. Aš 
‘-su 27 metų, linksmo budo. Mergi
nos norinčios apsivesti, malonėkite 
atsišaukti ir su pirmu laišku prisiųs- 
kit paveikslą, kurį ant pareikalavimo 
sugrąžinsiu. Platesnių žinių suteik
siu laiškais. Vyrus meldžiu nerašyti.

J. F. Yanus (13)
15 Dean st., Hartford, Conn.

Pajieškau apsivedimui vaikino ar
ba našlio. Aš esu 30 metų našle be 
vaikų, vidutinio gražumo, turiu save 
biznį, reikalingas gaspadorius. Su 
pirmu laišku" meldžiu prisiųsti pa
veikslą. Anna Zinievicz

5901 Mt. Elliot st., Detroit, Mich.

Našlės ir merginos, katros norit 
apsivesti, malonėkit tuojaus atsišauk- 
.1 ir savo paveikslus prisiųsti. Aš 
esu vaikinas, 34 metų, tvirtas ir iš
mintingas, bet neturtingas. Rašykit 
šiuo adresu: C. W.
566 Mazon avė.. Room 6, Dwight, III

PARDAVIMAI.
GERA PROGA.

Parsiduoda Bekarnė. duoną 
me 3 rųšių: baltą ruginę, piklevotą, 
tikrą ruginę — lietuvišką, ir keik
tus. Biznis išdirbtas per 20 metų, 2 
t rokai eina į darbą, 
duona ir 200 
Pasinaudok i to 
priežastis, einu 
•Jte greitai: 
2220 Callouhiil st., Philadelphia. Pa.

kepa-

25 storai ima 
privatiškų šeimynų, 
prtga. Pardavimo 

į kitą biznį. Atsišau- 
(13)

PARSIDUODA GROSERNĖ už 
S70o. biznis labai gerai išdirbtas ir 
geroj vietoj, apgvventoj lietuviais, 
i ūsais ir kitokiom tautom. Norintie
ji pirkti atsišaukit šiuo adresu: (11) 

JONAS MARTULAITIS
37 l.awrence st.. Hartford, Conn.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI DU KRIAUČIAI 

prie kostumiersko darbo, turi mokėt 
siut kelines ar kotus ir prosyt. Gali 
kreiptis ypatiškai laišku. (13)

A. G. ADOMAITIS
257 Pleasant st.. Gardner. Mass.

REIKALINGAS VIRĖJAS.
Tuoj reikalingas geras, sumanus 

virėjas į lietuvių restoraną. Turi būti 
apsipažinęs pagaminti lietuviškų ir 
čianykščių (angliškų) valgių. Mokes
tis gera ir darbas ant visados.

Kreipkitės:
Mr. W. T.

101 Oak s t., Lawrence, Mass.

"GYDYTOJAS.”
"GYDYTOJAS” yra leidžiamas 

tuo tikslu, kad žmonėms tinkamu bu- 
>lu sveikatos dalykus išaiškinti.

"GYDYTOJAS” eina kan mėnuo 
gražios knygos pavidale; jame rašo
ma taip, kad kiekvienas žmogus su
pranta ir gali pasinaudoti.

"GYDYTOJAS” kovoja su viskuo, 
kas priešinga darbininko sveikatai, 
kas kenkia jo kunui, kas be 
kapuosna varo.

"GYDYTOJA redaguoja 
Amerikos lietuviams žinomi 
iai daktarai A. J. Karalius 
Montvidas.

"GYDYTOJAS” nurodo iš 
visokios ligos, duoda atatinkamų pa
tarimų kaip nuo ligų apsisaugoti ir 
ras daryti susirgus.

"GYDYTOJAS” daug aiškina apie 
darbininkų li£as.

Visi ■ žmonės giria "GYDYTOJA,” 
laikraščiai nerspausdina jo straips
nius. Lietuvos žmonės labai mėgsta 
''GYDYTOJĄ — tai geriausia jiems 
lovana.

"GYDYTOJAS” leidžiama ne pel
ui; dėlto jame netalpinama jokių 

•pgavingų skelbimų; ir vis dėlto jo 
kaina labai žema, nes tiktai viena* 
taleris metams. Pavienių numerių 
tykai siuntinėti negalime. Geriau 
prisiųsk dolerinę į laišką įdėjęs, tai 
turėsi savo namuose "GYDYTOJĄ” 
nėr visus metus.

Adresas:
”GYDY "U)JAS."

1821 tVabansia ^e„ Chicago, 11L

laiko jį
visiems 
rašyto- 
ir A.

ko kjla

r

TARNAS SIRGO.
Ponas E. W. Jacobs iš Girard, La., 

Vasario 7,1919, rašė: "Brangus Pone; 
Meldžiu tuojaus prisiųst dar du pake
liu Bulgariško Kraujo Arbatos. A3 
• tradau, kad šita arbata yra puiki 
zyduolė. Aš turiu tarną, kuris sirgo 
per šešis mėnesius ir niekas jam ne
pagelbėjo. Tada aš daviau keturias 
''ozas šios arbatos ir po šešių dienų 
;is pasveiko. Dabar jis dirba nepra
leisdamas nei vienos dienos.”

Mes turime tūkstančius laiškų nuo 
>monių, kurie sirgo, bet dabar yra 
linksmus ir laimingi, nes Bulgariško 
Kraujo Arbata juos pagydė. Reika- 
.auk pas savo aptiekorių, arba mes 
pasiųsime per paštą 1 bak.są už $1.25, 
arba 3 už $3.15, arba 6 už $5.25. 
Adresas: 1T.H. Von Schlick, President, 
Marvel Products Company, 491 
Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Tik ką išėjo iš spaudos

DĖL PINIGŲ”
Puiki trijų aktų Tolsto

jaus drama. Pastatymui 
reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir 
R merginos.

Kuopoms ir draugijoms, 
kurios nori "lošti teatrą,” 
bet nežino kokį pasirinkti 
veikalų, patartina paimti 
"Dėl pinigų.” Knygutės kai
na 35c. Gaunama "Keleivio” 
knygyne.

M
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Kas girdėti Lietuvoj
1

ŠUVA VERTESNIS Už 
ŽMOGŲ-

Biržai Nesenai man bū
nant Biržuose teko užeiti i 
teismo salę, kur yra bau- 

* džiami Įvairus prasikaltė
liai. f" 
t u vos 
prasti 
bylų, 
išmos 
salėj.

Biržų ketvirtos nuovados 
taikos'teisėjas, peržiūrėjęs 
bylą antros nuovados virši
ninko padėjėjo už nušovimą 
šunies, pavartė baudžiamo
jo kodekso Įstatų knygą, 
atrado padėjėją kaltu ir nu
teisė ji dviems mėnesiams 
kalėjimo. Nors milicijos 
tarnautojas aiškinosi, kad 
jis nušovęs šunį pildydamas 
Įstatus, bet teisėjas i tai ne
kreipė domės. Mat skundė
jas buvo dvarininkas, teisė
jo geras pažįstamas.

Seka antra byla. Nesenai 
grįžęs* iš Amerikos pilietis 
Petras Suveizdis, iš Dukur- 
nių kaimo, Papilės vals
čiaus, nežinia ar tyčia ar 
}>er neatsargumą, nušovė 
vestuvėse 18 metų vaikiną 
Klusiuką. Liudininkai pri- 
parodė, kad jis buvo gerai 
girtas, bet šovimas Įvyko iš 
jo tam tikro noro, tik neži
nia ką jis norėjo šauti. Ir 
ponas teisėjas pagal tuos 
pačius Įstatus rado Suveizdi 
kaltu ir 'nuteisė jį dviems 
savaitėms arešto.

Mano galvoje kilo nesusi
pratimas. Kodėl gi tas mili
cijos tarnautojas, kuris pil- ‘ 
dydamas Įstatymus nušovė 
šunį, gavo net du mėnesiu ( 
kalėjimo, o Petras Suveiz
dis, kuris būdamas girtu, 
nušovė žmogų, gavo tik dvi 
savaiti arešto? Neiškentęs 
paklausiau teisėjo, kokia j 
nuomone ir kokiais įstaty- ; 
mais vaduodamasis šitokias 
bausmes skiria. Jis atsakė, 
kad jo supratimu Suveizdis 
nenorėjęs nušauti Klusiu
ką ir todėl jis ji nubaudęs 
tik už neturėjimą leidimo 
nešioti ginklą. 0 milicijos 
'valdininkas turįs žinot!, 
kur galima šunį šauti, o kur 
nė. Skirdamas bausmes ji
sai vaduojąsis rusiškais 
Įstatymais.

Aš vėl patėmijau, kad jei
gu milicijos tarnautojas bu
tų sakęs, jogei jis nušovė 
šunį nenoroms, tuomet, be- 
abejonės, jis nebūtų buvęs 
nubaustas. Teisėjas supyko 
ir nubaudė mane trimis die
nomis kalėjimo už "išjuoki
mą Įstatymų.?

Lietuvos" valdžia turėtų 
mesti Į šiukšlyną atgyvenu

sius senus Rusijos Įstaty
mus, o taipgi pakeisti da
bartinius teisėjus sanžiniš- 
kesniais žmonėmis.

# Papilietis.

Kiek yra teisybės Lie- 
teismuose, galite su- 

i iš sekančių dviejų 
kurios buvo nagrinė- 

; man esant teismo

. Viekšniai (Mažeikiu a p.). 
Matyti, kad čia yra nema- 

ižas skaičius klasiniai susi- 
- r. -v_ U nes
: i enkant Vaičiaus Tarybą 

[ darbininkų bežemių ir ma- 
, žažemių sąrašas gavo ketu- 
i rias vietas. Be to, atskiras 

vieno dvaro darbininkų są
rašas gavo vieną vietą.

Taigi, neskaitant’ tu dar-
1 bininkų, kurie Įėjo Tarybon 
‘ katalikių moterų ir federa-
■ ei jos sąrašais, kurie tų mo
terų ir tos federacijos rei
kalus ir tesupranta. Viekš
nių apylinkės darbininkai 
lengvai išrinko Tarybon a 
žmones. Jeigu atsiminsime, 
kad tai lengvai padarė be 
jokios organizacijos ir agi
tacijos, tai suprasime, kad 
via yra nemažas skaičius ir 
Terai suprantančių savo rei
kalus darbininkų. Jeigu jie 
susiorganizuotų Į profesinę 
sąjungą, arba Į socialdemo
kratų kuopą, aišku, galėtų 
daug ką nuveikti savo labui. 
Bet delko jie nesusiorgani
zuoja? Turbut, bijo bedie
vių ir bolševikų vardų, ku- 
riafs čia vietos ponai ir 
stambieji buožės pakrikšti
ja kiekvieną, kuris išdrįsta 
nešokti sulyg ju dūdos. 0 

, . , . ; suiręs to ramumu, kgal ir stipresnes .legOS OlJO. kada niežai būna pr.

kuris staigia

________ X

kius griekus jis taip nuken- į pratusių darbininkųų 
tėjo. Bet iš kur besužinosi? 
Raminomės. Sakėme, kad 
kartais dar ir blogiau esti. 
Meldėmės, kad tik blogiau 
nebūtų.

Bet kur čia nebus!
Štai aną dieną atsidūriau 

pačiame ramiausiame Že
maitijos kampelyje — 
šnirkšniuose. Užeinu Į paš
tą. Atbėga jaunas, jaunas 
kunigėlis.

Kelnaitės siauros, dailios, 
sutono iš po trumpų kailinė
lių nesimato. Kad kunigėlis, 
supratau iš praskusto pa
kaušio. Tiek to dėl pa vir
šaus. Bet vikrumas! čia 
šniukšt, čia šmukšt, ir kad 
suriks laiškanešiui: ”Kaip, 
tai Kvakėnu jaunimas išsi
rašo "Socialdemokratą” ir 
'Lietuvos Ūkininką”!? Nuo 
kada jie taip pasileido, nuo 
kada!”

Žinoma, tas žmogus, taip 
staiga užkluptas, kur gi be- 
susigriebs ką atsakyti. Ne
buvo ir kada, nes kunigėlis 
dar smarkiau suriko:

Pristatyki tuos laikraš
čius man ir pasakyki, kad 
jie pas mane ateitų! Ir vi
suomet taip dasyk!”

Aš, kaipo buvęs ilgą laiką 
bažnyčios maršalka, esu 
pripratęs prie kunigu ir pa
sikalbėti su jais apie rimtus 
dalykus visuomet ftiėgstu. 
Taigi sumaniau ir dabar už
kalbinti jaunąjį kunigėli. 
Sakau: "Gerbiamasis, juk 
įei iš Kauno išleista, tai ga
lima skaityti. Juk tenai val
džia, vadinami cenzoriai..”

”Durniau! Aš dvasiškas 
cenzorius, o ten svietiški! 
Katras vožnesnis? Ka
tilas?” — suriko.

Ką bepasakyti? Užsivo
žiau kepurę, užsidegiau 
pypkę ir dūlinau atgal Į sa
vo miesčiuką, galvodamas 
apie tuos dvasiškus cenzo
rius, arba cenzorių cenzo
rius. Ką išgalvojau, papasa
kosiu kitą kartą.

Jurgis Graudžius.

■Juk Žemaitijoje valdžia kie
tesnė — maža kiek tereikia, 
kad ištremtu ar patupdytu. ,n? — 
Bet ir kitur valdžia ir ponai 
darbininkams pyragų neda
lija, tačiau jie organizuoja
si, kovoja. B. Rėpk.

KELEIVIS

Laivai

nuo Piero 86, 
Kambariai su 2, 

gymui
Į PILIAVĄ
Per Hamburgą

Puikiausi Nauji 
VESTRIS ... 

ARAGUAYA .. 
VANDYCK ..
Orbita Kovo 31, Geg. 13, Birž. 24 
Orduna Bal. 15, Geg. 27, Vtep. 8 
' AUBAN ................ Liepos 12
Oru pe ša Bal. 29,Birž. lO.Liep. 22

Tiesiai i Cherbourg, 
Southampton ir liamburg. 
Visos atskirios kajutes. Nėra 

estra mokesčių.
ROYAL MAIL

STEAM PACKET CO.
SANDERSON & SON INC. 

AGENTS
26 BROADWAY. NEW YORK 

Arba pas viet. laivakorčių agentą

Neužkliudant Lenką Koridoriaus 
Puikiausi Nauji ”O’’ Garlaiviai 

Gegužės 20 
... Bal. 22
Birželio 17 

?irž. 24 
.iep, 8

Nieko Nėra
Perdaug Ge
Kūdikiu. Duokite Geriausi

Geras maistas ir geras prižiūrėjimas padarys 
kiekvieną kūdiki sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs 
negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutinė 
pageltu turi būti

eagle brand
Motinos per tris f entkartes vartojo jį, jeigu jos ne
galėjo žindyti savo kūdikių. Kiekvienas kūdikis pada
rė greitą ir pastebėtina augimą kaip tik tapo pradėtas 
maitini su EaGLE BRAND.

Iškirpkite ie paaiąrlrite lį pafar- 
sinina į Tho Borden Ne< 
York ir gaasito visus patarimus 
ir nurodvmas. kaip jį vartoti lie

tuviu kalboj visai veltai, 
taipgi ir puikią kSdikių 

ksygą.

^riLIETUVV
\ AžIVOKIT PARANKIU KELIU

Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
aplenkia Lenkų karidūrį.

s klesa padalinta i kambarius
Su 2, -1, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks

S-S. "POLONIA ....................... Balandi* 5
ESTON1A ............................................ Bal. 19

TREČIOS KLESAS KAINOS:
I Hamburgą $10X50 | Liepoją |11«.

I Piliavą $106-58
Deki laivakorčių ir žinią krepkitėa 

pas aavo agentą.

Urtited rrrgllamburg
LmericanSSS American 

Line AUrtės Ine.
Tarp New Yorko ir Hamburgo 

Trumpas susisiekimas su visais portais Centralinės Europos 
laivai išplaukia kas ketaergas

North River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 
•1 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val- 

kambariai, sa Ilonai ir pinkus dėkai 3-čios klesos 
pasažieriams.

”Hansa,’j "Baytrn” ir ”Wuerttemberg” turi kelis 
specialius kambarius.

Du nauji 20,000 tonų trijų sriubų laivai.
RESOLUTE IR RELIANCE 

vežiojantieji 1, 2 ir 3-čios klesos pasažierius bus padėti 
j darbą pradedant Gegužės 2, 1922 ir po ta m išplaukdinės 
kiekvieną utarninką.
Užsisakydami kreipkitės prie musą autorizuotą agentą 

JULIUS ROTTENI1EKG. 260 Hanover St, Boston. Mass.

CENZORIŲ CENZORIUS.
Mes, šventosios Žemaiti

jos ramiausieji ir paklus
niausieji gyventojai, jau se
nai girdėjome,’ kad demo- 
kratingos Lietuvos respu
blikos sostinėje Kaune, vie
name bute su prezidentu ar 
kitu kokiu labai aukštu 
žmogumi ( visus cinus kur 
čia mes bežinosime), gyve
na toks žmogus, kuris turi 
ilgą, ilgą pieštuką. Kai jis 
tuo pieštuku perbraukia ku
rią laikraščio vietą, toje 
laikraščio vietoje raidės iš
nyksta, ir ji lieka visai tuš
čia. Girdėjome, kad jis tan
kiai savo tuo ilguoju pieštu
ku ir visą laikraštį perbrau
kia, ir tada nebėra ko bepa- 
siųžti skaitytojams. Gali 
būti, kad ir nevisai taip, bet 
vistik daug kartų ir pats 
-Socialdemokratas” atsilan
kė pas mus lyg šuns sukan
džiotas — plikais šonais.

Baisiai pvkome, nes labai 
įdomu buw žinoti, už ko-

Lazdijai Seinų apskr.). 
Kadangi Seinai yra lenkų 
okupuoti, tai visos apskri
ties Įstaigos laikinai sutal
pintas mažame Lazdijii 
miestelyje. Įstaigų tarnau
tojų yra gerokas skaičius, ir 
visi jie dėl brangumo ir bu
tų stokos labai vargsta. Gy
vena rūsiuose ir kamba
riuose be krosnių, o geres
nius butus turi paėmę ponai 
viršininkai Miestelyje yra 
daug apleistų, su išdaužy
tais langais namų, kuriuose 
pataisius galima butų gy
venti, bet tuo nėra kam rū
pintis. Gerai darK kad tar
nautojai turi savo valgyklą, 
kuria visi patenkinti, nes 
ima ji palyginant nebran
giai ir tarnautojui turi di
delės reikšmės. Bet, kaip pa
tarlė sako, kur trumpa, ten 
ir trūksta. Sausio 26 d. val
gyklą užėmė savo valia vie
tos šauliai ir prie durų pa
statė ginkluotą sargybą. 
Atėjusiem iš darbo begink
liam tarnautojam nieko ne
beliko daryti, kaip tik pasi
šalinti. Bet b? valgyklos iš 
tokių mažų algų negyvensi. 
Didelėmis pastangomis pa
vyko surasti kitas butas. 
Valgyklą vėl turime. Bet 
tąs užpuolimas ilgai pasiliks 
musų širdyse. , •

Miestelyje yra aibė smu
klių. Girtuokliavimas di
džiausias. Valsčiaus ir aps
krities valdybos gruodžio 
mėn. nutarė sumažinti smu
klių skaičių, o jų butus pa
vesti gyvenantiems urvuose 
Įstaigų tarnautojams. Do
ras nutarimas buvo įvykdy
tas) bet smuklininkai, ma
tyt, galingesni, nes vėl gavo 
leidimus, ir smuklės vėl 
ėmė dygti, kaip^ grvbai po 
lietaus. Eglinciškietis.

Tryškiai (Šiaulių apskr.). 
Vasario m. 12 d. mus aplan
kė St. Seimo narys dr. J. 
Plečkaitis ir padarė 
pranešimą. Musų kunigėlis, . 
suuodęs, kad bus praneši
mas, per pamokslą kvietė 
žmones neklausyti ištvirkę- 1 
lių ir, kaip paprastai kad 
imtų didesnis Įspūdis, nu
piešė Rusijos baisenybes. 
Po pamaldų draugas Pleč
kaitis pradėjo savo praneši
mą. Nežiūrint i ganytoji] 
"storavones”, žmonių prisi
rinko didelė minia. Pranešė
jas kalbėjo apie sunkią dar
bininkų ir mažažemių padė
ti ir nurodė jiem tuos ke
lius, kuriais eidami pasieks 

islą. Jis taip pat 
i darbininkų jauni-

I 
I

savo tiksi 
kreipėsi Į . 
mą, kviesdamas juos orga
nizuotis. Ypačiai risi go
džiai klausė apie žemės re
formą ir davė paklausimų, Į 
kuriuos kalbėtojas atsaki
nėjo. Minia laikėsi rimtai ir 
kalbėtojui pritarė, išskyrus 
kelias bobeles, kurios, tur
but klebonijos pakurstytos, 
norėjo kelti triukšmą, bet 
tuojau buvo nuramintos. Po 
nranešimo prad. mokyklos 
bute Įvyko Tryškių s-d. 
kuopos susirinkimas, Į kurh 
dr. Plečkaitis taip pat atvy
ko ir kalbėjo apie interna
cionalus, socialdemokratų ir 
komunistų taktiką, socialis
tinio jaunimo organizavi- 
masi ir kitokius Įdomius da
lykus. Susirinkimas ėjo gy
vai ir užsitęsė iki vėlaus va
karo. J. Busviltis.

ŠVEDUOS
AMERIKOS

LINIJA-
Į LIETUVĄ

Greitas pasažierinis kelias iyao 
NEW YORKO iki LIEPOJĄUS 

Gothenburgą, Švediją. Pasažferi^. 
transferuoti ant jūrių tiesia? į 

LIEPOJŲ
S. S. STOCKHOLM ' 

Bal. 18 ir Geg. 27.
S.S. DR0TTN1NGH0LM

Birželio 10, Liepos 29
Trečios klesos kainos:

PILI AVA--------------- — $106.50
liepojv--------------------$110.00
KLAIPĖDĄ (Memel) — $107.00 

Su damokėjimu $5.00 taksų.
Trečios klesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar 
SVVEDLSH AMERTCAN LINE, 

21-24 Statė Street, New York City.

per 
bus 
\

NUPLAUK SKUROS 
SKAUDULIUS.

xAr tu kenti nuo skuros ligų, šunvo
čių, inkštirų, skuros lupimosi arba 
ckzimos bile kokioj formoj ? Ar tu iš
siilgęs to ramumo, kuris ateina po to, 

. -ašalinti? Tad pa
bandyk D.D.D. reeeptą, tą malonų 
plovimą, kuris staigiai suteikia pagel
ią. Dvidešimts penki metai pasiseki- 

- tūkstančiai laiškų nuo pacientų
i ekomenduoja šio daktaro receptą 
jums. Persiskaityk keletą laiškų, pa
linktų iš daugelio:

Ilgi metai kentėjimo.
Aš kentėjau per petdtis metus nuo 

baisiausios sausos rūšies ekzinios. 
Gandžiau viską, ką tix girdėjau ar 
skaičiau: taipgi turėjau tris daktaru.-., 
niekas man negelbėjo. Pagalios man 
teko skaityti apie D.D.D. ir aš paban
džiau sampalą. Jis padarč^man gerai
ii aš įsigijau didelį butelį, kurio tik 

VieŠJl pusę isv artėjęs pasveikau ir dabar
au keturi metai praėjo, vienok nema

tau ženklu tos ligos sugrižimo.
WILLIX> BUTLER 

R.F.D.l, Bok 70, Warrenton, va.
Tris Daktarai nepagelbėjo— 

Vienas butelis D.D.D. 
suteikė pagelbą.

Aš vartoju D.D.D. per ilgus metus 
— ruo to laiko, kai aš gavau skuros 
ligą, kurios tris daktarai neišgydė. 
Vienas butelis D.D.D. išgydė mane 

į staigiai. Aš rekome^iuoju jį kiekvie
nam žmogui, kuris serga kokia ners 

• .-kuras liga. Mes niejiųoruet nebūnant 
j be D.D.D. ir laikom tds gyduoles savo 

5 tūboj nuo 1904—uer 17 metų, tai 
yra nuo to laiko, kai jos išgydė man 
skuros lig* \VM. LAFvNTAINE 

829 Columbia St., Scranton. Pa.
Visi kalba apie D.D.D.

Aš kentėjau per paskutinius de- 
>šimts metų. Dėjau visas pastangas — 
vartojau visokių daktaru receptus, 
riet ir į kraują leido gyduoles per ma
no ranką, o esant armijoj per strė
nas, vienok niekas man negelbėjo.

Šiandien aš su pasididžiavimu galiu 
užreikšti, kad pora butelių D.D.D. 
mane beveik jau išgydė nuo tos nepa
kenčiamos ligos. Aš bandau išgarsįn- i 
ti D.D.D. gyduoles, kur tik gaunu 
progą, net ir nepažįstamiems apie jas (I 
pasakau, kurie kenčia nuo skuros Ii-j 
gų, nes jos padarė man gerai.

Vieną dieną mano draugas, kuris 
kentėjo nuo išbėrimo, atėjo man pa-! 
cėkavoti, kad aš patariau jam varto-; 
ti D.D.D. gyduoles. M. KASPAR [ 

55 Grove St„ Cheisea, Mass.
Sampalinis Butelis Atlieka 

Darbą.
> Aš gavau jūsų sampalini butelį 

D.D.D. gyduolių ii man jos padarė; 
daug gero. Tuomet aš nusipirkau ap-* 
tiekoj didelį butelį ir D.D.D. mane iš
gydė nuo ša i bėrio niežų. Aš turėjau 
keletą daktarų ir išleidau apie 30 do- 
lerių, bet jie nieko man nepagelbėjo. 
Aš augštai įvertinu jūsų D.D.D. gy-. 
puolės. R. A. BOLING .

Baldwin, Ga.i>. d. r>.
Plovėjas Skuros Ligą.

Malonus plovėjas, sutaisytas iš pa- . 
ai sėjusių gyduolių—thymol. vvinter-: 
reen aliejaus ir kitu, * į.
REIKALAUK BUTELIO 

IŠBANDYMUI!
Prisiųsk vardą ir adre-j 
są ant žemiau nurody
to zupono, reikalauda
mas butelio išbandy- i 
mui D.D.D. recepto. 
Nuo pirmo išsiplovimo 
jus pajusite didelį pa
lengvinimą, nepaisant 
kokia skuros liga sirg
tumėt. Visi dėkingi t 
mums už šį sampalą.' 
Siųsk kuponąz*“ 
1 laišką įdėk
Siusk kuponą'šiandien. 
J laiškų įdėk dešimts 
centų padengimui per-

*siuntimo lėšų.

u D.D.D. Laboratories, 
Dept. 8653

38t> Raven^H.-md Avė., Chicago. III.

D.D.ll. Laboratories, Dept. 8653 
38l.> Ravensnuod Avė.,

,. . Chicago, Iii.
uerbiamteji: Prisiąskit nian 

butelį išbandymui jūsų D.D.D. 
recepto. įdedu 10c. paden
gimo lėšų.
Vardas .......................................
Miestas .....................................
Valstija ...

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

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam laivakortes ant visu geriausiu liniją. 

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jasu draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigui bus po vnatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai. \

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

S į 
si 

I

i

Laivakortes parduo
dame ant visų lini
jų
P

Tūkstančiai lietuvių ir lietuvaičių galės Pigiausiai ir Puikiausiai 
sugrįžti Į Tėvynę per musų Didžiausią Lietuvišką įstaigą, ant di
džiausių ir greičiausių keturkaininirūų laivų, tiesiog be persėdimo!!!

I AIUAITAOTFC atpigo: j Klaipėdą $107 LAlVAllUlll Lu 1 PILIAVĄ $106,50, j LIEPOJŲ $107

NORTH 
GE

I LIETUVĄ
Kambariuose arba trečia 

klesa
New York-Brenien 

S.S. YORCK Gegužės 10 
S.S. SEYDL1TZ Bal. 12 
S.S. HANNOVER Bal. 26 
ir kas antrų seredą. Puiki 
kelionė. Trecioj klesoj 
puikus uždaryti kamba
riai dėl 2, 4 ir 6 ypatų.

Delei platesnių infor
macini kreipkitės prie

CHAS KAŪFMANN 
99 Statė St. Boston. Mass 
arba prie vietos agentų.

AMERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandenį su LIETUVA. 

Laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai į PILIAVĄ.

Laivai išplauks iš New Yorko

MDIVAMfflRMM
W Balandžio 29 • ■

DOTTERDAM
• Balandžio 8 *■ "

RUfiKMH
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trecios klesos pasažie
riams.

Užsisakant vietą kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HAI.I.AND AMERICA LINE 
89 Statė St., Boston. Mass.

K______
L I E P O J V. 

HAMBURGĄ 
TILŽE, EIDKUNUS 
ir visus kitu$ Por
tas ir miestus.
Rašykite klausdami 
rodos kaip pigiau
siai ir patogiausiai 
sugrįžti Lietuvon, o 
džiaugsitės apturė
ję labai įdomias ži
nias.

tiesiog į
I L I A V’ j 
(Karaliaučius) 
I. A I P Ė D Ą

laivai į Lietuvą iš- 
■ plaukia kas antrą 
dieną. lšgauname 
PA SPORTUS 
ir taksų paliudimus. 
Atkeliavusius iš ki
tur patinkame ant 
stoties, pristatome 
bagažą ir palydime 
ant laivo. Priren
giau! viską kas rei
kalinga kelionei. 
SIUNČIAME PINI
GUS ir PARTRAU
KIAME GIMINES 
JŠ LIETUVOS I 

AMERIKA 
KUOGREICIAUSIA.

UTIDAMAN TRAVEL BOREAD
136 East 42nd St, (Dept. K.) NEW YORK, N. Y,

I

ryj-pyjCl-j-vrpVeliavų, Kokardų, visokiu Ženklelių. Guzikučių, Ant- 
Mvu Vv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardų. 
STRUPAS CO., fip-92 P«rry St. Newark,* N. J.Į LIETUVĄ

Atsikartijantis išplaukimas milži
niškų laivų

VREDREARLINI
PATARNAVIMAS I LIEPOJŲ 

TIESIAI.
parankus laivai. GerasDideli _

valęis ir daug jo duodama. Daug 
uždarų kambarių. ----- —
tarnautojai, kurie _ ,
|m»>oj.

|lWHmSTiW
| CHERBOURG IR
SOUTHAMPTON

Tamprus susisiekimas su visomis

did-

Mandagus p^
kalba jusŲ1

Lietuvos dalimis.
MAJESTIC (56,000 tonų) 

žiausis laivas pasauly.
OLYMPIC (46,000 tonų),
HOMER1C (34,000 tonų).

Labai geri patarnavimai trečios 
klesos pasažieriams.

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

arba pas vietos agentus.

- - ..........---------------- ----------------------- -
MOTINU MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ •

“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiūčia-liūlia.’*

Greičiau bėgki j aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
Vsiztaiaaklia lUrag. S. V. Pat. OiM

, Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalius užkietėjimą. “Kūdikiai mčgstajĮ! Jie prašė daugiau!’* 

Motinos! Jeigu aptiekorius neturi jo, tai prisiekite
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. R1CHTER & CO, Borouąh «T Brooklyn, N.w Yort
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KEEBIVIB

šių kompanijų negalėtų Kas
VlSUOIUGIlCS kurti? Kodėl lietuviai netu- cal Co 

Avmvav rėty eiti j b*znk kuris yraZllllalv švarus ir gerą pelną duoda?
_______ Ar todėl, kad lietuviai per

kas yra ta Universal Che- <!aug pripratę prie karčia- 
mica! Kompanija?

Kaip amerikonai labai 
daug rūpinasi savais reika
lais, taip lietuviai sveti
mais. Amerikonai — ar dar
bininką*, ar biznieris, ar 
profesionalas—visadosl pir
miausiai susidomi savais 
reikalais, savomis bėdomis. 
Kitb reikalai — ne jo dar
bas. Kas jam galvoj, ką kiti 
veikia? "

Bet kai dirstelėji į lietu
vius, tai visai ką kitą pama
tai. Lietuviai kur kas dau
giau rūpinasi svetimais rei-

V • • •žiniai.

mos ir bučernės biznio? O 
gal sakysite todėl, kad lie
tuviuose nėra pakaktinai 
didelių protų, kad dideli Jsiz- 
nį tvarkius? Tai ne tiesa, 
šiandien jau yra. Gal būt, 
pagaliaus, užmetimą pad-a- 

£ rysite, kad lietuviuose nėra 
' gerų chemikų? Ir-gi ne tie

sa. Jų yra. Ir kaip tik bus 
daugiau cheminio darbo, 
daugiau ir lietuvių chęmikų 
atsiras. Be to, juk ir svetim
taučius galima gauti tokį 

darbą dirbti.
Chemijos biznis yra' šva- 

.-..r,. . f . - rus ir etikos atžvilgiu, ir
kalais, nekaip savais. Ir tai a lietuviams galimas, ir nu vYilrj-ii tvlrani O O X f JA . .» ■ *1 1 • 1lyra, pagaliaus, labai pel

ningas.
1 Kodėl tad tokio didelio 
triukšmo sukelta dėl Uni- 
versal Chemical Kompa

nijos?
Jau pirmiau atsakiau į ši

tą klausimą: Žmonės, kurie 
daugiau rūpinasi svetimais 
reikalais, nekaip savais;

vis su piktu tikslu, kad savo 
artimui Įkąsti; kad jam 
pakenkti, apjuodinti jį.

Pavyzdžiui, imkime tuos 
lietuvius, kuiie yra biznyj. 
Jei lietuviui biznieriui nesi
seka, jei jis didelių pelnų ne- 
susikraūna, tai dar tiek to; 
bet jei tik jo biznis gerai 
eina, tai kiti lietuviai, jei, 7 . j v 1 y gIAciiuIOj i*vX*c**£/ ocjTUAOjįmanytų, tai vandens sauks^žmonės, kurie tik karčhmos
te j j prigirdytų. Kiek pavy
do, kiek paniekos, kiek gar
bės nekalto žmogaus plėši
mo! Ir kodėl? Vai, tik todėl, 
kad tas žmogus stengiasi 
savo būvį pagerinti: dau
giau uždirbti, didesni turte
li susikrauti

Pastaruoju laiku pradėję 
atsirasti pas mus žmonių, 
kuriems sveikos iniciativos 
1-estokuoja, ir kurie nebijo 
dirbti. Jie žiuri ir puolaį 
biznį plačia skale, dideliu 
užsimojimu. Jie nori didelį 
kapitalą sudaryti, kad ga
lėjus dirbtuves kurti. 0 tai 
reiškia didelį biznį.

Žinoma, visa tai ameriko
nams nieko naujo, bet užtai 
lietuviams, ypač tiems, ku
rie toliaus savę nosies ne
mato, — baisiausias daik
tas! Tai ?-bluff” — šaukia 
nepriaugę socialistai ir ka
talikai; tai "buržukai” —- 
šaukia išsigimėliai bolševi
kai. Mat, sulyg jų- f 
viams, o y

ir bučernės biznį tesupran
ta; žmonės, kurie amžinai 
pavydo liga serga, — prie
šinasi Universal Chemica 
Kompanijai.

Nemanykite, gerbiamieji, 
kad aš esu Universal Che
mical Co.
Bendrovės dalininkas. Vi
sai ne. Net šių dviejų Įstai
gų vedėjai nėra artimi man 
draugai Aš į visa tai žiuriu 
tik pašalinio žmogaus aki
mis. žiuriu, teisybę sakant, 
mediko ir chemiko akimis. 
Ir ne malonių jieškodamas 
ižtriu vieną-kitą žodį už ši
tuos žmones ir jų bizni. 
Man ju malonės nereikalin
gos. Pasakau tik tai, kas 
reikia visuomenei pasakyti. 
Pasakau teisybę.

O kas dėl Universal 'Che
mical Kompanijos vedėjų, 
tai kiek aš juos pažįstu, jie 

  taipjau dori ir teisingi žmo- 
k^"‘"Mat"”sūTyg’jų.' 'Betų- "ės-, ka‘Pj.r kugelis gėrų 
viams, o vpač socialistams, oiznienų. žinoma, jie biski 
nieko nereikia veikti, .tik daugiau priešų tun; mat, 
laukti rytojaus, kada tūli, ?i?na jie veikia ^vp Įocna 

r • • — Jimciativa; antra, turi bega-
. les ambicijos ir netingi dirb- 
. ti. Šitos jų savybės ir daro 

didžiausio " "baderio” viso
kiems avigalviams, kurie 

, šiandien nieko neveikia, nes 
. vis rytoj dirbti žada. Bet 
eina rytojus po rytojui, o 
iš jų darbo vis tik nieko ne
simato. Ar reikia tad šito
kiu vėjo pamušalų klausy
ti? Patys nieko nedirbda
mi, jie da ir kitiems pavydi! 
Ju skleidžiamos žinios — ar 
apie "Naujienų" Bendrovę, 
ar apie Universal Chemical 
Co. — yra grynas pavydo 
.vaisius.

Kas dėl pačios Universal 
Chemical Co., žinoma, tai 
pradžios darbas, kuris pir
miausiai reikalauja, kapita
lo. ‘Jei tik pavydo ir intrigų 
liga serganti žmonės butų 
kojos nepakišę, tai, be abe
jo, kapitalo butų pakakti
nai surinkta ir, ~kas reikia 
chemikalų gamybai, parū
pinta. Šitas biznis, nėra abe
jonės, butų išaugęs į di
džiausi biznį lietuviuose.

Tai tokias žinias apie ši
tą biznį aš, kaipo .Chicagie
tis, patiekti visuomenei 
galiu. Chicagietis.

ir "Naujienų”

reformatoriai visų būvį pa
gerinsią, arba kada bolševi
kai revoliucija viską aukš
tyn kojoms apversiu. Taigi, 

- tik laukite.
Bet protingi žmonės ne

laukia. Jie stengia^ šian
dien ką nors gero sutverti. 
Prie šitokių žmonių reikia 
priskaitvti Kleofą Jurgelio- 
nį ir kitus, kurie pradėjo 
chemijos biznį. Vėliaus jie 
suplanavo šitą bizni padi
dinti Tam tikslui buvo 
Įsteigta Universal Chemi
jai Kompanija.

Gal jokis biznis neturi 
tiek pasisekimo, kiek che
mijos biznis. Štai, guli ant 
mano stalo keturių šimtų 
puslapitĮ knyga, "New and 
Nonof ficial R e m e d i e s” 
(Naujos ir Neoficialės gy
duolės). Čia telpa tik tos 
gyduolės, kurias geromis 
pripažino Council on Phar- 
macy and Chemistry of the 
American Medical Associa- 
tion (Amerikos Medikalės 
Asocijacijos Vaistinikystės 
Chemijos /Taryba). 0 kai 
pažiūri į šitą knygą, tai net 
kelis šimtus įvairių kompa
nijų, kurios gamina šituos 
vaistus, pamatai.

Šitą faktą dedu čia tik to
dėl, kad žmonės pratę ma
igyti, jog tik blogus vaistus 
chemijos kompanijos išdir
ba. Tiesa, yra tokių kompa
nijų galybių galybės, ir aš, 
kaipo medikas, amžinai 
priešingas joms esu. Ir jei, 
lietuviuose panašių kompa-

LAIŠKAS 'KELEIVIO” 
REDAKTORIUI.

Gerbiamas Drauge:
Jūsų laiškas, rašytas T. 

Kučinskui ir tilpęs "Žinių” 
No, 10, be galo nustebino 
mane. Nenoriu tikėti, kad 
Tamsta, žinodamas, kas čia 
darosi, būtumėt tokį laišką 
rašę. Matomat kad tik todėl 
išsišokote, kad gavote ne- 

■ teisingų informacijų. Buda- 
“-3 senu ir Tamstos ir 

kompanijos daro gerą biznį "Keleivio” 
ir pelno žvilgsniu. |i

Kodėl tad lietuviai pana- macijų patiekti.

nijų yra, tai joms neprita
riu. Betgi galima ir gerus 
vaistus gaminti, kaip kad 
gamina daugelis svetimtau
čių kompanijų. Ir geros'mas ir Tamstos ir 

draugu, noriu 
persergėti ir teisingų infor

Kas dėl Universal Chemi- 
___ j., tai absoliučiai nieko 
tokio baisaus, kaip Tamstą 

I painformavo, čia nėra. Da
roma tiktai, kas kitų tautų 
biznierių jau senai padary
ta. Kuriama didelė kompa
nija ir renkama kapitalas, 
kad didele’skale chemikalus 
gaminus. Žinoma, taip dide
liu užsimojimu apie naują 
oizni lietuviuose bene, tįk 
bus pirmu kartu pradėtu 
dirbti. Taigi ir nestebėtina, 
kad tūli žmonės, kurie vis 
lar užpečkyj tyso ir tradi
cijų laikosi, kad lietu
viams tik proletarais būti 
tereikia, o biznio bijoti, 
<aip žydas kryžiaus kad bi- 
,o, — pamatę šito naujo biz- 
lio skelbimus, ką tik iš pro- 
c neišėjo.
0 kas dėl T. Kučinsko, tai 

jis vis dar priklauso prie 
tukščiau paminėtų tradici- 
jinių ir užpečkinių žmonių, 
šitas žmogus jokios iniciati
vos neturi. Todėl kai jis’pa- 
mato, kad kiti žmonės suge
ba naujus darbus dirbti, — 
stačiai iš proto kraustosi. 
Pavydas viską Kiaurai pe
reina. 0 juo aršiau, kad ši
tas žmogus yra, tarytum, ta 
paklydus buriutė: iš visų 
pusių neprieteliai jį apsupę. 
Puola vienur, puola kitur, o 
draugų vis tik, tarytum, kai 
pašluota. Pamatęs, todėl, 
žmones, kurie turi ir drau
gų, ir pinigų, — pavydo li
ga da smarkiau -suserga, na, 
r laiškus rašinėja, plet- 
kus nešioja... Gaila, kad 
tamsta jo pletkoms pati
kėjote.

Noriu ir tiek dar pasaky
ti, kad visi skandalai, ko
kius čia, Chicagoj, tūli karšt 
:agalviai kelia, 
lis muilo burbulas, 
pletkos apie tą ”Naujienų 
bylą, tai pilnai panašios 
toms, kurios labai dažnai 
susidaro špitolėse, kur da
vatkos gyvena. Tikėkite 
man, Tamsta, tai galas nuo 
galo asmeniniai kandžioji
mai. Jokios idėjos, jokių 
principų šituose užsivarinė- 
jimuose nėra, — bobiškos 
pletkos ir peštynės, tai ir 
viskas.

Vienos ar kitos pusės nei 
oriešas, nei draugas nesu, 
aigi ir žkiriu į visą proce

dūrą gana bešališkai. Pasa
kau tik tiek, kas, mano su
pratimu, reikia pasakyti. 
I’asakau teisybę. Iš tiesų, 
uk Tamsta tik to ir tenori- 
;e nuo manęs išgirsti.

Kad ir baisiai laiko netu
riu, bet kad visuomenei tei
singu žinių patiekus, šiaip 
taip prišokęs ir ilgesnį 
straipsnelį šiuorni klausimu 
pabrėžiau. Malonėkite Įdėti 
Į "Keleivį”. 0 jei matytu
mėt rimto reikalo, tai ir ši
tą laišką galite dėti.

Viso labo Jum, 
Chicagietis.

yra dide-
0 jau
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FARMOS!
FARMOS! FARMOS!

Turiu daugybes farmų ant parda
vimo, didėlių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Nevsark, .\ J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSKi (26)

Box 46. Sand Brook, N. J.

PARSIDUODA FARMA.
40 akrų su tnobomis ir invento

rium parsiduoda labai pigiai. Rašyki
te arba atvažiuokite pas savininką. 

Alex Zav.istanov.icz (13)
R. 1, "Box 75. Irons, Mich.

’ARMOŠ! FARMOS!
AR TU J1EŠKAI FARMOS? 

Susižinok su manim.
Aš turiu didelį pasirinkimą viso

kių farmų, įvairaus didumo ir bran
gumo, kurios randasi nuo 20 iki. 50 
mailių atstume nuo New Yorko 
nešk man, kokių tu nori. Aš M 
lu noru suteiksiu visas info

MATH1AS NE.METH (14) 
318 Pine »t., Elizabethport, N. J.

maisternė' 
vė, malki-Į

UK£S netoli manęs parsiuuoda pi
giai 3 ūkės. Norintiems pirkti, as ga- 

(13)

miš- 
arkiiai, 

1 -šuo.

PAJIEšKĄU "VIETOS su maža
ūke, ne možiau uki*y ir nedau^iuu nvunuviuo pu n
20, kad butų arti didelio miesto, kur liu viską apie jas parašyti, 
yra daug fabrikų ir kad butų vieta JOSEPH GEK1BO.
dėl grosernės. Noriu, kad butų arti • SCO1TV1LLE. MICH.
-t ryt kario ir kad žemė butų lygi ir 
kad aplinkui butų daug žmonių ap
gyventu. Geistina tokia vieta Mass., 
N. -J. arba Y. valstijose. Kas turit 
tokią vietą ant pardavimo, meldžiu 
man prapršti.

JOSEPH YON1S
72—K. Wilkes Katre. Pa.

K. F. D. 1.

PARDUODU KARMĄ PIGIAI. 80 
& kerių žemės ir daug triųbų, 3 skė
riai gero sūdo; esu priverstas par
duot gi eitai. Rašykit, duosiu paaiški- 

, i. iraus.
G. STULGAITIS 

R. 1. l.ulher. M iv h.

j PARSIDUODA FARMA
- ----- ------------------ j . loo akrų.žemės, 35 akrai lygios

SU VISAIS ĮRANKIAIS ir turtu dirbamos, likusioji ganykla ir
kiš; '7 melžiamos karvės, 2 ;

139 akrai žemės, padu- l^Aįaųlių, 100 vištų, ) žąsys, 
nonvVi. • VLSOk; farmos įrankiai, vežimai, pa-

PARSIDUODA FARMA.
i < ----- - “

' Viena iš geriausių Coraiecticut bu
rokų farmų, J** 

ntos į diibauią, jsąnyklą ir mišką.
Rubežiuojasi su Quninn<.baug upe, kinkai, sodas visokių vaisinių medžių, 
pilno platume. Daugybė visokių r,i*jl2 ruimų stuba, bamė, 
šių medžių. Žemė lygi ir visiškai ap-• viskas geroj tvarkoj;
.ulyta nuo akmenų, apdirbama maši- pramdning* miestelio 
iomi.4 ir prirengta auginimui rasodų,! Kaina už viską tik $4000. Jnešt $2000. 

kopūstų ir žolės. Pereitais__ ‘
■auta ŪO tunų šieno. Per paskutinius į 
penkiolika metų laikoma nuo 30 iki* P. O. Box 513.
iO gaivų galvijų. Išauginama iki 1200 i----------------------
bušelių komų, l<>0 bušelių bulvių iri 
laugybę daržovių. Puiki 9 ruimų stu-Į 

ha su furnio šiluma ir vandeniu jtu-' 
!.cj. Nauja 4x80 barnė, kurios šian
dien nepabudavotumet nei uz $10,000, 
pertvaros dėl 3fl galvijų. Viskas įtai
syta pagal šios dienos madą. Barnės 
grindys cementinės, vanduo ateina 
ryr >mis. Naujas kluonas 80 tonų įtal- 

cemeritiriės grindys, raaisternė!
kiaulių kojoms virtuvė, malki-j
gąradžius, kiaulininkas, vlšti- 
ir kitokį budinkai — viskas 

geriausioj tvarkoj. Sykiu parsiduoda 
S melžiamos karvės, 7 veršiai nuo 1 
iki 2 metų senumo, vienas regis
truotas bulius. Nuo 30 iki 40 vistų, 2 
arkliai, visokios mašinerijos, vežimai, 
pakinkiai, mėšlo teršėjas ir visoki 
mitoki geriausiai įrengtos farmos 
įrankiai. Savininkai parduoda dalį, 
pieno Bostonui. Randasi apie vienos 
mailės atstume nuo Danielson, prie 
gero vieškelio. Kaina $12000. Savinin
kas parduoda ant prieinamų išlygų. 
Šita farma — tai tikras pinigų dary
tojas. Rašyk arba pribuk tuojaus.

F. L RAGINE (?)
DAN1ELSON. CONN.

pos,
35x35, 
iiyčia, 
rinkai

vištininkai. 
2 mailės nuo 
ir marketų. . c ■. '__  — _ S

metais i laiškus atsakoma tik angliškai.
NATHAN U'EISLER (14) 

Pascoag, R. I.

FARMOS! FARMOS!
Pas mus, šioj lietuvių apieiinkėj, 

aš žinau daug visokių JJKIV ant par- 
■lavinro: Su gyvuliais ir visais pada- 
rais, sodnais, užsėtais laukais ir tt. 
Klauskit manęs ūkininko, o aš jums 
mielu noru viską teisingai aprašysiu. 
Adresas:

JOSEPH GĖRIKO, (19) 
Scottville. Mich.

SVEIKI
ŽMONĖS PASAKYS

Pamatinis .^torius geros sveikatos yra geri 
dantys.
Kaip inžinas pagelbsti padaryt automobili ir 
kaip būdas įtaiso žmogų, taip geri dantys 
pagelbsti užlaikyt gera sveikatą.
Vartokit COLGATE8 DANTŲ VALYTOJĄ 
uu karto j dieną, kad palaikius save geroje 
sveikatoje.

Didelės njeru* trinkeles kaina

FARMOS! FARMOS!
Aš parduodu geriausias farmas di

džiausioj lietuvių ūkininkų kolonijoj, 
taipgi aplink miestus, Manistee, Cus- 
ter, Ludingion, Seottville ir Giand 
Kapids, Mich. Žemė labai derlinga dėl 
auginimo visokių javų, daržovių, vai
sių ir šieno. Dirbamos žemės didumo 
nuo 20 iki 640 akerių, su puikiais so
dais, budinkais, prie ežerų ir su upe
liais; žeme paplis su juodžemiu >r 
molis prie žvirio. Broliai lietuviai, 
jeigu katras iš jūsų norite piikti sau 
farmų ir gauti teisingą patarnavimą, 
tai atvažiuokite pas mane. Aš galiu 
parduoti farmas pigiausia už visus 
agentus ią administratorius Mįchiga- 
no valstijoj. Kas pirks farrną vertės 
£2000 kovo ir balandžio mėnesiuose, 
tas gaus dovanų •« melžiamų karve. 
Taigi, kas norite pirkti farmų, kreip
kitės pas savo tautieti. Delei dau
giau žinių rašykit laišką klausdami 
farmų katalogo. (16)

JOS STANKS j
Farm Agency, FOUNTAIN. MICH. 
_ 12-_______ i

PARSIDUODA FARMA!’
Parsiduoda labai puiki farmų. la

bai pigiai, 4o akerių, visa dirbama, 
juodžemis su moliu, lygi kaip stalus, 
4 skėriai sodo, 6 ruimų ąąują stuba, 
didelė baimė ir kiti budinkai. Prie 
pat miesto kelio, tik 2 mailės j mies
tą Fountain. Priežastis pardavimo, 
turiu kitą užsiėmimų. Jeigu šita jum 
tarpia nepatiks, tūrių daugiau. Kas 
misiinat pirkt, malonėkit atsisaukt 
šituo adresu: (14*

ANTON^SALINIS |
R. 1. B- 15, Fountain. Mich.

. - - - - t

Pamėginkite naujo—

Rixffles 
Su užr«gi*truotu vsisbaženkliuSuv. V*l»t 

JMuiiu Biure.

Nanjame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmafisn- 

čios ypatybės šiame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimaiai švelnaus 
kvėi-alo.

Ruffles yra raoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypatai.

♦
Aptiekoee 
parsiduoda 
po65e. arba 
atsiųskite 
75c.. tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog ii 
labara- 
tori jos.

-ruo-to/r.^’
r virbi SCUP

AlIRiANTJlAIRj

<

■s&ffl L"

Sutinai 
reikalai, 
kitę 
sitakia 
pakelio. 
Žlareklte, 
kad butų 
INKARO 
vais- 
baženkli*.

ELIHU D. STONE
Reprezentantas ir jo brolis 

LOUIS G. 8TONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL v
Veda prova8 eivyliikas ir 
kriminališkas.

*66—67 Journal Buildtnr 
262 WASHINGTON STRKET, 

BOSTON, MASS, 
Tek Main 33$4

1,

oi
dabar pa

sirodau visų žmonių akyse.
Aš per 3 <netus buvau visai nupuolus 

sveikatoj, ir paskutinius ištisus metus iš
gulėjau lovoje. Mano kunąs buvo visas ap
imtas visokių skusmų ir aš buvau nustojus

Ii$t

ti

visai viltį, Kad begyvensiu. Visur aš sau- 
bet niekas mane nepageūjgjo ir niekur aš
kiaus ir jieskojuu s&vo sveikatai pagelbos, 

negavau savo sveikatai pagelbos. "Bet’kada”aš“gavTu“ išgirsfi“apie 
Sveikatos Gejbetoją, taip garbingas gyduoles, tai tuojaus aš pareika
lavau Sveikatos Gelbėtojų gyduolių, kaip tai, čėraaninko Krikštalavo 
Aliejaus, kuris užmuša žmogaus kūne visas ligas. Antra bonka Valy- 
tmaus, trecią bonką Nervų Stiprintojo, ketvirtą bouką Minerališkų 
Gyduolių dėl vanos. Minėtas gyduoles sunaudojau per 5 dienas tai 
pusės skausmų nebeliko. Antru sykiu dar pareikalavau ir sunau- 
uojau, tpi pajutau, kad nėra pas mane jokia skausmų ir ligų. Da
bar aš jaučiuosi visai sveika ir turiu labai gerą apetitą ir miegoti 

..Frąėjus 3 mėnesiams, tai nebegaliu pažinti savo na- 
veikslo kąip i&tukjiu. Todėl Ja !iar uėkavoju tūkstanti kartu Sveika
tos Gelbėtojui.

DRUG CHEMICAL CO.
J. BALTRĖNAB, Prop. Tel. Lafayette 0919

25«t) W, PERSRING RD.. (TIIUAGO; ILL.

L ii J! 
i!

DRAUGAI, platinkite "Keleivį" tarpe savo drangą 
kaipo tikrę darbininkų laikraštį. Kaina metams >2.00.

r~» i , T

FARMOS!
Gerbiami lietuviai darbininkai, no- 

: ėdami palengvinti savo būvį ateičiai, 
bandykit įsigyt ūkę geroj apieiinkėj, 
netoli nuo miestų ir gerų marketų. 
Derlinga žemė su gražiais budinkais, 
gyvuliais ir padarais. Pas mus svei
kus klimatas, vanduo atubose, taip 
kaip miestuose. Malkų kųrinimųi yra 
užtektinai savo. Lietuviai čia tirštai 
apsigyvenę. Daug geriau yia čia ap
sigyventi, negu kur kitur. Parašykit 
laiškuti į seną ūkininką, o gausit ge-I 
i esr.į patarimų, negu nuo agentų. Aš' 
žinau daug gerų ūkių ir nebrangi^; 
pagal jų gerumą. (13) •

WM. GIRAITIS
R, 2, Box 3£. Hart, Mich,

FARMOS! FARMOS! i
Turiu daugybę fapTOU aut pardavi- ; 

n;o, didelįų ir mažų, su triobomis, so- • 
dais, apsėtais laukais ir gyvuliais. 
Parduodu ant lengvo išmokescio. (19) j 

TONY ZARELO
P. O. Box 1, Peacock, Midi.

LIETŪVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADtVAY 

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

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuomet norėsi siųsti savo giminėms į Lietuvą pinigų ar iifkor« 

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

• BUCKMAN IR HNBERG
Bankieriai ir šilkorčią agentai

$5 Leverett St^ Boston, Mara. ' ■'
Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Ltątuvra 
Atstovybėj Washingk>ne, išėmimui pasportų.
Galit siųsti Užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERC
Bankieriai

85 Leverett St^ Boston, Maau •;]

FARMOS! FARMOS!
25 akrų farma, pusė dirbamos že

mės, yra daug vaisių; gražus namas, 
t ai nė, gera vištinė, 2 karvės, arklys, 
2q vištų, vežimai ir įrankiai; arti 
miesto. Kaina $4,300, pusė įmokei.

62 akrų žemės, pusė dirbamos, di
delis sodas, 9 ruimų namas, vanduo 
bėgantis į namą ir barnę; 10 karvių, 
4 telyčios, 2 arkliai, vištų ir padargai, 
arti fabrikai. Kaina $7,500.

Turiu ant pardavimo pigiu namų, 
i, keletu storų, grusųfpėjreivj vietoj; 
čevervtaų taisomo šapų. Pirkit greitai.

J. BUROKAS
?5 Miilbufy s t., Wopęe»ter, Mass.

l’ARSIDUODA FARMA
44 akrai žemės, padubta į gany

klų ir dirbamą žemę. Žemė Įdirbta iki 
aųg&iausio produkcijos laipsnio. Tik 
penkių minutų atstume nuo Brockto- 
no linijMta artį gųtvekarių ir moky

tų. Pa<{n*ai ir gyvuliai, jeigu jų 
irkėjųs norės. —*— -x-i— -- -

įtaisai.

792 Oak ŠU

. .e. .e.

^IŠRADĖJAI!!
J Prisiųskite man savo braizi- $ 

nius išradimo išegzaminavimui.^^ 
Reikalaukite išradimų knygu-^p 
tės "Patarimai Išradėjams,” i 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad-%* 
vokatui.

M ARTI N LABINĘS 
Reg. Patent Atty.

3 PARK R0W, NEW YORK

1 - y

Nutrinkite »avn 
skaąsains, 

Rernaatiite*, 
Naaralgiją, 

' Sistemų, 
Nlkaterėjiną, 
Ištampytas 
Maktelia* 

Dantų 
Skaadžjlma, 

Gaires 
•kaidųi.ą, 
Periallsą.

Tžnykite, kai 
tetų

IKRAM 
YAfBBAtra- 

um >

PARSIDUODA FARMA!
Naujoj lietuvių kolonijoj, Wiscon- 

:in valstijoj, 130 akrų, žemės, 35 ak
rai dirbamos, likusioji nepersunkiau- 
tia išdirbti, giria ir ganyklos, visa 
aptverta, naujos triobos, visokios ma
šinerijos, sėklos, pašaras ir gyvu
liai — viskas tik už $5000. Priežas
tis pardavimo — neatbūtinai pavasa
rį turiu važiuot į Lietuvą. Norintieji 
pirkti farma nepraleiskite šios pui
kios progos ir pirkite tiesiog nuo sa
vininko. (16)

CHAS JARUM
Bok 4, Birchwood, Wia.\

9 mimų stuba, visi

JOHN ZVAIRĄ1TIS 
__ Bruckton, Matu.

Tel. 2258-M. Brockton.

PARSIDUODA FARMA
Suvirk 100. akrų žemes, 92 akiai 

dirbamos, likusioji ganykla ir miš
kas, tik per kelių yra mokykla, baž
nyčia ir 2 krautuvės, vanduo stuboje 
ir bamėje; dvi didelis barnės, 9 rui
mų namas ir kiloki budinkai; visoki 
farmos padargai ir mašiąerijos. 
namo gaunama renda. Parduodu 
giai iš priežasties nesutikimo su 
čia. Man kaštuoja $3,500. Į neš t 
kia $1.300.. Atsišaukite greitai.

A LĖK KOWAU&KI 
Bsa 76, Urtei. N. Y.

3"!
f

MES SIUNČIAME PINIGUS PER PAŠTA IR TELEGRAFA I

LIET U VA
Blusų Bankas yra nariu

FEDERALeS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės Įstaigos

ČEKIŲ SKYRIUS TAUPYMO SKYR1U8
TAUPYMO DĖŽUTĖS

BOYLSTON NATIONAL BANK
41 BEDFORI) ST., cor. CHAUNCY ST.

BOSTON, MASS.
Įsteigta 1845

EXTRA!
Daiktai, kuriuos čionai mato

te, yra verti $15.00, net kadangi 
mes nutarėm išparduot įuos Į 30 
dienų, tai pasiūlome tuos 5 daik
tus žeme.-ne kaina, negu jų pada
rymus atsieina, tai yra už $6.98. 
(I) Geležkelio laikrodis, pasida
bruotas, sidabro lukštuose, plieno 
judėjimas, laiką rėdo teisingai, 
vertėje gali prilygti geriausios 
rūšies laikrodžiams. (2) Geriausia 
importuota vokiška britvą, su gra
žiais išmarginimais, (3) Automa
tiška* revolveris ’’Van«iai*her,' 
nudirbtas iš tikrojo mėlynai-juod-> 
plieno, stipriai subudavotas, geyas 
apsaugotoms reikale. (4) Vyriš
kas jiedas, 14 karato auksu deng
tas, su gražių akmenėliu, atrodo 
kai auksiniu. (5) Kišeninė gyvatė, 
kuri, paspaudus dangtųką, iššoka 
iš triubelės ir nulekia apie pusę 
bloko. Atrodo kai tikra gyvate «r 
lengva su ja pridaryt juokų, prisiųsk 35c. stampomis ir už 7 dienų JTMui 
tuos 5 daiktus už ?«.»« C. O. D., kut e tikrai jumis\ užganėdins. RąĮyk 
tuojaus šiuo adresu:J MAJEHTIC TRADING (O.

1553 CORNBL «T., Dept. K. I

iau

CH1CAOO, 114.

i
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Vietines Žinios
Išmetė bažnytinį bilių.

Vienas dievobaimingas at
stovas Massachusetts legis- 
laturoj buvo įnešęs sumany
mą, kad butų išleistas toks 
įstatymas, kuris verstų vi
sus eiti bažnyčion nedėlios 
dienoj. Jei toks įstatymas 
butų- įvestas, tai nedėldie- 
niui'atėjus policmanai eitų 
su lazdomis ir visus varytų 
bažnyčion, šitoks pienas, 
matyt, buvo sugalvotas pa
čių kunigų. Bet jis nepraėjo. 
Augštesniam legišlaturos 
bute jis buvo išjuoktas, pa
vadintas "kvailybe”, ir iš
mestas?

č
Smerkia tikybos mokinimą 

mokyklose.
Nors Amerikoje bažnyčia 

yra atskirta nuo valstybės 
ir mokykla nuo bažnyčios, 
tečiaus kunigai nesiliauja 
varę iš pasalų agitacijos, 
kad pradinėse mokyklose 
vaikai butų mokinami reli
gijos.

Prieš šitokią agitaciją 
viešai išėjo Bostono univer- 
siteto religijos fakulteto di
rektorius Dr. Athearn. Sa
vo Raiboje mokytojų susi
rinkime pereitą nedėldienį 
jisai pasakė: "Tikyba nepri
valo būt kišama į Amerikos 
visuomenės mokyklas, nes 
kitaip mes laupytume vals
tybės nuo bažnyčios atsky- 
rimp principą, iįvisuomėnės 
mokykloj tikybai ne vieta. 
Tikjrbos molohimu turi ru- 
lintis’bažnyčia u- vaikų tė
vai,, jeigu jie tb nori.”

Bankai skundžia miestą ant 
$2,314,465.

r Penki Bostono bankai 
traukia šį miestą Suvienytų 
Valstijų apskričio teisman, 
reikalaudami sugrąžinimo 
jiems $2,314,456. Jie sako, 
kad miestas yra paėmęs 
jų viršaus mokesčių.

1S

Brightono ko-operacija turi 
užmokėt $5,000 vaikui už 3 

pirštus.
Augštesnis Suffolko aps

kričio teismas nusprendė 
pereitą sąvaitę, kad Brigh- 
tono lietuvių ko-operacija 
turi užmokėti Antanui Rū
siui $5,000 už 3 pirštus, ku-’ 
rių jis neteko ko-operacijos 
krautuvėj. Jis buvo pasam-; 
dvtas tenai 1920 metais or-j 
deriams išnešiot. Jo advo
katas prirodė, kad vaikas 
buvo pristatytas prie maši-’ 
i;os mėsai malti, kad mašina' 
buvo sugedusi ar neapsau
gota, ir kad dėlto jisai ne
tekęs trijų pirštų.

----------
Sumušė ir apiplėšė du 

lietuviu.
Pereitoj subatoj So. Bos-‘ 

tone airišiai bomai sumušė 
ir apiplėšė du lietuviu, Sta
sį Pocių ir Petrą Jukne
vičių.

Pocius buvo užpultas ant 
kampo Silver ir C streeto. 
Jis ėjo apie 10 valandą ir 
ant kampo 4 bomai mėtė ji 
riešutu. Jis paklausė, ko jie 
nori, o jie tuojaus šoko, iš
daužė jam akis, sukruvino 
veidą, atėmė laikrodėlį ir 
pabėgo. Paskui, priėjus jam 
prie namų durų, vėl tie pa
tįs piktadariai pasirodė ir 
vėl ^radėjo jį plėšti! Atėmė 
bankos knygutę, pinigas ir 
ką tiktai rado. Apiplėšę vŽI 
pabėgo. Į-.j

Petras Juknevičius buvo 
užpultas ant A streeto. -Jį 
taip pat sumušė, atėmė laik
rodėlį ir pabėgo. 1

Tai ris parapijinėse mo
kyklose išauklėtų bomelių 
darbai. Niekur nėra tokių 
dievobaimingų katalikų, 
kaip So. Bostone, ir niekur 
nėra tokiu mušeikų ir ban
ditu, kaip čia. i

Lietuviams patartina tų 
razbaininkų saugotis ir be - 
reikalo tamsiomis gatvelė
mis nevaikščiotu i

i
i 

I 
I“ 

Lietuvių Balso draugystės 
prakalbos.

Pereitam nedėldieny, va- 
, Lietuvių Svetainėj 

įvyko Lietuvių Balso (ir
stės prakalbos. Kalbėjo V. 
Ambrozaitis ir J. Neviac- 

'išsprogdintas Abudu kalbėtojai aiški- 
-- i no pašelpimu draugijų nau- 

pinigais ir $200 vertės dei- sl.e.^!e^ kliudy-
.dami ir politinius klausi
mus. Nors žmonių prakal
bose buvo nedaug, bet pirie 
draugystės prisirašė net 15 
naujų narių.

Išdinamitavo seifą. '
Plėšimais ir banditizmu 

i k atalikiškas So. Bostonas 
Įkas sykis pradeda vis dau-Rado 17 bačkų vyno.

Lynne blaivybės agentai giau pasižymėti. Pereitos 
užtiko pas vieną graiką 17; nedėlios naktį buvo išlauž- 
bačkų vyno skiepe. Vynas tas Metropolitan Lifetfrisu- 
buvo konfiskuotas ir grai- rance Co. ofisas po Nr. 555 
kas nubaustas $100. Jisai Broadway ir o
apeliavo, sakydamas, kad seifas. Banditai išnešė $700 
jis laikė tą vyną savo šei- pir.igric ir j-
mynos reikalams ir valdžia mantinę špilką, 
neturi teisės jį bausti už tai. 
Jis reikalauja ir vyną grą
žinti.

KELEIVIS

t

Tel. S. B. 2488.

\

•s

(,

J

TeL Beach 6933

DR. M. M. FRIEOMAN
SPECIALISTAS VENER18KŲ 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligą ir * 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakar*.
1969 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL. F1DERKIEVICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

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

Vilinsio Modelio SS $3*1
Laikrodžių kaina numušta. Nesiųsk 

pinigų, štai laikrodėlis, kurio jus vi
sados norėsite. Vyrams ar vaikams 
O.F. didumas, išpjaustytas arba ly
gu. sidabruoti viršai, ėjimas gerai nu
statytas, • užsiganėdinimas gvaran- 

tuotas.
8X45.

Per 12 metų So. Bostone par- < 
luodu ir taisau visokios, rūšies Į 
aikrodžius, žiedus, lenciūgus ir < 
šiaip visokius auksinius ir auk- < 
suotus daiktus. Darbą ir užsa- ! 
kvmus priimu per paštą ir iš- < 
pildau teisingai ir greitai. (?) ( 

P. VALUKOMS ‘
SO? BOSTON. MASS. 1 

375 BK0ADWAY į

TeL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS: 
iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

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

Didelės tirštos putos
—Jos padaro vandeni 

muiluotą perdėm 
ir paliuosuoja purvą nepa
kenkiant nei vienam audi
nio siūleliui.

Tik labiau jdėvėtas vie
tas reikia lengvai patrinti 
su sausu Rinso ir purvas 
pasiliuosuoja.

Buk tikras, vartok už
tektinai Rinso, kad pasida
rytų didelės tirštos putos 
ir vanduo butų perdėm 
perimtas muilu.

Rinso padarytas didžiau
sių muilo išdirbėjų sviete. 
Jis parsiduoda visur. Gauk 
Rinso šiandiei} grosernėj 
ar department krautuvėj. 
Lever Bros. Col, Cam
bridge. Mass.

Rinso taip gerai išskalbia šmmyniškus skalbimus, 
kaip Lux išvalo plonus drabužius.

Įkišk savo ranką Į ku
bilą Rinso putų. Tu gali 
jausti, kad visas van
duo .aktualiai yra mui
luotas perdėm.

Tai yra vienas išaiškini- 
* mas, kodėl Rinso išvalo 

drabužius švariai be sun
kaus trinimo.

Daugelis muilų šmotuo
se irgi padaro tirštas pu
tas. Bet jos greitai prapuo
la, kuomet jus sumerkiat 
j jas drabužius. Vanduo pa
lieka tyras, tartum kad ja
me muilo nei nebūta.

Rinso putos persigeria j 
kiekvieną drabužio raukšlę

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS Š1AUČIUS prie 

ėererykų taisymo; kas moka tą dar
bą lai atsišaukia tuojaus: 

ANTANAS 2121S (15)
673 No. Main st.. Montello, Mass.

LIETUVIS DENT1STAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą
SO. BOSTON TeL So. Boston 823

Ofiso valandos: 
Nuo 9:30 iki 12 

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

KONSERVATORIJA
Lietuvių Muzikus Konserva- 

torijon įstojimas visuomet ga; 
limas. Pradėk nuo mokini mosi 
gaidų ir baigk Muzikos Moky- 
tojumi. Už 10 lekcijų dainavi
mo— 15 dol. Ui 10 lekcijų 
smuikus, piano, klarnetto, fįau- 
to, cellos ar kontrabasso-13 dol.

L. M. Konsevatorija rengia 
artistus operai. Operinis Re
pertuaras: 10 lekcijų — 30 dol.

Adresas:
MIKAS PETRAUSKAS 

769 Broadway,* 
South Boston. Mass.

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
(AKIU SPECIALISTAS)

Išegzamjnuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
už prieinamų kainą.
J. L. Pasaka r nis O. D.

377a BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS.

Speciali* Pasiūlymas: Prisiųsk var
dą ir‘adresą, o mes pasiųsime šį pui
kų laikrodėlį per parcel post. Užmo
kėsi 33.45 ir laikrodėlis tavo. Kadan
gi jų kaina kyla, tai ši nurodyta kai
na bus tik per trumpą laiką. Dykai — 
paauksuotas retežėlis ir pagražinimas

FISHLEIGH WATCH CO. (15) 
Dept. 198. Chicago. 111^

Dr. J. C. Landžius Siyaour
LIETUVYS 

Gydytojas ir Chirurgas. 
506 Broadway & G Bt.

SO. BOSTON. MASS.

PETRAS VALUKOMS
Tik vienas lietuvis.

Auksoriua ir Laikrodininkas

Ištvirkimas milionierių 
distrikte.

Prieš Back Bay distriktą, 
kur gyvena milionieriai ir 
kiti tokie "šimtaprocenti-!

!
Ii

_. J ir Liet. Svet. įvyks minėtos dr- 
iv^^xxi ovuv.Cx.vx<x, pradeda Stės susirinkimas. Visi na- 
' aiškėti, kad toj dykaduonių riai būtinai ateikit, nes tu- 

__ _________________ ________ „„.„j„j vedamas rim daug svarbių reikalų 
bet, abelnai imant, vakaras baisiai ištvirkęs gyvenimas, aptarimui. Taipgi bus išduo- 
pavyko neblogiausia ir pu-Naktinės orgijos, girtuo- tas iš buvusių fėrų raportas. 

, paleistuvystė,1 K. žibikas, rast.
svečiams ant galo nuodai ir žudymą-' -----------

"Želigovskis” pavyko.
Pereitos subatos vakarą

LSS. 60 kuopa statė scenoj niai patriotai”, pradeda kil- 
du veikalu, ”Gen. Želigovs-ti didėlė visuomenės rusty- 
kį” ir ”Del Pinigu”. South-'bė. Nes nusižudžius anądien 
bostoniečiams padėjo Cam- tenai vienai paleistuvei f 
bridge’aus draugai: Valei- vienam studentui. — 
ka, Anesta ir Kairaitis. „j

Nors buvo nemaža ydų, miesto sekcijoj

LIETUVIŲ LABDARYS
TĖS DR-JOS SUSIRIN

KIMAS.
5 balandžio nuo 8 vakare,

blika buvo gana patenkinta, kliavimas, 
tik kai-kuriems r—~t - 
gal keblu buvo namo parva-si, tai viskas, kuo tie žmo- f R J RilenHfiA Kvapiam!) i ziuot, nes vaidinimas užsi- nes tenai užsiima: Spauda 13 ie I
tęsė beveik iki 12-tai valan-jau pradeda kelti triukšmą 
dai. Mat veikalas "Dėl Pini-ir reikalauti, kad Back Bav 
gų” yra pusėtinai ilgas ir jo butų "iššluotas.” 
vieno pilnai butų vakarui;--------------
užtekę., ■ $300 bausmės už degtinės

Aktoriai visi lošė ne’olo? 
gai, o kai drg. Valeika Ic-' 
kaus rolėj, "Želigovskio”1 
veikale, tai ir visai puikiai 
savo užduotį atliko.

Sunkiausia ir ilgiausia ro-į 
lė buvo Jašniko veikale "Dėl

drg. 
išėjo

ten į Kauną. Laivakortės kaina 
iki Bremen $103.50.

Kurie norėtu su tuo buriu va
žiuoti kartu ir norėtų kokių 
nors platesnių žinių, kreipkitės 
per laišką arba ypatiškai, mes 
paaiškinsim.

Prie progos primenam, kad 
mes parduodam laivakortes ant 
visų gerųjų linijų ir kurie norit 
važiuot Į Lietuvą arba į kitus 
kraštus, arba atsivežti ką nors 
iš Lietuvos, kreipkitės prie mu
sų, ir užtikrinam, kad gausit 
gerų ir teisingų patarimų.

PINIGAI PIGUS! Dabar ge- 
riausis laikas pasiųst pinigų 
I ietuvon, nes šiandien galima 
nusiųst 1000 auksinų už $3.60. 
Kadangi kursas pinigų labai ne- 
j,astovus ir greitai mainosi, to
dėl geriausiai pas mus gaut ti
krą kursą.

Bet kurie norite, kad pinigus 
gautų greitai ir teisingu kursu, 
drąsiai galite siųst, o mes pa
siųsim tos dienos žemiausiu 
kursu.

Nesumaišykite Bostono Bal
tic Statės Finance Co., su kokia 
nors kita.
BALTIC STATĖS FINANCE Co

357 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

14 STALŲ POOLRUIMIS.
Turi būti greitai parduotas. Vieta : 

išdirbta per 40 metų. Kaina ir išly
gos bus pusveltui. Dėl platesnių žinių 
kreipkitės į . (13)

LITHUANIAN AGENCY, , 
A. Ivaškevičių,

361 Broadway, South Boston. Mass. 
arba

667Vi No. MAIN ST-, "MONTELLO. 

ŠEIMYNŲ NAMAI PARSIDUODA.
1-2 ir 3 šeimynoms namai, So. Bos

tone ir Roxbury. James E. Gannow,
C7I Mass. Avė.. Cambridge.

Tel. University 9023-M.

BOSTONE— I
7 šeimynų su vienu storu mūrinis 

namas; rendų neša (1,644.00 į metus. 
Kaina (10,500.

SOUTH BOSTONE, 
rendų 
(9,000;

nesą 
įneš-

____  _ . . _ Per Bostono Lietuviu Įstaiga 
, 1 BALTIC STATĖS FINANCE

darymą. ;co„ didžiuliu laivu AMERICA,
Farmerys M. Jardin, ku- išvažiuos Lietuvon didelis būrys 

|ris buvo sugautas netoli lietuvių. Minėtą būrį lydės mu- 
Bostono darant ”munšai- sų atstovas, ir laivas AMERICA 
ną", tapo nubaustas $300. plauks tiesiog į Bremen, Vokie

tiją. Niekur persėsti nereikės 
iki pat Bremen.

Į Kas važinėjo, tas žino kaip 
r emalonu yra kelionėje tankiai 
mainikautis, ypatingai kas va
žiuoja su šeimyna. Ir kad to iš
vengus, mes esam padarę su
tartis ir prirengę visus paran- 
kumus. Kaiu jau minėjom, lai

bas AMERICA, kuris yra dide- 
apiplėšė Bostone daug žmo- 1'v“v‘u |!S gu visais parankumais, va-
nių ir išlaužė ne vieną na- žiuoja tiesiog į Bremen. Atva-j
mą, pereitą sąvaitę likos nu- MOTERIS, kuri norėtų žiavus į Bremeną visi per mus
teistas 8 metams kalėjimo, pavalyt laiptus, durų lan- važiuojanti pasažieriai bus pa-( 
Jo sėbras Golden gavo du gus, lai atsikreipia į "Kelei- sodinti į speciali traukini, kuris ■ 
metu šaltosios. |vio” knygų krautuvę. bėgs tiesiog i Eidkunus, o.iš

LSS. 60 kuopos susirin
kimas.

Ateinančioj pėtnyčioj, 31 
kovo, ”Keleivio” redakcijoj 
bus LSS. 60-tos kuopos su
sirinkimas. Privalo susi
rinkti visi nariai ir komisi
jos, nes reikės padaryti bu
vusio teatro apyskaitą.

mų" ir išlaužė ne vieną na-

Pinigų”, kurią lošė 
Kairaitis, bet ir ji 
getai.

Publikos buvo pilna 
daug iš kitų miestų

sale/

Gavo 8 met’i galėjimo. 
Banditas G Beavis, kuris

SEVER05 GYDUOLES UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVEIKATA

A*)tf»epfišlps Hostfs
I
*
'//

SEVERAS 
E S K □

Vdri^dflps qbo ipež|i, isberinjai 
ir Ųto\iu odiqės lijos. S

|

Z
7

JO*

lęiubsl^ifc pas apffelęoribs.

WF SEVERĄ CO
CEDAn RAClCS IOWA

12 karų garadžius; 
S144.00 į mėnesi. Kaina 
ti — $2,000.

C STREET. 3 šeimynų 
ruimai; 
Kaina (2,800.

BANTER STREET. 3 šeimynų na
mas; 3-4-4 ruimai. Kaina (1,600.

§IXT STREET. 16 šeimynų: rendų 
neša (200.00 į mėnesį. Kaina $16,000.

KNOWLTON STREET. Kampinis 
namas; rendų neša $120.00 į mėnesį. 
Kaina $8,000.

THIRD STREET. Du vienos šeimy
nos namai, 8 ir 9 ruimai; rendų neša 
•>480.00 į metus. Kaina $2,500.

H STREET. 3 šeimynų namas, 
3-4-4 ruimai, rendų neša (432.00 į 
metus. Kaina $2,300.

E.' SECOND STREET. Štaras ir 
dvi šeimynos po 4 ruimus; rendų ne
ša (454 į metus. Kaina $2,500.

O STREET. 3 šeimynų namas, 
3-4-4 ruimai; rendų neša $672 i mė
nesį.

3 šeimynų namas, garadžius ir 
tvartas; namas turi 5-6-3 ruimus; 
rendų, neša (1^00 į metus. Kaina 

' ’■ ...
—---------

1 STREET. 3 šeimynų na- 
tas; rendų neša (708 į me- 
(■X5W.

namas,
rendų neša Š468 į metus.

3-4-4

I
•
! 
!
!

i

Taupyk Leibelius Brangių Kuponų

Pradek Dabar Pirkti
STANDARD

ir

^Challenge Pieną
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyt Leibelius

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

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

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

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių, tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką ............................................. $1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis ............................................................. 50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ................................................... $1.25.
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ......................................................... 50c.

' Perfumai ..................................................................... 35., 34., (3., $2., $1.
Muilai 50c., 25c., 15c.. 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 

ir užlaikome visus jų preparatus.
Klausiant ko nors, pridėkite paštos ženklelį atsakymuL

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS

373 BROADVVAY, Kampa, e su SO. BOSTON, MASS.-

FUURTH STREET. Vienos šeimy- 
mados 

šiluma,
nos namas, visi naujausios 
įtaisymai, 12 ruimų, štimo 
elektros šviesa. Kaina (7.500.

A. J. KUPSTIS (13)
332 Bro«dw«y. South Boston. Mass.

r
Tel. South Boston 2613 

Residence Brookline 4739-M 
SUSIME M. PUISREA SRALLIA 

(PUMIUTft)
Lietuvė Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boaton, Masa.

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

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 

' tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut serui 
vaistas ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

-100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.




