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Kunigas Purickis
nori išsiteisint

SAVO ŠMUGELI VADINA Lietuvos rubežių? Jei jis 
"PAŠALPA.” šelpė Rusi ją, tai kodėl jis

----------- taip slėpė tą pašalpą? Ir jei 
Norėjęs paremti vyras Ru* tai buvo pašalpa, tai kode! 

sijos bolševikas. tuodu du vagonu? kuriedu 
nesu- 

valdžia
sijos bolševikas.

Nutvertas už rankos va
rant šmugelį, kunigas Pu
rickis pradėjo lyg tas čigo
nas teisintis, kad jis čia no
rėjęs tiktai gera padaryti. 
Girdi, valdžia senai jau ma
nė nusiųsti Rusijos badau
jantiems pašalpos, bet vis 
negalėjo prisirengti, taigi 
aš pats nutariau valdžios 
vardu nusiųsti bolševikams 
cukraus ir kitokiu daiktų. 
Mat, kuų atsirado bolševikų 
prietelis 1

Pasiklausykite, kaip tas 
jegamastis teisinasi:

"Kiek man yra žinoma, 
produktai musų vyriausy
bės buvo pažadėti badau
jantiems dar vasarą. Bet 
siuntiniai susilaikė, nesant 
dar nusistovėjusiam susi
siekimui. Dabar, kuomet 
musų atstovas Maskvoje 
antru kartu pareiškė, kad 
Lietuvos vyriausybės vardu 

nutarta-nuriųsti badau
jantiems vagoną cukraus ir 
vagoną miltų, aš asmeniš
kai pareikalavau, kad tas 
butų greičiau pasiųsta. At
vykęs tuo tikslu žmogus iš 
Maskvos greitai visa suren
gė. Miltai, kurie yra apmo
kami išvežamuoju muito 
mokesniu, finansų preky
bos ir pramonės ministeri,- 
ja buvo nuo to mokesnio at
leisti, išduodant tam tikrą 
leidimą. Trečias gi vagonas 
buvo duotas musų atstovy
bės reikalams. Tame vagone 
buvo gabenami jai produk
tai ir kažkoki privatiniai 
kroviniai paprastąja tvar
ka. Kadangi ant tų krovi
nių nebuvo uždėta kurjero 
antspauda, todėl tuo pačiu 
ministerija neima jų ant sa
vo atsakomybės ir būdami 
apmokėti pervežamuoju 
tranzito mokesniu, jie nega
li būti skaitomi kontraban
da. Buvimas gi jų vagone 
vargu bent galėtų būti skai
toma kaž kuo nelegaliu, nes 
reikia manyti, kad asme
nys, siuntusieji juos, naudo
josi tuo vagonif % tiktai su 
tikslu greitesnio pristaty
mo į skiriamąją vietą."

Bet šitas pasiteisinimas 
labai žioplas. Visų pirma, 
kunigas Purickis užmiršta 
paaiškinti, kas jam davė pi
nigų šitiem siuntiniam nu
pirkti, kurių vertė siekė ke
liolikos milionų auksinų? 
Steigiamas Seimas kreditų 
šitam reikalui nėra skyręs, 
jtes jis nėra nutaręs da ir 
pašalpos Rusijai siųsti. Ne
jaugi Purickis už savo pini- 
gus^norėjo Rusiją šelpti? 
Jeigu taip, tai kodėl ant va
gonų buvo parašyta "Miltai 
ir Kruopos," kuomet viduje 
buvo sacharinas ir kokai
nas? Ir kodėl jegamastis 
Purickis bijojo tuos vago
nus atpečėtyt, kuomet juos 
sugrąžino Kaunan ? Kodėl 
jisai atsisakė grąžinti du ki
tu vagonu, kurie su pana-

tuodu 
praspruko Rusijon 
gauti, bolševikų 
areštavo?

Argi visa tai neparodo, 
kad kunigas Purickis me
luoja, pasakodamas apie 
pašalpą ?

Taip pat jis meluoja ir 
apie savo rezignaciją. Jis 
sako:

"Jau senai subrendo ma
nyje mintis atsisakyti nuo 
užimamos užsienio reikalų 
ministerio vietos. Apie šitą 
savo mintį aš jau anksčiau 
esu kalbėjęs. Dar į kabinetą 
eidamas aš paėmiau iš ata
tinkamų asmenų pasižadė
jimą raštu, kad prabuvęs 
kabinete tris mėnesius, aš 
turėsiu teisės by kokiu laiku 
pasitraukti. Dabar aš'taja 
teise ir pasinaudojau.

"Vyriausia priežastis, ku
ri mane pastūmėjo paduoti 
atsistatydinimo prašymą, 
buvo toji padėtis, kuri susi- '

resuoti Lietuvos ; 
Maskvoje. Tokių 
paprastai Rusijos valdžia 
nejudina ir kas juose siun
čiama, nežiūri. Tečiaus iš
girdus, kad tarp Maskvos ir 
Kauno tokiais vagonais yra 
siunčiamas šmugelis, bolše
vikų valdžia pabėgusius du 
vagonu Maskvoje areštavo 
ir atplėšus juos pasirodė, 
kad juose , ištikrujų buvo 
kontrabanda. Apie tai pra
neša "Lietuvių Balsas-’ 
21 gruodžio numeryje.

Užgriuvo angli 
kasykla.

ų vagonų Tautu Sąjungą neišrišo ^Ųr'ezvyAika;^ j
Vilniaus klausimo. I k3- 

t vietų kongresas nutaręs ap- 
rubežiuoti "črezvyčaikos" 
galę, o prasikaltėliams bau-, 
sti Įvesti paprastus teismus,; 
taip kaip yra civilizuotuose' 
kraštuose.

i "črezvyčaika", tai vardas 
slaptosios komunistų polici
jos, kuri buvo daug žiaures
nė ir daug daugiau žmonių i 
išžudė, negu baisioji caro 
valdžios "ochrana" (apsau
ga). .

Teismai pastaruoju laiku 
Rusijoj visai buvo išėję iš 
mados. Jei žmogus kuo nors 
bolševikams nusikalsdavo, 
"črezvyčaikos" agentai tuo
jaus jį areštuodavo, ir dau
giau tas jau nebesugrįžda
vo.

Tai buvo įstaiga, kurios ir 
vardo Rusijos žmonės bijo
davo. Vien tik Maskvoje ji 
turėjo užėmus 170 triobų.

Sovietų kongresas, nutar
damas pažaboti "črezvyčai
kos" sauvalę, pareiškia, kad 
sunkiomis valandomis, kuo
met Rusijoj siautė kontre- 
voliucijos, "črezvyčaika" 
yra atlikus daug "karžygiš-i 
kų darbų" (sušaudė daug 
beginklių darbininkų), bet 
dabar, kuomet sovietų val
džia jau "sustiprėjo," tai 
"črezvyčaikos" darbuotė ga
linti būt jau susiaurinta ir 
jos gale aprubežiuota.

Šitą nutarimą bolševikai 
padarė veikiausia ne dėlto, 
kad jų valdžia "sustiprėjo" 
(koks jau čia "sustiprėji
mas," kuomet reikia mirti 
iš bado), bet dėlto, kad rei
kėjo taikytis prie kitų šalių i 
žmonių, kurių dabar Rusi
jon privažiavo nemaža gel
bėti badaujančius gyvento
jus. ____________

IŠSKERSTA 1,000,000 -
ŽYDŲ.

Šiomis dienomis Londone 
buvo Ukrainos žydų konfe
rencija, kurioje rabinas 
Hertz pranešė, kad per tris 
metus Ukrainoj 1,000,0001 
žydų buvo išskersta, apie 3,-' 
300,000 turėjo pergyventi 
baisiausi pragarą, ir pašau- esąs ______  ________
lis apie tai beveik nieko ne- pasiteiravo kame dalykas 
žino. i ir nuėjo sau. Iš katalikų

Nors žydų skerdynės da- tamsumo paskui pasijuokė 
bar apsistojusios, tečiaus į visi anglų dienraščiai She- 
žydų vargai da nepasibaigę, i boygane.
Dabartiniu laiku Ukrainoj I ------------
^Š^’M^iREZIGNAVO LIETUVOS 
turi nei tėvų, nei kitokių! 
globėjų.
NEW YORKE DIDŽIAU-’ 

ŠIA BEDARBĖ.
New Yorko miesto sam

dymo biuras praneša, kad 
New Yorke niekad tokios 
didelės bedarbės nebuvo, 
kaip dabar. Bedarbių jieš- 
kančių kokio nors užsiėmi
mo dabar esą tiek daug, 
kad biuras ir skaitlinių ne
nori paskelbti, nes tas dau
giau baimės sukeltų bedar
biuose.
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Sausio 12 d. Tautų Sąjun
gos Taryba svarstė Lietuvos 
ir Lenkijos ginčą dėl Vil
niaus. Sąjungos Tarybos na
rys Hymansas referavo su
sidariusią padėtį šiame klau
sime, nurodydamas, kad 
Lietuva ir Lenkija atmetu
sios Tautų Sąjungos pasiu- 
lynią, todėl Tautkų Sąjungos 
rolė pabaigta ir Sąjunga ne
turi galimybės |oliau ginčą 
svarstyt. Hymaiįsas pasiūlė 
Tautų Sąjungos Tarybai 
aptarti sekamus klausimus:

1. Kada bus atšaukta Tau
tų Sąjungos kontrolės komi
sija? į

2. Kaip užkirsti kelią gin- 
susidurimams

inkų kariu-

UŽSINUODIJO "KRIS
TAUS KRAUJU."

Grand Rapids, Mich. — 
Aną nedėldienį reformatų 
bažnyčioj čia komunija už
sinuodijo 8 žmonės. Mat, 
bažnyčios atnaujinimui bu
vo nupirkta liakerio (var- 
nish’io) ir pastatyta ten 
pat, kur* stovėjo bažnytinis 
vynas. Zakristijonas per ne
apsižiūrėjimą pripylė tau- 
rėn liakerio, ir kada kuni
gas pradėjo jį parapijonams 
dalyti, dievobaimingai šnab
ždėdamas, jog tai esąs "tik
ras Kristaus kraujas," pa
rapijoms pradėjo nepapras
tai prunkšti ir kosėt, o du, 
kurie daugiau to "kraujo" 
patraukė, parvirto ir prade- . _ .
jo sunkiai kankintis. Bažny- tuvos, Latvijos - 
’čioj kilo sumišimas. Tuoj tautų mažumų/

I

įduotiems 
tarp lietuviu ir 
menių? * - <

3. Neutralinės^zonos likvi
davimą ir naujos demarka
cijos linijos pravedima. 

(Elta.)

Iš TAUTŲ SĄJUNGOS 
POSĖDŽIŲ ŽENEVOJE.

Sausio 11 d. Tautų Są
jungos Taryba 'svarstė Lie- 

Estonijos 
isių apsau- 

refera-

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
East St. Louise pereitą 

savaitę buvo papildyta baisi 
ir iki šiol da neišaiškinta 
žmogžudystė. Dvylikos me- 
t u amžiaus Richvvine’ų vai
kas parėjo iš mokyklos na
mo ir rado užrakintas visas 
duris. Kada jis įlindo per 

! skiepo langą į vidų, ant sta
lo pasirodė nužudyta jo mo
tina, kuri buvo nuogai išrė
dyta ir po galva padėtos dvi 
paduškos. Visos langinės iš 
lauko buvo uždarytos ir 
langų uždangos iš vidaus 
užtrauktos. Skiepe gi gulėjo 
nušautas nužudytas mote
ries uošvis. Vaiko motina 
buvo peršauta per galvą. 
Kas tą žmogžudystę papildė 
ir kokiais motivais, policija 
negali suprasti. Jei tai butų 
plėšikų darbai, tai kam už
mušta šeimininkė buvo nu
rengta ir ant stalo minkštai 
paguldyta, ir kam visos du
ris buvo užrakintos? Juk 
plėšikai bėgdami to nepada
rytų.

SCRANTONO MIESTAS 
PAVOJUJE.

puvo tuii paueus. Kuri susi- , v . , , . • • s; ’
dar? po a;ro Roseiftaūmo b?™ Paktas daktaras ir _ nirmiužsinuodiję žmones nuga- x o .Sąjungos .Tarybos piimi-

Kelios gatvės Įdubo ir na
mai Pradėjo braškėt.

Scranton, Pa. 
pėtnyčią čia pradėjo griūti 
į Aldoų Coal Co. kasyklas 
žemė. South Scrantone tuo
jaus pradėjo braškėt namai 
ir įdubo keli blokai. Iš pra
džių manyta, kad tai žemės 
drebėjimas, bet paskui visi 
suprato, kad tai anglių ka- , 
syklos griūva. Žmonės bai
siai nusigando, nes rodėsi, 
kad visas miestas gali nuei
ti skradžia žemės.

Iš kitos vėl pusės kilo di
džiausia baimė dėl dirban
čių kasyklose darbininkų. 
Daugelis manė, kad žemė 
visus juos užbers. Todėl gi
minės ir pažįstami pradėjo 
neužilgo rinktis prie kasyk
lų, kad patyrus apie makle
rių likimą. Bet neužilgo iš 
vo žemės pradėjo verstis 
šimtai darbininkų ir pasa
koti apie baisybes, kokios 
darosi kasyklų viduje. Buvo

Pereitą

f

kelionės Varšuvon. Minis- 
terių kabinetas pasisakė, 
kad jis negali nešti atsako
mybės už p. Rosenbaumo 
kelionę, kurią kabinetas 
skaito aiškiai respublikai 

’ kenksminga. Visą atsako
mybę kabinetas uždėjo ant 
manęs, kaltindamas mane, 

j kad aš žinodamas apie tą 
kelionę nesiėmiau priemo- 

: nių, kad jos neleidus, ir per- 
i tai aš tapau kaip ir kaltinin- 
: ku visų galimų iš to išeiti 
pasekmių. Tokia tai padėtis 
ir privertė mane paduoti 

į atsistatydinimo prašymą."
Kad kunigo Purickio ve-

benti ligonbutin. Sakoma, ninkas, p. Cunha., Tarybos 
kad du iš jų turės mirti. buvo nutarta, kad Pabalti- 

jos valstybės turi susisiekti 
PAS LIETUVI ATRASTA su Tautų Sąjungos sekreto- 

DIDELIS BRAVORAS. i iatu ir bendrai paruošti j 1 T _ _ _ •• _ ___ _ _ _ •
Springfield, Mass. — 

Joną Valantanavičių,
apsaugojimui

mažumų teisių. Patvirtini-

damoji Lietuvos užsienio Į ;deto.s .. ^kglų . 
politika priėjo liepto galo, i, springfield Umon.

• . .5 . • - - I <ei'ntnrtn vi/nim nrimiltai yra tikra tiesa. Tečiaus 
nuo ministerijos sosto jį nu
vertė socialdemokratų in
terpeliacija dėl šmugelio. 
Ant antfo puslapio šiame 
"Keleivio" numeryje skaity
tojai ras perspausdintą iš 
"Lietuvos Ūkininko" strai
psnio ištrauką, kur aiškiai 
pasakyta, kad kunigas Pu
rickis turėjo rezignuoti dėl 
šmugelio. Taigi jis tiktai 
dumia žmonėms akis, kuo
met jis pasakoja, kad pas jį 
"jau senai subrendo mintis 
atsisakyti."

Daug butų vyriškiau, 
kad jis pasiimtų pilietiškos 
drąsos ir stačiai prisipažin
tų prie kaltės. Nes kuomet 
jis teisinasi, tai jis da ir me
lagio reputaciją igija.

________________ /

pas deklaraciją
WX<a, , , XX..v., gy- 1 - . - .

venantĮ po Nr. 100 Patton n-uj. atatinkamo Įstatymo 
st., atrasta anądien diaeiis 
bravoras. Dešimts bačkų 
užraugtos brogos buvo iš
versta i kiemą ir bačkos su
daužytos. Kratai prasidė
jus, susirinko didelė minia 
žmonių. Išverstos kieman 
bačkos buvo nufotografuo
tos ir paveikslas Įdėtas Į 

anglu dienrašti
Va- 

lantanavičius priguli prie 
katalikų.

paskirti šeši mėnesiai laiko.
(Elta)

KUN. ŽILIUS LIETUVOS 
ATSTOVAS KLAIPĖDAI.

Krašto apsaugos ministe- 
ris atšaukė karini Lietuvos 
atstovą Klaipėdai kapitoną 
Dimšą, o jo vieton paskyrė 
kun. Joną Žilių, buvusi Lie
tuvos finansų misijos Ame
rikoje narį.

(Elta)

I

PURICKIO "PAŠALPA" 
AREŠTUOTA MASKVOJ.

Kaip "Keleivio" skaityto
jams jau žinomą, kuomet 
Joniškyje buvo sulaikyti 
trįs vagonai su kun. Puric
kio šmugeliu, tai kiti du va
gonai su tokiu pat šmuge
liu prasmuko per Lietuvos 
rubežių i Latviją ir iš tenai 
pabėgo Rusijon. Tie vago
nai buvo taip pat kunigo 
Purickio ministerijos ant- 

šiais siuntiniais prasprnko spaudomis užpečėtyti ir ad-

LIETUVĖ AREŠTUOTA.
Fitchburg, Mass. — Šio

mis dienomis čia buvo areš
tuota Elena Jonaitienė, 32 
metų amžiaus lietuvė, už pa
ėmimą drapanų krautuvėj 
kelių mažmožių. Prie jos at
rasta vieną eilę apatinių 
baltinių ir keli jardai perka- 
lio. už tuos daiktus ji nebu
vo mokėjus pinigų, ir teis
mas nuteisė ją metams kalė- 
iimo, bet bausmę sulaikė; 
paimtus daiktus liepė su
grąžinti krautuvei atgal. 
Jonaitienė prigulėjo prie 
LMPS. 34 kuopos.

ATVAŽIUOJA NAUJALIS 
IR ŽMUIDZINAVIČIUS.
Sausio 11d. išvažiavo A- 

merikon parengti koncertų 
kompozitorius Naujalis, ir 
dailininkas Žmuidzinavi
čius, šauliu meno reikalais.

(Elta)

NORĖJO UETUVIŠK V nepaprastas*
ŠERMENŲ. x ■

Shebovgan, Wis. — Per 
Kalėdas čia mirė širdies liga 
Jurgis Dudonis. Jis krito be
šokdamas pas P. Benevičių 
ant vakaruškų. Velionis bu
vo parvežtas pas brolį. Su
sirinkę lietuviai pradėjo 
giedoti. Nabašninko brolis 
paaiškino, kad giedoti ne
gražu. nes pas civilizuotus 
amerikiečius tas nepritinka 
ir jie paskui juoksis iš lietu
vių tamsumo. Svečiams tas 
nepatiko, tečiaus pirmą va
karą pasisekė juos pertik
rinti. Vienok ant rytojaus 
jie susirinko pasiryžę būti
nai "lietuviškas šermenis" 
turėt, ir pradėjo giedot. Ka
da brolis vėl pradėjo tam 
priešintis, jie pasišaukė po
licmaną, liepdami jam areš
tuoti velionio brolį, nes jis 

"bedievis.” Policmanas

* * y r. -Mtr;Kompanija sako, kad su
lyg jos rekordų, keturi dar
bininkai turėjo likti ka
sykloje užberti. Visi kiti lai
mingai išsigelbėjo, tik kelia- 
tas žmonių buvo sužeista.

PELENUOSE PALAIDO
JO KŪDIKĮ.

Peabody, Mass. — Žmo
nės. gyvenantis čia po Nr. 
19 Sherman st.. pastebėjo 
anądien, kad i tuščią namą 
inėjo kažin kokia moteriškė 
su rišuliu, paskui išėjo be 
rišulio ir pradėjo nešti iš 
kiemo pelenus i tą namą. 
Tuoj buvo duota žinia poli
cijai, ir kada ši atvyko, tuš
čiam name buvo užbertas 
pelenais negyvas kūdikis, 
kurio kojukės dar kyšojo iš 
no pelenų. Moteriškė buvo 
jau nuėjus.

MAŽAI BALSAVO LEN
KŲ RINKIMUOSE VIL

NIUJE.
Vilniaus srityje, Linkme

nų valsčiuje, iš keturių tūk
stančių rinkikų balsavo tik
tai 170 žmonių. Panaši pro- 
poreria balsavo visam Šven- 
čionų apskrityje. Marcinko
nių valsčiaus. Lydos apskr., 

> niekas nebalsavo. Žmonių 
j tipas buvo labai nervingas. 
Daugelyj vietų lenkų agen
tai bijojo pasirodyt minio- 

ise. (Elta.)

DIDELI ŠALČIAI MAINE.
Kuomet Bostone lija lie

tus, tai Maine valstijoj nuo 
šalčio uolos trūksta. Valsti
jos sostinėj Augustoj aną 
nedėldienĮ buvo 22 laipsniu 
žemiau zero, kas reiškia 54 
laipsnius šalčio sulyg Fah- 
renheito termometro.

PREMJERAS.
. "Sandara’’ sakosi gavusi 
: žinių, kad Lietuvos ministe- 
frių pirmininkas taipgi re
zignavęs. Ji atšaukusi liau
dininkų partija. "Sandara"

I sako:
j "Rezignavo dėlto, kad ne
nori terštis su klerikalais, 
kurie daro skandalus su 
kontrabanda, kurie Steigia- 

irnajame Seime nori Įvesti 
j tokias žemės reformas, ku
ilius yra naudingos tik po
nams ir bažnytiniems žmo
nėms; kurie nori pasiglemž- 

iti mokyklas ir ten vietoje 
; darbščių ir šviesių vyrų ir 
moterų ketina auklėti užui- 

’j "Progre- tas davatkėles."
Roosevelto ~ Partija."i Taigi dabar Lietuvos vai-, 

stato savo tikslu ežioje pasiliko tik vieni kle-j 
77

TVERIASI ROOSEVEL 
TO MOTERŲ PARTIJA.
Ulinojaus valstijoj pradė

jo organizuotis moterų par
tija. kuri vadinsis 
ryvė I _ 
Partija stato savo 
kovoti su "politikos bosais. rikalai.

UKRAINIEČIAI PIKETA
VO LENKŲ ATSTOVYBĘ 

WASHINGTONE.
Penkios ukrainietės mer

ginos iš Binghamtono, Bro- 
oklyno, New Yorko, Jersev 
City ir Philadelphijos pike
tavo lenkų pasiuntinybę 
Washingtone. Piketavimas 
buvo surengtas Amerikos 
ukrainiečių sąjungos iš 
Philadelphijos prieš Lenki
jos žiaurų pasielgimą su 
Rytų Galicijos 700,000 gy
ventojais. Ant plakatų buvo 
sekami parašai: "Lenkų už- 
grobikai Ukrainoje perse
kioja ukrainų kultūrą." "Ša
lin su lenkų tiranija rytinė
je Europoje." "Amerika, iš
gelbėk ukrainiečių tautą 
nuo lenkų tiranijos praga
ro."

Ukrainiečių sąjungos na
riai saugojo piketuojančių 
merginų neliečiamybę. Ki
toje gi pusėje gatvės vaikš
čiojo policijantas ir dabojo 
kad nebūtų daroma užpuoli
mas ant lenkų pasiuntiny
bės valdininku.

(Elta)

DARBININKŲ DIRBTU
VĖ DAVĖ PELNO.

Kuomet kapitalistų ope
ruojamos dirbtuvės bank- 
rutija arba užsidaro, tai 
darbininkų vedama piršti
nių dirbtuvė Chicagoj davė 
pereitais metais gražaus 

i pelno, išmokėdama šėrinin- 
kams po 6 nuoš. dividendų 
ant įdėto kapitalo.

Šita dirbtuvė buvo įkurta 
vos 14 mėnesių atgal, kuo- 

'met keliolika pirštinių dar- 
jbininkių. netekusios darbo, 
{sutvėrė kooperaciją ir pra- 
Ičėjo pačios biznį varyti.
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APŽVALGA I
KĄ JIE DABAR PAŠA- 

KYS?
Kuomet „Keleivis” ir kiti 

socialistų laikraščiai prane
šė apie kunigo Purickio 
šmugelį, klerikalai pradėjo 
rėkti, kad tai yra šmeižtas. 
Chicagos „Draugas” 3-čiam 
numery ant pirmo puslapio 
sako:

"...visos paskalos apie at
rastą vagonuose šmugelį bei 

• ' kontrabandą yra iš pamato ne
teisingos.”

Ir/toliaus klerikalų orga
nas sako, kad socialistų lai
kraščiai—

”...ne tik biauriai įtarinėja, 
bet šlykščiai šmeižia buvusį 
ministerį kunigą Purickį.”

„Draugas” sako netikė
siąs toms žinioms apie kuni
go Purickio šmugelį patol, 
pakol neateisią iš Lietuvos 
laikraščiai 

’ pranešią, 
suimtais vagonais buvę.

Taigi dabar jau atėjo iš 
Lietuvos laikraščiai, atėjo 
„Lietuvos Ūkininko” Nr. 
51-52, iš štai ką tenai skai
tome:

"Šiomis dienomis išėjo aikš
tėn jau senai viešai apkalba
mas Kaune ir provincijose va
dinamas "šmugelio biuras.” 
kuris varė tą šmugelį tarp 
Maskvos ir Berlino. Visa eilė 
šmugelninkų, turėdami su ku
nigu Purickiu ryšius ir kitais 
jo pagelbininkais valdininkais 
veždavo iš Vokietijos į Mask
vą sachariną, kokainą ir iš 
ten kitokius daiktus. Kunigas 
Purickis su kitais, turėdamas 
leidimą maitinti Maskvoje 
Lietuvos atstovybę, vieton vie
no pūdo reikalingo jai maisto 
siuntė vagonais, skryniomis • ir 

budais,’ liekas nesekė, 
**tolau, kun. Purickio darbu. Pa

galios žvalgyba, krašto apsau
gos ministerio įsakymu, Joniš
kyje atplėšė patikrinti tris va
gonus, kurie buvo užsienio mi
nisterio antspauda prispausti. 
Pasirodė, kad vienas vagonas 
buvo miltų pripiltas, kitas cu
kraus. Trečiajam buvo sacha
rinas ir kokainas, kurie buvo 
siunčiami Maskvon, kad už 

-juos gauti kailių, briliantu ir 
kitų dalykų. Tuo budu veda
mas šmugelis ir valstybė iš-, 

- naudojama. Dabar teismas tu
rės išaiškinti, kiek tame ka^ 
kaltas.”

silpnina viltį ir tikėjimą i Lie
tuvos nepriklausomybę. Vieni 
gina šalį, deda pastangas, kad 
išloštume kovą su lenkais, ka
riai ir karininkai kraują lieja, 
o musų valdininkai šmugelį 
varo ir pelnosi! Ar gali būt da 
didesnis musų tautos piliečių 
gynėjų įžeidimas?

”čia reikia pasakyti, kad ne 
vienas, kuris skaitosi 'pavyz
dingu Romos piliečiu,’ iš šmu
gelio sau kišenius pinigų da
bar kemša. Tam darbui vado
vauja kunigai. Žmonės labai 
teisingai yra patėmiję, kad 
niekas taip prie pinigo nekim- 
ba, kaip kunigas. Taip pat da
ro popai, taip ir musų kuni
gai.”

Tai yra vis Lietuvos laik
raščių paliudymai „dūšių 
ganytojams.” Ką dabar pa
sakys musų klerikalai?

laišką, kur rajai pašvęsta daugiausia 
vietos.

Mums, lietuviams, žino
ma. nieko nauja toje kny- 

Informacijos 
vertė visai 

nerikiečiams,

j žmogaus rustų 
tarp kitako rašoma:

"Tai vra piemeniškas prily
ginimas lietuvių prie čigonų. 

I Jei sulyg tamstos nuonlones 
lietuviai negali savo kalba pa
sididžiuoti, tai juk žeminti sa
ve nėra ko. Abelnai, gyvenime 
viskas yra gerbiama, kas il
giau gyvena; kodėl tad lietu
viai turėtų tylėti ar gėdytis?

”Toks tamstos, kaipo re
daktoriaus, nusistatymas yra 
peiktinas, ir tas tenka paste
bėti dažnai. Kaipo lietuvis, 
turėtum tiuo tokių pastabų su
silaikyt.”

Mes turime * pagirti tokį 
žmogų, kuris taip atvirai 
pasako savo nuomonę, nes 
tik tuo budu galima išaiš
kinti kas neaišku.

Jis sako, kad lyginti lietu
vius prie čigonų yra "pieme
niškas” darbas. Ištikrujų gi 
tai tokg dalykų supratimas 
yra piemeniškas. Nes tiktai 
Lietuvos piemuo gali many
ti, kad tarp čigonų ir lietu
vių kalbų negalima daryt 
palyginimų. Moksliniu gi 
žvilgsniu palyginimas vieno 

' daikto su kitu niekuomet ne-
PRISIPAŽĮSTA rinkęs 

URACHĄ.
Buvęs laikinas Lietuvos galį vieno jų ar kito paže- 

prezidentasj Smetona^ pri- mjn^ tik padės padaryt rei- 
kalingii išvadų. Taigi *to 
žmogaus manymas, kad to
kių palyginimų nereikėtų 
d.arvt, vra visiškai klaidin
gas- >

Tonaus jis sako, kad visi 
seni dalykai yra gerbiami. 

'V. Taryba ir aš drauge rin- lodei ir lietuviai gali save 
kome Urachą, ir aš nesidroviu kalba didžiuotis. Šita nuo- 
tuo politikos žvilgsniu: jo rin- monė taip pat klaidinga, 
kimas išgelbėjo Lietuvą nuo X vnas gali bilt tik vienas is- 
inkorporacijos "Prūsijon ir iš- ėmimas, kur senumas yra 
laikė pirmutinę rimtą musų daugiau vertinamas. Šiaip 
politikos organizaciją nuo gi senų dalykų niekas ne- 
pražuties. Kas šituo musų žin- brangina. Senos idėjos, seni 
gsniu pirmučiausia pasipikti- papročiai, senos kalbos ii' 
no? Patys vokiečiai okupantai senos tautos visuomet yra 
ir Lenkija, — tiek pasipiktino, atsilikusios nuo gyvenimo ir 
kad gen. Hofmanas buvo įsa- naujoms negali 
kęs išvaikyti V. Tarybą, kad 
visa reakcioninė vokiečių spau 
da šaukė susodinti kaiėjiman 
V. Tarybą. Tik reichstago au
toritetas, kuris į karo galą su
tvirtėjo^* neleido to padaryti. 
Kad tai ne juokai buvo musų 
inkorporacija Vokietijon, tai 
gali papasakoti musų ūkinin
kai, kurie buvo vokiečių oku
pantų varu varomi pasirašyti 
už susidėjimą su Prūsais.

”Tai gali paliudyti ir pats 
d-ras Purickis, kuris tuomet 
tarpininkavo Uracho piršly
bose.”

Vadinasi, ponas Smetona 
tvirtina, kad rinkimas kai
zerio generolo į Lietuvos 
karalius apsaugojo Lietuvą 
nuo prijungimo prie Vokie
tijos. Laikanties šitokios lio- ba turim didžiuotis, ne pra- 
gikos, dabar reikėtų paša* eitį garbint, bet mokytis 
kyti= „Kad apsaugojus Lie- nuo tų tautų, kurios mus 
tuvą nuo prijungimo prie' 
Lenkijos, reikia generolą 
Želigovskį aprinkti Lietu
vos „karalium.”

O gal ponas Smetona su 
kunigu Purickiu taip ir pa
darytų, jeigu jie šiandien 
turėtų tiek galios, kiek jie

Kada kunigą Purickį ap- neturi.

ir pakol jie ne j 
kaip ten su tais.

sipažįsta, kad jis kartu su 
kunigu Purickiu ir kitais 
krikščioniais demokratais 
ištiesų rinkęs Urachą į Lie
tuvos karalius, ir to žings
nio jis visai nesisarmatijąs. 
Jis rašo „Lietuvių Balse:”

goję nėra, 
žvilgsniu jos 
menka ir a 
nes autorius, pagyvenęs tik 
kelis mėnesius Pabaltijo), 
nesuprato nei tų šalių politi
kos, nei gyventojų. Nemokė
damas vietos žmonių kalbų, 
jis, matyt, rinko medžiagą 
savo knygai tik iš tų žmo
nių, kurie buvo parvažiavę 
iš Amerikos ir mokėjo ang
liškai. Todėl jisai įsivaizdi
no, ir savo knygoj taip aiš
kina. kad visą Pabaltijos 
kraštų gyvenimą veda ir 
tvarko amerikiečiai. Lietu
voje viską valdą Dr. šliupo 
šeimyna, Balutis ir Rimka, 
kurie yra gyvenę Ameriko
je. Martinas Yčas taipgi 
svarbią rolę lošia, nes jis ir
gi yra buvęs kelis kartus A- 
merikoje ir turi vedęs D-ro 
Šliupo dukterį. Latviją ant 
kojų pastatęs Kari Ulmam 
nis, kuris gyvendamas Ame
rikoje buvo Nebraskos uni
versiteto agrikultūros ins
truktorium.

Apskritai imant, šitos 
knygos autoriui rupi netiek 
tikrąjį dalykų stovį nušvies
ti, kiek norisi iškelti ameri- 
konizmą ir parodyt, kad A- 
merikos kultūra ir dvasia 
Pabaltijos šalįse daro dide
lę įtaką ir gali būt. kad grei- 
'u laiku „suamerikonės” vi
sos tautos apie Baltijos jū
res.

Tai yra paprasta Ameri
kos patrioto silpnybė!

v|V

vadovauti. 
Taigi didžiuotis, kad musų 
kalba yra sena, nėra jokios 
prasmės.

Ant galo musų kritikas 
sako, kad „Keleivio” redak
torius, kaipo lietuvis, turė
tų nuo tokių pastabų susi
laikyti. Čia yra viena di
džiausių to kritiko klaidų. 
Jo nuomone, lietuvis turi 
viską girti, kas tik lietuviš
ka. šitokia pažvalga vadina
si šovinizmu. Šovinizmas gi 
yra didžiausia žmonijos ne
laimė. Jis aptemdo žmonių 
protą, trukdo progresą ir 
gimdo kares. Su šovinizmu 
todėl turi kovoti kiekvienas 
šviesaus proto žmogus.

Jei mes norime savo šalį 
pakelti, tai ne sena savo kal-

vį Įvesdamas, išrodo, kad Naujas pasikėsinimas ant 
riaušės kilo dėl didelio iš-! . • ••

mainerių unijos.trinkimo miesteliuose. Sa
koma, kad nežiūrint prohi- 
biciios Įstatymo, degtinda-. KALTINAMA APIE 400 į 
nu. pradėję varyti savo ŽMONIŲ. j
biznj atvirai, privažiavę iš _____
visur lengvo budo moterų Kapitalistai stengsis unijos 
ir per naktis buvo keliamos; 
didžiausios ištvirkimo orgi-‘ 
ios. Vietos valdžia negalė
jusi šito ištvirkimo sustab
dyt, todėl patįs žmonės pra-!
deję miestelius valyti. Įs to'unijos vadus fa. s*naikinti 
ir kilusios riaušes, kurioms organizaciją, šitie velniš- 
malsmti reikėję saukti ka- kį pjenaj aiškiai matyt iš 
numenę. T.ners na anskričin teismo sn-

vadus pasmerkti miriop.
West Virginijos kasyklų 

baronai rengiasi atlikti bai- 
• sią piktadarystę. Jie yra pa- 
i siryžę iškarti angliakasių

Skaitytoją Pastabos.

”Draugas” ir kiti klerika
lai d.ar ginčijo, kad jų vien
mintis kunigas Purickis re
zignavęs iš užsienio minis- 

' terio vietos ne dėl šmugelio. 
#Bet „Lietuvos Ūkininkas” 
'parodo, kad šmugelis buvo 
vienatinė priežastis, dėl ku
rios krikščionių lyderis ne
teko užsienio ministerio 
„džiabo.” Girdi:

i

kaltino ir dėlto jis turėjo atsi- • 
statydinti iš ministerių, jojo 
draugai, kaip kunigas Šmulkš
tys, kad pateisinus krikščionis 
demokratus ir parodžius, kad 
jie jo darbams nepritaria, spy-

DĖL MUSŲ KALBOS 
SENUMO.

„Keleivio” 52-ram nume
ryje mes pakritikavom tuos 

rė lyg asilas negyvam liutui, žmones, kurie labai mėgsta 
pakišdamas po paduotos soc.- girtis tuo, kad lietuvių kal- 
dem. frakcijos interpeliacijos 
Seime tuo reikalu paklausi
ma.”

* I

Taip rašo „Lietuvos Ūki
ninkas,” taip rašo ir kiti
Lietuvos laikraščiai. Į________________________________

Tai kągi dabar klerikalai kia jai garbės.
pasakys ? Ar jų lyderis šmu-. Kad taip yra ištikrujų, tai 
gelhinkas, ar ne ? . . J mes nurodėm, jog kalbinin- 

Bet „Lietuvos Ūkininkas’’ >kų yra manoma, jog ią visų 
sako, kad kontrabandą va-1 Europos kalbų, seniausia ir 
rė ne vienas tik kunigas Pu- ■ artimiausia sanskritui kal- 
rickis. Visi „pavyzdingi Ro-j__ ____ o ____ ,
mos piliečiai” (suprask ka-! dėlto čigonų " niekas 7 neger-

ba esanti seniausia ir arti
miausia sanskritui.

Mes nurodėm, kad di
džiuotis čia visai nėra kuo, 
nes, visų pirma, lietuvių kal
ba nėra seniausia, o antra, 
kalbos senumas visai netei-

ba yra čigonų kalba, o vis

talikų vadai, kunigai) esą 
palinkę prie šito biznio. „L. 
Uk.” rašo:

pralenkė.
Kiniečiai labai mylėjo sa

vo senovę. Kad tą senovę 
apsaugojus, jie buvo pradė
ję statyti apie savo valstybę 

I milžinišką muro sieną. Ir jie 
: gyveno atsiskyrę nūn jau- 
' nos Europos kaip nuo ko
kios nelaimės. Pasekmės 
šiandien yra tokios, kad eu
ropiečiai oru skraido, o ki
niečiai da ir geležinkelių ne
turi. Tai ve, ką reiškia di
džiuotis savo senove!

Mes nenorim būt antrais 
kiniečiais.

KUNIGAS APIE KUNIGŲ 
FONDĄ.

Kunigas Janusas savo 
Vanago”. 17-tam numery 

sako, kad kunigų „tautos 
iondas” užmokėjęs už „ka
pitono” Česnuliuko' kelines 
‘apie 12 tūkstančių dole-• nu.

Tas kelines klerikalų „ka
pitonas” pirkosi Londone, 
kuomet jam reikėjo eiti ant 
.ietuviškų „diplomatų” ba
riaus, kur buvę nemaža „dal
iosios lyties.” Prie kelinių, 
žinoma, reikėjo frako, cilin- 
ierio ir kitokių galų, todėl 
t reikėjo tiek daug užmo
kėti.

Klerikalų fondo atskaito
je tas neparodyta; reiškia, 
iie priskaitė tai prie išlaidų 
Tėvynės reikalams.”

Bet tai ne viskas. Toliaus 
„Vanagas” da daugiau ne
gražių dalykėlių apie tą fon
dą papasakoja. Jis sako ku
nigams :

"Kad jus su laisvadariais 
'smarkiai kariaujate,’ tai tie
sa. Juk jus sužinoję, kad iš
alkęs bolševikutis nusuko sve
timai vištai galvą, visa gama- 
rine rėkiate: 'žiūrėkit, ką da
ro ąocialistai! Vištas vagiai’

”Ir kuomet jūsų žiopli pase
kėjai išsižioję žiurėjo, kaip 
socialistai vištas vagia, jus 
tuo tarpu 600 tūkstančių do
lerių T. Fondo pinigų... bet ne- 
sakysid. mat T. Fondas 'kata
likiškas.’ ”
Tas reiškia, kad kuomet 

kunigai pradeda šaukti, jog 
„socialistai vagia vištas,” 
tai jau reikia žiūrėti, kas 
tada darosi klebonijose.

Taip rašo paties kunigo 
leidžiamas laikraštis. Jis 
turėtų žinoti, ką jis kalba.

DA VIENA KNYGA APIE 
LIETUVIUS.

Andai mes rašėm, kad 
Princeton universiteto pro
fesorius Bender parašė apie 
lietuvius diktoką knygą. 
Šiomis dienomis amerikie
čių literatūroj pasirodė dar 
vienas veikalas, kur daug 
vietos yra pašvęsta lietu
viams — tai Arthuro Ruhl’o 
”New Masters of the Bal- 
tic” (Nauji Pabaltės šeimi
ninkai). . _ _____ _________

Šita knyga, kaip rodo ir; daboti buvo pašaukta ka- 
jos antgalvis, kalba ne apie riumenė. 
vieną tik Lietuvą, bet apima

KARĖS STOVIS TEXAS 
VALSTIJOJ.

Texas valstijoj, Maxia 
apielinkė;. kur randasi pa
garsėję aliejaus laukai, 
prasidėjo riaušės ir kilo 
toks sumirimas, kad pereitą 
savaitę buvo apskelbtas ka
rės stovis ir tvarkai palai
kyti ir suimtiems kaliniams

bia; priešingai, jie yra dau
giausia paniekinti žmonės.

Šita musų pastaba kai ku- 
”Tokie darbai iššaukia dide- riems labai nepatiko. Iš Chi- lis: Suomiją, Estoniją, Lat- kiai ne 

Įįo pasipiktinimo žmonėse, ca^os mes gavome nuo vieno viją ir Lietuvą, tik pasta- toriaus

i Kokia tu riaušių priežas- 
visas keturias Pabaltės ša- tis, kapitalistų spauda aiš- 
lis: Suomiją, Estoniją, Lat- kiai nepasakot Iš guberaa- 

s proklamacijos, ku-

Pakol kompanijų mušei
kos šaudė ir terorizavo dar
bininkus, patol tylėjo ir 
spauda ir valdžia. Bet kada 
darbininkai gindami savo 
teises pavartojo ginklą, plu- 
tokratų spauda pakėlė di
džiausi lermą ir valstijos 
gubernatorius tuojaus pa
šaukė miliciją. Kaip matai 
buvo apskelbtas karės sto
vis ir darbininkų pasiprieši
nimas sulaužytas ginklo 
spėka.

Po to prasidėjo areštai ir 
kratos. 94 smijistai buvo 
areštuoti ir sėdi dabar ka
lėjime, laukdami teismo. Be 
to, pereitą sąvaitę kompani
jų kontroliuojamas teismas 
sustatė da 300 bylų prieš 
angliakasius, kaltindamas 
juos daugiausia žmogžudy
ste. Unijas viršininkai beto 
da kaltinami „valstybės iš
davimu,” nes buvo sudarę 
ginkluotą pajėgą, norėję 
apgalėti karės stovį ir nu
versti kasyklų baronų val
džią. Už šitą prasikaltimą 
kapitalistų padaryti įstaty
mai baudžia mirtimi taip" 
pat kaip ir už žmogžudystę. 
Taigi tarp darbipinkų kle- 
sos ir kasyklų savininkų 
West Virginijoj prasideda 
sunki kova. Kapitalistų kle- 
sa darys didžiausių pastan
gų. kad „legaliu”* budu iš-

j žudžius darbininkų vadus 
ir sunaikinus uniją, kuri su
sitvėrė tenai nežiūrint di- 
i džiausiu persekiojimų.

unKų - prasidėjo: Vilos šalies darbininkai 
kuris tęsėsi ke- turės stoti savo draugams 

|West Virginijoj į pagalbą.

Logano apskričio teismo su
statytų bylų, kuriomis 
kaltinama apie 400 unijistų 
už ginkluotą pasipriešini- 

■ rną baudžiavai. Šita bau
džiava aršiausia buvo Lo- 
gano paviete, kur nusamdy
ti kompanijų ginkluoti gal
važudžiai taip suterorizavo 
darbininkus, kad tie ir pasi- 
judint negalėjo. Unija buvo 
uždrausta, susirinkimai už
draustų veiklesni darbinin
kai buvo areštuojami arba 
išvaromi iš darbo, o agitato- 
riai gaudomi ir plakami. 
Teismuose darbininkai tei
sybės negalėjo rasti, nes 
teismai ir visa valstijos val
džia yra kompanijų ranko
se ir tik kapitalo reikalus 
gina.

Taigi prieš šitokią betei
sę pereitą vasarą sukilo te
nai visų apielinkių anglia
kasiai ir apsiginklavę pra-; 
dėjo traukti per kalnus į 
Logano pavietą padėt savo 
draugams gintis nuo kom
panijų- užlaikomų galvažu
džių. Tarp ginkluotų darbi
ninkų ir kompanijų užlaiko
mų razbaininkų - prasidėjo 
šaudymas, I 
lias dienas.

Tarsis su paniekintais.
Parbloškę Vokietiją ir „iš- 

skvrę” iš tautų draugijos 
Rusiją, aliaptai įsikūrė va
dinamąją „Tautų Lygą” ir 
su jos pagalba norėjo dik
tuoti visam pasauliui. Trejis 
metus tie grobikai bandė 
vieni patįs šeimininkauti, 
bet pamatė, kad juo tohaus, 
tuo didesnė darosi anarchi
ja pasaulyje. Ir štai, spauda 
praneša, kad jie nutarė pa
sikviesti jau ir Vokietiją su 
Rusija, kad tos pasakytų 
kas reikia daryti, kad su
grąžinus pasauliui ramybę 
ir normali gyvenimą.

Reikia pasakyti, kad iš
skirti iš Europos politikos 
tas valstybes, kurios suda
ro didesnę pusę Europos ir 
lošia svarbiausią jos gyve
nime rolę, buvo didžiausia 
jergalėtojų kvailybė!

Nemirštantis sutvėrimai.
Ar jus tėmijat vandenį, 

kuri kas diena geriat? Jei 
jo skonis kartais būna prik- 
lus arba jei ant viršaus ma
tyt lyg ir riebalai, tai van
duo veikiausia bus užkrės
tas bakterijom. Nesenai liko 
pastebėta, kad prie didelių 
miestų, kur vanduo yra gau
damas iš tam tikrų rezer- 
vuorų, tuose rezervuoruose 
ntilionų milionais veisiasi 
>ynurae vadinami gyvunė- 
dai. Jie yra tokie mažyčiai, 
kad plika akimi neįžiūrimi 
ir dauginasi ypatingu budu: 
ne vaikus veda, kaip tai da
ro kiti gyvūnai, bet patys 
skįla pusiau. IšNieno tokio 
mikroorganizmo pasidaro 
lu, paskui tiedu vėl skįla į 
dvi dalis, o tos vėl pusiau, ir 
tt. Tuo žvilgsniu tos bakte
rijos vra nemirštančios kaip 
krikščionių dusios. Nors 
sveikatai tos bakterijos ne
pavojingos, tečiaus patarti- 
ia gėrimui vandenį atvirint.

Milionai ir badas.
Laikraščiuose skaitome: 

’John J. Milės, 61 metų am- 
;iaus vyras, dirbo vienoj 
kompanijoj per 28 metus 
kaipo ekspertas mašinistas, 
jet šeši mėnesiai atgal buvo 
atleistas. Išbuvęs pusę metų 
be darbo ir be pinigų, jis la
bai susirūpino. Vakar rytą 
jis pasikėlė po pusryčių, pa
tikdamas prie stalo savo 
žmoną ir 4 vaikus, nuėjo į 
kitą kambarį ir paėmęs brit- i 
vą jpasipiovė.” -1

Amerikos Darbininku Partija.
*

Pabaigoj gruodžio mėne
sio (1921) New Yorke įsikū
rė Amerikos Darbininkų 
Partija. Vardas skamba 
gražiai. Neturint po ranka 
tos partijos konstitucijos, 
nei programo, negalima 
daugr kas apie' ją pasakyt. 
Vienok sprendžiant iš kore
spondencijų ir iš tų punktų 
konstitucijos, kurie buvo 
paskelbti spaudoje, galima 
šis tas apie ją pastebėti.

Kiek iš korespondencijų 
žinoma, prie Amerikos Dar
bininkų Partijos tvėrimo 
neprisidėjo nei viena dides
nė darbininkų organizacija. 
Į jos pildantį komitetą įėjo 
tokie žmonės, kurie, tikrai 
sakant, nieko nereprezen
tuoja. Tai yra visi tie, kurie 
pabėgo- iš' Socialistų Parti
jos su mažesniu ar didesniu 
skaičium savo pasekėjų. Vė
liaus tie pasekėjai nuo jų 
pasitraukė ir jie paliko ge
nerolais be armijų. Taigi 
tvėrėjai Darbininkų Parti
jos apart savęs nieko dau
giau jie nereprezentuoja ir

todėl ta naujoji partijai' var
giai užims kiek žymesnę ro
le Amerikos darbininkų ju
dėjime.

Tos partijos konstitucijos 
skyriuj penktam sakoma:

„1. Augščiausia Amerikos 
Darbininkų Partijos įstaiga 
yra partijos konvencija.

„2. Tarpe konvencijų Cen
tro Veikiantysis Komitetas, 
konvencijos išrinktas, turi 
būti partijos galva ir priva
lo diriguoti visą partijos 
darbuotę.”

Iš tų dviejų paragrafų 
mums jau aišku, ką tos par
tijos bosai sako darbinin
kams. Jus, eiliniai nariai, 
nesirūpinkite partijos „ge
rumu” ar „blogumu.” Vis
kas, kas jums turi rupėt, tai 
tas, kacLkiekvieną ^mėnesį 
užsimokėtumet į partiją 
duokles musų palaikymui.

Ar šitokia partija gali at
stovauti darbininkus ir ar 
jai tinka Amerikos Darbi
ninkų Partijos vardas? Ne!

Laisvės Mylėtojas.

Smulkios žineles.
VALDŽIA ĮSIKIŠO Į- 

SKERDYKLŲ STREIKĄ.
vą parplovę. . Kongresmano Knutsono

Panašių žinių dabar gali-į sumanymu,^valdžia turi iši
ma matyt laikraščiuose kas^lsV_J skerdyklų streiką ir 
diena. Ir tuo pačiu laiku i Prustą su
tuose laikraščiuose skaito- į darbininkais sutaikyt. Jei 
me, kad Fordas nežino tik- i trustas nepasiduotų, tuo- 
rai, kiek milionų jis turi do-'n.iet kongresas turėtų įsleis- 
leriu; kad Morganą turtų tikrą įstatymą, ku-
negalima butų sukrauti į 10 Pasiremdama valdžia
traukinių; ir kad dievuotas galėtų panaudoti prievartą. 
Rokfeleris galėtų J išlypyti Į Ac pwn a v*

ninisrais viso New Yor-1 rORDAS PARDAVĖ 
to ramus j 1,093,000 AUTOMOBILIŲ.

Tai ve, ką reiškia kapita-: Detroito žiniomis, perei- 
listinė tvarka, kurią taip tais 1921 metais Fordas 
uoliai gina musų „dvasiškCpardavė išviso 1,093,000 au- 
tėveliai!” Kėli dykaduoniai 
laiko apžergę didžiausius 
turtus, o darbininkai, kurie 
tuos turtus pagamina, pri
versti žudytis, nes neturi iš 
ko gyventi!

Negeistinas.

REIKALAUJA ATSAUKT 
ALIANTŲ ARMIJA Iš 

VOKIETIJOS/
Kongresmanas Britten iš 

Ulinojaus valstijos įnešė at
stovų butan rezoliuciją, ra
gindamas prezidentą Har- 
dingą pareikalauti „nusi
ginklavimo” konferencijoj, 
kad aliantai tuojau atšauk
tų savo armijas iš Vokieti
jos. Tų armijų užlaikymui 
Vokietija dabar moka 
$125,000,000 į metus, ir prie 
to da iš jos reikalaujama 
karės nuostolių atihįgini- 
mo. Juk tai negirdėtas plė
šimas ! į

ŽMOGUS PASIPIOVe.
Worcesteryje pereitą są- 

vaitę pasipiovė bedarbis,
i---------— — ~ r f

tomobilių, trokų ir trakto
rių. Jokia kita automobilių James Čallahan, nes netu- 
firma negali pasigirti tokiu rėjo kuo 
pasisekimu. Fordo automo- ’ ’ * ‘
biliai daugiausia yra perka
mi dėlto, kad jie yra pigiau
si.

> užsimokėti už 
kambarį ir šeimininkė liepė 
jam išsikraustyt. Pasiėmęs 
britvą jis perpiovė sau- ger
klę ir užbaigė visus vargus.
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
| baustas 25 dol. ir teismo lė- 
išas, viso 34 dol. 37c. Apla- 
jmai imant, streiklaužiams 
kad ir už didžiausius prasi- 

■ žengimus buvo duodamos 
mažiausios bausmės, bet jei- 

. gu papuldavo į teismo ran
kas unijistas, tai' iš nieknie
kio padarydavo didelį "kei- 
s^” ir perduodavo augštes- 
niam teismui. Taip, 5 d. lap
kričio streikieriai apkūlė 
ant stoties du streiklaužiu 
ir už tai tie žmonės buvo pa
dėti po 1,000 dol. kaucijos 

..... ... ! iki augštesniam teismui. 5 d.
™įai’ likosi išimtaą "in-

-v;*..* V***M^***V%v tlKlt Sti‘01-
aukso metai. Kuomet darbi-! lapkričio areš-
ninkams buvo kalbama apie tavo-6 streikierius už panie- 
pasišventimą, apie kovą už kirtimu teismo, čia mus; 
'demokratizmą," tai Inter- teisėjas rado "baisų keisą 

national Paper Co. darė jr atidavė i aukštesni teis

RUMFORD, ME.
Dar apie streiką.

Nuo 1 d. gegužės išėjo į 
streiką visų International 
Paper Co. dirbtuvių darbi
ninkai. Išsyk kompanija 
manė sulaužyt streiką me
lais ir darbininkų gązdini- 
mais. Vienok tas jai nepa
vyko. Nuo 3 d. spatių ji pra
dėjo gabenti streiklaužius. 
Atsiradus streiklaužiams 
prasidėjo muštynės ir teis
mai.

Laike karės šitai kompa- t Vi) iv* Hino
lems korporacijoms, buvo džionkšinas”

sau milionūs pelno ir slapta 
rengėsi po karės užduoti 
smūgį darbininkams, pa- 
krikdyti uniją ir apkapoti 
algas. Ji sudėjo i tam vadi
namą "rezervo fonaą ’ net 
$32,000,000 kovai su darbi
ninkais. Pradžioj 1921 metų 
International Paper Co. jau 
pradėjo stabdyti dirbtuves. 
Nekurtuos skyrius visai su
stabdė, o nekurie dirbo tik 
po 3 dienas į savaitę. Atėjus 
1 d. gegužės ji atsisakė da
ryli kontrhktą su unija. Pa
dariusi kelis pasiūlymus ji 
nutilo ir tiktai gatvinė 
spauda pradėjo bubnyt, kad 
ten ir ten International Pa
per Co. uždaranti dirbtuves 
ant šešių mėnesių. Ir taip 
tas viskas slinko bėgyj pen
kių mėnesių. Bet užstojus 
šeštam mėnesiui kompani
ja pradėjo kai kuriems dar
bininkams siuntinėti laiš
kus, kad grįžtų darban, nes 
jeigu darbininkai negrįžšią,' 
tai ji pradėsianti darbą su 
streiklaužiais. Tarpe darbi
ninkų nesirado tokių žiop
lių, kurie butų bėgę ant 

^kompanijos pakvietimo.
Pradžioje spalių kompa

nija parsitraukė 72 profe
sionaliu streiklaužiu. Tie 
streiklaužiai yra žemiausi# 
laipsnio latrai, kapitalistų 
užlaikomi laužymui streikų. 
Man teko patirti, kad vie
nas tų streiklaužių vardu 
Kelley veikė 1908 m. Chica- 
goj laike kriaučių streiko ir 
buvo net du kartu peršau
tas į petį ir i ranką, vienok 
savo biauraus amato neišsi
žadėjo. Pereitam rudeny i 
delei tų streiklaužių kilo 
varžytinės, nes kuomet ge
ležinkeliečiai pradėjo reng
tis į streiką, tai daug streik
laužių ėmė mesti papemių 
darbą ir važiavo prie gele-, 
žinkelių kompanijų. Man i 
vieno užklausus, kodėl jie 
ten važiuoja, atsakė kad ten 
daugiau moka, negu Inter- 
national Paper Co. ”Ar tai 
jūsų nuolatinis užsiėmimas 
laužyti streikus?” — pasi
teiravau aš. — "Taip, mes 
esam tik tam ir gimę” ga
vau atsakvma. Dirbtuvės 
administratorius aiškino, 
kad tie streiklaužiai yra 
mokinami kumščiuoti?. ir 
šaudyti i tikslą (čielių). 
Taigi, kuomet tie sutvėri
mai atlanko koki nors mies
telį, tai sveikas dingęs ra
mumas.

Štai 31 spaliu vienas strei
klaužių L. D. Hali ėjo gatve 
su dviem revolveriais ran
kose, bet vistiek buvo strei
kierių apkultas. Už mušimą 
to streiklaužio buvo areš
tuotas vienas žmogelis ir 
teismas ji nubaudė 10 dol. 
piniginės bausmės ir 30 die
nu kalėjimo. Potam unijis- 
tai išėmė ”warrantą” ant 
to streiklaužio už nešiojimą 
revolverio ir teismas nu
baudė jj 10 dol. ir teismo lė- ■ 
šas. viso 19 dol. 25c. Potam 
buvo areštuotas Continen- 
tal Paper Bags Co. prezi
dentas už melagingą skelbi
mą laikraštyje ir likosi nu-

9

musų 
j” 

ir atidavė į augštesnį teis
mą, kur teisėjas Morrill, iš
klausęs abiejų pusių advo
katų argumentus, nubaudė 
kiekvieną po 50 dol. už ra
mų piketavimą, tai yra vaik
ščiojimą gatvėmis. Prieg- 
tam teisėjas paaiškino įsta
tymus apie "indžionkšiną." 
Girdi: "Jus galite streikuo
ti, jus galite mesti darbą, jus 
galite organizuotis į unijas,’ 
bet jus neturit tiesos už
drausti kitiems eiti į darbą 
ir negalite daryt Interaatio- 
nal Paper Co. nei mažiausio 
kenkimo, kas neštų jai nuos
tolius.” Tai šitokį "pamoks
lą" davė mums teisėjas.

Sausio 2 d., 1922, buvo vėl 
teismas dviejų streikierių, 
kurie buvo kaltinami už me
timą butelio į streiklaužius. 
Vieną nuteisė dviem mėne
siam kalėjimo, o kitam kalė
jimo Bausmę dovanojo, nes 
mat tas turi didelę šeimyną 
ir yra Su v. Valstijų pilietis. 
Bet teisėjas jam pagrasino, 
kad jeigu kitą syk prasikals, 
tai bus skaudžiai baudžia
mas ir pilietystė bus atimta.

Sausio 5 d. buvo teismas 
streiklaužio šerifo, kuris 
skaudžiai sumušė vieną 
žmogų, bet teisėjas, išklau- 

. sęs dalyką, kaip ir visuomet 
pasakė "discharged" (pa- 
liuosuotas).

Visi vieny jas.
Kuomet laikas ramus ir 

darbininkai dirba, tai įvai
rių partijų politikieriai tarp 

: savęs pešasi. Bet kuomet 
darbininkai išeina į streiką, 
tai tie politikieriai užmiršta 

1 savitarpinius skirtumus ir 
visi vienyjas prieš darbinin
kus. Tuomet bažnyčia vieny
tas su kalėjimu, policmano 
lazda su kunigo ktapyla ir 
■rąžančiai su retežiais, štai 
pavyzdis: International Pa
per Co. apgynimui savo rei
kalų pasisamdė du advoka- 

' tu, vienas jų yra republiko- 
rias, kitas demokratas, vie
nas biblijos išpažintojas, ki- 

t tafe katalikų bažnyčios ko
lektorius ir katekizmo mo
kytojas vąikų nedėlinėj mo
kykloj. Dabar tiedu "di
džiausi viens antro priešai” 
dirba išvien, kad darbinin
kus sukišus į kalėjimą.

Chamber of Commerce ir
gi "rūpinasi” streikierių li
kimu. Savo susirinkime jie 
buvo Įnešę, kad pakelti visų

I

produktų kainas, kad galu
tinai nubankrutinug strei- 

įkierius ir šie butų priversti 
■ grįžti į darbą. Selectmenai 
taipgi pagrasino visoms val
gykloms, kad jeigu jos ne
tarnaus gerai streiklau- 

j žiams, tai busią atimti viešų 
'valgyklų laisniai. Bet nežiu- 
: rint visų šitų spaudimų 
'streikieriai laikosi gerai ir 
mano sulaukti pirmos die
nos gegužės. Mat ant pirmos 
gegužės baigiasi įvairių 
kompaniių kontraktai su 
unija, tai tuomet unija ban- 

Idytų iššaukti generalį strei
ką visoje popieros industri
joje.

Manoma laimėti.
Daug silpnesniųjų žmonių

I

Eas skaitė w
Tas UUOMOto

Į Pusę Milijono Nauju 
Ateivių Amerikoje

šitame, pirmame jusu mete.naujoje šaly, viskas išrodo nauja. 
Esate priversti pažinti naujus kelius ir gauti naujus įpročius. 
Turite Įsigyti žiniŲ apie naujus maistus — daugelį dalykų, ku
riuos pirkai vienoje formoje savo senoje Tėvynėje, dabar turi 
išmokti pirkti kitokioje formoje čionai.
Pavyzdžiu, paimkime svarbu produktą pieną. Daugelis iš jusę 
savo Tėvynėje gaudavote pieną stačiai nuo karvės arba pieninin
ko. Bet čia, Amerikoje, kasmet didesnės pieno kiekybės tampa 
parduodamos kenuose. Tas reiškia patogumą, taupumą, grynu
mą ir sveikumą produkto.
Bet tokio pieno yra visokių riišių. visokių išdirbysčiu. Todėl turi žinoti nors 
kiek apie tas ryšis. kad galėtumei pasirinkti tarp geros ir blogos rųšies. Tu
ri daugiau žinoti, negu paprastų žodi "pienas.”

Ir todėl tai mes ir užimame šitų vietą, kad papasakojus jums apie ”Bor- 
deno” pieną. Vardas ”Borden” yra Tamistonis geriausia garantija, kati 
pienas geras, grynas ir sveikas.

Jis stovėjo priešaky visu per tris ketvirtadalius šimtmečio. Ir štai kaip tas 
įvykoj. Septynios-dešimts penki metai atgal, Gaii Border.s, tyrėjas ir eks
pertą* maitinime srity, pradėjo tyrinėti pieno klausimą. Jis suprato, kad 
nėra svarbesnio maisto, kaip geras pienas, bet v.sa svarba guli pieup ryšy. 
Gauti gsrą pienų iš karvės dar nėra gana. Jis turi būti tau įteikiąs .svei
kame stovyje.
Pastudijavęs kelbtą metą ir padaręs bandymą, jis išleido riukon Bordeuo 
Eagle Brand Pieną. Ir nuo tos dienos iki šiai tas pienas stovėjo pirmoji 
vietoje. Milionai milionu kūdikių juo išaugo į sveiką jaunuomenę. Tas pie
nas nėra niekas kitas kaip tik gryniausias ir šviežiausias ūkio pienas t:nsa- 
mai sumaišytas su tam tikra kiekybe gryno cukraus ir supiltas j sanitares 
blokines, prašalinus didesnę vundenio dalį. Apart maisto vaikams jis steoė- 
tinai tinka kavai, arbatai ir abelnai prie kepimo.

Be Boraeno Eagle Brar.d Pieno yra dar Bordeno Evaporated Milk, kuris 
neturi savy jokio cukraus ir kogc.'iausia. tinka visiems tikslams, kaip zu- 
pėms. košelėms, sausains ir lt. Paskui yra Bordeno Jialted Pienas ir Borde
no Pienas dėl ketidžit), tai iiršėiausi pienai. Bordeuo produktai taip greitai 
ir plačiai parsiduoda, kad kiekvienas pardavėjas nuolatos turi pirktis švie
žias kiekybes, c tas reiškia, kad pirkdamas Bordeną visados gausi geriausi 
rųšį. šviežiausj ir sveikiausi produktą.
Kuomet nori pieno, nesakyk paprastą žodi pieno sakyk
ir neimk kitokie. Jei turi kuai’.ci. kur o maitinimu rūpiniesi, 
mes prisiusime tavo kalboje knygutę apie tai.

I
THE BOKDEN COMPANY 

Pieninės po visą Ameriką.

Vyriausias Ofisas

350 Madisor. Avė., New York City.

Bordenc Pieąp 
rašyk mums ir

mano, kad streikas jau pra
laimėtas. Bet prisižiūrėjus i 
daltką arčiau visai kas kita 
matosi. International Pape? fii»M «miA QQ !

i
Co. turi apie 38 dirbtuves, iš 
kurių, pagal pačios kompa
nijos skelbimą, operuojama 
tik 11, o 27 stovi nejudina
mos. Prie darbo negrįžo nei 
15 nuošimtis streikierių. 
Dirbama daugiausia su 
streiklaužiais. Mekanikų, 
kurie yra svarbiausi popię- 
ros indus^ijoj, negrįžo nei 
2 nuošimtis, o tas kompani
jai daro didžiausius nuosto
lius. Kompanija, pradėdama 
kovą su darbininkais, "re
zervo fonde” turėjo $32,000,- 
000. o dabar jau priskolino 
net $12,500,000.

Kas streiklaužiau j a.
Pradėjus gabenti profe

sionalius streiklaužius atsi-

i rado ir iš lietuvių tarpo vie- sidurtų didžiausioj kapitali- 
nas kitas išsigimėlis, kuris stinėj vergijoj. _ Jus sugrio- 

kad sulaužius streiką. ______o____ _______________
gaivalai yra didžiausi tam- streikiaužiauti. Tai šitaip 
sunai, girtuokliai, žmonės jus "darbuojatės ’k darbinin- 
be jokių idėjų ir principų.i kų gerovei. Štai Vincas če- 
Tie žmonės neskaito jokių Į paitis, kuris buvo žvaigžde 
laikraščių, nepriklauso prie į ant komunistiškos padan- 
jokių draugijų, tai nuo to-! ges, kuris kiekvieną danti- 
kių nieko geresnio ir laukti mis buvo pagatavas suėsti, 

Bet pradėjus'kas tik ištardavo žodelį 
ir; prieš komunistus ir "Lais- 

įvę,” dabar nuėjo streiklau- 
Ižiauti. Ir šitas gaivalas nėra 
nuo streiko nukentėjęs, nes 
pavasarį pasipirko 4 lotus* 
žemės, vertė akmenis, kirto 
medžius, rovė kelmus, pasi
statė dvieju šeimynų stubą, 
pasibudavojo net septynes 
”bames,” pardavinėjo ”mun 
šainą,” dirbo kiekviena die
ną ir kitus samdydavosi 
dirbti, uždarbiavo kaip tik

rado ir iš lietuvių tarpo vie- sidurtu didžiausioj kapitali-

nubėgo kompanijai talkon, vėt Socialistų Partiją, o da* 
kad sulaužius streiką. Tie bar griaujat unijas, eidami 

Tai šitaip

SO. OMAHA, NEB. 
Skerdyklų darbininkų strei- / 
kas. Policijos puolimai ir 
areštai. Streiklaužiai šaudo 

streikierius.
Skerdyklų darbininkai, 

kaip sakoma, buvo "laimin
gi” tuo laiku, kai Suvienytos 
Valstijos buvo įsivėlusios į 
pasaulinę karę. Tuomet 
skerdyklų viešpačiai buvo 
kiek darbininkams nuolan
kesni ir truputį sukalbamas- ' 
ni. Atmename, kaip tie mė
sos carukai buvo "mielašir- 
lingi,” kuomet jiems reikė
jo darbininkų. Tuomet poli- 
•ija gaudydavo Išdarbius 
uit gatvių ir statydavo jiem 
ieną iš dviejų išlygų: dirb

ti arba kariauti. Laike ka
rės darbininkai buvo iško
voję 8 valandų darbo dieną 
r kiek didesnę mokestį. Vie
lok iš priežasties brangumo 
pragyvenimo jie negalėjo 
susitaupyt kiek daugiau pi* 
•ugų juodai dienai.

Dabar skerdyklų savinin- z 
kai, pasinaudodami bedar
bėmis, nutarė iš darbininkų 
atimti visa tai, ką jie buvo 
iškovoję laike karės. Jie pa- 
laikinb aštuonių valandų 
larbo dieną ir numušė mo- 
<astį. Darbininkams kitokio 
sėjimo neliko, kaip tik pa
skelbti streiką. Išsyk į strei
ką išėjo maža dalis darbi- 
įinkų, bet vėliaus visi pen
kių skerdyklų darbininkai 
prisidėjo prie streikierių 
trmijos. Streiką veda ”fede- 
reišių” unija. Streikierių 
ūpas pakilęs, geras. Nora 
arpe streikierių yra ir ne- 

nriklausančių prie unijos, 
vienbk visi eina išvien, vie
ni kitus remia.

Streikas prasidėjo 5 d. 
gruodžio, 1921, taigi jau sė
dos sąvaitės, kaip streikuo- 
: ame. Streikieriai tuoi^T^AT“. 
apstatė piketais skerdykla.* 
Policija pasiskubino neva 
tvarkos daboti ir apstojo 
skerdyklas gana skaitlingai. 
Išsyk policija buvo kiek ra
mesnė, k o 1 nepasirodė 
streiklaužiai. Skerdyklų 
agentai nutarė tuojau strei
ką sulaužyti ir pradėjo 
traukti streiklaužius iš toli
mesnių miestų. Pirmutinis 
susirėmimas streikierių su 
policija įvyko, kai atėjo gat- 
vekaris su streiklaužiais. 
Streikieriai nutarė gatve- 
<arį su streiklaužiais sutu
rėti. Kuomet įpykusi strei
kierių minia pradėjo ata
kuoti gatvekąrį, išmušda
mi gatvekariui langus ir 
apkuldama pačius streiklau
žius, policija pasirodė be- 
spėkė, kad streiklaužius ap
saugojus. Netrukus betgi 
automobiliais pribuvo apsi
ginklavusi šautuvais ir bag- 
nietais policija ir streikie
rių minią sulaikė. Mūšiai 
tarpe streikierių ir streik- 
aužių Įvyksta kuone kas
diena. Jau yra ir keletas lie
tuvių sunkiai sužeista ir 
peršauta. 'Streiklaužiai ap
ginkluoti peiliais ir revolve
riais. Vienok jie neišdrįsta 
ant gatvių pasirodyti, o 
guli ir valgo skerdyklose.

Apie 300 streikierių mote
rų (jų tarpe apie 100 lietu
sių moterų) numaršavo į 
: miesto rotužę pas majorą ir 
! reikalavo, kad streiklaužiai 
■ iš skerdyklų butų prašalinti

Į
negalima. f
Naujus Metus atsirado i 
"pirmeivių” streiklaužių ir 
tai ne bile kokių, bet Rusi
jos bolševizmo ir "Laisvės” 
komunizmo garbintojų. Ir 

I šitokie žmonės nuėjo streik- 
j laužiauti ne bado verčiami, 
nes bankuose turi po 5 ar 6! 
tūkstančius dolerių. Gėda: 
jums, vyrai, didžiausia gė-j 
da! Jeigu visi taip darytu,' 
kai jus, tai darbininku klesa 
pasiliktų be jokių teisiu, at-!

išmanė ir 9 d. sausio nuėjo į 
International Paper Co. 
streikiaužiauti.

Lietuvių Piliečių Kliubas 
savo metiniame susirinkime 
išbraukė iš savo tarpo net 6 
narius už štreiklaužiavimą. 
Bravo! Vyriškai! Prieš tų______ _______r________
streiklaužių išbraukimą sto- ir kad policija nesielgtų taip 
jo tik tūli komunistiški biz-! žiauriai su streikieriais. Su- 
nieriai. Taip atrodo, kad vi- sidariusi miesto komisija 
si komunistai su laiku pa- neva pasižadėjo apie tai pa

sirūpinti.
Lietuviai laikosi vienybėj 

T, ....................   į ir kitu tautu darbininkai su*
Kuomet išėjomestreiką, teikia jiems pirmenybę, nes 

buvo manyta, kad Canados lietuviai pasižymėjo ištiki- 
francuzai grjzs prie darbo -mu pikietavimu ir nemažai 
pirmiausia, o lietuviai Pasi-įstreiklaužių sulaikė. Lietu- 
liks. Bet virsta kitaip. Fran-j vjų streikierių yra daug 
euzai laikosi gana gerai, are§tuota. Mitingai laikomi 
nors ir labai vargingai gyye- tankiai Sunki kova tęsiasi> 
na, o tūli pasiturinti lietu-' *
viai eina streikiaužiauti. —------------------------- - ----- -

J. Kaulaičia. (Korespondencijų tąsa ant 5-to pusi.)

virs streiklaužiais.
Apie kitataučius.

I

• /



ant iščėsties niekas nepama-, 
tė, iš kur tie pinigai išbirė- 
jo. bet nuo to rozo aš jau bi
jau su ambrėliu Į bažnyčią 
eiti.

—Gerai, tėve, bet tas da 
neišaiškina, kodėl tu pareini 
iš bažnyčios pakeltom ran-

vaike, kaip aš 
vaikščiot bažny

čion be ambrėliaus, tai syki 
man Įpuolė keli dešimtukai į 
rankovę. Nuo to karto vis 
tankiau ir tankiau pradėjo 
Įpulti. Kartais kai iškratau 
ęverkotą, tai randu kelis do
lerius. Tu žinai, Maike, kad 
aš to visai nenoriu, ale ve. 
ima ir Įpuola. Na, o kaip 
Įpuola, tai pamesti ant st ry
to juk iškada. Užtai, vaike, 
pareidamas iš bažnyčios aš 
ir laikau pakėlęs augštyn 
rankas. Tikčiurėk, Maike, 
kad niekam šito sekreto ne
išplepėtum.

—Gali miegot ramiai, tė
ve ; iš manęs to niekas neiš-

I

kom ? 
—Matai, 

pradėjau

Tolstojus apie bolševizmą.norės sužinot, kas tas žmo
gus buvo, jis tokio vardo vėl 
neras jokioj enciklopedijoj.

Arba paimkime airių dra
maturgą Janies Knovvles, Sausio 4 d. Michigano Ag- nas pasažieris atneša po 
ir parašykime jo vardą taip rikulturos Kolegijos Pakui- glėbį malkų, kuriomis paku- 
kaip jis skamba — Džeims tetas, East Lansing, Mich., ria garvežį, ir tada, žinoma, 
Nols — kaip mes tada gale- parengė kolegijos audito- keliauja toliau. Pavažiavus 
sime prirodyt. jog tai yra riumo salėj prakalbas. Kai- galą traukinis vėl sustoja; 
tas pats žmogus ? j Bėjo grafas Illja Tolstoj, su- ir vėl einama malkų kirsti.

Štai kodėl aš sakau, kad uus. paskubusio, bet jau mi- "Pragyvenimas Rusuose 
’-itoks rašymo būdas yra U1810 .rusrl rašytojo, Levo dabar nesvietiškai brangus: 
baisiai gremėzdiškas ir ne- Tolstojaus Žmonių paklau-jjuoc|os duonos svaras 5,000 
tobulas. syti jo prakalbos prisirinko rublių, I ‘ -----

Tiesa, rusai rašo žmonių 'kupina salė.

tautos sutaikys savo skirtu
mus ir susijungs i vieną di
delę šeimyną — Viso Pasau
lio Tautų Sąjungą.”

Pabaigus Tolstojui kalbė
ti būrys žmonių apstojo jį— 
norėjo pasisveikinti. Turė
jau ir aš progos su grafu 
111 ja Tolstoj pasisveikinti, 

baltos — 8,000 rub- Jis parodė savo malonią šy- 
------ ------- ---------- ; |lių, siūlų špulikė 3,000 rub- psą, kai pasisakiau esąs iš 

r vietų vardus taip kaip jie į Profesorius Walter French Jių. Pragyventi miestuose Lietuvos. ”Tai mes visai ar- 
fovinnM- Tlat l'izi L’itoin JiriŠVlAtnc vi f «■» rru L 1

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike.

—Sveikas-gyvas, tėve I
Kas pas tave girdėt?

—Daug naujienų, vaike, 
nežinau, ba kaip dabar šal
ta, tai aš niekur nevaikščio
ju.

—Bet aš mačiau tave pe
reitą nedėldieni einant gatve

—Jes, vaike, aš buvau 
bažnyčioj.

—Pasakyk, tėve, kode! tu 
eidamas taip keistai savo j 
rankas laikei? Ne žemyn į 
jas nuleidęs ėjai, bet iškėlęs [ 

—yĮšun, tartum butum ką Į 
v^ik^s. Kodėl tu jas taip lai

kei?
—O kas tau galvoj, parše ?
—Mano galvoj žingeidu

mas, tėve, ir jei aš gražiai 
tavęs klausiu, tu gali gra
žiai ir atsakyt.

—O aš tau pasakysiu, 
Maike. kad aš tankiai iš 
bažnyčios taip pareinu, ka
da neturiu su savim ambre-[ 
l'O.

—Sakyk lietsargio, ne 
"ambrelio.”

—Tu, vaike, manęs nemo
kyk, ba ir tu pats nemoki. 
Ambrėlis lietuviškai vadina
si parasonąs, ale ne "lietsar
gis.”

—"Parasonas,” tėve, tai 
lenkiškas žodis. Bet apie tai 
mes nesiginčysim, tėve. Aš 
noriu, kad tu man paaiškin
tum. kam reikia kelti ran
kas augštyn, kada eini be 
lietsargio ?

—Vaike, tu esi perdaug 
ciekavas. Pas mane yra to
kių sekretnų daiktų, katrų 
aš nemėgstu visiems pasa
kot.

—Ar tai tame yra kokia 
paslaptis ?

—Jes, Maike, tame yra 
labai didelis sekretas, katrą 
žinau tiktai aš ir kiti komi
tetai, ką kolektuoja dešim
tukus prie bažnyčios durų.

—-Bet man gali pasakyt, 
tėve.

—Aš pasakysiu tau, o tu 
Kitiems bedieviams, ir pas
kui jūsų gazietos pradės 
šaukti. kad kolektoriai 
vagia dešimtukus prie baž
nyčios dumi! Ar tu mislini, 
kad aš tavo partijos nepažį
stu? Ve, Lietuvos zagranič- 
nas ministeris kunigas Pu- 
i ickis norėjo tik nusiųsti 
tris vagonus pašalpos bolše
vikams, o jūsų gazietos jau 
ir rėkia, kad Purickis varo 
šmugelį, kad jis vagis ir taip 
toliau. O čia jokios vagystės 
nebuvo. Čia musų ponas mi- 
•nisteris, kaipo geras kuni
gas ir katalikas, norėjo tik
tai gerą širdį parodyt, norė
jo nuo savęs nusiųsti maisto

tai

v ra tariami. Bet jie kitaip apsvietos departamento gal- [reikia daug pinigų. Taigi 
uos rašyti ir negali, nes jų va, perstatydamas kalbėtoją: bolševikai daugiausia ir už- 
tbecelė to neleidžia. , trumpai pabriežė, kad "mesjsiima pinigų dirbimu. Kai-

Mes gi vartojame L 
rasta, todėl visu svetimtaf- žįstame Rusiją, tą didžiulę 
Čių. kurie rašo tokiom pat visa kuo turtinga valstybę, 
raidėm, vardus galime ir.kuri anksčiau ar vėliau susi- 
privalome rašyti origina-*vYa{kys ir padės mums iš- 

rime rašyti Orange Judd, o veninio problemas.
• •e Orendž Džad; miestą’ Įžanginėj kalboj 
New York turime rašyt trumpai pabriežė 
Nevr York, o ne Naujorkas.^ istoriją ir Rusijos

Lietuvos rašytojai dau- kruviną kovą dėl 
giausia nusideda šituo žvilg- Daugiausia savo kalboj jisai 
s-niu dėlto, kad jie nežino to aiškino, kas yra bolševikai 
skirtumo, koks yra anglų bei komunistai, prie ko jie 
rašyboje tarp raidžių v ir w, privedė šąli ii- kokios atei- 
o paskui tarp i, j, ir y. Todėl ties laukia Rusijos liaudis.

. vietoje rašvti: New York,|Kaip rašyti svetimus n. y.. > tankiai 
r J • j Nev Jork, N. J.

Į šitaip adresuotas 
niekuomet neateis 
Yorką, nes inicilai

timi kaimynai,” tarė jis. — 
"Jūsų šalis irgi nukentėjo 
nuo bolševikiškų piktada- 

. Aš aplankiau Lietuvą, 
ir dirba pinigus. Sustoja tik Ateity mes ir vėl susijungsi- 

me.

lotinu amerikiečiai visai mažai pa-[kurios spaustuvės tik dirbaxrių.
I? » i c? i i G’«•. 4- 4 .■> A 4z>

ai. Vardą Orange Judd tu- r^ti keblias ekonominio gy-

girs.
—Na, tai dabar parodyk, 

vaike, kur tas šnapsas stovi ?
Gerai, tėve, tu čia pa- 
. o aš eisiu pažiūrėt ar 
kitas ji nepavogė.

Tolstoj 
Rusijos 
liaudies 
laisvės.

M

parašo:

vaidas*1 laiškas
i New 
"N. J." 

kaip reiškia New Jersey valstiją, 
geriau rašyti svetimus var- o Ne\v Yorkas randasi New 
dus: ar taip, kaip jie yra ra
šomi savo kalboje: ar taip, lyka. 

į ųaip jie yra tariami? :’
i Amerikos lietuviai tokius nėra.

Jau ne syki pas mus buvo 
keliamas klausimas,

5,tuomet, kai popieros. pri
trūksta. Popiera brangesnė 
negu pinigai. Ačiū tam bol
ševikai pridirbo nesvietiškai 
daug pinigų. Taip 1918 m. 
jie išleido 34 bilionus rublių,-1
1919 m. — 164 bilionus rub. 1
1920 m. 
lių; dabar jie išleidžia kas
dien apie 11 bilionų rublių. 
Kokia to viso pasekmė ? 
Štai kokia: prie caro žmo
nės eidami pirkti maisto pi
nigus nešdavosi kišeniuj, o 
nupirktą maistą—krepšiuo
se ; gi dabar, žmonės neša 
pinigus krepšiuose, o mais
tą kišeniuose.”

Tolstoj parodė publikai 
bolševikiškus pinigus (po
pierinius). Popiergalis spal
vuotas, apie pusę ameriko
niškos dolerinės didumo, 
turintis 2,000 rublių vertę. 
Ant to popiergalio parašyta 
septyniose kalbose — ang
liškai, rusiškai, francuziš- 
kai, 
turkiškai

•>
950 bilionus rub-

A. Dvylis.

Kunigini valdžia.
Kaip "puikiai” kuniginė 

Lietuvos valdžia kovoja už 
Lietuvos nepriklausomybę, 
tai liudija užsienio reikalų 
ministerio kunigo Purickio 
"darbuotė.” Vagystės ir 
šmugelis — tai didžiausias 
tos valdžios "nuopelnas.” 
Kurie Lietuvos piliečiai ši
tokiai kuniginės valdžios 
"darbuotei” buvo priešingi 
ir skelbė kovą jai, tie atsi
dūrė kalėjimuose, buvo kan
kinami ir net sušaudomi. 
Kas eina prieš kuniginę val
džią, tas eina prieš valstybę 
ir tokį reikia prašalint — 
taip protauja sėdintieji val
džioj kunigai.

Jeigu valdžia šmugeliuo- 
ritalijoniškai, “ūkiškai, Ja ir vagia, tai kodėl žmo- 
— ir chiniškai__ nėms to nedaryt! Ir atsira-

"Visu saliu proletarai, vie- nemažai žemos doros 
nykitės’” ' žmonių, kurie pasekė kuni-
" Toliaus Tolstoj papasako-' Į’in?s. aidžios pėdomis - 
jo, kad Rusijos liaudis ne
svietiškai greitai nyksta, , ,.
miršta nuo bado ir nepaken- 
eiarou sąlygų. Jis tęsė 
kalbą:

"Šiandien Rusuose 
ties norma nesvietiškai 
šta, o gimimų — žema, 
m. ant kiekvieno tūkstan
čio gyventojų buvo 25 mir-j 
tys; 1919 m. — jau buvo 75

"Rusijos liaudis,” tarė 
Tolstoj, "susideda išimtinai 
iš inteligentijos ir kaimie
čių. Proletariatas ir viduri
nė klasės yra visai neskait
lingos. Nei Rusijos inteli
gentija, nei kaimiečiai, ku
rie sudaro 85 nuoš. šalies gy
ventojų. neatsako už dabar
tinę bolševistinę revoliuciją, 
už bolševikų piktadarystes. 
Ta revoliuciia vra vedama v *■

ir remiama neskaitlingo 
proletariato ir smulkutės vi
durinės klasių — mažiau
sios mažumos rusų gyven
tojų. Dalis proletariato, re-

, _____ . V --

! sai neskaitlinga, tamsi, prie
taringa žmonių grupė.

"Kas yra bolševikai ir bol
ševizmas?”—klausia kalbė
tojas.— ”Kad tai supratus 
aš kvočiu jums garsiausio 
bolševikų vado ir bolševiz* 

teoretiko Lenino žo
džius. Leninas sako, 
kiekvienas 100 bolševikų su
sideda iš 60 kvailių (fools), 
39 vagilią, plėšikų, ištvirkėlių, 
razbaininkų ir tt. ir 1 tikro ko
munisto. Aplamai imant, bolše
vikai susideda iš dviejų grupių 
žmonių: vadų ir minios. Kaiku- 
rie vadų yra teisingi, nuoširdus, 
idealistai; kaikurie fanatikai, 
besanžiningi, valkatos ir ki
tokį. Minios — tai tamsus 
miestų proletariatas, že- 
miausis elementas Rusų 
liaudies. Kaimuose nėra bol
ševikų nei bolševizmo. Kai
miečiai neapkenčia bolševi
kų. Jų vienintelis troškimas 
yra žemė, kurios jie gavo 
sugriuvus caro režimui. Bol
ševikai nedavė kaimiečiams 
žemės; jie tik leido jiems ją 
pasilaikyti. Kaimiečiai jau 
buvo paėmę žemę iš dvari
ninkų. kuomet Įvyko bolše
vizmo perversmas.

i "Prie ko bolševikai prive
dė Rusiją?” — klausia Tols
toj. — "Prieš karę visoj Ru
sijoj buvo industrinio pro
letariato nedaugiau kaip 
vienam New Yorko mieste. 
Bolševikam paėmus šalies 

i valdymą i savo rankas pro
dukcija nupuolė nuo 8 iki 30 
kartų. Tai reiškia, jei prieš 
karę visas proletariatas dir
bo aštuonias valandas die
noj, dabar dirba tik vieną 
valandą, kur produkcija su
mažėjo astuoniais 'kartais, 
arba šešiolika minutų dienoj 
ten. kur .produkcija nupuo
lė 30 kartų. Norfnaliu laiku 
tarp Maskvos ir Petrogrado 
kasdien keliaudavo šimtas 
traukinių; šiandien tik vie
nas ar trys savaitėj. Bet tai 
dar neviskas. Dažnai trauki
niai sustoja vidurkely —pri
trūksta kuro. Tuomet komi
sarai siunčia visus pasažie- 
rius su pi ūkiais ir kirviais Į 
mišką malkų kirst. Kiekvie-

Yorko valstijoj. Antras da- 
iS, tokio miesto, kąip 

Nev Jork, Amerikoje visai 
Lietuviui, nepažistan- 

skirtumo 
nesi m a- 

anglui dvi kitokios 
reiškia toki dideli 

- - - * ”Xev

ori- Čiam anglų kalbos, 
jokio

vardus rašo daugiausia 
ginaliai, bet Lietuvos litera- čia 
tai laikosi rusų "mados. ’į to. bet 
Washington pas juos išeina raidės 
”Vašingtonas,” Chicago — skirtumą, kad adresą 
■'Čikaga,” ir taip toliau. Jie 
rašo sulvg skambėjimo.

Mane šita rusiška "mada” |

Jork, N. J.” jis niekad nepa- miančio bolševizmą, vra vi- 
, ims už "New 1 ork. N. Y.” j

Taigi išvada iš to visko 
’i ;bai erzina — nedelto kad yra tokia, kad svetimų vietų 
! ji rusiška, bet dėlto, kad ji' ir žmonių vardus -----
baisiai gremėzdiška ir neto- i ' ‘ 
bula. Nes šitaip rašant žmo- i 
nių pavardes, iš rašto nega
lima pažint žmogaus. Pavyz 

| ežiui, paimkime ispano var
dą Benito Pablo Jaurez, ir 
parašykime ji taip kaip jis ____ ____,

[butų tariamas lietuvių rašy-[ypatybių, ispanų kitokių, o 
ij — Venito Pavlo Čliorec' francuzų da kitokių. Tečiau 

;—kas tada galės pasakyti, rašant svetimus vardus, ir 
aš tau pa-,kad tai čia to paties žmo- anglai, 

Tu ži-įgaus vardas?
kad eidamas bažnyčion j Arba paimkime toki var- 

turi užsi-[dą, kaip Hugh-Jonės (ame- 
ant Dievop ikiečiu piešėjas). Jis taria

usi: Ju Džionz. Bet jef ji taip vardės nors ir negali ištarti 
• parašysime, tai jo vardo ne- kaip reikia, T 
rasime jokioj encikiopedijV 

Arba paimkime anglų ra
ižytoją Charles Knight, ir 
! parašykime jo vardą taip 
'l'aip jis skamba: čals Nait. 
Jei musų skaitytojas paskui

rusams, kad Lietuvos vals
tybei nereikėtų to daryti. 
Taigi kunigą Puricki čia 
reikėtų da pagirti.- reikėtų 
medali jam duoti už toki pa
triotizmą. o jus, nedaverkai, 
keliat prieš jį didžiausi ler- 
mą ’ Ir tu da nori, kad aš 
tau pasakyčiau savo sekre
tą! Nousa!
—O gal nori išsigert, tėve?
—Jes, vaike. O kur?
—Aš žinau, tėve, kur gali

ma pavogt penkias kvortas 
senoviškos degtinės.

—O kur ji?
—Aš tau parodysiu, tėve, 

bet pirma tu man pasakyk 
savo paslaptį: pasakyk, ko-

i dėl pareidamas iš bažnyčios 
i pereitą nedėldieni tu nešei 
i rankas augštyn iškėlęs?

—Aš tau sakiau, Maike: 
todėl, kad ambrėlio neturė
jau.

—Bet tu ir dabar jo netu
ri, o vienok nelaikai rankų -bo. 
augštyn iškėlęs.

—Orait, vaike, 
sakysiu šitą sekretą, 
nai 
kožnas katalikas 
mokėt 10 centų 
garbės. Tuos pinigus renka 
prie durų komitetas ir pas
kui atiduoda kunigui. Ar 
kunigas siunčia Juos pas 
Dievą, ar deda i savo banką, 
ar atiduoda gaspadinei ant 
dresių, tai aš nežinau, ba tai 
ne mano biznis. Mano biznis 
yra tik surinkti juos ir dac 
oi. Na. ir aš tau pasakysiu, 
vaike, kad syki parėjęs na
mo aš radau vieną dešimtu
ką įkritusi i ambrėlį. Iš pra
džių norėjau nešti tuoj ku
nigui atiduot, kad nereikėtų 
spaviedotis. Ale paskui pa- 
nislinau sau: o ar jis spavie- 

idojasikam, kad kas nedėk 
'dienis nusineša bliudą de
šimtukų? Šiur, kad ne! Tai 
kam čia, sakau, ir man spa
viedotis?

—Ir neatidavei to dešim
tuko ?

—Nousa! Kitą nedėldieni 
nors ir nelijo, ale vistiek pa
siėmiau ambrėlį; sakau gal 
vėl pasitropys įpult. Ir kad 
tu. žinotum, Maike, kaip pa
rėjau namo, radau jau dole
rį ir 90 centų. Trečią nedėl
dieni parėjęs namo iškra
čiau jau apie 4 dolerius. Ta
da aš supratau, kodei komi- 
tetnikai eina bažnyčion vis| 
su ambrėliais. Ale syki, vai-: 
ke, pasitropijo nesčėstis. Iš-| 
einant iš bažnyčios lyjo lie-| 
tus ir aš užsimiršęs išskė
čiau savo parasoną. Ogi kad' 
pasipils dešimtukai ant tre- { 
pų, kad suskambės ant ak-1 
menų — tartum veselija at-Į 
važiavo su balškalais. Nors'

i
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kad ji visuomet 
eikia rašyti taip, kaip jie 
ašomi savo kalbose. i
Anglų rašyboje daug rai

džių visai neištariama, o ki- 
' los vėl tariasi savotiškai, vi
sai netaip kaip pas lietuvius. 
Vokiečių rašyba turi kitokių

Venito Pavlo Čliorec' francuzų da kitokių. Tečiau

ir francuzai, ir vo- 
1 kiečiai ir ispanai rašo juos 
Taip, kaip jie yra rašomi to
se kalbose, iš kurių jie paei
na. Anglas lietuviškos pa-

Kaip reikia, bet parašyt ją 
jis stengiasi teisingai. Gero
ji pusė tame yra ta, kad pa
matęs parašytą vardą, tuo- 
jaus žinai, apie koki žmogų 
vra kalbama.

Iksas.

TU EINI
Tu eini keliu 
Digliuotu, aštriu;

Ne tuo kuriuo eina — prie savo naudos.

Skaudžios paslapties,
Skaisčiosios minties

darbus atliksi rimtai, be ma dos.

Ir taip meilingai,
Didžiai širdingai,

Badaujanti žmcgų tu moki atjaust.

Tau jausmas gražus,
Našlaičius mažus

Leidžia prakilniai ir meiliai priglaust.

Ką spaudžia piktai,
Kas vargsta šaltai,

Tą žaibu — mintimi tu toli užmatai...

Atjauti didžiai...
Gal verki griaudžiai... .

Tebus amžinoji garbė tau už tai!
Jovaras.

("Jaunimas”)

mo -14; kad

ėmėsi šmugeliuoti ir vogti. 
Bet kas valia valdžiai ir ku-

tiems žmonėms. Milicijan- 
tams buvo Įsakyta papras- 
tus vagilius išgaudyti, nu- 

mm- piakti jr į kalėjimus sugrus- 
ajjg; ti. Mat to reikalauja Įstaty- 
iyi/ mai palaikymui "tvarkos” 

valstybėje.
Dabar turėsime progos 

mirtys nuo tūkstančio. Nor- L?, kuniginė Lie-
maliu laiku gimimų norma tuvos valdžia darys su kun. 
siekė 39 ant kiekvieno tuks-' Punckm,^ tuo vyriausiu 
tančio; gi dabar gimsta tik Lietuvos šmugelninkų vadu. 
13 nuo tūkstančio. 1920 m. J1S nubaustas pagal 
mirimu norma lyginosi 275 tuos Pacius įstatymus, kaip 
nuoš. gimimų normai (ra- ,r paprasti vagiliai — pa
te). Jau dabar miestai nete- niatjsime. 
ko 43 nuoš. savo gyvento-' 
-'ii ”

Tolstoj gyvai tiki, kad jąntų nukankinti iki mir-

savo

Daugelis paprastų vagilių 
ir šmugelninkų buvo milici-

bolševikų dienos jau suskai- ’ ties. Ar susilauks to paties 
lytos, nes prieš juos stovi ir kun. Purickis?

pie 90 nuoš. šalies gyven-[ Suprantama, aš nenoriu, 
tojų. Pasak jo, prie tokių kad kun. Purickis ir kompa- 
sąlygų bolševikų žlugimas nija butu nužudyti, kaip jie 
esąs butiniausiu dalyku,. ir ; darė su kitais. Mirties Įsta
tai visai artimoj ateity, tymui aš esu priešingas. Bet 
Baigdamas savo kalbą Tols- reikalauju, kad jie butu ata- 
tcj tarė:

"Aš esu priešingas visoms 
karėms, kiekvienai spėkos 
prievartai; aš tikiu, kad 
Tautų Lyga neišgelbės pa
saulio, nesuteiks žmonijai 
taikos, nes ji yra paremta 
ant spėkos, ant ginklų, ant. yima, pavarue susiue- 
armijų; dabartinė talkinin- da iš kokio tuzino žodžių, ir 
kų politika, nei bolševikų kuri keliolika metų atgal iš- 
politika negali išgelbėti ir į dūmė su Brooklyno milio- 
neišgelbės Rusijos. Vienin-.nierium i Paryžių, atvažia- 
tėlis Rusijos ir jos liaudies • vo dabar į Washingtoną tei- 
išganymas yra bolševikų ! rautis, ar šios šalies valdžia 
žlugimas, sušaukimas visoš.nepadėtų jai iškolektuot 
Rusijos liaudies Steigiamo- 500.000 frankų, kuriuos pa- 
jo Seimo, kurio užduotis bus skolino buvusiam Albanijos 
padėti tvirtus, laisvus ir de- karaliui, kuomet tas latra- 
mokratingus pamatus bu- vo Paryžiuje da pirma ka- 
siančiai Rusijos valstybei, rėš. Kadangi tas karalius 
Visos tautos bei valstybėlės, buvo vokiečių princas, tai 
kurios atskilo nuo Rusijos, karei kilus aliantai jį nu- 
išskyrus Lenkiją ir Finlan- vertė, ir dabar ponia Man- 
diją, bus vėl prijungtos: bus ges nežino nei kur jis ran- 
sutverta didelė, tvirta ir de- dasi, nei kaip savo piniekis 
mokratinga Rusijos ir atsis- iš jo atsiimti. Kada Wash- 
kyrusių nuo jos tautų Kon- ingtone jos paklausta, ar ji 
federacija. Tai tokia yra turi koki paliudymą, ji nu
mano tėvynės ateitis. Ji vi-sistebėjus atsakė: "Argi 
sai nebetoli. Galutina taikai jus nežinot, kad iš karaliaus 
Įvyks tiktai tuomet, kuomet negalima paliudymų prašy- 
visos šalys, visos pasaulio ti?”

a

reikalauju, kad jie butų ata
tinkamai nubausti.

Laisvės Mylėtojas.

JIEšKO 500,000 FRANKŲ.
Tūla ponia Manges, ku

rios ”pilna” pavardė suside'

I
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Lietuvių rubsiuvių nepap
rastas susirinkimas.

Sausio 6 d. New Plaza sa
lėje buvo Amalgameitų rub
siuvių 54 ir 58 skyrių susi
rinkimas. Tvarkos vedėju 
buvo išrinktas K. Jankaitis, 
pagelbininku — V. Žilins
kas.

Perskaičius pereito susi
rinkimo protokolą, delega- atsišaukimas, 
tas Kalpokas davė trumpą 
raportą apie svarbesnius 
Įvykius. Iš raportu buvo ga
lima suprasti, kad kriaučiai 
neužilgo gal pradės geriau 
dirbti. Tųliaus delegatas sa
vo raporte apibudino New 
•York Joint Board (Bendro- niekas ji dar taip neįžeidęs, 
sios Tarybos) stovį; nurodė/kaip Įžeidė Kalpokas 27 d. 
kad Bendroji Taryba buvo gruodžio Pildomosios Tary- 
sušaukusi visų kotų (švar- bos posėdyje. Priežastis to 
kų ir žiponų) išdirbvstės įžeidimo buvusi toji, kad jis 
skyrių pildomųjų tarybų užsistojęs už Laurinaitį, ku- 
narius apkalbėjimui ir sura- riam Kalpokas nedavęs pa- 
dimui būdų, kaip pagerinti so. Po Buivydo kalbėjo Kal- 
jos —Bendrosios Tarybos—pokas Įrodinėdamas, kad 

_ > užėmė delegato 
tam tikra klika su 

pryšakyje, prade-

9
■ ——

Pajieskmi ■•p-". e Ernui merginos 
arba našlės be vaikų, nuo 25 iki 35 
metu. Butų geistina, kad mergina tu
rėtą nors $3,000 pinigais. Aš taipgi 
esu ne biednas, turiu farraą 200 akrų 
žemės, neturiu tėvų, esu vienas, todėl 
norėčiau greit apsivesti. Aš esu 33 m. 
Katra mergina prisius su laišku savo 
paveikslą, tai duosiu atsakymą.

J. Beilis
P. O. Box 77, Grand, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba ■ ašies nuo 30 iki 40 metų. Geis
tina, kad butų laisva ir negerianti 
svaigalų. Aš esu našiys, 31 metų am
žiaus, laisvų pažiūrų, turiu du vai
ku. vienas 8 metų, kitas 6 metų; 
taipgi turiu savo gražius namus, ge
rus lorničius ir pinigų. Merginos ar
ba našlės malonėkite atsišaukti. (5) 

Jot Novick
31 E. 13th st., Georgetoįvn, 111.

Pajieš au savo moterį AmiKs Ged 
iauskienės, no tėvais 11 ibulskaitės. 
Ji pabėgo nuo manęs su Simanu Na
vicku, kuris buvo pas mane 10 mėne
sių ant burdo.

fmbių klausimų, bet jau prie- ■ conia, N. H. Ražutis sakėsi, mano kūdikiams visokerio- 
jus 1 valandai nakties susi-; kad jį patikus nelaimė Bwf- pą pagalbą.

falo, N. Y. Jis su broliu ten Linkiu visiems mano prie- 
ir policija keliams ir kostumeriams ge- 

Jis paspru
kęs, o brolis likosi suimtas. 
Čia jis gyrėsi turis daug pi
nigų banke, kuriuos uždir- 
bęs varant munšainą. Po ke
lių dienų Ražutis pradėjo 
rodyt padirbtas telegramas 
ir laiškus, kad jo brolis pini
gus jam tuojaus pasiųs. To
jau budu jis gavo "pasisko
lint” nuo J. Juhnsono apie 
90 dol. ir nuo Johnsono švo- 
gerio 34 dol., sakydamas 
tuoj atiduosią,- su procentu. 
Vienok Johnsonas suprato, 
kad Ražutis apgavikas ir ji 
areštavo. Dabar Ražutis sė
di Belknep pavieto kalėji
me, laukdamas augštesnio

. teisino, kuris bus kovo 
mėnesyj.

i Jeigu kas iš skaitytojų ži
not, kur Ražutis daugiau 
yra padaręs panašių apga
vysčių. malonėkite pranešti 
šiuo adresu: P. Stonis, 102 
Fenton avė., Laconia, N. H. 
Juo daugiau bus prirodymų 
teisme, tuo tinkamesnis bus 
jam atlyginimas kalėjimu.

Detektivas.

bių klausimų,

l inkimas užsidarė.
piusi ir padariusi ją netei- Beje, -------
singa. kad nors šitas susirinkimas juos užklupus.

Dar buvo atsišaukimas tęsėsi iki vėlyvos nakties, 
šulekio, kuris priklausė kor- bet žmonių buvo pilna sve- 
poraeijai -ir dirbo lokauto tame iki pabaigai. Ir jeigu 
laiku nesusitaikiusių firmų visuomet kriaučiai taip in- 
darbą; vėliaus jis sugrįžo f i teresuotųsi savo organizaci- 
uniją ir buvo nubaustas’jos reikalais ir lankytųsi 
899.99. šis susirinkimas jam taip skaitlingai į susirinki-

reikia pažymėti, dirbęs munšaiiią 
sitac Giicim'nViTnoe m ne UŽkluDUS riausios laimės pradedant 

1922 metus.
Juozas Mirauskas

842 W. 33rd st., 
Chicago, III.

I

ir dabar nedovanojo, nes ra
do ji gana kaltu.

Iš eilės priėjo ir Buivydo 
, arba, geriau 

sakant, skundas prieš dele
gatą Kalpoką. Čia tai jau 
buvo sunkus ir painus klau
simas. Pirmiausia daro 
skundą J. Buivydą aiškinda
mas, kad jis per 12 metų vei
kęs šioje organizacijoje ir

mus, tai neišrinktų tokius 
žmones i komitetus, kuriuos 
vėliaus reikia išmesti.

J. Glaveckas, 
Unijos korespondentas.

I
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KENOSHA, W1S.
Lietuviu žiniai! Kas nori nu

sipirkti "Keleivį” ant vietos, 
gali gaut krautuvėje pas

I. PETKŲ 
«332 N. Sheridan Rd.,

jos —Bendrosios Tarybos— pokas Į. _ 
finansinį stovį. Bet toji kon- kaip tik jis 
ferencija negalėjo nieko vietą, ' 

' kpnkrečio tarti, nes joje dar "Laisve
nedalyvavo biuslotų, keli- jo vesti prieš jį vajų: rašme
niu ir vaikų drabužių siuvę- t; šmeižiančias korespon- 

. jų skyrių atstovai, kurie pri- dencijas, leisti apie jį viso- 
klauso irgi Bendrai Tarybai. kius paskalus ir tt. "Jie, ne- 
Todel šita konferencija nu- galėdami tuo dar nieko at- 
tarė šaukti iš kiekvieno sky-’ siekti," tęsė Kalpokas, "Įsi
pjaus atstovus, kad išdirbus, veržė i Pildomąją Tarybą ir 
pienus viršrninėtam dalykui, tenai ėmė man visokias pin- 

Taip pat Kalpokas nusis- klės daryti, kad vėliaus dis- 
kundė, kad tūli lietuvių sky-; kreditavus mane kriaučių 
rių Pildomosios Tarvbos na- akyse. Bet aš tą viską per
inai iš tos konferencijos išė- kenčiau. Paskutiniu gi laiku 
jo, kuomet buvo gana svar- jau nebegalėjau kęsti ir kuo- 
bių dalykų balsuoti. ’ met atėjo Laurinaičio ”kęi-

Toliaus delegatas savo ra- sąs, ’ apie kurį aš jums aiŠ- 
porte pabrėžė, kad musų 'kinau savo raporte, galuti- 
Pildomoje Taryboje randasi nai susirėmėme. Susirinku- 
didžiuma narių, kurie vra rieji draugai, jus spręskite 
Įsiskverbę veikti ne organi- šitą dalyką. Jus mane išrin- 
zacijos labui, bet kad vari- kote — aš esmi jūsų tarnas 
nėjus savo partyviškas in- ir bile laiką jus mane galite 
trygas ir kaišiojus kojas de- prašalinti, bet aš toliau ^su 
legatui jo veikime. r\ "
džiui, kuomet tūlas Lauri- na$ iš dviejų — ar 
naitis sųsijieškojo kur tai 
vietą ir atėjo pas mane," sa
ko Kalpokas, "jis reikalavo, 
kad aš jam duočiau pasą. Aš 
atsisakiau duoti pasą, nes 
nežinojau, kokia dirbtuvė 
buvo. Vėliaus aš sužinojau 
iš delegato, kuris tą dirbtu
vę kontroliuoja, kad tenai 
samdytojas nori numušti 
darbininkam algas. Taigi aš 
galutinai atsisakiau Lauri
naičiui duoti ton dirbtuvėn 
pasą. Tuomet Laurinaitis at
ėjo i Pildomosios Tarybos 
susirinkimą apskųsti mane.
Ir, žinoma, L___ 2__2/___

VVORCESTER, MASS. 
Naujienos.

Kunigo Jakaičio įtekmė 
smunka. Jau netik atskiri 
parapijonai, bet ir bažnyti
nės draugijos nuo jo trau
kiasi ir dedasi prie progre
syvių. Nors prabaštėlį^ ir 
sielojasi, bet veltui. Keiks
mais ir kolionėmis žmonių 
nuo progreso neatbaidysi.

# « «

Artistės Babickaitės teat
ras ("aušreliečiams” pri- 
gelbstint) pavyko puikiai. 
Tik gaila, kad aušreliečiai, 
išeidami iš svetainės, tiek 
daug klyksmo ir triukšmo 
darė. Atrodė lyg necivilizuo
ti. “ ‘ I

"Aušrelės” koncertas 15 d 
irgi nusisekė

Pajieškojimai

(?)

i
i

Pajieškau brolki dukters Philomi-1 
ih-s Taujonaitės. Paeina iš Kauno rė- j 
č.ybos, Telšių apskričio, Ilakių para-j 
p:jos, Diibili ’ 
no Mass. valstijoj, o dabar 
kur. Malonėkit atsišaukti

Elena Vaitkiene-TaujonaitS
646 W. 14th st., Chicago. III.

Aš suareštavau

?>

P. O. Box 77,

nėjus savo

legatui jo veikime. "Pavyz- ta klika negaliu veikti Vie-
- - * * ~ ~ _ ■ aš turiu

pasitraukti, ar jie.” Susirin-i 
kusių tarpe apsireiškė dide
lė užuojauta ir rankų ploji
mas Kalpokui.

Po Buivydo ir Kalpoko 
paaiškinimų sekė Pildomo
sios Tarybos narių raportai 
apie atsitikimą^ Didžiuma 
Pildomosios Tarybos nariu 
matomai, stengėsi kaltinti 
Kalpoką, o teisinti Buivydą: 
bet jiems labai nevyko kal
bėti. Geriausia ir, rodos, tei
singiausia kalbėjo, tai Bub
nys ir Bielskus.

_________ ____ Komitetui užbaigus duoti 
Ir, žinoma, Laurinaitis ra- raportus, buvo aprubeziuo-j 
do užtarimo pas tuos intri- ta laikas kalbėti penkiomis 
gantus, ' 
kvje, ir mums ________„
pusėtinai susipykti. Paga- apkalbėti, čia tai jau ir kilo 
lios Buivydą net ir spėką 
norėjo pavartoti, bet tas 
jam nepavyko. Tas gi visas 
incidentas šiandien yra die- 
notvarkyje ii' jus turėsite 
apkalbėti ji — to reikalavo 
Buivydą.”

sausio 
gerai.

❖ * #

” Aušrelės” chorą 
mokina buvęs "Aido”

Ii
I
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(Čia telpa juodviejų paveikslas.)
jį už ardymą sei

kiu kaimo. Pirma ji gvve-j myniško gyvenimo ir jis išvažiavo iš
' “j, o dabar nežinau ■ Jeroi.ie 3 <i. gruodžio, 1921 m. O ma

1 no moteris pabėgo nuo manęs 17<1. 
i gruodžio, mane labai r.uskriausdama. 
Ji nuvažiavo pas 

| L ’ ’ ’
Arielkos Kupriutės, ku-t-Y"i*lytę, 3’,- i

~ ‘ tų ir 4 mėnesių ir Juozuką
Antanukas turi 
Kas tokius užtėmytumet,

j •/r iru v ¥ k#

Į Kartu su savim ji išsivežė 3 kūdikius: 
Pajieškau Arielkos Kupriutės, ku-i-Y"i*lytę, 3’,į metų, Antj.nuką.

rios pavardės po vyrui nežinau. Pa-1 Gi ir 4 mėnesių ir Juozuką u .ledelių, 
eina iš Vilniaus rėdvbos, Trakų aps.. i Antanukas turi Janai baitus p>auKus. 
Mediškių kaimo. Meldžiu atsišaukti I '•'•RS tokius užtėmytumet, kur anie 
arba kas apie ią žinote praneškite, gyvena, labai meldžiu man. pranešti, 
už tai busiu dėkinga. Turiu svarbų I' 
reikalą iš Lietuvos.

Marė Ba’-tuševiėiuve
193 Grand st., Brooklyn, N. Y

2 me

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios dorą gyvenimą, be skirtu
mo tikėjimo, tarpe 18 ir 30 metų am
žiaus. Aš esu 21 metų, kareivis. Butų 
geistina, kad mergina turėtų kiek 
turto ir pagMbčtų man pasiiiuosuoti 
iš kariumenės. Platesnių žinių suteik
siu laiškais. (4)

C baries Zagis
Co. A, 22nd Inf., Port Porter, N. Y.

PARDAVIMAI.
R AKSI DUOD A RESTAURANTAS.

Parsiduoda restaurantes geroj vie
toj, biznis išdirbtas. Darau gerą biz
nį, užlaikau visokių gėrimų, kurie ne
ša gerą pelną. Norėdami pirkti atsi
gaukit ant žemiau paduoto adreso, o 
gausit informacijų apie vietą ir pne- 
aslį pardavimo.

S. Y. % "Keleivis”
255 Broadivay, So. Bos to n, Mass.

STUDIJA PARSIDUODA PIGIAI.
Trumpu laiku turi būt parduota 

tudija didelėj lietuvių kolonijoj. 
Biznis didelis, išdirbtas per daugelį 
metų. Savinin as išvažiuoja Lietu
von. Fotografai atsišaukite greitai, 
nes didelė proga. (4)

/ONA S A N DR1UŠ1S
134 E. Main st.. Amsterdam. N. Y.

ls pirmas praneš man jų adresą, 
tas aplaikys 10 dolerių dovanų. La
bai meldžiu savu moters, kad man 
Jaiška atrašytum, ar inislini pas ma
ne grįžti, ar ne. Man labai širdį skau
da pamisimus apie musų kūdikius. Aš 
žinau, kur jus gyvenat/ ir nelaukit, 
kada pas jumis ateis svečių. Sitnana- 
jau su trečia motere gyvena, tad ne
lauk, ko! jis tave pames, grįžk pas 
mane. Tony Gedlauskas
Box 118, Somerset Co., Jerome, Pa.

Aš. Antanina Paulauskienė, pa.iieš 
kau savo sesers Onos Al’ 
i>-au<ės Onos Clpokaitčs, 

dvbos, Juršėnu valsč’aus, 
£al gyveno Clevelande, Ohio. Meldžiu 
atsišaukti ant šio adreso:

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

As. Augustas Bajoras, pajieškau I 
-avo draugą ir pažįstamų. Paeinu is ' 
K' uno rėdybos, Raseinių apskr., Sar- 
’.inirkų parapijos Meldžiu atsišaukti 

Augustas Bajoru:
502 Jackson st., Seatde, Wash.

i^ri kaitės ir 
Katino re-

2 metai at-

SCRANTON, PA. 
Ekspliozijoj žuvo Petras 

Gustaitis.
Ištikus gazo ekspiiozijai 

Legetts Creek angliakasvk- 
loj tapo užmuštas angliaka
sys Petras Gustaitis. Jo 
draugus liepsna baisiai ap
degino ir dabar jie randasi 
ligonbutv. Petras Gustaitis 
2 metu išbuvo didžiojoj ka
rėj ir parvyko atgal sveikas. 
Vienok dabar žuvo pelnyda
mas sau kąsni duonos. Jisai 
buvo progresyvis ir laisvų' 
pažiūrų vaikinas, jo minties! 
nevaržė jokis tikėjimas ir; 
jokie burtai. Kadangi gyvu 
būdamas jisai nepasidavė 
bažnyčios įtekmei, ___
ant negyvo giminės paėmė 
viršų ir nugabeno jo lavoną 
į bažnyčią ir pastatė magi- 
kui ant pajuokos. Bedarant 
štukas apie lavoną magikui 
suiro nervai: jam ausyse pa
sigirdo koks tai šniokimas, 
bildesis ir balsai kalbančių. 
Tuo gi tarpu nieko keisto 
nebuvo, tik genčių tykus 
verkšlenimas, lydinčių alsa
vimas ir dviejų ypatų ėjimas 
į sėdynes. Staiga magikas 
atsisukęs sušuko: "Dėl die
vo meilės apsistokit! O ju
du išeikit iš šio namo!” Ne
norėdami tikėt magiko pa
liepimui tiedu vyrai nesisku
bino išeiti. Tuomet pasigir
do* įsakymas: "Komitetai, 
graboriau, išmeskit juos!” 
Vienok mesti niekas nėjo, 
r.es nematė reikalo. Tuomet 
tiedu vyrai apleido vietą ir 
išėjo, nes pats magikas jau 
buvo pasiruošęs mesti juos 
laukan. Toliaus magikas 
pradėjo velioniui išmetinėti, 
kad jis buvęs nedoras ir prie 
nedorų laisvamanių prigu
lėjęs. Tai mat kiek doros 
yrą pas patį magiką. Gavęs 
užmokestį nuo Gustaičių 
šeimynos jis išniekino juos 
ir jų mirusį brolį.

prie ap- Tam magikui aš norėčiau 
Gustaičiai

APSIVEDIMAI
gana

dabar 
choro 

mokytojas Jonas Dirvelis. 
Kalbama, kad "Aido” chorą 
yra apsiėmęs mokinti žino
mas lietuvių dainininkas J. 
Butėnas, kuris greitu laiku 
persikelsiąs iš Clevelando i 
AVorcesterį. Jeigu tas tiesa, 
tai reikia tikėtis, kad "Ai
do” choras žvmiai pakils.

T. B.

WOODWARD, PA. 
Nelaimė.

4 d. sausio, 9 vai. vakare 
mainose patiko nelaimė jau
nę lietuvi C. K. RatkelĮ. Ak
muo puldamas sulaužė jam 
tiesią koją. Jis buvo ką tik 
atvažiavęs iš Terre Houte, 
Ind. ir tik tris naktis maino
se dirbęs. Jokių draugų nei 
giminių jis čia neturi. Gaila 
vyro.

« ♦

Anglių kasyklose darbi
ninkai čia dirba tik po 3 die
nas Į savaitę. Kadangi dar
bininkai neorganizuoti, tai 
anglių baronai juos skriau
džia. kaip tik nori.

Flint.
t 
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su Buivydą pryša- minutėmis, ir klausimas atr j 
nums tada reikėjo duota visam susirinkimui i

pusėtinas lermas. Vieni kal-j^°t Lietuvos neprigulmybės 
ba už vieną pusę, kiti — už! ....... .
lutą. Bet daugiausia kalban- i . - . , .
čiuju smerkė "Laisvės” sueis tvgiai keturi metai, kai 
šmeižikus ir "komunistų” ™? tėvynė: Lietuva pas!s- 
biaurią politika, kuri demo- Ke^ė nepriklausoma, tad 
rahzuoja sios organizacijos

Delegato raportas priim* narius, 
tas vienbalsiai. t

Iš eilės buvo rinkimas Pil
domosios Tarybos sekreto
riaus. Buvusio sekretoriaus, 
V. Černaucko, vieton išrink
ta Dovidaitis.

Po to sekė atsišaukimas 
Vyšniaucko, kuris lokauto 
laiku turėjo "kostumerišką" 
dirbtuvėlę ir siuvo užsaky
mus mažoms krautuvėlėms. 
Po visapusio apkalbėjimo 
pasirodė, kad tas jo darbas 
nebuvo daug kenksmingas, 
nes ne buvo darbas firmų. 
Vyšniauckas tapo nubaus
tas tik $10 už nesiskaitymą 
su unijos patvarkymu.

Paskui ėjo rinkimas uni-

Po visapusiško apkalbėji
mo eita prie Įnešimų. Įneši
mai buvo: (i) prašalinti iš 
Pildomosios Tarybos Bui
vydą, Keršulį ir Vizdžiuną; 
(2) duoti visam komitetui 
papeikimą; (3) prašalinti 
visus P. K. narius; (4) pra
šalinti vien delegatą Kalpo
ką; (5) prašalinti visus P. 
T. narius kartu ir delegatą 
Kalpoką. Balsuojant didelė 
didžiuma balsų perėjo pir
mas Įnešimas, t. y. Įnešimas 
prašalinti Buivydą, Keršulį 
ir Vizdžiuną. Jų vieton ta
po išrinkti Žabarauckas, F. 
Vaitukaitis ir A. Žilinskas.

Ant vietos buvo Įnešimas

•gino.
nni-

HARRISON IRKEARNY, 
N. J.

Lietuviai rengiasi apvaikš-

šventę.
Kadangi 16 dieną vasario

PARSIDUODA NAMAS IR STORAS
Labai geroj vietoj. Kas norėtų įsi

gyti geresnį gyvenimą, naudokitės 
da proga. Platesnių žinių klauskit 
*er laišką. S. U. (3)

56 Sawte!le avė., Montolio. Mass.

Pajieškau apsivedimui me: 
” ’ “i metą 

nu vaiku) 
nksrao bud-j, ir viduti- 
s, pirmeiviškų pažvai- 
blaivaus proto vyrų ir 

gj-veninią malonė- 
ik- 

šku. (Geistina butu 
Aš 
iš- 

Platesnes žinias suteiksiu 
:, ir paveikslus ant parei- 
:ugrąžinsiu. Vyrų meldžia

A. Ališkeviče
1109 Meade avė., Scrunton, Pa.

• arba našlės, nuo 23 iki 33
! ".aus (galėtų būti ir su v 
j Turėtų būti 
kiškos išvaizd.

Pajieškau savo tikru brolių Tarno- j gu. Mylinčios 
siaus ir Aleksandro Vobolų, Suvalkų I ramų šeimynišką 
tub., Seinų apskričio, Babrių kaime, i kitę atsišaukti prisiunčia-.it ir pavei 
Prašau atrašyt, turiu svarbų reika-Į r!ą su pirmu laišk 
lą. Polit- Voh.Jas j Scrantono-Pitistono apielinkės.)

15 Lafield st., Dorehester, Mass. I esu 33 metų amžiaus vidutiniško; 
------------------------------------------------- ! c aizdos.
Pajieškau Onos Rupeikienės iš' per laiškus

Plungės miestelio, Kaune gubernij >s, | kalavimo s1 
Telšių apskričio. Prašau atrašyt, tu- j parašinėti.

svarbų reikalą.
Ona Peldis

15 Lafield st., Dorehester, Mass. •

Pajieškau brolio Abako, Papilės: 
parapijos, Šiaulių apskričio, Ameri- j 
koj apie 23 metai; »r-Antano Ruzgio,; kitą 
Luokės parapijos, Šiaulių 
Kas apie juos žino, tegul

Jonas Abakas
SS B st., So. Boston,

Aš, Jurgis Pili auckas, pajieškau 
savo draugo Izidoriaus Viiėmo, Kau
no rėdybos, Panevėžio apskričio, Ši
monių valsčiaus, Ponkiškių kaimo. 
Pirmiau jisai gyveno Rocnester, N. Y. •'

NEKENTEK NUO DANTŲ SKAU
SMO. Jei nori būt liuesu nuo dantų 
i-ėlimo, tai prisiųsk 25c. kartu su lai
šku, o gausi naujai išrastas prėskas, 
kurios sustabdo dantų skausmą iš
karto. Adresas: (3)

J. PETKUS and CO.
322 N. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

iiU

Papilės 
Ameri- !

L I v Vtai nors vv^a’ 0 ?aus ?io dovanų

Pajieškau merginos arba našlės 
■’uo 25 iki 30 metų senumo. Aš esu 
29 metu našlys, turiu vieną 8 metų.

5 1,
. w ’-.-.s saugotų vaikus. To-
1 dėl malonėkit su manim arčiau susi- 
■ pažinti ir prisiųst su laišku paVeiks- 
j lą. Vyrų prašau nerašyt.

Petras Kučinskas
724 VVoodiand avė., Uamden, N. J.

apskričio. ’ bet neturiu k as 
man p ra-

(4)

Mass.

U LU 1U V1V.IU O IliCVU,

metų vaikus, turiu garą darbą.

j gyvenu įvviucoin, aa. a. **«*->*j-j

Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: (4) j siųskit ir.savo pa

I 
į 

Pajieškau sesers Uršulės Lekavi-, 
ciutes, Kauno radybos, Telšių apskr.,!

i Užvenčio parapijos, Domeikių kaimo. | 39
Malonėkit atsišaukti. j pažintį per laišk

Jonas Lekavičius Įc”' nirt-u
I

Jurgis Pilkauckas
915 Mar.hattan st., N. S.

Pittsburgh, Pa.

Jonas Lekavičius
P. O. Bcx 2023, Denver, Colo.

Pajieškau apsivedimui moters, lai
svų pažiūru, (likto sudėjimo, nejau
kesnės 49 motų Aš esu pasiturintis 
našlys be vaikų. Atsišaukdamos pri

teiksią. Daugiau ži- 
j nių klauskit laišku.

Johr. Wa;n:s
E. 2552 St. Ciair avė., Cleveland, O.

Pajieškau apsivedimui merginos 
irba našlės tarp 28 ir 40 metų; esu 

metų. Malonėkit sueit į platesnę 
’":ą. Rašykit šiuo adre

su: Jurgis Girkalnis
322 N. Sheridan Rd., Kenosha, Wis.

REIKALĄ VIMAL
REIKALINGAS KRIAUČ1US.

Kuris moka taisyti, prosyti senus 
irabužius, kaip vyriškus taip ir mo
teriškus; taipgi ir ant naujų kiek pa
dėti. Atsišaukdami praneškit už kiek 
■ipsiimtumete dirbti. Alsišaukit tik 
toks, kuris ant visada norite turėti 
darbą. , —L ĮSI

M. ARMINAS "Ktt' 
2720 S. Washington are.. tra. *

Saginaw, Mich.

REIKALINGA LIETUVE prie na
mų darbo, šeimyna 3 ypatos, užmo
kestis gera. Meldžiu atsišaukti laiš
ku ar ypatiškai. (3)

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

JIEŠKAU DARBO PRIE FOTO
GRAFO. Visą darbą suprantu atsa
kančiai. Kam reikalingas, malonėkit 
rašyt: (3)

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

i nepriklausoma, tad 
artinanties tai dienai šios 
kolonijos lietuviai pradėjo 
rengtis prie apvaikščiojįmo 
keturių metų Lietuvos ne
priklausomybės

i vių.
j Prisirengimui 
vaikščiojimo bus laikomas štai ką pasakyt: 
19 d. sausio lietuvių susirin- yra žinomi per 30 metų ir 

; kimas, ant Hartmono sve- gerbiami netik lietuvių; bet 
tainės, Harrisone. Visi lie- ir svetimtaučių. Tu, magike, 
tūriai malonėkit šiame susi
rinkime dalyvauti.

Saulis.

sukaktu-

i

i

Ii i

BALTIC STATĖS BANK
KAPITALAS IR SURPLUSAS $270,000.00

i

I 
f
I

NAUJAS ORIGINALIS TEATRA
LAS VEIKALAS

”Kova ties Giedraičiais”
VI veiksmų drama, šis veikalas 

persta to Lietuvą 1920 m., būtent, 
kaip Lietuvos kaimiečiai kariavo su 
’enkų buržujais ir kaip tūlas mokslei
vis, įsimylėjęs į ūkininko dukterį, tu
ri persiskirti su savo mylimąja iš ka
rės priežasties. Taipgi perstata senų 
žydeli smuklininką, kuris paragavęs 
lenkų "kultūros’ Įstojo į Lietuvos 
šaulius ir daro daug juokų savo žy
dišku bailumu. Šis veikalas Ii ‘ ‘ ' 
pudingas ir tinka lošti kaip < 
taip ir 
tiems 
Kaina

labai įs- 
diįelėse 

mažose kolonijose, o mylin- 
pasiskaityti labai naudingas. 
15c. Antrašas:

P. DRUSKIS
130 VVooster avė., Akron, Ohio.

f

LACONIA, N. H.
Profesionalis apgavikas.
Tūlas laikas atgal "Kelei

vyje” buvo rašyta, kad La- 
conijoj tapo areštuotas Jo-i 
nas Ražutis už apgavingąl

miau buvo išrinkę. Įnešimas. žūtis yra profesionalis ap- 
priimtas ir didele balsų di-’gavikas. Jis važinėjo po ko l 
džiuma Keršulis tapo pra- lonijas ir viliojo nuo žmonių! 
salintas. Korespondentu gi pinigus. Vienur jis vadinda-, 
tapo išrinktas J. Glaveckas. Įvosi Jonu Kuzmicku, kitur:

I

nekliudyk laisvai manančiii 
: žmonių, nes ne tu juos, bet 
jie tave gali doros pamokyt, 
nemanyk, kad su laisvama
niais gali taip žiauriai elg
tis, kaip su fanatikėm bobe- 

■ lėm, kurioms laike savo ma
giškų štukų neduodi nei 

' grindimis pereit.
Juozas širvinskas.

jos korespondento. Kares- prašalinti nuo koresponden- skolinimą nuo žmonių pini- 
pondentu tapo išrinktas to vietos Keršulį, kuri pir-1 gU. Dabar pasirodė, kad Ra- 
Keršulis. Drg. A. Baniulis, “ ’ ’
buvęs korespondentas, kal
bėdamas pabrėžė, kad jis vi
są laiką rašęs koresponden
cijas bešališkai ir teisingai, 
vienok paskutinę jo kores
pondenciją " ‘

I CHICAGO, ILL. 
Ačiū rėmėjams.

Aš, Juozas Mirauskas, 
"Keleivio” stotir.inkas, ta
riu ačiū laisvos minties lie
tuviams, kurie mane skurs-

*

tapo išrinktas J. Glaveckas. __  _____ _______ ,___ (______ ,____  ____  ____
Dar buvo šiame susirin- Ražučiu, dar kitur kitokiais lanti parėmėt per pereitus

- ■— j---------------------------------------------------j_.-_ * _• t _ suteikdami man irLaisvė” iškrai- kime ir daugiau gana svar- vardais. Atsibaladojęs i La- metus, suteikdami

BALTIC STATĖS BANKAS MOKA 4 NUOŠIM
ČIUS UŽ DEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAI- 
TOMI PRIE SUMOS KAS MĖNUO.

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

SIUNČIAME
BLEGRAMAIS 
GARANTIJA.
Į LIETUVĄ IR

VISI YRA UŽGANĖDINTI, 
REIKALAIS KREIPIASI Į

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

(Kampas 25-tos gatvės.)

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

PARD UODAM LAIVAKORTES 
Iš LIETUVOS.

KAS SU SAVO

NAUJASIS IŠRADIMAS
AUTOMATIŠKA ADATA

Su šia adata, kain moteris, taip ir 
nažas vaikas gali išsiuvinėti Įvairias 
dekoracijas ar,t drabužių, paduškų, 
staltiesių, užklodžių ir tt. Ši adata, 
tai vėliausio išradimo ir verta $10.00, 
b?t mes parduodame tik už $2.00 ip 
dar prie to kiekvienam pirkėjui duo
dame dovanų Magišką peilių galąstu
vą.
liritvos. geriausios pasaulyje, pas 
mus galima gauti, nuo $2.00 iki $5.00. 
Automatiškas spustuvas dėl britvų 
$3.00. Su šituo spustuvu kožnas išga- 
’ąs sau bntvą kai geriausis barberis. 
Taipgi užlaikome visokių šeimyniškų 
gyduolių, Lietuvoje vartojamų šaknų, 
žolelių. lapelių ir tt. Pamoda dėl 
Plaukų, kuri gydo galvos odos 
išnaikina pleiskanas, ir augina 
kus. Kaina S3.00.

Savininkas
Wm. P. LEBEDN1KAS

57 Linden st.. W. Lynu, Mass.

lieas, 
plau- 

tS)

BULGARIŠKO KRAUJO 
ARBATA.

Imama karšta prieš gulsiant 
PAGELBSTI GAMTAI

PRAŠALINT ŠALTI
Apsaugot nuo inl'ltienzos
Sutvarkyt skilvi
Paliuosuot vidurius
Bulgariško Kraujo Arbata yra pa

daryta iš tyru žiedų. Ji priduoda tur
tingo raudono kraujo Į jūsų gyslas, 
sustiprina jūsų kūnų ir apsaugoja 
nuo ligų.

1’arsidu.tda visur Aptiekus?.
arba mes pasiur.čiam per paštą ap- 

ėraustnm pakete, 1 didelį šeimynišką 
baksą už $1.25, arba 3 baksus už 
$3.15, arba 6 baksus už $5.25. Adre
sas: II. H. Von Schlick, President, 
Marcei Products Companv, 491 Mar- 
vel Ruilding, Pittsburgh, Pa.

i
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žvainys.

VILNIAUS SAPNAS.
Miegojo miestas. Ten augštai 

Budėjo akys sidabrinės. 
Tylėjo viskas. Net krantai, 
Nerys kur plaukė nuraminęs 
Laisvas vis šlamančias bangas, 
Apmirę klausėsi, tylėjo. 
Vidurnaktis. Ten per lankas 
Pelėdos riksmas nuaidėjo. 
Iš bokšto dunksančio tamsoj 
Suskambo varpas iškilmingai: 
Lėtai atsargiai, paslaptingai 
žvaigždžių apgaunančioj šviesoj 
Suskaitė dvylika garsų 
Ir nusigandęs vėl nutilo. 
Iš Nerio minios plaukė, kilo 
Ir tuoj, kaip pulkas debesų 
Apsupo kalną Gedemino. 
Giliai ten kalne sudrebėjo, 
Kurčiai, galingai sudundėjo, 
Tartum, atdarė, atrakino 
Sunkiąsias geležies duris. 
Nuo kalnų miglų debesis 
Augštvn iškilo ir sustojo. 
Iš io negirdžiamai, lengvai 
Miglotas raitelis išjojo. 
Ji dengė Vytauto šarvai 
Jis skydą nešė ant pečių 
Ir kardą rankoje iškėlęs, 
Kaip ir tuomet, kad pasikėlęs 
Iš savo girių traškančių 
Su neišbaidomais pulkais 
Šalis bevaldė vis kitas. 
Ir žirgas, rodos, tas o tas, 
Kur bėgo Žalgirio laukais... 
Vėl kilo miglų kamuolys 
Ir vos žvaigždutės spindulys 
Į ji prasiveržė švelnus, — 
Išėjo karžygis kilnus 
Šarvais Keistučio pasipuošęs. 
Tartum, Į kovą pasiruošęs. 
Jis žengė tamsus, kaip naktis, 
žiurėjo rustus, kaip Perkūnas, 
Į miestą kreipdamas akis, 
Dienų užmigusių galiūnas! 
Pamojo kalnui Ten giliai 
Po žemės skliautu, po kietais 
Senelio kalno pamatais

“ įp/ragydo jautriai, bet tyliai 
Akordai jiauji nedainuoti 
Tai kanklių tūkstančio rauda 
Baugiai pradėdavo dejuoti, 
Tai nesuprantama malda 
Iš trimitų skambėjo plaukė, 
Tai ragas girioj šaukė, šaukė, 
Pametęs taką tamsumoj, 
Tai staugė Vilkas Geležinis 
Ten užrakintas gilumoj... 
O ten augštybėj pirmutinis, 
Kaip vadas požemių narsus, 
Slaptingas raitelis gražus 
Virš miesto plaukė iškilmingai 
Jautriomis oro vilnimis. 
Ir kaz oko žvalgės iškalbingai, 
Atydžiai aro akimis. 
Vis, rodos, laukė ko, jieškojo. 
įtaiga, kur tamsus vakarai,

• Nuklydo žvilgsnis ir sustojo. 
Sušvito akys... Atvirai 
Pasuko ten, Įsižiūrėjo. 
Nuleido kardą ir pradėjo 
Ranka išlengvo moti, moti... 
Jis mojo švelniai, išdidžiai, 
Jis mojo jautriai, nuoširdžiai, 
Kaip brolis broliui, kad sustoti 
Pasilgęs šaukia, kol suprato; 
Kaip tėvas sunui, kad pamato 
Kada po metų, po ilgų 
Pas ji begrižtant iš svetur, 
Kaip draugas draugui, kad kitur 
Tarp svetimų, tarp jų vargų 
Viens kitą urnai pastebės 
Ir susitikti paskubės.

X
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0 ten šalvie vakaru, 
Kur plaukia Nemunas, Dubysa, 
Kaž kas nuo skliautų atvirų 
Prislėgė, rodos, žemę visą,-®- 
Upelis, bėgdamas lanka, 
Paliovė vilnimis šlamėti, 
Miške nulinkusi šaka 
Bijojo lapais sujudėti.
Ten, kur bakūžės samanotos♦ 
Tarp sodnų paslėptos visur 
Miegojo tylios, ūkanotos, 
Sapnuose skendo, ten vienur 
Stiprus, kaip ąžuolas, jaunuolis 
Iš miego šoko ir skubiai—

• Išbėgęs dairės nuostabiai— 
Jam rodės šaukė ji lv‘g brolis, 
Lyg tėvas vedamas piktų 
Miškų gyventojų barzdotų; 
Kitur mergaitė nuo minkštų 
Močiutės patalų,paklotų 
Išbėgo drebanti visa 
Palaida žvilgančia kasa 
Ir klausės, klausės — ji girdėjo 
Lyg rodos, mylimas ją šaukė, 
Užpultas priešo — užsėjo; 
Lyg rodos, draugė kvietė, laukė 
Iš girios vilko sutikta; 
Kitur senelį greit iš miego 
Pašoko gyvas, kaip reta, 
Laidas pamiršęs puolė, bėgo. 
Anūkas jaunas mėlynakis 
Ten rodos miršta, kviečia jį... 
Ir ko nubudo jie visi? 
Ir ko sužibo žydrios akys 
Netyčia kreipiamos Į rytus 
Taip pat tyloje užmigdytus, 
Nors nieko, nieko ten nematė?...

Ir grįžo niekas nesupratę 
Kas šaukė juos, kas juos vadino, 
O ten... ant kalno Gedemino 
Slaptingas raitelis dar plaukė, 
Bet tyliai slinko vis žemyn. 
Vėl kalnas ūkais apsitraukė, 
Pasklydo debesys platyn; 
Rytuose, pietuose skardžiai • 
Pragydo rytmečio gaidžiai, 
Ant skliauto užžiebė aušrinę, 
šešėliai — musų milžinai, 
Padarę ryškiai, skubinai 
Slaptingą ženklą paskutini, 
Į ukus nuplaukė, pražuvo... 
Vėl tuščia. Nieko nebebuvo. 
Tik medžiai bailiai susiglaudę 
Stovėjo vietoje tuščioj, 
Tik Vilnius snaudė apačioj, 
Tik bokšto varpas verkė, gaudė. 
Rytai išlėto aušo, švito, 
Vėjalis kilo vakarų, 
Rasa žemčiūgais biro, krito 
Nuo lapų šlaniiančių gyvų.

KELEIVI?

r

it
į Saugiai Skalbia 

Plonas Drapanas 
Tai COLG ATES
Gausit pas

Grocerį

*
DAINA.

Už kalnelio pro giružę 
Šviesi saulė teka,
Ant kalnelio su merguže 
Bernužėlis šneka.

Bėras žirgas nerimauja 
Žvengia, kasa žvyrą, 
O mergelė gailestauja, 
Ašaros jai byra.

Skaudu skirtis su berneliu, 
Kurį taip mylėjo,
Kurs sulaukęs rudenėlio 
Vesti ją žadėjo.

Širdis plyšta, galvoj tižia — 
Gaila jai bernelio, 
Jis išjoja Į karužę 
Gint tėvų šalelę.

f
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KYLA IŠGYDOMA.
Stuarto Blapao Poduškaitė. Į

Jus galite mesti šalin visus diržus. | 
kadangi Piapao paduškaitė yra vien j 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo • ‘ 
kylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą Į 

ir tuo budu ge- i j 
I aLt. ,i: ‘ J
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lindėjus nenusenka i
tesnė negu difržas. Jokių diržų, ar 
sprenžinų :ieturi. Minkšta, lengvu ne
bojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 

I be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums

■ i-mėginimui visai DYKAI. • 
PJ.APAO LABORATORiES 

3058 Stuart Bldg., St. l.ouis, Mo.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaieuklta užreg. S. V. l’at.

Varus per daugiau kaip 
50 metu.

/

Tėmyk. Ikare (lachor) Vaizhažeuklį.

Dabar Pradek
PIRKTI

___ STANDJMtD ir 
Challenge Pieną

IK TAUPYK LBIBELIIS KAD 
GAVIS BRANGIŲ DOVANŲ.' 
Rašyk biie vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyti Leibelius"

FARMOS!
FARMOS! FARMOS!

PARSIDUODA 119 akrų farma, 
graži vieta, prie ežero, netoli fabri
kų, 6 karvės, telyčia, balius, 2 ark
liai, vežimai. Įrankiai. Kaina §5,000.

38 akrų farma, pačiam miestely, 
graži vieta, gera žcdiė, namai ir bar
nūs, didelis miškas. Kaina §3,5iM).

J. Burokas
25 Millbury st, '.Voreester, Mass.

PARSIDUODA FARMA!
108 akeriai žemes, 10 akerių gero 

miško, 5 ruimų stuba su visais ra
kandais, harnė, 2 vištininkai su 70 
vištų1. 1 arklys, 3 karvės, 1 kiaulė, di
delis sodas, upė teka per farma, tik 6 
mylios nuo miestuko, 100 mylių nuo 

i Bostono. Kama tik §1700. Platesnių 
žinių kreipkitės laišku. (4)

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

Arba ypatiškai
M. Shlaitas

20 Schoųl si., _ Cambridge. Mass.

■-»

FARMA PARDAVIMUI ARBA AP- 
MAlNYML'l ANT PROPEKTES.
40 akerių žemės, 30 akerių dirba

mos, kitkas miškas ir ganykla. Parsi
duoda su padargais ir gyvuliais, 2 arT 

į kliai, 2 karvės, 1 telyčia, 3 kiaulės, 20 
■ vištų. Dabar p a sava ry parsiduoda nu
žeminta kaina, ’ .................... - •
tik už 
ruimų; 
žemis. 
lengvo . . ...
skėriai ir kviečių 4 akeriai. Platesnių 
žinių klauskit per laišką. (4)

M. K. SMITH
R. 1. Box 74, Fuuntain, Mich.

i■

ROYAL MAIL
I EUROPA

”Smagi Kelionė”
Garsiais luinais, parinktais 
patyrusią keleivių. Netik laivų 
didumas, bet ir mandagus atsi- 
nešimas patarnautojų, kad pa
darius kelionę dar smagesnę. 
Šita linija igavo vardą "Sma
gios Kelionės.”

TIESIA* l HAMBURGĄ
Taipgi į

Uherbaurg ir Seuthamplon
ORDINĄ 

Sausio 21. Kovo 3, Bal. 1
ORBITA

Vasariu 17. Kovo 31, Bal. 23
OROPESA

Kovo 17, Gegužės 12
Specialiai parankamai trečios 
klesos pasažieriarns, kurie Ke
liauja su šeimynomis, 

kambariai uždari.
THE ROYAL MAIL 

STEAM PACKET CO.
Sanderson & Son. Ine. agents
26 BROADU'AY. NEW YORK 
117 \V. Washington st.. Chicago 
arba pas vietos agentus. (5)

$

Ar begrižš jis, kas gi žino, 
Gal padės galvelę?
Jis bučiuoja ją ramina: 
"Cit, neverk, mergele!

Neateis dar rudenėlis, 
Kaip aš vėl sugrižšių 
Ir su tavim, balandėle, 
Žiedus sumainysiu.”

Ir tai taręs prie širdelės 
Priglaudė mergelę, 
Pabučiavęs i akeles, 
Sėdo ant žirgelio.

Ir kai viesulas išdūmė
Ten Į rytų pusę,?
Kur brolužiai lenką grumė, 
Mušė vagį rusą.

Jau nebtoli rudenėlis, '
Ji vis lauk bernelio;
Bet bernelis — laidokais
Kitą tur mergelę.

. Ta mergelė, gryno plieno, 
Vardu patrankelė, 
Kai dainuoja ji, neviena 
Dreba širdužėlė.

, ("Karys”)
Mikucytjs.

į

ięntos kainos jau nupig:nto«

1

J LIETUVĄ
Gurus susisiekimas su visomis Lie
tuvon vietomis. Geras valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran
kamai, didelė vieta ant deko. Vi
sokį moderniški įrengimai, koki tik 
‘■•ali bu» ant laivo.

VRedStarLini 
ls New Yorko,, Vigo, Hamburg ii 

Danzip
Samlaud (tik 3 klesa) Sausio 19 

l.š New York į Plymounth, 
Cherbourg, Antarerp: 

Finland ...................... Sausio 7
Krooųland . . Sausio 21
Zeeland ..................... Sausio 28
Ten ir algai važiuojant sustoja 

Halifax.

j

$2 DOVANŲ S2

iki balandžio 15 tai 
§2,600. Stuba gera, keturių 

barni- nauja, žemė gera, juod- 
J mokėt pusę, o kitkas ant 
išmokėjimo. Pasėta rugių 6

PARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmų ant parda

vimo, dideliu ir mažu. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Nesvark, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesniu žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHUBINSKi (26)

Bos 46. Sami Brook, N. J.

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

3 mylios nuo gclžkelio, puiki 7 ruimų 
šluba, 3 karvės, 2 telyčaitės, i arklys, 
100 vištų, vežimai, padaigai, mašine
rija — viskas už §5,000. (323)

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

55 akrai žemės, 20 akrų dirbamos, i 
10 ruimų-stuba. geri kiti budinkai, 2i. 
karvės, 2 kiaulės. 1 arklys, 250 vištų,! 
vežimai, pakinkai, įrankiai, mašineri-Į 
ja, puikus sodas, dvi ir pusė mylių Į 
nuo gelžkelio. Kaina §4,500. (381) i

100 akru farma, 40 akrų dirbamos} 
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu-j 
ba, yra ir kita -tūba 4 ruimų, bamėj 
40x60, malkinyčia, vežimams pašiūrė, 
vištininkai. Labai pigiai, tik už 
§2,500. (137)

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

354)
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimų ant mano listo, kuriuos galima 
pirkti ant gerų išlygų. Deiei platesnių 
informacijų rašykit:

F. I. RACINE 
DANIELSON. CONN.

PARSIDUODA FARMA!
10ą akru žemės, 40 akrų dirbamos, 

likusioji ganyk’a ir miškas. Stuba su 
<• ka>v>b-iriais, l 
2 arkliai, k 
nigi, mašinos, pa|tnxXai i 
įrankiai. Pa-.iduoda už £2.400, Įnešt 
reikia §1700, o ūkusieji pasiliks kaipo 
pištovi puškely, už kurių tik procen
tus reikės apni .kėti. Kas pirmiaus 
atsišauks ir pirks, tas gaus 100 dole
rių pigiau. I'a.-i-kubinkit. (3)

s. dayton
NORTH V, INDHAM. CONN.

■

DABAR šitas 
didžia'vdas ir 
geriausias dak- 
t&riskizs kny
gas parduodam 
už §7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 

drįso ai— 
■pasakyti 
irai til.u- 
’ “sis) į-

V IS/vtĮ, 
reikia 
mote-

kuri 
škiai 
ir at 
si raci jom; 
rodyti 
kas tik 
vyrui ir 
rei žinoti 
savo lyti 
lyties organų 
i š s i v vstyjuą, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterų reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą. jų ligas; 
meiles ir šei
ni o s visokius 
sekretus. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų, kaina 3 7.0 0. (2)

SVEIKATA, tai knyga, kuri 
viską pasako apie žrfcgaus ka
na. Jei norite tavo organizmą 

pažint ir gero) sveikatoj užlai- 
kyt, tai įsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno puslapio paveikslas. 
Kaina ?2.
Matote, kad šitos knygos kai

nuota £9.00. bet mes dabar par
duodam tik už §7.; 2.00 gau
nat dovanų.

O jei norite kitokios knygos 
dovanoms, tai pasirinkit bile 
viena iš šitų- KAI? RAŠYT 
LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE; apdaryta, §2. 
AČIE ŽEMĘ ir KITUS SVIE
TUS: apd., §2. LIETUVIŲ 
PRATŠVIA1 MAŽOJOJ AZI
JOJ; a, d., §2. MEILĖ ir DAI
LĖ: and„ §2. TŪKSTANTIS 
NAKTŲ; apd.. §2.00.

Pirkit Knygas ir siuskit jas 
i Lietuvą! Jei mylit daug skai
tyt, ta: reikalaukit musu DI
DŽIAUSIO KNYGŲ KATA
LOGO. Jei mylit mok-.-tis ARTT- 
‘“ITTKCS. LIETUVIŲ ir AN- 

Kjvix'>L, ni: i"ei :a>au«cit 
MOKYKLOS KATALO-

iš

los

Visi i 
t

ko į Brunsbuttel ir 
amburg
.................. Sausio 26

Mungolia Vasario 33
Iš New York j Hamburgą 

Haverford ............* Vasario 9
Tikėtai tiesiog į j^ilev#.

Plauk. į rytus sustoja Queenstown
INTERNATiONAL MER-
CANTILE MARINE CO^

120 laivų — 1,300,000 tonų.
Boston office: S4 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

lietuvis dentistas

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki o Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:30 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare. -
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* zo Drwmwaj. aura.
! 117 W. Washinstoa st-, ChicagoI».

Iš HAMBURGO I
DANCIGĄ ir VARsAVĄ

Naujais laivais
Orduna Saus. 21. Kovo 3, Bal. 14. 
Orbita Vas. 17. Kovo 31, Geg. 12.
Or-opesa Kovo 17, Bal. 28, Birž.^9.

U ždaryti kambariai moterims 
ir šeimvnoms.
THE ROYAL MAIL 

STKAM PACKET CO.
26 Broadway. New York.

arba pas vietos agentus.

I

1

Tarp ftiew Yorko ir Hamburgo
Trumpiausius susisiekimas su visais poniais Centr.-Europos. 

• .Savaitiniai išplaukimai kas K et v ergas
nuo Piero SC, North River, 46 Street, New York,

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

Specialiai traukiniai laukia Cuxhnven su lietuviu perkalbėto- 
ju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų ”HANSA” ”EAYERN” ir ”WUERTTEM- 
PERG” yra Ireli specialiai puikus kambariai. Klauskit agento 
JULIUS ROTTENBERG, 260 Hanover St.. Boston, Maaa.

f

MET 
GLŲ 
musu 
GO. '

Matote, kad mrs visko turim; 
TIK PRISIŲSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGU ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KG NORIT, O 
nes tuoj visus anrupinsii.i.

AL. MARGIRIS 
2,023 St. s’aul Ava, 

______ ęiI.GAC-G, 1LL.______
S2 DOVANŲ S2
---------------------■-c

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

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

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai įvažiuoja j Lietuvą begiu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visc' iu info»macijų ir galės pasikalbėti su Jusi; draugais 
nuvažiavę. Siunčiami pėr mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškai.

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

kaipo tikra darbininkų laikrašti. .Kaina metams $2,00,
DRAUGAI, platinkite ”Kcl eivj” tarpe savo draugų.

SPECIALUS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIENŲ.

t

Štai nepaprasta proga Įsigyta pui
kų nikeliuota gero išdirbimo "Young 
America” revolverį. Jis sauja tikro
mis kulkomis, septynis kartus vienu 

4 melžiamos karvės, veži-j kaina'yra §10.00, bet mes laike šio 
os, pakinkai ir visi ūkės > mėnesio numušėm jo kainų iki $5.50.

' *, *x -yy.; rnis kuikohus, septynis narvus vienu 
- na’-nes, 2 vistininkai, I užtaisymu. Paprasta %io revolverio

FARMOS! FARMOS!
Turiu ant pardavimo faunų dide

lių ir mažę, pigių ir brangių, su ma
žais įihokėjimaia ir lengvais išmokė
jimais; nuo lo akerių iki 200 skėriu. 
Kaina nuo $2,50j) įki §20.000. Norėda
mi farmos klauskit laišku lietuviškai.

JURGIS Zk^LltAUSKAS (3) 
- Sand Brook, N. J.

Mes turime trejopo didumo: 22, 32 ir 
Sg kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolverį pažymčkit, kokio kali
bro jus norit. Mes gvarantuojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums 
pinigus. Neužmirškit, kad šį revolve- 
rj tokia pigia kaina galėsit gaut tik 
laike šio mėnesio.

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

(?)
CHICAGO SAFETY COMPANY

Dept. 800
1330 N. Vestern avė- Chicago, I1L

t
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POLEMIKA IR KRITIKA.

f

Delei p. Mikolainio 
# „cirkuliaro.”

Gavau nuo vieno savo 
draugo amerikiečio iškarpą 
iš 32 „Dirvos” numerio, kur 
išspausdintas p. P. Mikolai
nio laiškas „Išeivių ir Atei
vių Vargai.” Sykiu gavau 
iškarpą iš 99 No. „Darbinin
ko” su „Dirvos” ištrauko
mis. Tuoj pamačiau, kad tai 
tas pats p. Mikolainio raš
tas, kurio kopijas jis buvo 
prisiuntęs ir tūloms Lietu
vos laikraščiu redakcijoms 
ir valdžios įstaigoms, iš kur 
j.os man tapo perduotos.

Perskaičius, man nereikė
jo daug stebėtis iš p. Miko
lainio „sąžiningo” rašto, nes 
man redaguojant "Sanda
rą” Bostone ir visai nepažįs
tant p. Mikolainio, gauda
vau iš jo laiški], inkriminuo
jančių taipgi man nepažįsta
mą tūlą jo kaimyną-konku- 
rentą. Ir kuomet aš atsa
kiau, kad tokių dalykų ne
galima talpint J „Sandarą” 
ir patariau kreiptu į vieti
nius Brooklyno laikraščius, 
tat jis man parašė, kad "ne
galima rašyti Brooklyno bei 
New York o laikraščiuose, 
kadangi čia gali patraukti 
teisman.” 0 kuomet šmei
žiamas asmuo yra kitoj šaly, 
tad p. Mikolainis drąsiai ra
šo, o p. ”Dirvos” redakto
rius, matomai atmindamas 
senas asmenines intrigas, 
drąsiai talpina... Gaila, kad 
p. Mikolainis vaduojasi vien 
atgyventomis mintimis ir 
pagieža.

Jis mini vardus keturių 
emigrančių: Valiuniutės, Si- 
daugaitės, Galiauskaitės ir 
Kazlauskaitės, kurioms, ma
tomai, Jaivakortės per jį bu
vo išpirktos ir kurios krei
pėsi į Lietuvos Emigracijos 
Biurą, kad pagelbėt jų kelio
nei Amerikon. Augščiau 
Įvardytos emigrantės, kaip 
ir tūkstančiai kitų, manda
giai prašė, kad Biuras joms 
pagelbėtų gauti reikalingus 
dpkumentus ir vizas ir pa
lydėti iki laivo. Stokuoja- 
mus pinigus taip pat prašė 
partraukt kabeliu, kadangi 
antraip vizų laikas galėjo iš
sibaigti. Į penkias dienas pi
nigus iš Amerikos Kaunan 
galima partraukti tik per 
tas įstaigas, kurios čia turi 
avansą. O kadangi tokia Įs
taiga yra Baltic Statės Fi
nance Corporation iš So. 
Bostono, kurios adresas te
legramoms yra „Balfinco, 
Boston,” tat kabeliuose ir 
nurodoma emigrantų kvie
tėjams. kad pinigus Įmokėtų 
į „Balfinco,” o gavus patvir
tinimą, pinigai išmokama 
emigrantui. (Tūlą laiką ka
beliai buvo siunčiami iš Ka
raliaučiaus, kadangi iš ten 
buvo tris kart pigiau negu 
iš Kauno. Į Karaliaučių bu
vo perduodama iš Kauno te
lefonu). Kuomet protingi 
emigrantai reiškia L. E. 
Biurui savo dėkingumą, tai 
p. Mikolainis ima vartot ne
dorą konkurencijos būdą. 
Jis skelbia, buk „Kazlaus
kaitė dar liko skolinga 770 
auksinų už'rodą.” Tuom re
miantis, Kauno „Laisvė” ra
šo ilgiausi straipsnį, abejo
dama, kaip galima emigran
tėms pinigus skolint... Tam 
reikalui buvo paskirta vi
daus reikalų ministerijos re
vizijos komisija, kuri ištyrė, 
kad Kazlauskaitė liko sko
linga 770 auksinų ne už "ro
dą,” bet už padarytas jai vi
zas ir apmokėtą kelionę iki 
laivui, o kadangi ji nusis
kundė ant neturto ir pati pa
sirūpino tulus dokumentus, 
tat skolą L. E. Biuras jai do
vanojo. P. Mikolaięio rašy
mai apie mokomos sumos 
kiekybę mąstantiems žmo
nėms reikšmės neturi, nės 
L. E. Biure yra bendrai iš
dirbtas tarifas, sulyg kurio 
ir vedamas atsiskaitymas su 
emigrantais, Įvykstant ryš-

į kioms valiutos kurso atmai
noms, daromas naujas tari
fas, augštesnės arba mažes- 
rės mokesties, žiūrint ku
rion pusėn svyra Lietuvoje 
kursuojanti valiuta.

"Dirva” su p. Mikolainiu 
mane kaltina už pasikvieti- 
mą žydo Į bendradarbius. 
Nekalbant apie kaltintojų 
antisemitizmą ir apie klai
dingą p. Mik. charakteriza- 
vimą dalykų, turiu pastebė
ti, kad per Lietuva iš Rusi
jos ir iš Lietuvos didžiausis 
procentas išvažiuojančių 
Amerikon, Afrikon, etc. yra 
žyd£i.

Svarbiausi darbą mano 
vadovaujamame Liet. Emi
gracijos Biure atlieka lietu
viai : kasininkė-knygvede
p-lė EI. Stankevičaitė, buvu
si finansų ministerijos val
dininkė; korespondentė, pdė 
Mackevičaitė; Biuro sekre
torius, p. Puodžius, buvęs 
Vokietijos atstovybės Lietu
voje sekretorius ; vedėjas in
formacinio skyriaus pagel
bėjimui susikurti amerikie
čiams Lietuvoje ir išjieško- 
jimui iš Amerikos valdžios 
pomirtinių Lietuvos žmo
nėms, kurių sūnus tapo už
mušti Amerikos armijoje, 
yra p. Kazimieras Ambra- 
".iunas iš Bridgeport, Conn.; 
iš Amerikos siunčiamų pini
gų išmokėjimo skyriaus ve
dėjas yra P. Bacevičius, bu
vęs valstybės iždininkas; to 
skyriaus sekretorė, p-lė J. 
Oškinaitė; anglų korespon
dentė, p-lė M. Blažaitytė.

Čia suminėjau tik dali 
bendradarbių, atliekančiu 
svarbiausias pareigas. Visi 
tarnautojai yra Lietuvos pi
liečiai.

Bet jeigu pažvelgsime Į p. 
Mikolainio ir kitų nusidėvė
jusių „ekstra patriotų’’ 
agentūras, tat pamatysime, 
kad jos Lietuvoje rimtų ats
tovybių neturi ir per jas' 
siunčiami iš Amerikos pini
gai dažniausia patenka į žy
dų ”Nacionalrad,” Į ”Ko- 
merc-Bank,” į „Zisle” ir Į 
tam panašias agentūras, iš 
kurių gavęs pakvietimą 
žmogus atėjęs negali lietu
viškai susikalbėt ir kartais 
turi mokėt už perkalbėjimąj 
už pasirašymus, o dažnai 
tuščiom rankom turi namo 
važiuot arba kreiptis Į rimtą 
Įstaigą, kad pagelbėtų jam 
atsiimti siųstus iš Amerikos 
pinigus. Visas komplikaci
jas galima žinot tik pažįs
tant Amerik js ir Lietuvos 
sąlygas. Yra daug Ameriko
je net lietuviškų agentūrų, 
kurios suimtus iš žmonių pi
nigus persiuntimui arba il
gai užlaiko, kad spekuliuot 
ant kurso, arba siunčia per 
tokius bankus,. kurie Lietu
vos nei etnografinės, nei ge
ografinės padėties nepažįs
ta, ir dėl to jų pranešimai 
būva ne lietuvių kalba sura
šyti ir dažnai Lenkijon pa
kliūva. Dažniausia meškiš
ką patarnavimų savo tautie
čiams padaro tie, kurių lie
žuvio ir delnų niežėjimu bai
giasi visa sąmonė ir patrio
tizmas. Pavyzdingiausias 
tam egzempliorius yra „pub
licistas” Mikolainis su savo 
vienminčiais.

Nors užsivertus darbais, 
bet gyvenant Lietuvoje yra 
engva matyti, kokia Ameri
kos firma atsako savo skel
bimams ir sąžiningai patar
nauja komunikacijoje su 
Lietuva. Atsakančiausiai 
darbą atlieka Baltic Statės ‘ 
Finance Corporation, So. 
bostone, „Amerikos Lietu- į 

vis”, Worcesteryje, "Naujie-į 
nos,’’ „Universal Statė 
3ank”> Zolpis, Damijonaitis!* 
ir Mickevičius Chicakoje, i 
„Urbszo Sekys and Co.” į 
javvrence, „Baltic Statės 
3ank”, New Yorke, ir dar 
kelios lietuvių agentūros. • 
<itos gi dirba labai primi
tyviai ir, kaip minėjau, Lie
tuvos žmonėms padaro daug
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KELEIVIS
____________________________ _■ ——1^^—ė"

bereikalingo vargo. 'pašvęst realių progų apibu-
Gavę iš Amerikos *laiva- dinimui sugrįžtantiems a- 

kortes Lietuvos piliečiai su merikiečiams Lietuvoje. Bet 
nurodymu kreiptis į „savo kuomet matai, kad užsiima 
liniją,” turi daug vargo ir „publicistika” tokie asme- 
išlaidų ir galų gale nuo ”sa- nvs, iš kurių reikėtų parei-1 
vo linijos” kreipiasi i Lietu- kalauti pasiaiškinimo teis- 
vos Emigracijos Biurą. Kau- — 
ne yra anie desėtkas eini- i 
gracijos Įstaigų, bet apart;
L. E. Biuro visur kitur va
dovauja svetimtaučiai.’L. E. 
Biuras nėra kurios nors li
nijos specialė atstovybė, bet 
yra Lietuvos valdžios lega
lizuota įstaiga, gelbstinti 
važiuojantiems visomis lini-Į 
jomis. Pagelba reikalinga 
netik naujiems emigran
tams, bet ir sugrįžusiems iš 
Amerikos lietuviams, ku
riems grįžt Amerikon yra 
daugiau komplikacijų, negu 
pirmą <artą važiuojan
tiems. Tokie visur pavaikš
čioję kreipiasi Į L. E. Biurą,' 
prašydami kad nusiųst juos' 
nors i Kanadą ir keikdami 
Mikolainiško tipo z agentus 
melagingai skelbusius Ame
rikoje, buk bėgyje šešių mė
nesių jie liuosai galėsią grįž
ti Amerikon...

Man butų daug maloniau, 
jei šį raštą bučiau galėjęs

me, tat noroms nenoromsI 
prisieina duoti per laikraštį 
atsakymą.

Kastantas Norkus,
Liet. Em. Biuro Direktorius

I Kaunas,
I Gruodžio 7 d., 1921.

KEIKAI

Suteikiant jiems gerą, sveiką ir mais
tingą maistą laike vienų metų. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — 
duokite jam

EACLE BRAND
Tai maistas, kuris yra pastatęs ir išauklėjęs 
tūkstančius stiprių ir sveikų vaiku -r mer
gaičių per pastarąsias tris gentkiries.
Iškirpkite ir prisiųskite šitą 
apga.'sininmą į Borden Ccmpa- 
ny, New York ir gausite pil
nus patarimus ir nurodymus, 
kaip jį vartoti lietuvių kalboj 
visai veltui. Taipgi ir puikią 
kūdikių įmyga.

Padaro Namus 
Maloniais Namais

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE GROSERIUOSE

“V alkai nustokite 
bereik dingai peštis- 
jrra užtektinai BAMBINO 
jum aoiemI”

Didžiausia
Pinigų 
Siuntimo 
Instaigą

• Amerikoje
NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntimo 
Skyrius

UŽTIKRINA:

5

i
I

Kad kiekvieną pinigų siun
tinį (perlaidą) Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyrius iš
leidžia Lietuvon ne vėliaus 
kaip ant rytojaus pc pinigų 
priėmimo; •

. kad Naujienų čekiai ir per
laidos apmokama Lietuvo
je iki paskutinio skatiko: 
čekiai betgi turi būti mai
nomi tiktai Lietuvos Pre
kybos ir Pramonės Banke 
ar jo skyriuose;
kad Naujienų siunčiamus, 
pinigus Lietuvoje išmoka 
tuojaus, kaip tikjpinigų pa- 

- ėmėjas atsiliepia Į Lietuvos
Prekybos ir Pramonės Ban
ko pranešimą, kad pinigai 
atėjo, arba pats kreipiasi Į 
banką, paduodamas Naujie
nų kvito numerį.

Naujienas siunčia pinigus Lie
tuvon perlaidomis, čekiais ir 
kablegramomis.

Iki rugsėjo mėnesio 1921 m. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius yra pasiuntęs Lietuvon 
žmonių pinigų apie 30.000.00tf 
auksinų, ir visi siųstieji pinigai 
pasiekė Lietuvą greitai ir buvo 
pilnai išmokėti per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką.
Siųskite pinigus Lietuvon per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rių, jeigu norite,* kari jie grei
tai, teisingai, be klapato butų 
išmokėti Lietuvoje .

Naujienų Pinigų Siunt. 
Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

NAUJIENOS
DidžiAusias Lietuvių 

Dienraštis
•

Nei vienas lietuvis 
negali būti 
be Naujienų

Kas __ _
malgnės atsiųsti Naujienoms savo 
adresą, *’ "
numerių pasižiurejinrui

dar nėra Naujienų skaitytoju,
> 

o gaus porą Naujienų 
' — dykai.

f

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Mokinkis Angliškai Namie!
LENGVA IŠMOKTI

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

rašvti. Jis yra ler.gviausis, greičiausi .s ir tikriausis būdas išmokti visą 
anglą kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad mokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstata dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieo žodžio spaudžias į mokinio mintį su — 
tokia spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta-V. 
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuvių kalbon taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atskausdintų ant geros popieros lėk- g 
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių —visos kitos iš 4 didelių A 
puslapių. . a, u 5

Štai ką musu mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai;
"Gerbiamieji:— Meldžiu priųnti nuo manęs širdingiausią jums pade- a 

ką už jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metados. Ju- x 
sų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsu- K 
liasiją (patarimus). Jūsų metados kursas stebėtinai yra pigus. Su augs- 3 
ta pagarba Joseph K i jaustas, Norristown, Pa., July 11, 1917. A

Turime šimtus panašių laišką nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję « 
po $10 trž kursų yra taip užganėdinti—busi užganėdintas ir tamsta, mo- 3 
k ėdamas dabar tik $5.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar. ■£ 
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes turime tik 100 kursų po $5.00 Jį- 
kiekvienas. Po ta ir vėl bus po $10.00 kiekvienas kursas. Taigi, buk pir- į;J 
mas. Siųsk $5.00 šiandien. Įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo ri 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums Ji- 
atgal už trijų (3>‘ dienų po apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Šis jį! 
kursas yra vertas $30.00. Musų kaina tik $10, bet tamsta dabar turi progą » 
gauti jį už $5.15 su markėmis. Naudokis šia proga. Prisiųsk pinigus šian- X 
u:en. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk ”Money Orderiu” šiuo G 
adresu: (4) A

VVAICHES PREPARATORY SCHOOL |
4509 SO. ASHLAND AVĖ.. CHICAGO, ILL. £•
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Kuris parodo valandas, minutas, dienas, savaites, 
kuris mėnesis, mėnesio dieną ir permainas. Tai yra 
kas stebątino ir toks laikrodėlis turėt yra didelis pa- 
rankumaš visam amžiui. Lukštai to laikrodėlio yra 
grąžui ir laba) tvirti. 7 akmenų, mechanizmas ge
riausio plieno ir nikelio, laiką laiko gerui, ir gva- 
rantuolas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik pama
to tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus $i5.l>0, 
o mes parduodame fabrikos kaina už $8.75 ir priedų 
duodam, kuris perka laikroSėlj, mašinėlę drukavot 
laiškus (typevriter), kuri yra graži ir tvirta. 
Turi visas raides, numerius ir visus ženklus ir 
ant jos kožnas 
sali drukavot, kaip 
ant brangios maši

nos. Ji parsiduoda po $5.00 ir brangiau, 
pas mus gauna DYKA I, kas perka laik
rodėli. Užtikrinant kiekviei.am užganėdi- 
nimą arba gruzinam pinigus. Prisiųsk 25c. 
rankpinigių, o kitus užmokėsi kada viską 
atneš į jūsų namus. Adresas. '(”)

’^PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 NORTH IRVINO AVĖ., Dept. 300 CHICAGO, ILL.

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

BAMBZ^TO
V*iibaknk.i» nživą. S. V. Ptt. Ofis®

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 35e. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunėiame tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN NE\V YORK

GELBĖTOJAS, j
Aš, J. Karalius, dabar esu labai j 
linksmas ir dėkingas SVEIKA
TOS GELBĖTOJUI, kuris išgel- 1 
bėjo mano sveikatą ir gyvastį. 
Aš buvau labai nupuolęs . ant 
sveikatos visoj kūno sistemoj per 
3 metus ir visur jieškojau savo 
sveikatai pagalbos, bet .tūekpiU. 
neradau. Galų gale krėipūbM^d 
prie Sveikatos Gelbėtojo, kur yra 
taip garbingi vaistai, kaip tai: 
Kraujo Valytojas, Nervų Stip
rintojas, Nuo Kaulų Gėlimo, 
Skilvio Biterio ir Lytiškų Organų 
Sustiprinimui Vaistų. Sunaudo
jau tuos vaistus ir į septintą die
ną pajutau, kad atitraukė nuo 
manęs didesnę dalį skausmų. Aš 
dar antrą sykį pareikalavau Svei
katos Gelbėtojo Vaistų ir praėjus 
dar penkioms dienoms aš pajutau

esąs sveikas, be skausmų ir ligos. Tartum kas atplėšė nuo mano kru
tinės įnirtusią draskančią katę. Taigi dabar aš tariu taikstant; sykių 
ačiu Sveikatos Gelbėtojui J. Ba ltrėnui.

J. Baltrėno žodis: Aš dirbau vaistus per 15 metą po Salutaras var
du, bet 1920 metais aš sumania u parduoti Salutaras Drug Ch. Co. ir 
išvažiavau į Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, Paryžių, 
Londoną, delei platesnio patyrimo vaistų išdirbime.

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

SVEIKATOS

f

Jis Turi Sveikatą, Tvirtumą 
ir Gyvumą ačiū 

Nuga-Tone
itiocal Laborakry, Chicago.

"Šieonvi praiwtt Tamstoms, ksc’ išbaigę Nuga-Tonc’ą, 
buvoh prisius.*-', aš jaučiausi puikiai. Aš paii- 

mar.o svarnraas padidejo 2S svarais ir aš jau- 
:osi toks tvirtas, galėčiau pakeiti viską. Ai
jičhi Jums *avo fotog»-anją. kad Jus ^alčtusccte'pam?.- 

patys. Tariu dėdelį ačiū, nes Nuya-

New York, N. Y.

jaučiausi puikiai.

Aptiokoee 
parsiduoda 
poOJe.arba 
•Moskito 
Tbe., tad 
Ss 

labera- 
torijoa.

Pamegiakite kanjo em

Su sdngistraotu TsusbsšanUiaSav. Valst. 
Patentą Biure.

Manjaate mėlyname ptlteljje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaiste idėtoe, 
fu priemaiša priilHtiai švelnaus 
kvepalo.

Bu«es yra saoai paeisiantis 
pleiskana pašalintojas— begaliniai 
puikus plauku šutai

Batlaal 
rHkataa-

Mtoki o 
pakelio.
Ziareklte, 
kad botų 
nrzABo 
vali- 
baieaklis.

kad 
, siau- 

•iaiyfiatai.

Ar Bijai Dievo?
Jei ne — tai skaityk

LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 
KALENDORIŲ

Su daug bedieviškų raštų, su daug 
bedievišku paveikslų ir su kun. Moc
kaus Peklos Mapa. Vertėtų visiems 
įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį platint tarp savo draugu 
bei pažįstamų. Kaina už 1 egz. 75c. 
Agentams bei šiaip draugams, iman- 
tiems daugiau negu vieną egz., duo
dam už labai nupigintą kainą: už 4 
egz. $2.00, už 10 egz. $4.00, už 20 egz. 
$7.00, už 30 egz. $10.00, už 40 egz. 
$13.00, už 50 egz. $15.00, už 100 egz. 
$25.00.

Pinigus siųskite sekamu antrašu: 
"KARDAŠ* 1 i- *'

1443 N. Paulina St.. ... Chicago, 1H.

standžius vyrus, sveikesnes ir rrsžesi

s
♦leTadeiaiii

įsM** man savo braizi- J 
•adimo išegzaminavimui.V 
ūkite išradimų knygu-A 
’atarimai Išradėjams,” t 
odama dykai. V
kitę lietuviškai savo ad-O

vARTIN LABINER tS
Rpg. Pafent Attv. f

IK ROW. NEW YORK

xi»r|
kau dik'32 
č’uosi toks tvirtas, l;. galėčiau pakeiti viską.

{ snAučiu Jums savo fotograrfją. kod Jus 
! tyli :r jbūikipH patys. Tariu did-
; Tone snUilre ruan nauji gyvastį ir aš patariu jį ‘visiems 
j savo drz.’tjftarrs”. Aš.dresrs L;
? v P-nas Lyvas tikrai yra puikus vyriškun*'*
• pavyŽilys! Pasižiūrėkite Į jo standžius rau- 
; menislr tvij tų. griežtu jo veido pavidalą! 1*ai 
■ Š:tą Nuga-To.’ie padaro .'ūksiančiam, silpnų, 
į nervaotę, sunykusių vyrr ir moterų. Detuvi- 
. nikai dabar v. ur vartoja šitą ?rarsų nervus. 
’ kraują iv svrEcatą duodantį vaistą, Nuga- 
; Tone’ą stebul.TAijfu sėkmingumu. Tas lengvai 

išaiškinama, nes Nuer.-.-Tone yra puikus mai
stas kraujui, kaulams ir nervams. Jis yra 
gausus Fosforu Nervams ir Geležia Kraujui. 
Jis daro t/irtus, patvarus nervns; Kaušų 
raudoną kraują ir pajinius vyrus bei moteris.

Nuga-Tonc pcakstina. maitiua ir stiprina 
visus gyvybinius organus, jis Įdeda jry ybę 
j kepenis, sustiprins vidurius taip, kati jie 
išeina tiksliai. Jis atęraivina inkstus, išvaro 
laukan nuodingas išmatas. Gazų, išpūtimo, 
neęrarclcus kvapo ar apkloto liežuvio negali 
būti daugiau! Skausmai ir dirgliai yra dingę! 
Nuga-Tdne suteikia stebuklingą norą valgyti, 
gerą virškinimą, ištvermingus nervus ir sveiką 
gaivingą mie«ą. Nuga-Tone pagaurina kraują, 
pagerina kraujo tekėjimą. Įdeda, sveikatos Žė- 
r€3i Į veidus ir žibesį Į aku! Jis padaro tvirtus------------- ------ --------------------- w_ ___
moteris. Nuga-Tooe’e nėra jokią opiumo vaistą — jokių paprotį aiklėjančią gyduolių. Jto 
yra sudėtas parankmn pakelia. Jri yra cukrumi apvilktas, turi gardą skVftį ir lettgvsa 
imti. Pabandyk. Patarsi imti jį visiems savo draugam... taip kaip p. Lyvas ir šimtai kitą 
graikų kad daro.

MUSU ABSOLIUTA GARANTIJA: Nuga-Tone’o kaina yra Vianas 
$1.00) Dolcrii bonkelei. Kiekvienoj bonkelėj yra Deyynoi* dešimtie (M) 
Plokštelių, arba vienam pilnam mėnesiui gydyti,. Gaišina nusipirkti šeiiaa 
bonkelėa, arba iešiema mėnesiams gydytis už Penkis ($5.00) dolerius. Var
tok Nuga-Tonc dvidešimtį (20) dienų; jei nebūsi patenkintas pasekmėmis, 
sugražink likusių pakelio dalį drauge su dėžute mums, e mes tuojaus sugrų- 
šinsim pinigus. Čia Tamsta neprikiši nei tento Mes risikuojam. Nuga-Tonu 
yra pardavinėjamas visų gerų aptiekininkų temis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantija.

Prisiųsk Mum Šitą Kuponą Šiandien.
National Laboratory, L 603, 1018 S*. Waba»h Ava., Chicaffc, 1U.
Orbi.mt.ji s—Indrdti čia ..................................už kuriuos malonėkit prnsiy man....................  .
bonkek, Nuea-Tone’o.
Vardas Ir paverši.......................

Gatvė 1^ nuneert,, arka *. F. D.

Miletas..........................................
........ \
Valstija



Norėtų visus suvaryt 
bažnv čion.

Saugus miestelyje, netoli 
Bostono, atsirado fanati
kas. tūlas Frank P. Bennett, 

Lenkai plėšikai gavo po 25 kuris reikalauja, kad įstaty
čiais butų Įvestas visiems 

Skaitytojai atsimena, kaip priverstinas 
pri'/. Kalėdas keli lenkai kvmas. < _
plėšikai užpuolė Chelsea’je tikrą peticiją Massachusetts 
First National Banko pa- iegislaturai. Ir pasirodo, 
siuntinius, kurie vežė čeve- ^ad fanatikas yra Saugus

v

Vietinės Žinios
metus kalėjimo.

; bažnyčios lan- 
Jis jau padavė tam

First National Banko pa- iegislaturai Ir pasirodo, 
siuntinius, kurie vežė čeve- ^ad fanatikas yra Saugus 
ryku kompanijai $28,444.80, miestelio> mokyklų komiteto 
ir atėmę tuos pinigus šau-; narys. Savo kvailą reika.a- 
dydami i visas puses iš re- "\nną jis pamatuoja tuo, ka<. 
volveriu pabėgo. Vėliaus j nabar bažnyčias lanko dau- 
trįs tu banditu buvo suimti; iriausia tik moteris ir vai- 

jkiai duoda aiskrimo ar kito
kių smagurių; tuo tarpu gi 
vyrai nuo bažnyčių kas sy
kis vis daugiau šalinasi ir 
neužilgo ateis laikas, kada 
nebus kas užlaiko bažnyčias 
ir kunigus. Taigi Bennett 
norėtų, kad žmonės butu Įs
tatymais verčiami bažny
čias lankyti.

Bet klausimas, kam to- 
bažnyčios reikalingos, 
žmonės jų nenori?

jie vadinasi Luna, Dubok ir ^ą1, kuriems kunigai tam 
?ietkiewicz. Pereitą savai- ’ 
tę buvo jų byla ir jie likos 
nuteisti nuo 18 iki 25 metų 
kalėjimo. Teisme paaiškėjo, 
kad jie apiplėšė ir vieną lie
tuvių šeimyną So. Bostone, 
at)ie ką jau savo laiku buvo 
"Keleivyje” rašyta.

M. Petrausko koncertai 
sekasi.

„Keleivio” redakcija gau
na žinių, kad kompozito
riaus M. Petrausko koncer-, 
tai sekasi labai gerai. Po 
Bostono, puikiausia pavyko 
koncertai Scrantone, Balti- 
morėj, Clevelande ir Det
roite.

Scrantone buvęs juokin
gas incidentas: į koncerto 
programą pradėję siūlytis 
pašaliniai dainininkai. Ka
da koncerto rengėjai atsi
sakė juos priimti, tai vienos 
merginos šalininkai pradė
ję grasinti net triukšmą pa- 
kelsią. Vienok savo grasini
mų' jie nedrįso pildyt, ir 
koncertas išėjęs kuopui- 
kiausia.

Philadelphijoj komunis
tai norėjo koją pakišti, bet 
gavo per nosį. Jie norėjo ati 
traukti nuo koncerto p-les 
Ulčinskaites. ir pastatė sa
vo komunistišką "ultimatu
mą: ”Arba nuo mus turit 

kyti, arba nuo Pet-į 
o koncerto” (mat, jos' 

dainuodavo ir komunistų 
koncertuose). Ir p-lės Uiv 
činskaitės atsakė tiems na-j 
chalams: ”Gerai. mes atsi-Į

jei

Vaikai plėšikai.
Chelsea policija suėmė i 

vaikus ir viena mergaitę 
kurie buvo sudarę plėšikų 
šaiką ir išlaužę daug krau
tuvių toj apielinkėj. Vaikai 
yra tarp 13 ir 9 metų am
žiaus. o mergaitė 10 metų 
Juos teis vaikų teismas.

Jūrės išplovė lavoną.
Netoli Bostono ant jūrių 

pakraščio atrasta išplautas 
lavonas. Spėjama, kad tai 
buš vienas iš tų trijų žmo
nių, kurie andai nuskendo 
netoli Bbstono su anglių lai
ve.

■ ’ Areštuotas bankieriaus 
žentas.

Šią sąvaitę Bostono poli
cija suėmė žydelį B. Green- 
bergą, kuris turi Vedęs Tre- 
mont Trust Co. Banko vir
šininko Swigo dukterį. Pas 
jį rado daug bonų, kurie 
pereitą pavasarį buvo pa
vogti laike užpuolimo ant 
pašto Los Angeles mieste. 
Išviso tuomet buvo pavogta 
bonų už $350.000. Policija 
tikisi dabar surasti visus 
plėšikus.

DUONOS KEPTUVE
Parsiduoda arba išsirandavo- 

’a ant lengvų išlygų. Visi Įran
kiai ir mašinos yra geriausioje 
tvarkoje, ir gali pradėt tuojaus 
darbą. Klauskit pas KRAUS ant 
3 lubų. (5)

91 Bolton st., So. Boston, Mass.

REIK \LINGAJ5 TUOJAUS
Pirmos klesos kopėjas, kuris gali 

?pti juodą, pusbaltę ir latvišką duo- 
ą. taipgi jeigu galėtų kepti baltą 
'inra ir saldainius, butų labai pa- 
eidaujama. Nuolatinis dirbąs ge- 
am darbininlfui. Duokite atsakymus 
int sekančių klausimų:

1. Kiek metu išdirbote pekamėj?
2. Kokias duonas galite kepti atsa
kančiai ?

3. Pas kokias kompanijas dirbote 
ir kiek laiko?

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

10 valandų darbo
6. Kas tam’sta pažįsta gerai ir ku

ris galėtų liudyti tamstos charak
teri.

Rašykit į Post Office Box 12, South 
Boston, Mass. (?)

1ES TURIME EUROPOS RUOŽUO- 
TV PLUNKSNŲ IR PI KU- 
Parduodam Žemiausia Kaina.

Atsilankyk, rašyk arba telefonu >k 
as (3)

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

l'elephone Chelsea 398-W.

Londone

Londono gražios išžiuros mergina žino, ant kiek 
švarus dantis prisideda prie abeluo gražumo.

Kaip kitų kraštų gražuolės, taip ir ji atsideda ant 
COLGATE’S DANTĮ" VALYTOJO. Valant du kart 
i dieną suteikia GERI S DANTIS. GERĄ SVEIKA
TĄ, GERĄ Išžll R V. Didelės mitros triubet 
kainuoja 25c.

I

Geri Dantis

Vartojamas 
Kur tik 
žmonės 
Turi 
Dantis

Gera Sveikata
"Colgat-?" vardas aut toiletinių daiktų, gvarantuoju 
Teisingumą, Tyrumą, ir Gerumą. įsteigta 1806 m.

I

I

t

I

DIDELIS TEATRAS!

| Auksinų Kursas Vėl Kyla! 
| Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu. 
$ Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk- 

sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau.

: i 1000 auksinų

I
 Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint « 

pinigu galima nusipirkti visko ant vietos. «

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

Patarnavimas užtikrintas. $
| BALTIC STATĖS FINANCE CO. I 
| 357 BR0ADWAY,' SO. BOSTON, MASS. |

nusiunčiam į pat 
namus už .......... $7.1°

LOUIS G0LDBERG, Advokatas
Veda bylas visokiuose reikaluose, visuose skyriuose.

606 ENCHANGE BLDG., 53 STATĖ ST., BOSTON.

■
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Skaitykit ”Socialdemo- 
kratą.”

” Keleivio” knygyne be 
veik kas savaitė ateina F 
Kauno socialdemokratų lei
džiamas laikraštis, "Social
demokratas.” Jame yr? 
daug straipsnių apie Lietu
vą ir jį verta pasiskaityt. 

, Kaina — 5 centai numeris.
Į I SS. kuopos mitingas.

sakom nuo jūsų!” Gavę tokį;, Ateinančio j pėtnyčioj Ke- 
smugi, komunistai nuleido J leivio name bus LSS. 60-to? 
savo nosis žemvn. jk,iz>pos susirinkimas 8 vai.

•—i-1— ; vakare. Draugai kviečiami
Policmanas užpuolė mer- j visi susirinkti.

giną. • Komitetas.
Policijos ta^-boj aną pa-. gVSIRINKIMAS l.D.L.D- 

nedėli buvo teisiamas vienas 1OS 2-ros kuopos bus pėtny- 
So. Bostono pohemanų. Jį 20 d. sausio. 1922 m. 8 v. 

. kaitino 22 metų amžiaus V3k -Keleivio” name. Na- 
mergina, Miss Helen hite, rįa^ ]ęUrje priklausote šiai 
kuri dirba Bostono notelyje. kUODai, malonėkite pribūti 
Ji sako, kad einant jai aną pasiimti knvgas. 
vakarą per Broadway, tasai Valdvba
^tvarkos sargas” prikibo;------------------------
prie jos ir įsivedės į tarpdu- FORNIšIUOTI RUIMAI su 
ri norėjo su ja nedorai pasi- Šiluma ir visais parankamais iš- 
elgti. Kokia jam bus baus-įduoda _pas 
mė, da nežinia. Frank Jonaiti

565 — 6th st, So. Boston, Mass

PARSIDUODA HUDSON 
AUTOMOBILIUS

Pigiai. Kreipkitės pas 
Frank Jonaitis

565 —6th st., So. Boston, Mass

Suėmė po’icmano šoviką.
Tas banditas, kuris netoli 

lietuvių bažnyčios aną ne- 
dėldienį pervošė policmaną, 
pasisekė suimti visai netikė
tai. Mat pasirodė, kad jis
buvo andai areštuotas už CITY POINTINSURANCE 
apiplėšimą aptiekos ir turė
jo stoti į teismą. Vienok tei
sme jis nepasirodė, ir vienas 
policmanas buvo nusiųstas 
pas jį Į namus ant Tudor 
gatvės. Tenai policmanas 
patyrė, kad jieškomas jo 
banditas guli pas kaimyną 
peršautas. Jis buvo tuoj su
imtas ir prisipažino, kad tai 
jis yra tas bomas, kuris šo- į 
vė per kišenįu policmaną 1 
aną nedėldienio vakarą. ■ 
Jam paskui bėgant, kitas ’ 
policmanas pašovė jį pati. ' 
Dabar ji- nugabentas mies- j 
to ligonbu.in ir guli po stip- ( 
ria policijos sargyba.

and REAL ESTATE
MIKAS KORINAS

722 EIGHT ST., SO. BOSTON. MASS 
Teleph.: So. Boston 109-M. (12)

Severos Gyduolės užlaiko v *
šeimynoj ^sveikatą.
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37 žmonės negavo pilietiškų 
popierų.

Aną savaite teisėjas Mor
ton atmetė 37 ateivius, ku
rie norėjo išsiimti pilietiš
kas popieras. už tai kad ka
rės metu jie reikalavo pa- 
liuosavimo nuo kariumenės.

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosuli.

Yra jie tikrai pavoingi ženk’ai. Ne
doras ligas su toiin sekančiais pa- 
sčkmiais tankiai gali būti prašalin
tas turer.t tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam 

(Severo Balzamas nuo kosulį) r.e 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, paiengvm sukepi- 
mo. pradeda skrepliavimą ir padara 
kvėpavimą lengvesni. Kaina 25 ir 
50 centai.—Severą'* Cold andGrip 
Tablete (Severo Plyškeiai r.uo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina 30 centai. Visose Aptiekcse.

V ‘ U. SEVERĄ CO. 
C EDĄ R RAPIDS, IOWX
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S Te!.: Richmond 2957-M. i i

| Dr. David W. Rosen i i
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai.
V GYDO CHRONIŠKAS IR
| SLAPTAS LIGAS.
| VALANDOS:

Nuo 8 iki 10 ryto.
® Nuo 2 iki 3 dieną.
{ž Nuo 7 iki 8 vakare.
V 321 HANOVER ST,
f BOSTON. MASS.

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL
Veda provas civyliškaa ir 
kriminališkas.
66—67 Journal BuildTng

262 VVASHINGTON STKEET, 
BOSTON, MASS.
Tei. Main 3334

ii

SUBATOJE,

21 d. Sausio-January, 1922 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

KAMPAS E IR SILVER STS, SO. BOSTON, MASS.
Bus sulošta du veikalai: "Aukso Veršis” ('■leno veiksmo komedija) ir 

"Dvikojis Katinas" (3-jų veiksmų komedija) . PRADŽIA 8 VAKARE.
GERBIAMIEJI:— '

Kadangi šie veikalai nauji, turinti savyj® daug saldaus juoko, ir dar 
pirmu kartu bus lošiami So. Bostone, tai bostoniečiams bus proga links
mai praleisti vakarą. Veikalą "Dvikojis Katinas” sulos VVorcesterio, Mass. 
gabiausi scenos mėgėjai, Kurie savo gabumais dar pirmu kartu palinks
mins bostoniečius. Tad valio visi i TEATRAI kad pamatyti "Aukso Ver
ši"’ ir "Dvikojį Katiną,” nes pirma karta pamatysite katiną su dviem ko
jom. ĮŽANGA TIK 50 CENTU.

RENGIA A. L. T. SAND. 7 KP.

LIETUVYS GRABORIUS
Patarnauju prie numirusiu 

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3SL 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1891-M.

TiL So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 ▼. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

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

TeL Beach 6933

BB. N. N. FP.IEOMM
SPECIALISTAS VEN’ERIŠKV 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo figų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
11)69 W \SH1NGTON SI 

BOSTON, MASS.
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LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIU SPECIALISTAS)

i

D r. L. J. Podderi
Iš P» trogrado. 2

GYDO SLAPTAS VYRU I 
MOTERŲ LIGAS. |

Taipgi Kraujo ir Odos Uju | 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto ' 

iki 9 vai. vakare. | 
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai (2) 3 

69 CHAMBER ST, BOSTON. | 
Telephone: Haymarket 3390 į
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MES SIUNČIAME PINIGUS PER PAšTA IR TELEGRAFA I

METU VA
* Musų Bankas yra nariu

FE DERA LeS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės Įstaigos

ČEKIU SKYRIUS TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

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

BOSTON, MASS.
įsteigta 1845

ii
Dr. d. C. Landžius Seynour;

ii 
i!1

TeL S. B. 2488.

LIETUVYS 
Gydytojas ir Chirurgas. 

506 Broadway & G st. 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DU AL FIDH

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

Pasiuskit draugams Lietu
von. Adresas:

M. PETRAUSKAS
769 Broadway,

SO. BOSTOfc, MASS.

N
$ia

A

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

ant 100 Sa.em st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių liga, kaip tai: r.uo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienu, 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 uždvką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Geriausia proga norintiems 
važiuot Lietuvon!

Kelionė bus Linksma ir PARANKI.

12 d. K0V0-MARCH, 1922
Didžiulis laivas GEORGE VASHINGTON arba AMERIKA specialiai at- 

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

Rrpmpnp v*s* ^e^vla^ 1Mvfiįviiv jr be persėdimo su visais bagažais važiuos’ į 
Važiuojančuis tuo Laivu lydės žymus musų KURJERAS, kuris važiuos 

iki pat KAUNO.
NELAUKITE! Kurie žadat važiuot Lietuvon, tuojaus užsisakykit vietas, nes 

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

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

Telefonas So. Boston 1061.

persės i speciali trankinį Eflnna
i m n c-i visais ha {ražais važiuos i “••••'f

Iše?zam;nuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY
SO. BOSTON’, MASS.

B
I

MICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 215 ir 216.

M

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

AI’TIEKA
^r~» ra ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■■ » ■ ■ ■■■ b ■ ■ ■~w'i»

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

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinoųne 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 prisiųstu 
Vaistai Kraujo Valymui, už bonką .. 
Lietuviška Trejanka, pakelis ................
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ................................................. $1.25. 1
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ....................................................  goc. i
Perfumai ..................................................................... $5., $4., $3., $2., $1.:
Muilai ......................................................................... 50c., 25c, 15c.. 10c. .
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 1 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” i 

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

K. ŠIDLAUSKAS
• PROVIZORIUS j

373 BROADVVAY, Kampas E .U SO. BOSTON, MASS. i

.. 11.50. 
... 50c.

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

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

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

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

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

Galit siųsti užsakymą per p&štą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

85 Leverett St. Boston, Mass.




