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Lietuvoje susidarė 
“nepartinių” valdžia

GALVANAUSKAS—MI- 
NISTĖRIŲ PIRMI

NINKAS.

Klerikalai nedrįso imt kabi
ntą j savo rankas.

Elra praneša, kad naujas 
Lietuvos mi nisteriu kabine
tas susidarė iš sekamų 
žmonių:

Ministerių pirmininkas, 
inžinierius Ę. Galvanaus
kas, nepartinis;

Užsienio reikalų ministe- 
ris, kun. Jurgutis, krikščio
nių bloko žmogus;

Krašto apsaugos (karės) 
ministeris, majoras Sližys, 
nepartinis;

Vidaus reikalų ministeris, 
adv. Oleka, nepartinis;

Finansų, prekybos ir pra
monės ministeris, gamtinin
kas Dobkevičius, nepartinis;

Žemės ūkio ir valstybės 
turtų ministeris, Jonas 
Aleksa, nepartinis;

Švietimo ministeris, B. 
Juodaitis, nepartinis;

Teisingumo (justicijos) 
nŪDisteris, adv*. Vincas 
^^^^OSo^femistens^ 

inž. Petras Vileišis, nepar
tinis;

Žydų reikalų ministeris, 
d-ras Soloveičikas, zionis- 
tas;

Gudų reikalų ministeris, 
Vakuja.

Taigi naujas kabinetas 
yra vienų "nepartinių.” jei 
neskaityti užsienio reikalų 
ministerio kun. Jurgučio, 
kuris yra oficialis klerikalų 
žmogus.

Tas reiškia, kad nei viena 
Lietuvos partija nenorėjo 
eiti į naują kabinetą su 
krikščionimis - demokratais, 
o vieni krikščionįs, matyt, 
nedrįso imti ant savęs tokią 
atsakomybę; todėl ir buvo 
sudaryta "nepartinių” vald
žia. Žinoma, "nepartiniai” 
neturi prieš ką už savo dar
bus atsakyti, ir juos labai 
lengva vesti už nosies. Tai
gi iš kalno jau galima pasa
kyti, kad naujas kabinetas 
bus klerikalų Įrankis. "Ne
partiniai” bus tie aktoriai, 
kurie los savo roles taip, 
kaip jiems klerikalai 
scenos "suflioriaus.”

REIKALAUJA LIETUVOS 
PRIPAŽINIMO.

Bostono ”Herald,*’ Įtek
mingas republikonų orga- 

Inas, reikalauja, kad Suvie- 
• 1 nytų Valstijų valdžia pripa

žintų Lietuvos respubliką. 
Viename savo editorialų jis 
sako: "Jei Lenkai ir Finai 
buvo verti pripažinimo kai
po nępriklausomos tautos, 
pasiliuosavusios iš po Rusų 
kontrolės, kodėl gi musų 
valdžia nenori pripažinti 
Lietuvių, Latvių ir Estų? 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
respublikos jau priguli prie 
Tautų Lygos, ir vien tik mu
sų valdžia nenori oficialiai

daugiau pne tokios sąjun-- 
gos palinkę, negu lenkai. O į J _______
Francija jau grąsinanti, kad i 
jei Lenkija atsisakytų šitą1 
pieną priimti, tai ji, Franci
ja, kartif su kitomis valsty
bėmis apskelbtų Lenkijai 
karę.

Šitaip sako Varšuvos tele
grama. Kažin, ar tik čia ne
bus kokia prošepanų propa
ganda ?

FRANCIJA NORI SUDA
RYT LIETUVIŲ LENKŲ 

UNIJĄ?
Varšuvoj politinėse sfero

se esą kalbama, kad Franci- 
ja daranti naują pieną Lie
tuvos ir Lenkijos sąjungai. 
Jei abidvi šalįs sutiktų to
kion sąjungon sueiti, tai Vil
nius su savo apygarda turė
tų prigulėt Lietuvai.

Sakoma, buk lietuviai esą pripažinti kad tos valstybės nionau nrip tokios sauin- 1 r

| KONGRESMANAS 
TINKHAM Už LIETUVĄ.

So. Bostono lietuvių Įstai
gos, žinomos kaipo Baltic 
Statės Finance Corporation, 
knygvedys p. Wm. J. Saun- 
ders parašė anądien šio dis- 
trikto kongresmanui Geo. 
H. Tinkhamui, kad jis už
tartų kongrese už Lietuvą. 
Ir kongresmanas Tinkham 
atsakė, kad jis prie pirmos 
progos pareikalausiąs,' kad 
šios šalies valdžia pripažin
tų Lietuvos respubliką.

LENKAI NEPATENKIN
TI VILNIAUS SEIMU.
Vilniaus rinkimais Į sei

mą nepatenkinti ir patįs 
lenkai, nes tų rinkimų ne- 
ripažįsta nei Lietuva, nei

js. Štai kokių
žinių paduoda apie tuos rin
kimus Varšuvos laikraš
čiai:

Vidurinėj Lietuvoj iki šiol 
buvo kontrolės komisija, su
sidedanti iš japono Tau-Tsi, 
serbo Lasičio ir francuzo 
Hutaine’o. Paklaustas japo
nų delegatas, kokios jis yra 
nuomonės apie Vilniaus rin
kimus, nieko dėl rinkimų ne
pasakė, tik nusiskundė, kad 
Vilniuje plečiasi banditiz
mas ir nėra jokios tvarkos.

Gi serbų atstovas pareiš
kė, kad ateityje Rusija tu
rėsianti prijungti prie savęs 
Baltgudiją, Lietuvą, Esto- 
niją ir Latviją, todėl tie rin
kimai buvę visai nereikalin
gi ir prie to da labai netiku
siai vykinami, taip kad visi 
gyventojai negalėjo juose ir 
dalyvauti.

Francuzų atstovas tiesiog 
pasakė, kad jei Vilnius ne
būtų užimtas lenkų, tai rin
kimuose daug daugiau butų 
lietuvių balsų. Iš to išeina, 
kad rinkimai buvo neteisin-

LENKAS ŠOVĖ LIETUVĮ.
Rochesteryje ? buvo aną

dien toks atsitikimas. Len
kas Grabski važiavo vienu 
automobilium su lietuviu 
Adomu Norvvichiu (Norvai
ša) ir važiuodami jiedu su
simušė. Paliokas išsitraukė 
revol^rį. Lietuvis nusi
gandęs griebė už jo revol
verio, norėdamas jį atimti. 
Jiems besivaržant, lenkas 
iššovė ir kulipka išėjo per 
automobiliaus stiklą. Auto
mobilius tuo tarpu bėgo ne- 
kieno nevaldomas ir atsi
mušė Į elektros stulpą. Ma
šina susidaužė ir abudu va
žiavusieji likos sužeisti. 
Lenkas tapo areštuotas.

Sakoma, kad muštynės 
kilo dėl $2,200, kuriuos len
kas buvo įdėjęs lenkų dra
panų bendrovėn ir negalėjo 
atsiimti atgal. Kadangi lie
tuvis Norvich buvo tos ben
drovės vice-pirmininku, tai 
lenkas norėjo jam atkeršyt.

iš už . gai lenkų vedami.

Numuša 50,000 
audėja

IR PAILGINA DARBO 
VALANDAS.

Nauja tvarka ineina galėn 
nuo 13 vasario. •

Audinyčių kompanijos 
Alassachusetts, New Hamp- 
shire ir Maine valstijose 
pranešė savo darbininkams, 
kad nuo 13 vasario jiems nu
mušama 20 nuošimčių al
gos, ir prie to da, kai antai 
Alanchesteryje, pailginamos 
darbo valandos.

Šitas pranešimas paliečia 
apie 50,000 audėjų, būtent:

Manchestervją N. H., 17,- 
000;

Levvistone, Meį 12,000; 
Augustoj, Me.,;1,200;
Ir taip toliausi
Lawrence’o, 

ir New Bedfo 
kol kas da 
gas, bet sako, ; 
turėsiančios nūs 
ti, nes kitaip nf 
išlaikyt konk 
mis kompaniją 
darbininkai __

Tėčiais darbįinkai neke
tina už numwas algas 
dirbt ir sakomBkad visose ' 
dirbtuvėse, kuBfc mokestis 
bus numušta, bus apskelb
tas streikas.

I

Rivero 
audyklos 
senas al- 
d jos irgi 
i mokes-

lėsiančios 
ijos su to- 
s, kurių 
pigiau.

DARBININKAI VIE
NIJASI.

Angliakasių unija pasiūlė 
geležinkeliečių brolijoms su- 
sivienyt, kad galėjus atsilai
kyti prieš kapitalistų kėsini
mąsi galutinai numušti 
algas.

PROTESTAS Iš PA 
AMURĖS.

Pa-amurės (Sibire) vald
žios atstovas Kolesnikov, 
kuris dabar randasi Wa- 
shingtone, Įteikė šios šalies 
sekretoriui Hughes’ui nuo 
savo valdžios protestą prieš 
Europos valstybių nutari
mą kviesti Genujos konfe- 
rencijon bolševikus. Rusijos 
liaudis nekuomet nepripa
žins sutarčių, kurios bus pa
darytos bolševikų arba su 
bolševikais, sako Pa-amurės 
valdžios nota.

KRIZIS AUSTRIJOS 
VALDŽIOJ.

Pereitą sąvaitę Austrijos 
ministerių kabinetas atsisa
kė toliaus eiti savo parei
gas, nes jau nebežinojo, kas 
daryti. Šalyje bedarbė dide
lė, viskas kas dieną brangs
ta, o maisto nėra ir nežinia 
kur jo gauti. Žmonės labai 
nerimauja.

SILEZIJOJ RIAUŠĖS.
Iš Berlino pranešama, kad 

Petersdorfe, Silezijoj, perei
tą sąvaitę kilo didelių riau
šių kuomet francuzų karei
viai pradėjo krėsti ginklų 
jieškodami. Tarpe kareivių 
ir miestelio gyventojų pra
sidėjo šaudymas, per kurį 
25 francuzų kareiviai su
žeisti. Kiek buvo užmušta 
žmonių, žinios nesako.

ANGLIJOS PINIGAI 
KILA.

Pastaruoju laiku pradėjo 
kilti Anglijos pinigų kur
sas. Už svarą sterlingų da
bar mokama apie $4.30. Ne
labai senai da svaras ster
lingų buvo apie $3.75.

FRANCIJA UŽMOKĖJO 
AMERIKAI $10,000,000.
Pereitą sąvaitę Franci ja 

užmokėjo Amerikai 10 mi- 
lionų dolerių palūkanų už

KITAS STOGAS WA- 
SHINGTONE ĮLŪŽO.

Pereitam "Keleivio” nu
meryje buvo rašyta, kaip , _ _
Washingtone įlūžo nuo snie- nupirktas karės reikmenis 
go vieno teatro stogas, pri- karei pasibaigus, 
slėgdamas visus žmones. Vė
liaus sniegas Įlaužė ir Ealti- 
morės-Ohio geležinkelio sto
ties stogą. Žmonių tečiaus 
niekas šiuo kartu nenuken
tėjo. Teatro katastrofoj bu
vo užmušta 97 žmonės.

visas judėjimas.!
"PACIENTAI” APIPLĖŠĖ 

DAKTARĄ.
į New Yorke pas d-rą Gra-j 
i bovą atėjo du banditai ligo- 
i niais apsimetę, ir ilgai ne- 
■ laukdami pririšo ji prie kė
dės, atėmė laikrodėlį, auksi
nę plunksną ir deimantinį: 
žiedą — rišo $2,000 vertės, i______________ o____
Išeidami jie norėjo užkimš- Valdžia pradėjo streikuo
ti jam ir burną, kad nesi- jančius darbininkus gąsdin- 
šauktų pagalbos, bet jis pri- ti, sakydama, kad1 streikas 
žadėjo tylėti, tai neužkimšo. yra "nelegalis,” kad jo va- ‘ 

dai busią areštuoti, o darbi? 
ninkai, kurie streikuos, ne
teksią paskui savo darbų.

Bet šitas grąsinimas dar
bininkų netik nenugąsdino, 
bet dar’daugiau juos suerzi
no, ir tuojaus metė darbą 
net ir tie, kurie iš pradžių 
prie streiko da nebuvo pri
sidėję, taip kad sustojo visi 
traukiniai Vokietijoj.

Negana to, prie streiko 
prisidėjo da ir Berlino mies
to darbininkai. Tuojaus bu
vo sustabdytos didžiosios 
pumpos, kurios varo Berli- 
nui vandenį, ir bematant 
Vokietijos sostinė pasiliko 
be vandens.____

Elektros daSiriinlSr frįft *" 
metė darbą, taip kad atėjus 
vakarams dabar Berline ir 
šviesos nėra. Streiklaužių 
negali gauti, ir ji nebežino 
ką daryti. Dėl vandens ir 
elektros stokos mieste užsi
darė visi restoranai ir teat
rai. Gyventojai neturi van
dens nei gerti, nei nusipirk
ti. Dideli žmonių būriai eina 
su indais už miesto jieško
dami vandens šuliniuose ir 
upėse.

BERL1NAS LIKO BE 
VANDENS IR ŠVIESOS.

Generaiis streikas suparali- 
žiavo visus geležinkelius.
Pereitoj subatoj Vokieti' 

jos geležinkelių darbininkai 
apskelbė generalį streiką, 
reikalaudami daugiau algos.

PLĖŠIMAI IR ŽMOGŽU
DYSTĖS RGCHES- 

TERYJE.
Rochesterio mieste pasku

tinėmis dienomis pakilo ne
girdėta piktadarysčių ban
ga. Nėra tos dienos kad ne
būtų kas nors užpultas, api
plėštas ar užmuštas. Perei
toj seredoj buvo nušautas 
nedidelės krautuvėlės savi
ninkas Ferguson. Tai atsiti
ko iš ryto. Vakare tą pačią 
dieną banditai įsiveržė į 
Lyceum Teatrą, sunkiai su
mušė švino "paipomis” sar
gą su jo žmona, paskui suri
šo juodu, užkimšo abiem 
btirnas ir išsprogdmo teatro 
seifą, jieškodami pinigų, bet 
rado vos tik apie $100. Pik
tadariai nesuimti.

t

ŽUVO LETUVIŲ ŠEI
MYNA.

Hartfordo laikraščiai pla
čiai rašo apie tai, kaip Po- 
euonock miestelyje, netoli 
Hartfordo, žuvo Jurgis Oka- 
nus su savo žmona Marijo
na. Jiedu gyveno Hartforde 
po Nr. 95 Sheldon st. ir pa- 
sisamdę automobilių nuva
žiavo į Rainbow miestelį 
degtinės parsivežtu Grįž
tant su degtine, jų vežėjas 
pasuko ne tuo tiltu ir auto
mobilius nuo to tilto nukri
to, taip kad tik priešakiniais 
ratais užsikabino už geleži
nio skersinio ir visas paki
bo ore. Okanus su savo žmo
na iškrito iš jo ir nupuolę 
upėn prigėrė. Pasilikę na
mie jų maži vaikučiai pradė
jo verkti nesulaukdami tė
vų ir tas atkreipė kaimynų 
domę. Buvo duota policijai 
žinia ir taip šita tragedija 
išėjo aikštėn. Okanų vaikus 
dabar pasiėmė Mažeikienė 
iš Thompsono.

"The Hartford Times” va
dina juos lenkais, tečiaus pa
vardės verčia manyti, kad 
tai buvo lietuviai.

KOMPANIJA SKUNDŽIA 
BATSIUVIŲ UNIJĄ.

Newburyporto mieste, ne
toli Bostono, Nathan D. 
Dodge Shoe Co. apskundė 
vietos batsiuvių unijos loka
lų, reikalaudama $50,000 at
lyginimo už nuostolius, ku
rie pasidarę jai buk tai per 
unijos kaltę.

I

11 LAB Ų SKUBINAS RU
SIJON SU DUONA.

Washingtono žiniomis, šio
mis dienomis iš Amerikos 
uostų išplaukė 11 garlaivių 
su duona badaujantiems Ru
sijos žmonėms. Septyni lai
vai skubinas Į Baltijos uos
tus, o keturi dumia Į Juodą
sias jūres.

12,000 ANGLIJOS KAREI
VIŲ APLEIDO AIRIJĄ.
Pereitą , sąvaitę iš Airijos 

išvažiavo 12.000 Anglijos 
kareivių, kurie pirma tenai 
šaudė žmones ir degino 
miestus. Airiams su Angli
jos valdžia susitaikius, Ang
lija savo spėkas iš Airijos 
dabar ištraukia.

BILIUS PRIEŠ LINCĄ.
Žemesnysis kongreso bu

tas priėmė 239 balsais prieš 
119 bilių, kuriuo norima iš
naikinti Amerikoje linčiavi- 
mo paprotį.

Jau pervėlu
Rusiją gelbėt.

panedėli Londonan 
Tarptautinio Rau- 

Kryžiaus atstovas, 
Nansen, kuris veda 
darbą Rusijoj. Jo

REIKALAVO Iš KU
NIGO $2,000.

Cicero, III. — Kunigas Vai
čiūnas, lietuvių parapijos 
klebonas, gavo andai laišką, 
reikalaujanti padėt nurody
toj vietoj $2,000. Už neišpil- 
dymą to reikalavimo, laiš
ko rašytojas grąsino kuni- 
g ’ 
dė dėl to laiško tūlą Juozą 
JuodakaitĮ, ir policija ji su
ėmė. Policija sako, kad Juo- 

Į dakaitis prisipažinęs prie 
kaltės.

Aną
atvyko 
donojo 
D-ras 
šelpimo 

gui mirtimi. Kunigas Įsktin- j nuomone, dabar jau pervė- 
j- x_ x..i_ t----- - ju Rusijos žmones erelbėt.

Kontrolės komis ja ketina 
šiomis dienomis išvažiuoti 
iš Vilniaus į Kauną, o su jos 
išvažiavimu ir visi santykiai 
tarpe Vilniaus ir Kauno bus 

į nutraukti.
dą, gavome iš Kauno liaudi- Tai taip rašo pačių lenkų 
ninku ir Valstiečių Sąjun- ■ spauda, 
gos bloko pareiškimą, kur^ ----------
išparodoma visos klerikalų BOLŠEVIKAI TAIKOSI 
šunybės ir pasakoma, kad 
nuo šioj liaudininkų ir vals
tiečių blokas atsisako su 
tais veidmainiais ir šmugel- 
ninkais bendrai dirbti vie
noj valdžioj.
"Keleivio” numeryje iš-^¥MW .........— ~~~—,—©-------- ,------------ -------- , — ,
spausdinsime šitą deklara- ir Belgijos prekybos Įstaigo- banko ir davė žmonai par- ■ kad žmonės pradėjo valgyt
ciją ištisai. mis. Jeigu tai tiesa, tai vežti namo. Vos tik ji par-į vieni kitus. D-ras Nansen

----------  i eikš tų, kad bolševikai jau važiavo namo, tuojaus kaž atsakė, kad tai tiesa, tik ne 
NAUJAS POPIEŽIUS JAU užleidžia svarbiausias vietas kas pabarškino i jos duris, po visą Rusiją tas daroma,

valdžioje socialistams. Nes Kada ji pravėrė ‘duris, Įėjo "Daugelyje vietų žmonės

LIAUDININKAI ATSISA- 
SAKĖ DIRBT SU KLERI

KALAIS.
Dėdami "Keleivį” į spau-

vie-
Ateinančiam 

numeryje iš-

SU SOCIALISTAIS?
Varšuvos žiniomis, Rusi

jos liaudies komisarų Tary
ba (Sovietas) paskyrusi

IŠPLĖŠĖ $30.000.
New Yorke banditai aną- 

' menševiką M. Skobelevą į dien atėmė aptiekoriaus 
Krasino vietą vedimui pre- Gitlemeęherio žmonai $30,- 
kvbos derybų su Francijos 000. Vyras išėmė pinigus iš I

lu Rusijos žmones gelbėt. 
"Darykit ką norit, jie vis- 
tiek jau mirs milionais,” pa
sakė jisai laikraščių kores
pondentams. "Pašaro visai 
nėra, galvijai baigia stipti, 
ir po šios žiemos jau nieko 
neliks.”

Jis buvo paklaustas, ar 
tai tiesa, kad Rusijoj išsivy
stė kanibalizmas, tai yra,

EKSPLIOZIJA ANT 
LAIVO.

Ant Kanados garlaivio 
’Empress of Scotland” New 
Yorko uoste Įvyko sprogi
mas pereitą sąvaitę ir 10 
žmonių likos sunkiai su
žeista.

SUĖMĖ LAIVĄ SU 
DEGTINE.

New Yorko uoste blaivy
bės valdininkai sučiupo lai
vą, kuris buvo atėjęs iš Ka
nados su degtine.

MRTIES BAUSMĖ.
New Yorko valstijos ka

tėjime 2 vasario nužudyta 
elektro kėdėj du žmogų, . 
Givner ir Šlover, kuriedu 
buvo pasmerkti miriop už 
žmogžudystę.

IŠRINKTAS. valdžioje socialistams. 1...
Nauju popiežium tapo iš- Skobelevas yra socialistas- du vyrai ir sugriebę ją už- valgo numirėlius,” ........

rinktas kardinolas Ratti. menševikas ir prie Kerens-rakino Į klozetą, o paskui."bet Samaros gubernijoj jie 
Kaipo popiežius jis vadin- kio valdžios buvo darbo mi- pasiėmę tuos $30,000 pa- pradeda jau ir žudyti vieni 
sis Pijus XI. nisteriu. bėgo. .......... kitus.”

jis sako,

INFLUENZA VĖL PA
SIRODĖ.

Pereitą sąvaitę New Yor-

APIPLĖŠĖ KITĄ 
DAKTARĄ.

Pastaromis dienomis pra
sidėjo užpuolimai ant dak
tarų.- Anądien du banditai 
apsimetę ligoniais apiplėšė 
vieną daktarą New Yorke, 
o dabar panašus atsitikimas

AKTORKA SKUNDŽIA 
VYSKUPĄ.

New Yorko aktorka Ma- 
tiona McAllister.Smith, ku
ri ant scenos yra žinoma 
kaipo Mercedes Heam, ap
skundė vyskupą Shipmaną 
ant $50,000 už apjuodinimą 
jos vardo.

ke pasirodė influenza. Pir- buvo Hartforde, kur dakta- 
na dieną susirgo apie 1.200 riti Morganui atimta pini- 

- - - " • ~ ” gaiš ir bonais $77,300. Plėši-žmonių. Vėliaus tečiaus li
gos smarkumas sumažėjo. kai pabėgo automobiliuje. atmuštas.

NEPAVYKĘS PLĖŠIMAS
New Yorke plėšikai buvo 

užpuolę Shuberto Teatro 
kasierių, kuris nešėsi $35,- 
000, bet užpuolimas buvo



0 APŽVALGA 1
dėl auksino vertės nupuoli
mo. Valdžios išlaidos 1921 

________  siekė 886,000,000 
perspausdino iš auksipų, o įplaukų buvo viso 
i ”Nais” įdomu labo tiktai apie 673,000,000 

pareiškimą Vilniaus klausi- auksinų. Taigi nedatekliaus 
mu._________________ s ’ ! pereitais metais Lietuvos

"...Norėtum,” sako žydų vyriausybė turėjo apie 213,- 
laikšraštis.
Vilnium, žydų Vilnium. Tu-I 
rime pamato manyti, kad žy
dai turi nemažiau teisių prie 
Vilniaus, kaip kitos besivaidy- 
jančios pusės. Ir gali būt, kai 
sumanymas padaryti iš Vil
niaus laisvąjį miestą, yra 
tik išmintingiausis, bet ir 
singiausis.

"žinoma, musų balsas 
pasiekia žaliojo diplomatų 
stalo Ženevoje, ir" statoma* 
mums klausimas skamba: 
prie Lenkijos, ar prie Lietu
vos? Atsakymą tam turime 
aiškų: Geriau su Lietuva!

"Nes Lenkija Vilniui yra 
nuodai, ir tai ne vien dėl sa -■ 
vo žmogžudingos politikos 
prieš žydus. Vilnius, musų žy
diškasis Vilnius, reiškia de
mokratiją ir darbą, o Lenki- 

* ja, šlėktiškumas ir tinginystė! 
Vilnius reiškia vykinimą kul
tūros ir pakantos, o Lenkija 
— tai Lenkija ponijos, inkvi- 
zicjos ir neapykantos.

"Lietuva tebėra da jauna ir 
anti-semitinių tradicijų da 
neturi. Lietuva, ta mažutė 
valstiečių šalis, gali da tapti 
ramybės ir kultūros brangini
mo demokratija, ir Vilnius ga
li prie to daug kuo prisidėti. 
Lietuva, ta geresnioji ir toli 
matančioji Lietuva, mokės su
prasti, jog miesto kultuvą jai 
atnešė žydai.”
Prie šito žydų pareiški

mo, lenkų laikraštis pridu
ria savo pastabą: "Nuošir
džiau ir aiškiau negalima 
butų išreikšti to, ką žydai 
jaučia linkui Lenkijos.”

IR ŽYDAI NORI 
VILNIAUS.

Vienas lenkų laikraštis metais 
Chicagoje 
žydų organo

sako
"kad Vilnius liktu 060,000 auksinų.

Daugiau kai pusė išlaidų, 
nes 458,000,000 auksinų, nu
ėjo armijos užlaikymui; už
sienio reikalų ministerija iš
leido 138,000,000 auksinų, o 
susisiekimo ministerija — 
131,000,000 auksinų; švieti
mo reikalams išleista 38,- 
(>00,000 auksinų.

ne- 
tei-

ne-
KAIP KLERIKALAI 

TVIRTINA SAVO PO
ZICIJAS LIETUVOJE.

Drg. St. Kairys, Steigia
mojo Seimo narys, rašo 
"Naujienose,” kaip rūpes
tingai Lietuvos klerikalai 
tvirtina savo pozicijas ir 
grobia šalies turtus. Vysku
po Karevičiaus rupesniu iš 
Romos buvęs gautas ypač 
tingas sprendimas, kuriuo 
Kauno katedra likosi pakel
ta i mažosios bazilikos laip
sni. šitai "promocijai" pa
žymėti, Į Kauną susirinko 
devynios galybės ilgaskver
nių. Bažnytinėms iškilmėms 
pasibaigus, pas vyskupą 
Karevičių, kuris anuomet 
šliaužė pilvu pas kaizerio 
generolą Ludendorfą pra
šyti Lietuvai krikščioniškos 
monarchijos, buvo Įtaisyta 
didelė puota, kur ta juodoji 
armija gėrė, valgė ir sakė 
prakalbas apie pasigiemži- 
mą po savo skvernu Lietu
vos žmonių.

Drg. Kairys rašo:
”Kun. Krupavičius, kaipo 

karingosios katalikybės rit- 
meisteris ir vyriausis Lietuvos 
davatkų vadas irgi kalbėjo ir 
bekalbėdamas išdėstė tokias 
mintis: Jo Ekscelencija — su
prask vysk. Karevičius — gali 
būt ramus dėl katalikybės liki
mo Lietuvoje Krikščioniu de-* * 
mokratų partija pasižada jam 
ir savo pažadus tesės, kad 
bažnyčios teisės Lietuvoje 
bus tinkamai apgintos, bažny
čios turtai bus jai sugrąžinti 
ir bažnyčiai bus patikrinta 
tinkama vieta Lietuvos mo
kykloj.”

Prie šitos klerikalo kal-

J,

NAUJI MĖTOTOS 
PINIGAI.

Amerikos prekybos komi- 
siomerius Groves praneša iš 
Rygos, kad Lietuvos valdžia 
nejuokais ruošiasi prie iš- i 
leidimo savos valiutos, kuria 
manoma pakeisti dabartinę' 
"Osto” markę-auksiną. Nau
ji Lietuvos pinigai žada būt 
paremti Amerikos doleriu. ■

Lietuvos iždas dabar turi 
3,000,000 rublių aukso, kuri 
gavo po taikos su bolševL . .
kais. Amerikos pinigais tas Kairys daro šitokių
auksas yra vertas $1,500,- 
000. Šituo auksu valdžia ir 
mano paremti pirmutinę 
savo pinigų laidą.

Naujų Lietuvos pinigų 
vienata (unit) busianti lygi 
Amerikos centui. Vardas jai 
da nepaskirtas: jis gali būt 
auksinas, frankas arba ir 
doleris. Jei priimtų pastarą
jį, tai Lietuvos doleris butų 
Amerikos centas.

Toliaus valiutai reguliuoti 
manoma steigti Emisijos 
Bankas. Tai butų privatinė 
įstaiga, tik po Lietuvos val
džios kontrole, maždaug to
kiais pamatais, kaip Angli- 
jos Bankas (Bank of Eng- 
land). Atidaryti tas bankas; 
manoma su $5,000,000 kapi
talo, kurio du trečdaliu butų ■ 
Lietuvos valdžios, o vienas 
trečdalis užsienio kapita
listų.

Sudėtas j tą banką kapita
las butų pamatas popieri
niams Lietuvos pinigam; 
Šitas bankas turėtų vienati
nę teisę leisti popierinius pi
nigus. Prie to jisai keistų 
visus kitų valstybių pinigus, 
money orderius ir čekius, 
kokie tik pareina Į Lietuvą. 
Dabar gi Lietuvoje tokio 
banko nėra, ir todėl visi Lie
tuvos bankai keitimo reika
lais yra priversti kreiptis 
Vokietijon.

Lietuvos finansai pasta
ruoju laiku labai nukentėjo

f 
į 
I

I
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savo pastabų:
”Reikia pasakyti, kad krikš

čionims nedaug kas belieka pa
daryti, kad ta programa butų 
iki galui išbaigta. Bažnyčios 
teisių net netenka ginti dėlto, 
kad niekas jų nepuola. Katali
kų bažnyčios bokštas Lietuvo
je tiek aųgštai iššovė dangun, 
kad jo šešėlis, galima sakyti, 
dengia šiandien visą Lietuvos 
žemę. Dėl bažnyčios turtų grą
žinimo taip pat padaryta ne
maža. Musų katalikai netik at
gavo visas bažnyčias, kurios 
bent kada iš jų buvo atimtos, 
bet patys, žvirplio budu, pasis
kubino įlisti i daugumą cerkvų 
ir ten susikrauti sau guštą. 
Pačiam Kaune kariuomenės 
pravoslavų soboras, plačiai iš
siskėtęs gatvių kryžkely, kaip 
bematant liko sudorotas; kry
žiai s'a skersiniais liko pakeisti 
kryžiais be skersinių, cerkva 
pakrikštyta bažnyčia, — ir pa
baigtas kriukis. Viduj ir iš oro 
liūdnai žiuri iš sienų pravosla
vų šventųjų paveikslai, nes 
juos per prievartą pakrikštijo 
katalikvbėn. kaip anais metais 
per prievartą katalikai buvo 

verčiami pravoslavijon. Nieko 
nepadarysi, — kieno galybė, to 
ir tikyba. '

"Musų krikščionims rupi ne 
tiek bažnyčios, kiek bažnyčių 
ir vienuolynų žemės, žuvingi 
ežerai, malūnai, namai mies
tuose, kapitalai ir kitoks tur
tas. Ir to darbo dalis jau pada-

atgavo Pažaisliu 
su visais triobė- ■ 
sodyba ir gany- j 

Į vienuolynu įsisėdo
iš Amerikos atvažia-

ryta. Pavyzdžiui, netoli Kauno 
krikščionys 
vienuolyną 
siais. plačia 
klomis. 
penkios
vusios Kazimierietės ir jau per 
pusę metų spėjo pririnkti dau
giau kaip 30 naujų kandidačių ! 
šv. Kazimiero armijai sudru-, 
tinti, žinoma, jckia galybė ne-; 
beišmuš tos šventos kuopos iš; 
užimtų apkasų; ji laimingai 
ganvsis atgautose ganyklose.

"Kas da nepadaryta, norima 
padaryti vienu šuoliu. Krikš- 
čiofivs pasirūpino, kad žemės 
reformos įstatymas visų pir- i 
ma aprūpintų žeme bažnyčias, j 
Tuo įstatymu einant, bažny- į 
čioms turi hut sugrąžinta se
niau atimtos iš jų žemės, bent 
po 80 hektarų kiekvienai. Ku
rios bažnyčių žemės neturėjo, 
ar turėjo permaža, turi dabar 
jos gauti iM 20 hektarų.”

Grobdami žemes ir kitus 
Lietuvos liaudies turtus, 
kunigai taip pat rūpinasi 

savopaimti ir mokyklas į 
rankas.

."Gal nei viena partija 
tuvoje neįvertiną taip 
mokyklos reikšmės," 
Kairys,
Ir mokykloj jie jau senai ban
do įsitvirtinti. Vokiečių okupa
cijos metu musų klerikalai 
mažai galėjo prieiti prie pradi
nės liaudies mokyklos, nes oku
pantai patys kietai laikė ją sa
vo saujoj, suprasdami, kad mo
kykla, — stipriausis Įrankis 
saviems tikslams pasiekti. Už 
tai gi musų klerikalai tuojau 
puolė kurti augštesnes mokyk
las (gimnazijas ir progimna
zijas). Pinigu jie tuomet ne
stigo. Dalis buvo surinkta A- 
merikos kuniginių organizaci
jų, dalį sudėjo jiems Franci jos 
jėzuitai. Taigi Lietuvos res
publikos kūrimosi pradžioje 
klerikalų 'Saulė’ buvo įdiegusi 
Lietuvoje visą eilę vidurinių 
mokyklų.”

Bet vėliaus pasirodė, kad 
pas klerikalus nėra mokytų 
žmonių, nėra kam tas mo
kyklas vesti. Norg jie surin
ko visus klerikalus, visus 
"raišus ir kuprotus,” bet 
visgi nieko iš to neišėjo ir 
daug jų mokyklų turėjo pa
reiti į valdžios rankas.

Pamatę, kad be savo mo
kytojų negalima su valdžios 
mokyklomis konkurencijos 
išlaikyti, kunigai subruzdo 
gaminti sau inteligentinių 
spėkh. Ir štai:

"Turėdami savo žinioj švie
timo ministeriją, jie pasirūpi
no išgauti valdiškas stipendi
jas saviems studentams eiti 
mokslus užsienių universite
tuose. Jie turi sudarę savus 
specialius fondus šelpti savo 
studentiją; jie parūpina vietų 
saviems žmonėms prie tų ats
tovybių, kur sėdi jų šalininkai. 
Ir tuo budu jau šiandien Švei
carijos Friburge, Berline, 
Miunchene susimetė apstui 
būreliai krikščioniško jauni
mo, kurie neužilgo papildys 
veikliųjų klerikalų eiles Lietu
voje.

"Pačiose augštesnėse moky
klose Lietuvoje klatikalai varo 
uolų darbą tarp jaunimo, daž
nai pradėdami varyti savo bu- 
čin jau antros klasės mokinius. 
"Ateitininkų” organizacija mo
kyklose, yra šiandien viena 
skaitlingiausių. Vadinasi, kle
rikalų tinklai plačiai užstatyti 
augštesnėj ir augštojoj moky- 

’kloj, ir jei Dievas laimins jų 
darbą, katalikų bažnyčia turės 
žuvies.

"Pasilieka pradinė liaudies 
mokykla. Kokios reikšmės tu
rės pradžios mokykla Lietuvos 
ateičiai, nesunkų suprasti. Lie
tuvoje įvedama visuotinas ir 
privalomas vaikų mokinimas. 
Už kelių metų visa Lietuva bus 
nutiesta mokyklų tinklu ir 
kiekvienas sveikas vaikas, ei
damas gyveniman, turės per
eiti per mokyklą. Mokykloj jis 
išbus mažiausia ketverius me
tus. Ir tai tokiam amžy, kuo
met žmogaus siela su ypatin-’

Lie- 
gerai 

sako d. 
"kaip musų klerikalai.

gu jautrumu 
įspūdžius, rer. ■ 
si sau išaiškii 
apie jį dedasi,
pradeda formuotis 
Kas paims i sa 
sielą ir dus

,udo gyvenimo 
žinių, stengia- 
ir suprasti, kas 
kuomet iš jo 

žmogus.
> rankas vaiko 
jai tolimesnio 

vystymus krypsnį, tas 
pas mus ateities žmones, 
pačią Lietuvos ateiti.

"Musų klerikalams tų 
ku nereikia aisI *■
tys gerai supranta 
va dėl pradinio mokslo sutvar- 
kyiho, jau prasidėjusi Seime, 
eis kuoaštriausia ir pačiam 
gyvenime. Krikščionys, būda
mi Seime daugumoje, daro da
bar visų pastangų, kad pradi
nio mokslo įstatymas 'patik
rintų bažnyčiii jai tinkamą 
vietą ir mokykloj.’ ”

Na, o ką tuo tarpu veikia 
pirmeiviai, kad ruošiamąjį 
klerikalų užpuolimą atrė- 
•nus? •

Lietuvoje yra susitvėrusi 
Mokytojų Sąjunga, kuri 
stengiasi ginti mokyklos 
laisvę. Bet kovoti su kleri
kalais jai nelengva, kuomet 
juodoji armija gauna tokios 
gausios paramos iš Ameri
kos klerikalų ir iš Lietuvos 
valdžios. Mokytojų Sąjunga 
kreipėsi į amerikiečių pa
žangiąją visuomenę prašy
dama paramos, bet šita vi
suomenė neorganizuota ir 
žymios paramos ji negali 
duoti. Buvo sumanyta šau
kti pažangiųjų organizaci
jų suvažiavimą, kad su
jungus jas į krūvą ir įstei
gus kokį nors centrą, bet 
musų kaimynai sandarie- 
čiai tam pasipriešino, ir su
važiavimas neįvyko. Kleri
kalai ir iš to gali pasi
džiaugti.

tvers 
tvers

daly-
kinti, — jįje pa- 
■ ta. Ir todėl ko-

I

KOMUNISTAI SUSI-
PIOVĖ.

Komunistų lizde 
Karštos peštynės. 
(Pruseika Paukšty 
Ii, kurie visą _ lai! _
Laisvę” mokino savo šali

ninkus keikti socialistus, 
dabar patįs gauna Į kailį, ir 
gauna taip, kad net kudlos 
dulka.

Susidarė dvi priešingos 
frakcijas: iš vienos pusės 
stojo Dędelė su "Laisvės” 
stabu, o iš antros — Juke
lis ir Bimba su savo šali
ninkais.

Rimbininkų frakcija iš
leido ilgą savo manifestą, 
užvardintą J darbo Minias 
per Veidmainių Galvas," 
aame jie pruseikiniams ap
skelbia tiesiog mirties kovą.

Kaip iš to "manifesto” 
matyt, nesutikimai komu
nistuose kilo dėlto, kad vie
ni jų nori tvirtai laikytis 
slaptos "Komunistų Parti
jas.”- o kiti nori išeiti viešu
mon ir pradėt veikti po^ko- 
.<ios kitos oragnizacijos 
vardu. Tuo tikslu pastarieji 
įkūrė New Yorke per Kalė
das "Amerikos Darbininkų 
Partiją.” Jie pareiškė, kad 
komunistai tapo nugrūsti Į 

požemį, neteko susisiekimo 
su miniomis, pasiliko joms 
nežinomi, negalėjo prie jų 
prieiti ir Įgyti jų pasitikėji
mo ;” vienu žodžfu, komu
nistų partija nustojo gy
vavus.

Tai tokia yra pruseikinių 
pozicija.

Bet bimtyniai ir jukėli- 
niai su tuo nesutinka ir kal
tina pruseikinius "proleta
riato išdavystėj.” Jie vadi
na iuos savo ”manifeste 
‘centristiniais” ir 
’Tie centristiniai 
tižiai, tie veidmainiai ir bal
iai drįsta skelbti darbo mi
nioms, kad šioj šalyje nėra 
tokios politinės organizaci
jos," kaip komunistų par
tija. s

Toliaus tame "manifeste” 
skaitome:

"Centristai tuomi vyriausia 
visuomet ir pasižymi, kad jie 
klaidina darbininkus, po revo
liucinių frazių skraiste pasle-

kilo 
Dėdelė 

s ir ki
šą 2 laikų pei

sako: 
begė-

pia nuo darbininkų teisybę. O 
kuomet ateina griežta darbi
ninkų kova, tai jie numeta tą 
savo maską, išsineria iš avies 
kailio ir judoėiškai išduoda 
darbininkus. Kaip tik taip pa
sielgė Italijos, Vokietijos, Ven
grijos ir Finlandijos centris
tai”

Detroite $50 už prakalbą! 
Rusijos baduoliams, kuo
met aukų buvę surinkta 
tiktai ?45; taigi Rusijos ba- 
duoliai turėsią jam $5 da 
primokėti.

Taigi "manifesto 
riai vadina savo 
tiesiog .ęiuiuauiuuo, 
"mekleriais," ir sako, kad 
Juos reikia mesti iš sava! 
tarpo ir eiti į minias per jų' siuntė mums 
galvas. ' j laišką, kuris

——
žmonės viešai smerkia so- 

auto- vietų valdžią ir bolševikai 
lyderius! jau neišdrįsta už tai juos 

"veidmainiais,” bausti.
” Draugas B. Simonavi-

iš savo! čius iš Providence, R. I. pri- 
savo sesers 

i laišką. kuris gana aiškiai 
! nušviečia sovietinės Rusi- 

DAR APIE KUN. PURIC-Pos g‘VVent°ju Padėtį. Simo- 
KIO ŠMUGELĮ.

"Lietuvos Ūkininkas” 
(Nr. 1) paduoda apie kuni
go Purickio šmugeli dar Ši
tokių smulkmenų:

”Nepersenai, krašto apsau
gos ministerio Šimkaus Įsaky
mu Joniškyje sulaikyti ir pa
tikrinti 3 vagonai, kurie ėjo 
Maskvon su užsienių reikalų 
ministerio antspaudomis užpe- 
čėtyti. Prieš patikrinimą mini- 
steris pirmininkas daktaras 
Grinius klausė užsienių reika
lų ministerio kunigo Purickio 
ar nėra tuose vagonuose šmu
gelio, kunigas Purickis pasakė, 
kad nėra.’ Bet daktaras Gri
nius nepasitenkindamas kuni
go Purickio žodžiais, sutiko su 
ministerio Šimkaus reikalavi
mu patikrinti tuo/ vagonus ir 
tenai rado vieną vagoną miltų, 
kitą vagoną cukraus ir trečią 
vagoną sacharino ir kokaino. 
Kokainas įstatymais išvežti 
yra draudžiamas. t

"Bet kunigui Purickiui šmu- 
guliavimas ne naujiena. Tarp 
Berlino ir Maskvos su užsienių 
reikalų ministerijos antspau-, 
domis vežiojama daug ir dide- • 
lių skrynių. Tuos siuntinius, 
dažnai lydi užsienių ministeri
jos kurjerai (pasiutiniai) ži- i 
nomi šmugelninkai - speku
liantai. Tose skryniose dažnai

« I
Da toliaus ”manifesto” 

autoriai ima nagan jau sa
vo mokytoją Dėdelę ir 
sako:

”1. ...patsai Dėdelė pripažįs
ta, kad Darbininkų Partijos 
vadai yra centrininkai. legaliz- 
mo apaštalai, 'tokie elementai, 
kaip levitai Vokietijoj ir ser- 
ratininlcai Italijoj,’ tai yra, di
džiausi darbininkų klasės išda
vikai. Vienok su tais gaivalais 
Dėdelė ir jo kolegos susivieni
jo, ir tą vienybę tas patsai Dė
delė dabar kelia į padanges. 
Taigi, jisai užgiriu vienybę su 
levitais ir serratininkais, su iš
davikais.

”2. Pirmiau Dėdelė sakė, kad 
Saluckis ir Ko. yra ’saujaiė ge
nerolų be jokios armijos,’ gi, 
šiandien jisai tvirtina, kad tie 
generolai atsivedė armijas dar
bininkų ir sutvėrė masinę par
tiją. Kada Dėdelė veidmainia
vo ir melavo darbininkams: 
kelios sąvaitės atgal, ar dabar ?

”3. 'Laisvės’ No. 223 Dėdelė 
tvirtina, kad yra komunistų 
organizacija, kad jokios kitos 
komunistinės organizacijos ne
reikia, kad tiktai centrininkai 
Saluckis, Trachtenberg ir Ko. 
tenori naujos organizacijos. Gi 
’L.’ No. 310 (pereitų metų) tas 
patsai D. paskelbia, kad tie 
komunistai yra 'sektantai,’ kad 
’Ta partija verkiant buvo rei
kalingą^ Amerikoje reikėjo 
kas nors daryti, kad išsinėrus; 
iš sektantizmo vystyklų.’ Tai 
kuriame gi numeryj D. kalbėjo 
neteisybę: 223, ar 310? Kuria
me gi numeryje D. muilino 
darbininkams akis?

"Teisybę pasakius: abiejuo
se. Kuomet jis šaukė, kad ne
reikia jokios viešos komunisti- ■ 
nes organizacijos, per kurią ir 
kurios pagelbą revoliucionie
riai susiektų su daugiausia at
silikusiomis darbo miniomis, i 
jisai klaidino darbininkus; o 
kuomet jis dabar galvą guldo 
už naująją partiją, kuiįoj En- j 
dahliai, Saluckiai 
šviesiosios žvaigždės, tai dar 
pavojingiau klaidina juos (dar
bininkus) .”
31 gruodžio "Laisvės” nu

meryje Dėdelė (Pruseika) 
rašė:

"Kas opportunizmo velniui j 
paduoda tik vieną savo pirštą, 
tą velnias greitai pačiups visiš- į 
kon nelaisvėn. Tokia jau Kogi- 
ka plėtojimosi, toks jau liki
mas išdavikų.”

Todėl jo mokiniai savo
’manifeste” dabar sako:

”0 dabar Dėdelė susivienijo 
su tais išdavikais, 'levitais’ ir 
'serratininkais.’ Vadinasi, D. 
centrizmo velniui padavė ne 
tik vieną savo pirštą, bet visą 
galvą. Tas dar nieko! Bet jisai 
šaukia, kad ir darbo 
tam velniui paduotų 
galvą!”
Dėdelė dabar gali

Ižiaugti, kad jo lekcijos ne- 
įuėjo niekais. Per du metu 
>u viršum šitas demagogas 
nokino "Laisvėje" komu- 
listus kolioti socialistus. 
Tegul gi jisai pasiklauso, 
<aip jie dabar jį patį ko- 
ioja!

Tenka ir kitiems viliu-
riams. <
Jankauskas, gauna visas ■ nas Ramanauskas,
’Laisvės" štabas. x

Paukštys likęs '"bolševi-_______ , ____ , _ ___ _ . - —
ku” per vieną naktį. Jan- laiku buvo gana veiklus,, dabar jau nebaudžia. Pirma 
kauskas savo "gražiais --------- ----- —
darbeliais taip puikiai pasi
žymėjęs Brooklyno kriau- keliatas metų atgal sveika- tuojaus bausdavo, ir ne tai 
čiuose, kąd kuomet buvo tos jieškodamas. 
perstatytas į delegatus, tai 
darbininkai jį nušvilpė.” žiūrų žmogus, ------ 7------------------ --
Petrikienė reakcijai užėjus kais prigulėjo prie Lietuvių šaudyti. Ir daugybė žmonių 
jabėgusi iš komunistų tar- Laisvamanių Susivienijimo už menkus išsitarimus prieš 
jo, o dabar ir vėl lendanti, • ir buvo karštas Tėvynės valdžią buvo sušaudyta, 
tad paskui ”vėl išduoti Mylėtojų Draugijos rė-' Zosė Simonavičiutė. 
juos.” Krasauskas paėmęs1 mėjas. Eržvilkis

kui^oj
ir TO. yni

minios 
savo

pasi-

i

i

Į

navičiutė iki paskutinių die
nų tarnavo Rusijoj kaipo 
slaugė (nursė). Jai teko kil
notis iš vietos į vietą ir ji 
gerai apsipažino su Rusijos 

'padėtim, štai ką ji rašo: 
į Mielas broli!. Tu žingei- 
dauji apie Rusijos gyveni- 

: mą ir nori, kad aš ši-tą pa- 
! rašyčiau. Su mielu noru, 
i noęs paviršutiniai, papasa
kosiu.

Stojus bolševikų valdžiai, 
aiškiai persimainė visas 
Rusijos gyvenimas. Kas 
sunkiausia ir svarbiausia 
dėl žmonių gyvenimo • toje 
šalyje — tai tu maus pasida- 

■ rė didelė betvarkė ir stoka 
duonos. Kuomet būna stoka 
duonos, tai ir žmonių dva
sia krinta. 1918 ir 1919 me
tais Rusijos žmonės labai 
badavo. 1920 metais paliko 
truputį geriau ir tai tik tar
nautojams, o plačioji minia 
kentė tą pati vargą. Gi pra
džioj 1921 metų Rusijos gy
venimas pasidarė visiškai 
nepakenčiamas. Visur pasi
darė didžiausia stoka mais
to ir kitokių , reikmenų. 
Krautuvių nebuvo. Vienos 
adatos nebuvo kur nusipir
kti Turgakiemių irgi nebu
vo, nes viskas buvo užginta 
pardavinėti Jeigu kas ir 

____ ___________  _ __  turėjo ką parduoti, tai gail
esti daugiau prekių — siunti-! jo parduoti tik iš po skver- 
nių tų spekuliantų, kaip mini-! no arba kaip rusai sako ’iz 
sterijos. Pavyzdžiui, kaip rašo ’ pod poly." Pabaigoj . 1921 
’L. B.’ Maskvon siuntinys svė-: metų tapo pavelyta atidari- 
rč 2400 pūdų, o valdžios ats- nėti krautuves, viešbučius 
tovybei tiktai 400 pūdų. Reiš-. ir kitokias prekybos įstai- 
kia 2000 pūdų buvo spekulian-' gas. V aidžia pradėjo atida- 

■ *■_____ - - • vinėti savininkams jų kon
fiskuotus namus. Dabar kai 
kuriose vietose galima ši-tą 

.nusipirkti, tik viskas labai 
■brangu. Paveizdan, 1 sva
ras ruginės duonos 3,500 
rublių (apie valgius rašau 

i pirmiausia, nes tas žmogui

T »

to naudon atvežta su užsienių 
ministerikos antspauda.

"Kitą kartą vienas speku
liantas nenorėjo parodyti, kas 
jo skryniose yra, tai valdinin
kai atsisakė pridėti antspaudą. 
Tada antspaudą pridėjo patsai 
kunigas Purickis. jr----- ——- , ---- „

"Estų valdžia Taline sulaikė svarbiausia), 1 svaras svie- 
bešmugeliaujančią panelę Ja- ■ sto 30,000 rublių, 1 svaras 
gomastaitę, atėmė nuo jos pi- mėsos 10,000 rublių, O sal- 
nigų ir rado negerų kunigo dainių ir baltos duonos tai 
Purickio laiškų. 1920 metais visiškai nėra. ^Kaslink dra- 
p-lei Jagomastaitei kunigas ■ bužių ar audimų, tai pasku- 
Purickis, dar būdamas Lietu- ■ tiniu laiku jų atsirado ant 
vos atstovu Berline, pasiuntė į, turgakiemių, bet kainos yi- 
Stockholmą 800 tūkstančių i siškai neprieinamos. Vie- 
markių. Gal iš tų valdžios pi- ■ nas aršinas pirasciausio per- 
nigų, iš kurių dar neatsiskai- kelio kainuoja 13,000 rub- 
tė. Tiek rašo musų ir svetimu lių, o vilnonio audimo vie- 
laikrasčiai. Kiek ir kokių dar- nas aršinas nuo 150,000 iki 

Žinoma, tu- 
dar nėra paskelb- ’ rint keletą milionų kapitalo 

į galima šiaip-taip gyventi, 
Tai tau ir kunigas ir dar i šį bei tą nusipirkti ir tki tik r • - -------

tė. Tiek rašo musu ir svetimu lių, o vilnonio audimo vie-
T • . . _____ _ _ _ _ »____ ____ __________ ___________ m

bu, kurie kaipo kunigui visai,->00,000 rublių, 
nepritinka, 
ta.

9 V

krikščionių
tytas ministeriu. Koki vadai, 
tur būt toki ir pasekėjai.Lauk- 
sime kitų krikščionių demo
kratų vadų darbų išplaukiant į 
viršų.”

demokratų pasta- pabaigoj 1921 m., o pirma 
lai to visko nebuvo. Man 
pačiai buvo tokių atsitiki
mų, kad i turėdama pinigų 
sėdėjau alkana ir vaikščio
jau nuplyšus, nes nusipirkti 
nebuvo kur. Kursas pinigų

Na, o Amerikos klerika-:labai žemas. Patys smul-
lai^vis ginčija, kad Jų vien-• kiausi pinigai, kokius Rusi- 

j joj dabar vartoja, yra 1,000 
rublių, už kurį Lietuvoj nie
kas nei kapeikos nenori 
duoti.

Kaslink valdžios, tai tu- 
Amerikos Lietuvis” pra- riu pasakyti, kad visi Rusi* 

neša, kad Los Angeles mies- jos gyventojai (išskiriant 
t • ••• • _ * 1 J • • 1 _ _ v ”  a w v •

/mintis Purickis "nekaltas!” į

MIRĖ ANTANAS RA
MANAUSKAS.

n

Gauna Paukštys, te, Californijoj, mirė Anta- i valdininkus)^ nėra bolševi* 
—— —Lias Ramanauskas, kuris kų valdžia užganėdinti. Visi

(apie 15 metų yra išgyvenęs!ją keikia ir smerkia atvirai 
Lawrence, Mass., ir savo ir bolševikai žmonių už tai

žmogus. ; nei vieno žodžio negalima
Californijon jis išvažiavo Į buvo ištarti prieš valdžią, 
" _ '. _ ’ ” / J ’ ’ , ’ - .‘-i

, < j kad duotų kelis mėnesius ar
Velionis buvo laisvų pa-'metus kalėjimo, bet vienas 

žiūrų žmogus, šliupo lai-tiktai buvo baudimas — su-
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j Kas nieko ntyveikia 

i T» niekas nepeikia
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AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS
BROOKLYN, N. Y. 

Iš kriaučių judėjimo.
Esant pas kriaučius be

darbėms,'tankiau būna lai
komi ir susirinkimai. Sausio 
33 d. š. m. vėl įvyko didelis 
susirinkimas. Atsidarius su
sirinkimui, ant programo 
pirmiausią pasirodė gana 
svarbus klausimas: kaip ko
voti prieš pasikėsinimą nu
kapoti darbininkams aigas. 
Pradėjus šį klausimą apkal
bėti, pasirodė įvairių min
čių, vieni nurodinėjo neiš
vengiamą nusileidimą algų 
nukapojimę, kiti drąsino, 
kad tik reikia kovoti, c atsi- 

»laikysim prieš darbdavių 
pasimojimus. Šitame klausi
me daug kalbėjo ex-deiega- 
tas Bekampis. Jis, kaip ir vi
suomet, nesigailėjo unijos 
viršininkams „komplimen
tų kaltino Joint Boardo 
viršininkus, kad pastarieji 
stumia darbininkus prie nu
rausimo algų. Jis drabstė 
juos purvais ir vadino ”so- 
ciai-išdavikais.” Čionai pri
minsiu ponui Bekampiui, 
kad visoj Joint Board „vy
riausybėj” randasi tik 1 so
cialistas, I. Shiplacoff. P. 
Monat —demokratas, o trys 
iš žymesniųjų yra komunis
tai. šito, matyti, ponas Be
kampis nežino. Na, tiek to. 
Bet štai kame svarba. Už vi
sa tai smerkdamas Joint 
Boardo viršininkus, Bekam
pis užmiršo prisiminti, kad 
jis pats daug daugiau tokių 
išdavikiškų darbų yra pri
dirbęs, negu bile vienas uni
jos viršininku. Reikia tfk at- 
siminti pereito meto lokau
tą, kaip jis su Jankausku 
grąžino darbininkus į darbą 
daugelvie dirbtuvių dalei- 
džiant numušti oarbinin- 
kams algas net po 515.00 sa
vaitėje, kuomet iš Joint 
Boardo buvo Įgaliota nusi
leisti daugių-daugiausia 15 
nuoš. šitą išdavystę atliko 
ne Shiplacoff as, ne „social- 
išdavikai,” bet Bekampis su 
Jankausku. Prieš lokautą 
darbininkų algos, galima sa
kyti, buvo vienodos kaip 
New Yorke, taip ir Brook- 
lyne. Bet jokios Brooklvne 
pas lietuvius algos liko po 
lokauto?Ar galima palygin
ti jas su New Yorke dirban
čių darbininkų algomis ? 
Niekuomet. New Yorke 
prieš šių metų bedarbę ne
sunkiai buvo galima _ rasti_ 
uždirbančių nuo $65 iki $7-5 
savaitėje. O kaip pas mus 
lietuvius Brooklvne? Ne
lengvai buvo galima rasti 
uždirbančius _ $55 savaitėje. 
Tik per upę ir kokis didelis 
skirtumas! Ir kodėl taip? 
Atsakymas aiškus. Todėl, 
kad baigiantis pereitų metų 
lokautui, New Yorke darbi
ninkus taikė „išdavikiški” 
unijos vadai, o Brooklvne j 
„tikrieji darb. vadai” Be-i 
kampis ir Jankauskas, ir 
delei to mes šiandien turime 
tokį didelį algų skirtumą 
tarpe New Y’orko ir Brook- 
Ivno. Tai delei šitų priežas
čių skaudžiau yra atjaučia-! 
ma šioji bedarbė Brooklvne, i 
negu N e v.- Yorke.

Jeigu ir butų neišvengti-i 
nas algų nusileidimas, kaip j 
kad daugelis mano, ant 5-| 
10%, tai reikia žinoti, kadi 
New Yorke darbininkai to 
neatjaus taip skaudžiai, neš, 
kaip augščiau minėjau, N. 
Y. darbininkų algos daug di
desnės. Bet kas per algos 
tuomet pasiliks pas mus, lie
tuvių skyriaus darbinin
kus? Ir kodėl taip? Todėl, 
kad pas mus beveik ligi šio- 
liai toki Bekampiai-Jan
kauskai turėjo galios mul
kinti darbininkus. Bet ačiū 
darbininkų ^susipratimui, tie 
šarlatanai šiandien negali į 
pasirodyti susirinkimuose, 
šiandie kriaučiai pažįsta, 
kurie yra išdavikai, kurie

„išdavikiški”

ne, ir sulvg užsitarnavimo 
duoda atlyginimą. Šiandie 

I darbininkai riša tuos gaiva
lus prie išdavystės stulpo ir 
teisia. Jeigu to užsitarnaus 

į Shiplacoffas ar kas kitas, 
i jie gaus tą patį, ką gavo 
Drubin’as.

j Šitame susirinkime darbi
ninkai pasmerkė pasikėsini
mą numušti algas ir nutarė 
kovoti ant kiek galima.

Sekantis klausimas buvo 
taipgi gana svarbus ir kilo 
karštos diskusijos. Mat pir 
rdiau atsibuvusiam susirin- 

jkime (abiejų skyrių kartu) 
:apo prašalinta trys komu
nistai iš Pild. Kom. ir jų vie
ton išrinkta kiti. Iš 58 sky
riaus *tapo išrinkta A. Žilins
kas. šitie rinkimai nepatiko 
Bekampio-Jankausko kli
kai, ir jie, laikydami savo 
(58-to) skyriaus susirinki- 

hną, atmetė abiejų skyrių 
kartu laikyto susirinkimo 
Rinkimus ir išrinko vėl to
kius, koki buvo prašalinta. 
Šitame susirinkime pp. 
Bek.-Jank. klika gavo pusė
tinai „žaro” ir susirinkimas 
užgyrė pereito abiejų skyrių 
susirinkimo tarimus bei rin
kimus. Vadinasi, intrigan- 
tai gavo „į akį.”

Kliaučiai turi gerai isitė- 
myti, kas daugiausia varinė
ja intrygas ir tokius gaiva
lus pamokinti. Dabar vienas 
labai gabus” pradėjo čiauk 

sėti per komunistu organą 
„Laisvę.” Tai p. Bukšnys. 
Jis nuduoda „tikru darbi
ninku,” ir bando kitus mo
kinti, bet ant nelaimės tul
žis kerštu persipildė ir pa
sirodė reikalas kitus šmeiž
ti, kad atkeršijus už „švo- 
gerio” „nušveitimą” (Be
kampis tai Bukšnio „švoge- 
ris”). Bukšny, jeigu tu ne- 
pajiegei išmokinti savo mo
terį, kuomet ji marškininėj 
streiklaužiavo, tai kriaučių 
geriau nei nepradėkie mo
kinti, kad ne užsipelnytum 
lo, ką Buivydas už $avo ko
respondencijas užsipelnė 
nuo kriaučių. O tavo rekor
das, kaipo unijisto, labai 
prastas.

I 
I
I

Simas.

BALTIMORE, MD.
Vakarinė lietuvių mokykla.

Kaip kitose didesnėse lie
tuvių kolonijose, taip ir pas 
mus yra įvairių draugysčių 
ir kliubų, bet moksliškų įs
taigų nėra, išskiriat knygy
ną ir vakarinę mokyklą, ku
ri tapo Įsteigta pasidarbavi
mu A. Kurelaičio. Mokyklą 
lanko apie 70 ypatų. Joje 
mokoma lietuviškai rašyti ir 
skaityti. Lietuvių vaikučiai* 
kurie lanko šią mokyklą, 
kaip e -u patyręs, daug kuo
mi skiriasi nuo tų, kurie ei
na pas kunigus mokintis. 
Yra tokių tėvų, kurie neno
ri leisti savo vaikus mokin
tis lietuviškai, bet nuo tokių 
tamsunų tėvų nėra ką dau
giau ir reikalauti, nes jie pa
tys nėra buvę jokioj mokyk
loj ir nežino kas yra moks
las, Jeigu pas Baltimorės 
lietuvius butų daugiau susi
pratimo, tai jie netik vaka 
rinę, bet ir dieninę lietuvių 
mokyklą galėtų užlaikyti. 
Visa bėda su musų- broliais 
yra ta, kad jie savo proto 
tamsinimui, kunigų ir jų 
gaspadinių užlaikymui ne
sigaili išleisti tūkstančių, o 
ajišvietos, mokslo reikalams 
gailisi ir cento. Vieton steig
ti mokyklas ir seneliams 
prieglaudas, jie stato bažny
čias, klebonijas ir aprašo jas 
airių vyskupams. Išviso A- 
merikoj pastatyta ir apra
šyta vyskupams apie 115 lie
tuvių bažnyčių. Ar tai mažai 
turto atiduota svetimiems? 
Už tuos pinigus visą Lietu
vą galima butų mokykloms 
apstatyti.

K. A. Būdvietis.

i
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KELEIVIS

BORDENO EAGLE BRAND PIENĄ-
Nuo 1857 metų trįs gen t kartės kūdikių pasekmingai 

išaugo šituo laiku išbandytu pienu.

Dažnai nutinka, kad motinos neišsigali penėti savu pienu kūdi
kių ir. prie tokių aplinkybių, žinoma, reikalinga surasti kitas 
kuris nors maistas.
Ir šituo pavaduojamu maistu yra geras, grynas ii* sveikas kar
vės pienas tinkamai sumaišytas su reikalingu kiekiu puikiausio 
cukraus ir vandens? i
O puik iausias mišinys parinkčiavsio piene ir geriausio cukraus 
patiekiamas tik po vardu Bordenu Eagle Brand i*ieno.
kiekvieną metu dieną tūkstančiai ir tuksiančiai šeimynų vatkoja Bordeno 
Eagle Brand Pieną, sekdami pamokinimus esančius ant kiekvienos skrynu
tės. u|į>a 'daktaro suteiktus.
Per tris gentkartes Amerikos motinus i>uvo atsidėję ant šito puikaus pieno. 
Duodamas kaip pamokinitaui sakv ji- suteikia artimiausi pavaduotoją mo- 
tkįus pieno.
Burder-o Eagie Brand Pienas nėra kas tokio naujo. Priešingai, jis šiandien 
auklėja daugeli kūdikių, kuriu tėvai buvo juo išauklėti, ir kuriu tėvų tėvai 
61)-tuose ar 70-tuose metuose praėjusio šimtmečio, buvo taippat išauklėti ši
tuo pačiu pienu. Faktiškai, žmcfcės išs.ugę Eagle Brand pienu šiandien yra 
geriausi jo draugai ir garsintojai.
Kuomet pasvarstai, kad štai turi pieną, kuris buvo vartojamas per tris gent- 
kartes ir kuri kasdien didesnis; ir didesnis skaičius žmonių ima vartoti, tai 
surandi tik vieną priežastį. Ta priežastis ta, kad jis pasirorė užganėdinąs ir 
saugus per tokį ilgą laik j. kad žmonės jam pasitiki. J15-
Kitas dalykas prielankus Bordcna Eagle Brand Pienui yra tas kad ji gali 
gauti kiekvienoje krautuvėj, kiekviename miestely ir mieste Suvienytų \ ais- 
tijų ir Kanados. Eik kur neri po šitą visą šalį, visur gausi ią.pati.Berdeno 
Eagle Brand Pieną. O kadangi daugelis tūkstančių žmonių jį vartoja kas va
landa, tai suprantama, kad jis visados gaunamas šviežias. Taigi visais žvilg
sniais tas pienas yra vienatinis saugus pienas, kuriuo galima kūdikius auk
lėti. kuomet motinos pienas neprieinamas.
Mes neprašėm Jūsų išUndyt ką nors naujo. Priešingai mes su pagarba kvie
čiam jus pasipelnyti patyrimais miiionų kūdikių paskutinių-trijų gentkarčiu. 
Kuomet norite išauginti savo vaikus i stiprius, sveikus vyrus ir moteris, tai 
niekas nėra tiek svarbu jų pirmose gyvenimo dienose kaip maistas. Todėl tai 
5irxrės ir pametė bardynėfinią senai, išmintingi žmonės nerizikuoja. Jei raa 
tinos pienas pasibaigia, jie nepuola Į rūpesti, bet pradeda vaiką auklei} su 
Border.a Eagle Brand Pienu.
Jei atrašysi mums, tai mes pasiųsime tamstoms Kūdikio gerovės knygutę ir 
pamokinimus apie maitinimą josų Kalboje. Sykiu ir virimo receptų knygą.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building, New York.

čia yra paveikslas blekinės Borde- 
iio Eagie Brand Pieno. Jsitėmyk į jį. 
Reikalauk jo primygtinai.

u
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ELIZABETH, N. J.
Kunigo Garmaus keiksmai 

ir melai.
22 d. sausio čia kalbėjo 

keikūnas Garmus. Man ro
dosi, kad pas tą „jegamastį” 
ne visi namie, nes jei turėtų 
sveiką protą, tai gėdintųsi 
prieš žmones taip koliotis ir 
keikti, ypač kuomet publi
koj ir mažų vaikų esama. 
Visli jo kolionių dorame lai
kraštyje negalima minėti, 
nes yra begalo šlykščios. Ir 
kas keisčiausia, kad plaka
tuose buvo skelbiama, jogei 
jis kalbėsiąs apie mokslą ir 
kultūrą. Dabar musų publi
ka suprato, kad keiksmai ir 
Kolionės —• tai klerikalų 
„mokslas” ir „kultūra.”

Pirmiausia jisai primela
vo nebūtų dalykų apie bol-lmusų

ševikų ir vokiečių išvijimą 
iš Lietuvos. Girdi, kuomet 
bolševikai buvo bepradedą 
užplūsti Lietuvą, tai Lietu
vos socialistai ėmė šaukti: 
„revoliucija! revoliucija!” ir 
pradėjo draugautis su bol
ševikais. Toliaus kun. Gar- į'118. is i 
mus pradėjo rodyti savo! |e.nkken?ia™s . kunigams 
■ mokslą” ir „kultūrą.” Jis J',letuvoj ne^us vie^os-

Dabar Lietuvos armijos bi
jo visos viešpatystės. Kad 
žmonės susipras, tai bus ir 
lenkai išvyti iš Lietuvos.”

Taip, kai Lietuvos žmo
nės susipras, tai netik len
kus išvvs iš Lietuvos, bet ir

1

CpLLINSVILLE, ILL.
Darbai ir kitokios naujienos

Darbai anglių kasyklose 
šiuomi laiku yra sumažėję. 
Viena kasykla stovi uždary
ta jau apie 10 mėnesių, o ki
tos dirba po dvi, tris ir ke
turias dienas savaitėj. Už
darbiai butų neblogiausi, 
maineriai uždirba po 10 dol. 
i dieną, tik visa bėda tame, 
kad mažai dienų dirbama. 
Mamertai yra organizuoti Į 
U. M. W. of A. uniją ir stip
riai prie jos laikosi. Tik vie
nas prastas paprotys pas 
mainerius yra — tai pirkti 
nuo bosų darbus. Ypač tas 
pastebima tarpe lietuvių. 
Kurioj mainoj tik geriau 
darbai eina, tai ten be ”a* 
gento” darbo negausi. Kur 
dirbama vieną arba dvi die
ni savaitėj, ten galima gauti 
darbas ir be įsipirkimų. Or
ganizuotiems darbininkams 
yra didžiausia gėda patai
kauti bosams ir fundyt, kad 
įsipirkus Į darbą. Kartais 
bosams duodama nuo 10 iki 
50 dol. kyšių. Lietuviai mal
senai tą biaurų paprotį tu
rėtų mesti. Niekur to nete
ko pastebėti, kaip tik Illinois 
valstijoj. Patarčiau darbi
ninkams nuo 1 d. balandžio 
apskelbti bosams streiką ir 
daugiau kyšių jiems neduo
ti ir nefundvti. Užtikrinu, 
kad streikas bus laimėtas.

Collinsvillėj yra pusėti
nas būrelis lietuvių, bet kaip 
visur, taip ir pas mus jie 
yra susiskaldę Į daugelį par
tijų ir todėl veikimas atro
do apsnūdęs. Nors čia lietu
viško dušiij agento Aėra, bet 
daugelis lietuvių duoda sa
ve išnaudoti airių kunigui. 
Nesistebiu iš tų, kurie dar 
nėra atsikratę nuo bažnyti
nių prietarų ir duoda save 
apkirpti kunigui. Bet labai 
stebėtina, kuomet Į bažny
tėlę bėga ir savo vaikučius 
siunčia laisvamaniai ir net 
kai kurie komunistai.

Didelis ”revoliucinis” gin
čas kilo tarpe komunistų ir 
jiems pritariančių, kuomet 
K. J. Geležėlė viešai paskel
bė, kur eina Rusijos baduo- 
liams surinktos į komunis
tų fondą aukos ir kokias 
algas gauna komunistų or
ganizatoriai. Dabar darbi
ninkai pamatė, kad ir lietu
viai ”komunistai” taip kars
tai agituoja už komunizmą 
ne iš pasišventimo, bet už 
riebias algas. Tūli komunis
tai tvirtina, kad Geležėlės 
paskelbimas yra neteisin
gas, kiti gi, užjausdami ko
munistų kalbėtojams, sako, 
kad žmogus kelionėje pa
vargsta ir kad 60 doleriu 
s ąve it ė j tai yra'nedaug.

Kaip musų klerikalai su 
nekurtais tautininkais,rink
dami aukas „Lietuvai-tėvy- 
nei gelbėti,” surinko šimtus 
tūkstančių dolerių į savo 
kišenius, o Lietuva tų aukų 
negavo nei pauostyt, taip 
dabar daro ir komunistai: 
vardan Rusijos baduolių 
renka aukas ii* puikiai gy
vena.

Komunistai ligšiol viso
kiais budais mokėjo mulkin
ti darbininkus, bet dabar 
darbininkams akys jau at
sidaro. štai kaip musų lietu
viškieji komunistai puikiai 
apgavo darbininkus. East 
St. Louis’e 7 d. sausio jie 
leido ant išlaimėjimo auto- 

l mobili naudai Rusijos ba- 
I duobų. Apie laimėjimo die
ną nieko nepranešė East St. 
Louis publikai, tik susirin
ko apie .20 komunistų ir pa
darė laimėjimą. Supranta
ma, automobilį ■ laimėjo ko
munistas. Darbininkai to
kiu laimėjimu neužganėdin
ti ir komunistams išmetinė
ja, bet komunistai turi ge
ras akis ir gėdos nežino.

Mainerys,

savo juodo snapo į mokyk* 
ias. Jis net skaitė ”Keleivį,„ 
tik, suprantama, savaip iš
versdamas žodžius.

Išsisielojęs, išsikeikęs, iš- 
sikoliojęs, jisai pradėjo savo 
avelėms kirpti vilnas. Pasi
rodė, kad nekuriu esama 
pusėtinai apžėlusių. Dole
riai tik pylėsi. Kas keisčiau
sia, kad ir „laisvamanis” Ri- 
binsk’as, tas pats Ribinskas, 
ką "Keleivį” vadino rimtu

net apsiputojęs ėmė šaukti,; Garmus pats suprato, kad i 
kad socialistai velniai, ledo- žodį „susipras” jis ištarė! 
kai, išgamos, pardavikai, r... per klaidą ir todėl ėmė-

si vėl keikti. Šiuo tarpu jis , . .. , .
žo- keikė Lietuvos socialdemo- iiai^ras£lu* oabar ir Jis davė 

kratų vadą Požėlą ir tauti
ninkus. Šliupą išvadino iš
gama. Nuo tautininkų šoko 
prie socialistų laikraščių.
Užvis daugiausia kliuvo

...... . .. „Keleiviui/’ kam jis reika-
taiisvijom ir \°^ieciys; Jaujas, kad Lietuvos bažny- 

Vokieciai , negalėjo prieš čia butų atskirta nuo vals
ai armiją atsilaikyti, tybės ir kad kunigai nekištų

ir taip toliau. Net gėda bu
vo tų jo „moksliškų” L_ 
džiu klausytis.

Paskui kun. Garmus ši
taip nuplepėjo: ”Su 400ka
reivių išvijom bolševikus, o 
kai musų kariumenė paau- 
<ro

si vėl keikti. Šiuo tarpu jis
kun. Garmui savo vilnasj ! kun. <______ ___  __ —

I apkirpti, paaukodamas bo- 
ną vertės 50 dol.

Turiu pasakyti, kad atsi
rado keletas protingų kata
likų, kurie Garmaus kolio- 
nėmis pasipiktino ir apleido 
svetainę.

Sausininkietis.
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Lietuvos vyriausybes deklara 
cija Vilniaus Seimo klausime.

f

“^1

* c

T

Skaityta ministerio pirmi
ninko St. Seimo gruodžio 17 

posėdy.
Gerbiamieji Steigiamojo 

Seimo nariai!
1920 metų spalių 15 d. 

Lietuvos respublikos vy
riausybė turėjo garbės jums 
pareikšti, kad klausimas dė
lei lenkų okupuotų musų 
Rytų' sričių užgrobimo yra 
atiduotas Tautų Sąjungos 
Tarybai išspręsti.

Kokioj padėty tasai daly
kas yra, vvriausvbė turės 
progos kitu kartu prahešti.

Dabar gi mes stovime 
akyvaizdoje naujo okupan
tų pasikėsinimo prieš musų 
valstybės teises. Net ne
laukdamas, kol Tautų Są
junga tars paskutinį žodį 
musų byloje, Lenkijos Stei- 
giamasai Seimas 1921 m. 
lapkričio 16 d. nutarė dary
ti rinkimus kaikuriose oku
puotose Lietuvos vietose, 
būtent Lydos ir Braslavo 
apskričiuose. To paties mė
nesio 30 d. vadinamoji vidu- 
rinios Lietuvos valdžia, ku
ri 1920 m. rudenį Lenkijos 
karo vadovybės tapo suda
ryta nelegaliniu keliu, yra 
paskelbusi rinkimus į Vil
niaus seimą, kuris turėtų 
būti sušauktas 1922 m. sau
sio 8 dieną.

Tai yra dar vienas oku
pantų nelegalis aktas, ku- 
riuomi norima sudaryti įvy
kusį faktą prijungimo Lie
tuvos Rytų prie Lenkijos. 
N orima pasinaudoti falsifi
kuota gyventojų valia. Tas 
seimas Renkamas nenorma- 
lėmis sąlygomis. Daug žmo
nių, kurie turėtų teisę bal
suoti, ištremti ir negali rin
kimuose dalyvauti. Daug 
atgabentų iš svetur, sveti
mų musų šaliai žmonių, bal
suos tuose rinkimuose. Nė
ra susirinkimų, spaudos ir 
agitacijos laisvės. Persekio
jama ir varžoma •netinka
mos okupantų valdžiai įs
taigos ir žmonės.

Tokiomis sąlygomis šalis 
negali išreikšti savo laisvos 
valios. Tokie rinkimai ir 
patsai seimas, jeigu jis ir 
Įvyktų, negali būti Lietuvos 
respublikos vyriausybės pri
pažinti.

Lietuvos respublikos vy
riausybė prieš tokį pasikė
sinimą ant teisių musų vals
tybės ir dalies jos gyvento
jų, griežtai protestuoja. Sa
vo protestą ji siunčia Tautų 
Sąjungai ir visoms valsty
bėms.

Protestuodama prieš nau
jus okupantų apgaulingus 
žingsnius, Lietuvos respub
likos vyriausybė pareiškia, 
kad ji eidama prie visos Lie
tuvos sujungimo nemano 
varžyti Lietuvos Rytų gy
ventojų teisės patiems tvar
kyti savo gyvenimo -reikalus 
ir nežada užmesti jiems kal
bos ir priverstinos tvarkos.

Lietuvos Rytų sritys’, su
darydamos valstybės treč
daly dalyvaus jos tvarkyme 
ir valdyme lygiai su kitais 
kraštais bendrame Lietuvos 
respublikos Seime ir bend
roje vyriausybėje.

Lietuvos Rytai turi gauti 
savo vietinę autonomiją su 
savo Seimu Vilniuje. Auto
nominis Vilniaus Seimas 
leis savo įstatymus klausi
mais, kurie paliečia vietinių 
kalbų vartojimą, mokyklų, 
tikybos ir kultūros reikalus, 
vietinius teismus, vietos tikį 
ir visus kitus klausimus, ku
rie bus jam bendrojo valsty
bės Seimo pavesti.

Bendrajam Lietuvos res
publikos Seimui ir bendra
jai vyriausybei, kuriose 
bendrais pamatais dalyvaus 
ir Lietuvos Rytų autonomi
nės srities atstovai, priklau-

sys tie dalykai, be kurių val
stybei supku butų savo ne
priklausomybę atlaikyt.kaip 
tai: užsienio reikalai, karo 
paskelbimas ir taikos suda
rymas, bendra armija, visai 
valstybei bendri finansai ir 
turtai, sienų muitai, gele
žinkeliai, bendros visai val
stybei vertės vandens ir 
sausumos keliai, augščiau- 
sias teismų tribunolas, ben
dros socialės reformos.

Taip sutvarkytoje demo
kratinėje Lietuvos respubli
koje nebus vietos tautinei ir 
tikybinei priespaudai ir pi
liečių teisių suvaržymui.

Musų broliai, kurie istori
jos eigoje nutolo nuo musų 
savo kalba ir kultūra ir pa
sisavino jas iš lenkų tautos, 
gali būti ramus ir tikri, kad 
jų teisės bus gerbiamos. Jų 
materialiniai ir dvasiniai 
reikalai bus bendrojo vals
tybės Seimo ir autonominio 
Vilniaus Seimo apsaugoti. 
Jų mokyklų, tikybos ir kul
tūros reikalai bus jų pačių 
tvarkomi ir aprūpinami jų 
kultūrinės autonomijos įs
taigose.

Baltgudžių tauta,su kuria 
lietuviai šimtus metų taikiai 
gyveno, gali būti tikra, kad 
Lietuvos respublikoje jos 
kalba, kultūra ir tikyba hiis 
apsaugotos. Valstybės glo' 
bojamos ir paliktos jų kul
tūrinei autonominių įstaigų 
žiniai. Baltgudžių apgyven
toji ir jų prakaitu lietoji že
mė jiems patiems teks, bet 
ne svetimiems kolonistams.

Žydų tautos Lietuvos pi
liečiai veikliai dalyvauja 
valstybės kūrime ir tvarky
me ir naudojasi joje plačio
mis teisėmis. Tat ir jų tau
tiečiai, gyvenantieji Lietu
vos Rytuose, pilnu pasitikė- 
mu gali laukti tos valan

dos, kai visas jų kraštas su
sijungs su mumis į nepri
klausomą Lietuve® valsty
bę. žydų kalba, tikyba ir 
kultūra bus gerbiamos, jų 
autonominės įstaigos vals
tybės globojamos, jų kultū
riniai reikalai jų pačių tvar
komi, valstybei remiant.

Tie visi teisingumo ir tei
sėtumo dėsniai bus taikomi 
ii' kitoms tautinėms mažu
moms.

Jau prieš kelis šimtus me
tų tikybinės, rasinės ir kito
kios neapykantos laikais 
Lietuvos valstybė mokėjo 
taikiai sugyvendinti savo 
globoje buvusius kelių tiky
bų, tautybių ir rasių žmo
nes. Tomis pat tradicijomis, 
tik naujiems laikams pri
taikintomis, vadovausis Lie
tuvos respublikos vyriausy
bė santykiuose su Lietuvos 
Rytais.

Nenukreips jos nuo to ke
bo kaimynės lenkų valsty
bės įneštoji i Lietuvos Ry
tus imperialistiniais tikslais 
tautinė kova, radusi laikino 
atbalsio net Lietuvos Vaka
ruose.

Tos lenkų vyriausybės im
perialistinės pastangos ne
leido Lietuvos vyriausybei 
i920 metais trumpu laiku 
pereiti nuo kariško atva
duotųjų kraštų valdymo 
prie normalės tvarkos, su
trukdė sutvarkyti Lietuvos 
Rvtuose vietines savivaldy
bes ir duoti vietiniams gy
ventojams patiems tvarky- 
ciS.

Kuomet bendromis pas
tangomis Lenkijos valdžia 
bus priversta atsisakyti nuo 
bet kurių pasikėsinimų prieš 
Lietuvos respublikos nepri
klausomybę ir tarp šių dvie
jų valstybių bus nustatytos 
teisingos sienos, Lietuvos 
vyriausybė sueis į gerus 
kaimyninius santikius su 
Lenkija.

I

I

i

' Praėjus pavojui Lietuvai,
iš Lenkijos pusės, tautiniai1 
santikiai Lietuvos Rytuose 

j veikiai susitvarkys.
* tautybių, tikybų ir rasių
■ Lietuvos Rytų gyventojai 
! ras nepriklausomoje Lietu- 
Į tuvos respublikoje savo tei
sių apsaugojimą, lygybę ir 

j galimybės taikiai viens su 
kitu sugyventi.

Lietuvos respublikos vy
riausybė tokiais dėsniais__________ ___  ______
vaduodamasi, drąsiai žiuri p^s neatsistoja dainuojant 
i šviesią Sujungtos Lietuvos Lietuvos himną dar ir dėlto, 
ateitį. ( Trimitas. ) Lad himno žodžiuose ji.ateiti

Vifi'tfi neaišku Praeityje buvo silpny-v įsgineaisKu. , bių> tai niekas negali
Kelios savaitės atgal pagyti, kad buvo ir stiprybių. 

■’ pasta- To.(Iy himne ir sakoma, kadVisų rašiau į "Sandarą”
bele tiems elementams, ku- 
1 ie neatsistoja dainuojant 
Lietuvos himną viešuose 
parengimuose. Ir štai "Ke
leivio” No. 1 tūlas Lietuvos 
Sūnūs "Skaitytojų Pasta
bose” daro man užmetimus, 
nupeikdamas Lietuvos him- 
į.o tūlas dalis Esą, tūli žmo-

Nepirkit režincnių kom 
paniju serų

Draugai, saugokitės ap-

- ® 
mato nesąmonių. Girdi, ta
me himne lietuviai vadina
mi didvyriais.

Jeigu jau kalbėti apie ne
sąmones Lietuvos himne, 
tai negalima nepastebėti

gavikų. Nepirkite nežinomų Lietuvos Sumii. kad jis taip 
kompanijų šėrų. Nedėkit pi- trumpoje savo pastaboje ir- 
pigii tenai, kur jiadami dide- gį pasakė nesąmonę. Jeigu 

jau nesąmonipga yra dai-

reikia praeities stiprybę 
semti.

Kaip kitos tautos, taip ir 
lietuviai išreiškia safo jaus
mus per himną. Ir jeigu 
kam nors vienas-kitas him
no žodis nepatinka, tai tu
rėtų nors dėl mandagumo 
kartu su visais himną dai
nuojant atsistoti, o nebūti 
ignorantu.

Jeigu paimsime darbinin
kų himną "Internacionalą,” 
.ad, norėdami prie atskilų 
jo sakinių prikibti, ir ten 
asime "nesąmonių.” šiaip 

ar taip, o tokie L. S. kabliu
kai man neaiškus.

Lukšių Juozas.

Dideli dvasiškos 
asabos smuikeli.

ii "procentai.” 
ne žadėjo 
riams”

Ponzi Bosto-ij_ ____ _____
savo ’ kostume- nuoti apie Lietuvos didvy- 

mokėti po 45 nuo- rius, tai ar sąmoninga yra 
simčius kas 3 mėnesiai, o ko- rašyt’, kad tūli neatsistoja 
kios buvo pasekmės? Ponzi:dainuojant himną, kad jo 

andien sėdi kalėjime, o jo žodžiuose jie mato nesąmo- 
h:R„„LC_i„i” negauna nei Argi dainos aidą gali

kas matyti? Panašių prie- 
. kabiu galėsime rasti daugy
bes bile kur. jei tik jų jieš- 

[ kosime.
Kiekviena tauta apdai

nuoja savo didvyrius. Lie
tuva maža valstybė, todėl ir 
jos didvyriai gal yra ma
žesni už didelių valdybių 
didvyrius. Aš neįsivaizdinu, 
kad himne Lietuvos didvy
riai butų statomi augščiat: 
už kitų šalių didvyrius.

Lietuvos Simui keistai 
skamba ir šie žodžiai: "Iš 
praeities tavo sūnus te stip
rybę semia.” Čia L. S. pri
meta senovės lietuviams tū
las jų silpnybes, kaip ve. 
krikštą, Liublino uniją ii 
tt. Tik klausimas, ar tie 
musų bočiai krikštą i ? Liu
blino uniją priėmė liuosu 
noru ar gal prievaita? Da
linai, rodos. L. S. teisybę sa
ko — iš praeities ne ką pa
semsi, bet vertus antraip 
pamatysime, kad iš ateities 
visai nieko nepasemsi. Pra
eitis yra istorija, o ateitis— 
teorija. Man rodos, kad iš 
praeities istorijos žmonės 
daug ką pasemia ir daug kc 
pasimokina. Lietuviai irgi 
turi praeitį, iš kurios daug 
ko gali pasisemti. Jeigu lie

"kostumeriai” i 
procentų, nei savų pinigų 
negali atsiimti.

Yra ir kitokiu apgavikų. 
Yra "kompanijų,” * kurios, 
parduoda savo šėrus, žadė
damos dideliu pelnų netoli
moj ateity. Nekuomet tokių 
prižadu neklausvkit ir šėru 
nežinomų kompanijų nepir
kit. Visuomet atsiminkit ši
tą tiesą, kad jei kompanija 
yra gera ir jos Šerai verti 
pinigų, tai juos išpirks pa
tys kapitalistai.

Antras dalykas, tai visuo
met reikia žiūrėti, kokie 
žmonės kompaniją veda. 
-Tei jos vedėjų nepažįstat, 
šėrų nepirkit. O jei kompa
nija savo vedėjų visai ne
skelbia, tai da labiau nuo 
jos šalinkitės. Neduokit jai 
nei savo vardo, nei adreso.

Daug yra darbininkų, ku
rie sukišo savo pinigus ne
žinomoms kompanijoms, ir 
šiandien neranda nei jų ofi
sų. nei jų agentų.

Tiesa, yra ir geru kompa
nijų, kurios turi turto, pa
daro gero pelno ir gali mo
kėti savo šėrininkams divi- 
t’endų. Bet tokias kompani
jas gali žinoti tik tas, kas 
yra gerai apsipažinęs su fi
nansiniais reikalais.

j

Vėlesnieji ateivystės biliai. z

gint dabartinį .laikiną 1921 
m. imigracijos bilių iki bir
želio 30 d., 1924 m. Dabarti
nis laikinas bilius užsibaigi 
30 d. birželio, 1922.

Atstovo Rakerio įneš
tame biliuje yra priedas, 
nuris uždeda bile garlaivio 
kompanijai $100 bausmė: 
už atvežimą kiekvieno imi
granto, kuris nebus įleistas.

Atstovas Cable įnešė bi 
lių, kuriame nurodoma, jog 
bile viena garlaivių kompa
nija, kuri pagelbės kam 
nors Įeiti į šitą kraštą, per
žengdama 1921 m. įstatymą, 
turės užmokėti $200 baus
mes už kiekvieną ateivį, ku
ris priešingai įstatymarm 

. bus atgabentas į Suv. Vals
tijas. Tie pinigai bus naudo
jami kaino atlyginimas tam, 

, kuris suteiks reikalingų in- 
; formacijų, kas vestų prie 
i ateivio suareštavimo.

Galų gale, atstovas John-

Atstovų buto ateivystės 
komitetas turi apsvarsty
mui net penkis bilius kas- 
link įleidimo arba neįleidi
mo ateivių, kurie nori atva
žiuoti į Suvienytas Vals
tijas.

Žiaurusis iš tų bilių yra 
tas, kurį įnešė atstovas 
Johnscm iš Washingtono 
valstijos. Bilius reikalauja, 
kad ateivių imigracija į Suv. 
Valstijas butų uždrausta 
per tris metus. Vienintelis 
išėmimas bus tas, jog atei
vis, kuris turi čia savo na
mus, galės sugrįžti į šitą 
kraštą po trumpos kelionės 
užjunn, ir pilietis (arba at
eivis, kuris yra išgyvenęs 
Suv. Valstijose tris metus ir 
turi pirmas popieras) bus 
darbo sekretoriaus leistasi 
parsitraukti pačią ir netu
rinčius šešiolikos metų 
vaikus (bet nepasavintus). 
Kurie keliauja dėl pasilink-“ ......,______  „__
sminimo arba kitokių reika-yon Įnešė dar du biliu. Vie
lų, bus išleisti ant šešių mė-j nas sako, jog ateivis, kuriam 
nėšių. Studentai, kurie nori j praeityje arba ateityje buvo 
pasimokinti kai kuriose j arba bus Įleidimas į Suv. 
ar erikon iškošė įstaigose,: Valstijas atsakytas, dėl pri
bus įleisti, bet turės apleisti pildymo jo šalies kvotos 
kraštą, kaip tik greit už-į (įleidžiamų dalies), galės 
baigs mokslą.. Ambasadų-įgauti atgal dešimts dolerių, 
riai ir kiti svetimų valdžių j kuriuos jis užmokėjo už iš- 
pasiuntiniai 1 
savo šeimynoms, 
darbininkais, 
reikalas, i 
kai su darbo sekretoriaus 
leidimu bus įleisti, c<UJIaę,

Atstovas Raker įnešė bi- liauja 
lių, kuris reikalauja prail-

%
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svetimų valdžių j kuriuos jis užmokėjo už iš
bus įleisti su:davimą vizos ant pasporto. 

, tarnais ir Kitas bilius sako, jog atei- 
Jeigu butų Irių prižiūrėtojai ir medika- 

mokinti darbiniu-; liški prižiūrėtojai butų pa- 
> skirti prie konsulato tose 

šalyse, iš kur ateiviai atke- 
i Su v. Valstijas.

F. L. I. S.

SURUM-BURUM.
"Kai susipeš vagįs, atsi

ras ir avis,” sako lietuviu 
patarlė.

Taip yra ir su komunis- 
-ais. štai jų atsišaukime, "į 
darbo minias per veidmai
nių galvas,” vienoj vietoj 
•andu pasakyta:

"B. Krasauckas taip daug 
uri įtakos darbininkuose, 

kad nūdien Elizabethe ne
gali ant pagrindų pasiro
dyt, tuojaus būna nušvilp
us. Tas pats B. Krasauc
kas nelabai senai Detroite 
>asakė prakalbą dėl Rusijos 
oaduolių; per prakalbą au- 
kų surinkta .$45, o jis už 
prakalbą’ paėmė $50. Ar 
ledaug pasidarbavo dėl Ru
sijos baduolių? Žinoma! 
Rusijos baduoliai turės pri- 
nokėti Krasauckui tik 
x>!

Na jei komunistai nebūtų 
tarp savęs susipešę, mes to 
tebūtume žinoję.

Tūlas laikas atgal "Nau- 
ienų” Bendrovė paskelbė 
'Naujienose," kad jos tur
tas siekia arti $100,000. Šis 
pranešimas tiek padilgino 
uliems biznieriams apeti
tą, kad Chicagoje tuojaus 
ttsirado naujas laikraštis. 
Ar jis susilauks to, ko 
'Naujienos” susilaukė, pa- 
odys ateitis.
Kuomet užgimsta kūdikis, 

draugai paprastai linki 
jam laimingos ateities šio; 
ašarų pakalnėj. Bet užgi
musios nesenai Chieagoj 
"Žinios” tokių linkėjimų ne
susilaukė. Visi, draugai ir 
nedraugai, pasitiko jas šal
tai. tarytum sakydami, kad 
’os niekam nenaudingos ir 
nereikalingos.

O gal ir tiesą žmonės 
sako.

yy

Laisvės Mylėtojas.

Skaitytojų Pastabos.
J. O. Sirvydas per "Vie

nybę” sako, kad "socialistai 
turės pranykti, nes laike ka
rės labai susikompromita
vo.”

Well, man rodos, kad jis 
pats yra daug daugiau susi
kompromitavęs, kuomet 
pradėjo kun. Petkaus baž
nyčioj, poterius kalbėti, o 
vis-gi iki šiol da nepranyko. 
Reiškia, susikompromitavi
mas nėra sveikatai pavojin
gas ir prie išnykimo nepri
veda.

Kuomet Liutkauskas no
rėjo Įlįsti Į Lietuvos Atsta
tymo Bendrovę, tai kėlė di
džiausi triukšmą raštu ir 
žodžiu, visur rodė direkto
rių klaidasnr tarė prižadus, 
kad jis tą visą piktą praša
linsiąs, jei tik jį išrinksią Į 
direktorius.

Jis savo tikslą atsiekė; 
»uvo nuvažiavęs net Į Lietu

vą dėl ’’bendrovės Ubo,” bet 
žmonės dabar kalba, kad 
jis, kaipo ex-graborius, vi
sus dokumentus užkasė Į 
tapus, ir šėrininkam apie 
bendrovės stovį nė gu-gu 
nepraneša. Kazys.Kazys.

Arba kaip kun. Tamoliunas 
pateko belangėn.

Lenkų laikraštis, "Gazeta 
Tygodniovva,” 27 sausio nu
meryje išspausdino iš Sche- 
neetadv, N. Y., šitokią isto
riją apie lietuvių katalikų 
kunigą Antaną Tamoliuną:

"Dalykas prasidėjo Ams
terdame, o pasibaigė Sche- 
nectadv miesto belangėj. 
Kunigas Antanas Tamoliu- 
nas, Amsterdamo lietuvių 
parapijos klebonas, apsirū
pino pereitą nedėldienį 
dviem apykaklėm ir išlėkė 
į platųjį pasaulį, kad nors 
kiek pravėdinus nuliūdusį 
nuo doro gyvenimo savo kū
ną. Apsirūpino dviem apy
kaklėm — viena dvasiškąja, 
užpakaly susegama, o antra 
svietiškąją, su prikabintu 
kaklaraiščiu — nes iš prad
žių tikrai nežinojo, kokion 
kompanijon jagamastis pa
puls. Ir galvojo sau musų 
dvasiškas tėvelis: jei susi
tiksiu sū dvasiškiais, tai už
sisegsiu iš užpakalio, o jei 
likimas lieps paūžti su svie- 
tiškiais, tai užsisegsiu iš 
priešakio.

"Kur jis buvo ir ką veikė, 
niekas nežino, net jis pats 
nepajiegtų to išaiškint, 
nes kuomet susidūrė su 
Schenectady miesto polici
ja, tai buvo jau nusigėręs 
kaip šiaučius. Ir įsivaizdin-

kit sau — prisitraukęs 'sau
sam’ Schenectadyje, kur 
žmonės pamiršo baltakės 
jau ir smoką ir poką.”

Toliaus "Gazeta Tygod- 
niowa” rašo, kad prisitrau
kęs musų dūšių ganytojas 
įsirioglino į moterų toiletą 
Waiting Room’e. Moterįs 
pakėlė didžiausi riksmą. 
Konduktodius norėjo tėvelį 
išprašyti laukan, bet tas 
ėmė priešintis, nes jam te
nai išrodė labai gerai. Tuo
met buvo pašaukta policija 
ir policmanas Lopušinskis 
nugabenęs "doros mokyto
ją” į policijos nuovadą. Už
darytas i šaltąją, "dvasiš
kas tėvelis” nupuolęs ant 
grindų užmigęs.

Neužilgo betgi atėjo bū
rys katalikų ir sudėjo po de
šimtinę reikalaujamą kau
ciją, kad ant rytojaus atves 
jį teisman.

Paskui paėmė jį iš abiejų 
pusių už rankų, nes savo ko
jomis tėvelis da negalėjo 
paeiti, ir nusivedė jį į ramią 
vietą.

"Keleivio” koresponden
tė, kuri prisiuntė mums len
kų laikraščio iškarpą, pri
duria, kad apie šitą atsitiki
mą plačai buvę rašyta ir 
Schenectady anglų spaudoj.

Vadinasi, kunigai "kelia" 
lietuvių vardą svetimtaučių 
akįse.

Kaip jie protauja?
"Laisvė” paduoda žinią iš 

Berlino, kurioje sakoma, 
kad Vokietijos politiniai 
kaliniai paskelbė "politinį 
streiką.” Streiko tikslas 
esąs, kad komunistams bu
tų suteikta amnestija, jeigu 
Kappo sukilimo vadai yra 
laisvi. Jeigu gi komunis
tams amnestija nebus su
teikta, tai jie reikalauja, 
kad ir Kappo šalininkai bu
tų įkalinti.

Tą žinią "Laisvė” užbai
gia sekančiais žodžiais: 
"Sunkiai kenčia Vokietijos 
(politiniai — L. M.) kali
niai budelio Eberto valdo
moje šalyje."

Tegul čia bus "Laisvės” 
tiesa. Bet kodėl "Laisvė" 
nieko nesako apie Rusijos 
politinių kalinių kankinimą 
kalėjimuose?

Vokietijos komunistai už
daryti kalėjimuose už su
ruošimą kruvino sukilimo, 
laike kurio sunaikinta už 
milionus markių vertės tur
to ir daugybė gyvasčių pra- 
*žud.yta. Tas yra teisybė ir 
to neužginčys nei vienas 
doras komunistas. Vadina
si, Vokietijos komunistai 
sunkiai prasižengė ir už tai 
yra baudžiami.

Bet už ką Rusijos social
demokratai yra terorizuo
jami komunistų tėvynės ka
lėjimuose TNors komunistai 
su savo gerai išlavinta "če
ką” jieško jų kaltės, bet lig- 
šiol nepajiegė pasauliui įro
dyti, kad Rusijos politiniai 
kaliniai yra verti kalėjimo.

Šiandien pasaulis įgyjo 
tokį supratimą, kad Rusijos 
politiniai kaliniai yra laiko
mi kalėjimuose ir bjauriau
siu budu kankinami ir net 
žudomi tik už tai, kad jie 
ne komunistai o socialistai 
—tai ir viskas.

"Ijaisvė” dar nėra nei per 
pusę lupų prasitarus apie 
Rusijos politinių kalinių 
kankinimą ir tas žinias už
slepia nuo savo skaitytojų. 
Negana to, ji dažnai nieki
na tuos laikraščius, kurie 
tas žinias paduoda.

Žiūrint į tokią "Laisvės” 
taktiką priseina manyt, kad

j ji šitaip protauja: kurie 
Į priklauso prie komunistų 
i partijos, tie yra verti pa- 
iguodos ir užtarimo, o ku- 
įrie ne, tuos reikia išžudyt, 
■kai kačiukus.

Bet ne viena "Laisvė” ši
taip protauja, yra tokių ir 
daugiau.

Štai Lietuvių Komunistų 
Partija išleido knygutę 
prieš socialdemokratus. St. 
Sabas "Rankpelnyje” tos 
knygutės autorių pakriti
kavo. Ir šita jo kritika už
rūstino viršminėtos parti
jos bosus.

Štai kaip kalba apie tai 
komunistų apaštalas Z. An- 
garietis:

"Imant principalius daly
kus, St. Sabui nepatinka 
tas, kad L. K. P. išleido d. 
Minino knygutę apie komu
nistus ir tas, kad L.K.P.U. 
E. paskelbė konkursą revo
liucijos dainoms, čia štai ir 
išlindo yla iš maišo. St. Sa
bas užklumpa ant L. K. P. už 
tai, kad Minino knygutėj 
randasi vietos prieš menše
vikus. St. Sabas imasi tei
sint menševikus. S. Sabas 
teisina menševikus ir kartu 
užsipuldinėja ant L. K. P. ir 
beveik pamazgas lieja ant 
L.K.P. veikėjų, šis užsipul* 
dinėjimas aiškiai rodo, kad 
ir pats St. Sabas dar labiau 
menševikas, kaip bolševi
kas." (Žiur. "Laisvės" 
num. 1.)

Čia aiškiai sakoma, kad 
"imant principalius daly
kus,” kiekvieną žmogų, , ku
ris nėra komunistu, galima 
niekint, šmeižt, žodžiu — 
elgtis taip, kaip jiems (ko
munistams) geriau tinka. 
Vadinas, pas komunistus iš 
principo nėra doros, tiesos 
nei žmoniškumo, ir jeigu 
vienas jų atsiranda, kuris 
sako tiesą ir gerbia kitokių 
pažiūrų žmogų, tas nėra jų 
draugas.

Puikus komunistų princi
pai, ar ne? Tečiaus man ne
suprantama, kam rugot ant 
buržuazinių valdžių, kad 
jos su komunistais taip pat 
apsieina? Gal tik todėl, kad 
toks tokį pažįsta.

Laisvės Mylėtojas.
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KORESPONDENCIJOS.
PHILADELPHIA, PA. 

Tautininkai neremia savųjų
Philadelphiečiai turi, ga

lima sakyti, vieną didelę 
bendrovę, tai Budavojimo ir 
Paskolos (Building and Lo
an Association), prie kurios 
priguli visokių pažiūrų žmo
nės ii* kuri daugumai lietu
viu prigelbsti nusipirkti na
mus. Kiekvieną metą )fra 
rinkimai valdybos, tarpe 
kurių ir advokatas yra ren
kamas. Philadelphia turi du 
lietuvių advokatu. Vienąs 
yra klerikalų — tai Šlikas 
ir jis dirba prie Liet. Atsto
vybės Washingtone. Antras 
advokatas yra Simonas 
Paukštys, tautininkas. Šiaip 
jau tautininkai dalyvauja 
su juo ir jis su jais, bet kuo- ; • • •_ i

rna yra panedėlio ir seredos 
vakarais. Dainų praktika 
bus nedėliomis, 3 vai. po pie
tų. Todėl eikite lavintis pa
tys ir leiskite vaikus, jei no
rite, kad jūsų vaikai užaug
tų lietuviais,
Kliubo Mokyklos Komisija.

ALBANY, N. Y. 
Baido velnius iš stubų. 
Aną nedėldienį musų ku

nigėlis, Įsilipęs į augštą ku
bilą, savo parapijonams pra
nešė, kad jis pradėsiąs vaik
ščioti po lietuvių stubas, 
klausinėdamas pas vaikus 
poterių. Kadangi lietuviai 
parapijonai čia neturi savo 
mokyklos, tai jų vaikus mo
kina airių davatkos.

Vaikščiodamas po stubas
IUV 11 llo OU JO-AO, V\zV i.xvi-/ ; . _.e w. • • •

met prisieina rinkimai ad- kunigėlis nesioja su savim ir
~ i . .. . i • Irnmvfa Qn cvantintn irannn.vokato, tai tautininkai nu

kreipia savo veidus nuo
krapvlą su šventintu vande
niu. Įėjęs i stubą jis tuojaus

Paukščio' ir tuomet agituo- užpila vmidens ant krapylos
ja ir balsuoja už anglą ad
vokatą. Tokiu budu Paukš
tys jau ”runija” per tris me
tus ir kas metas vis mažiau 
gauna balsų. Vadinasi, Phi- 
ladelphijos tautininkai savo, 
ebalsį "lietuviai tik už sa-! 
vuosius,” sumynė į dumblą 
ir savujij neremia.

♦ £ ♦

Susitvėrė nauja Budavojimo ' 
ir Paskolos Bendrovė.

20 sausio susitvėrė nauja 
bendrovė, vadinama Centrai 
Lithuar.ian Building and 
Loan Association. Susirinki
mas ivvko Renublikonų 
Kliube, 322 N. 9th st. Daly
vavo daugiausiai saliuninin- 
kai. Buvo keliolika ir pašali
nių, bet pamatę, kad šis 
"biznis” užmanytas tik sa- 
liunininkų, kurie jau daug 
draugijų yra apmonyję, vi
si išėjo iš susirinkimo lau
kan, paliko tik keliolika sa- 
liunininkų su graborium 
Užumeckiu. Viena didelė 
klaida yra padaryta, tai ta, 
kad nekurie iš tų organiza-; 
torių, kurie yra su draugi jo-, 
mis turėję visokių nęsusi-' 
pratimų, apsiėmė į šios ben
drovės viršininkus. Žmo
nėms burnų neužkiši ir tuo
jau visokių paskalų pasipy
lė, kad tie saliunininkai nori 
vėl paglemžti žmonių pini
gus. Teisybės tame mažai,! 
bet bendrovės kilimui tas 
kenkia. Jiems reikėjo stovė
ti iš užpakalio, o į priešakį 
pastatyti paprastus darbi
ninkus, . tuomet pasekmės 
butų buvę daug geresnės.

Narys.

ir pradeda mosuot po visus 
kampus, baidydamas piktas 
dvasias. Suprantama, velne- 
liai, bijodami sušlapti, neša
si iš rymiokų stubų laukan. 
Už tą savo darbą kunigėlis 
gauna po dolerį, o kai kas 
duoda ir visą penkinę.

Bet vietomis kunigėlis už
tinka ir tokių žmonių, kuri^, 
velnelio sukurstyti, nelei
džia šventintu vandeniu taš- 

•' kyti po kampus ir paprašo 
kunigėlį išeiti laukan.

Abelnai imant, musų ku
nigėliui biznis eina nekaip. 
Žmonės nedirba ir eidami į 
bažnyčią nenori nei dešim
tukų mokėti. O nauji kolek
toriai nėra ant tiek drąsus 
kaip senieji, kad po prievar
ta dešimtukus atimtu Iš tos 
priežasties kunigėlis pri
verstas buvo susigrąžinti se
nąjį kolektorių M. Ū. Sena
sis kolektorius moka biznį 
varyti, tik sakoma, kad jo 
kaselės dugne yra skylė.

Parapijonas.

i

ANACORTES, WASH. 
Iš nežinomo kampelio.

Apie šį miesteli mažai kas 
iš lietuvių žino, nes jo var
do lietuvių laikraščiuose 
dar niekuomet nesimatė. 
Čia irgi esama lietuvių net 
septynios šeimynos. Darbai

f
PHILADELPHIA, PA.

Iš lietuvių veikimo.
Liet. Taut. Neprigulmin 

gas Kliubas turi įsteigęs va 
karinę mokyklą, kurią lan
ko apie 30 vaikų ir keliolika 
didelių. Mokinama yra svar
biausia lietuvių rašybos. 
Komisijai išdavus raportą 
apie mokyklos stovį pasiro
dė, kad reikalinga vaikus 
mokinti dainuoti, o komisija 
neturi tam pinigų. Susirin-Į 
kimui besvarstant ką dary-'
ti, tuojaus atsistojo Sabas 
Mankus, užgvrė mokyklą iri 
paaukavo $5.00 į dainavimo • 
fondą. Jaunas graborius 
Adolfas Stankus, kuris yra 
gana progresyviškas vaiki
nas, paaukavo $5.00, o vie
nas iš mokinių Domeikis pa
aukavo $10..00, Juozapinė 
draugystė paaukavo $5.00. i 
Taipgi yra prisižadėjęs 
remti ir aukoti Liet. Pašai- 
pinis Kliubas, 1116 So. 2nd
st. , ir kitos draugijos. Pats 
gi Lietuvių Taut. Neprig. 
Kliubas nupirko knygas, 
duoda svetainę, šviesą ir ši- j 
lumą, o taipgi prisižadėjo 
aukauti, jeigu tik bus kokie 
trukumai šiai mokyklai. Čia 
yra labai puiki proga lietu
viams suaugusiems ir vai
kams pramokti lietuviškai 
rašyti ir dainuoti. Mokina-1

&

■ šiuo tarpu čia eina neblo- 
|gai ir darbininkai pusėtinai 
uždirba. Tik viena nelaimė 

j šio miestelio darbininkus iš- 
I tiko, kad 7 d. sausio bankru- 
tino bankas, kuriame buvo 
sudėta nemažai darbininkui 
pinigų. Žmonės labai nusi-i 
minę, nes nežino ar atgaus 
nors dalį savo sunkiai už
dirbtų pinigų ar gal viskas 
dings.

A. B

BROOKLYN, N. Y
L.S.S. 19 kp. narių domai.

Sulyg L.S.S. 19 kp. meti
nio susirinkimo nutarimo, 
kuopos susirinkimai tapo 
perkelti iš pirmo ketvergo į' 
pirmą sekmadienį. Dabar 
susirinkimas įvyks nedėlioj,! 
vasario 5 d., 2 vai. po pietų’ 
Socialistų kambariuose.

Kuopos Sekr.'

Pajieškau savo vyro Jono Kiansos,1 Aš, Stanislovas Krepenskas, pajieš- 
jis dirbo Philadeiphijoj ir apleido ma- kau savo pusbrolio Juozapo Krepens- 
ne ir vaikus sunkiame padėjime. Vie- ko. Jisai paeina iš Suvalkų rvdvbos, 
uas vaikas 5 metų, kitas — 6 mene- šakių apskričio. Jankų valsčiaus, 
šių. Jisai su kito žmogaus moteria, Plačkojų kaimo. Taipgi pajieškau vi- 
Pauleitiene sų pažįstamų, turiu svarbų reikalą iš 

I Lietuvos. (7)
S ta nislovas Krepenskas

24 Schcles st., Brooklyn, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos 

arba našlės, nuo 26 iki 32 metų am
žiaus. Aš esu 33 metų, turiu savo na
mus ir sodą, taipgi gerų darbą. My
linčios dorą šeimynišką gyvenimą 
malonėkit atsišaukti. Su pirmu laiš
ku prisiųškit paveikslą, kurį ant pa
reikalavimo sugrąžinsiu. Platesnes ži
nias suteiksiu laiškais.

Joc Yasunas
R.F.D. 2, Milford. Conn.

Merginos apsivedimui! Mokanti 
inaž-daug angliškai, sveikai protau
janti, padori ir mandagi lai atsišau
kia. Su pirmu laišku meldžiu pa
veikslą. J. Lom (7)

40 Scholes st., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos' 
arba našlės be vaikų, biskį pasiturin
čios. Meldžiu atsiliepti. Vyrai lai ne-1 
rašinėja. K. K. S. (7)
53 Oakwood Lane, Wilkes Iiarre, Pa. |

I
Jieškau gyvenimui draugės, labai 

reikalinga gaseadinė. mergina arba 
našlė. Aš esu laikinas 45 metų am
žiaus, turtingas, turiu iki 19 tukštan-. 
čių dolerių. Mergina arba našlė no > 
rinti apsivesti su pirmu laišku lai pri- 
tiunčia paveikslą, kurį «*nt pareika- į 
lavimo sugrąžinsiu. (7) j

Peter I)obri
429 So Halsted s~, Chieago. 111. j

1‘ARSiDLODA DIDELIS HOTELJS
Geroj vietoj, tirštai apgyventoj 

lietuviais, lenkais ir rusinais, kuria 
dirba didelėj čeverykų išdirbystėj 
Endicott-Johnson Co. Namas stovi 
prie grįstos gatves, eina gatveka- 
lių linija. Minėti fabrikai visai nete
is. Priežastis pardavimo — Ii kau be 
vyro, kuris ką tik dabar mirė. Pati 
viena su mažais kūdikiais negaliu to 
biznio vesti. (G)

TEKLIA TVAR1JONIENE
65 Glenvrood ar., Binghamton, N. Y.

PARSIDUODA NAMAS 
PIGIAI.

Parsiduoda 2 šeimynų namas, la
bai geroj vietoj, tik 5 minutos nuo 
gatvekario, 10 minutų nuo gelžkelio, 
yra didelis daržas, labai patogu g>'- 
vent.‘,-. sykiu parsiduoda auto
mobilis Overland, 1921 metų, įvažinė
tas tik 7,600 mylių. Kaina už viską 
tik $4,800. Klauskit šiuo adresu: (6)

K. Ramar.cuk
14C N. School st., Manchester, Ct.

LABAI

KLAIDOS ATITAISY
MAS.

„Keleivio” No. 4 mano 
straipsnyje "Kansas valsti
jos angliakasių kova ir po
no Lewis judošvstė” įsibro
vė klaida. Ten pasakyta, 
kad 12 Illinois angliakasių Į 
distriktas išėjo į streiką už 
T. Mooney. 1917 metais. Tu
ri būti 1919 metais.

(čia juodviijų paveikslas) 
prasišalino, paimdami su savim 
metų vaiką ir l.OiHJ dolerių, 
dama atiduot kūdikių 
mą, prašau "Keleivio7 
gu patėmytumet kur nors tokią po
ra, meldžiu man pranešei ir paaiškint 
apie tai vietiniai policijai. Kas pir
mas praneš skiriu 25 dcl. atlyginimo.

Zof>a Kiaušas
1769 — 3rd avė., New York, N. Y.

7 
Nenore- 

i biednujų na- 
” skaitytojų jei-

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 24 iki 30 metų. Aš esu 29 metu. 
Suaugusias merginas meldžiu atsi
šaukti. Kurios turite savo paveikslą, 
malonėkite prisiųsti. Platesnių 
suteiksiu laišku.

T. J. Boris
Statė Normai School. 

Framingram. Mass.

žinių 
(6)

Pajieškau apsivedimui merginos 
irba našlės nuo 25 iki 34 metų. Aš 
esu 34 metų. Platesnes žinias suteik
siu laiškais. Atsakymą duosiu kiek
vienai. , (6)

(

Pajieškau brolio Aleksandro Davu- 
l:o, paeina iš Kauno rėd., Ukmergės 
apsk., Žūklių sodos. Prašau atsišauk
ti ar kas žino p ru neškit.

Joz. Davulis
125 Bowen st., So. Boston, Mass

I

Frank J. Madison
608 W. Federul st., Youngstovzn, O. .

LIETUVIŲ’ LAISVĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTĖ. KAUKEGAN, 1LL.

Valdyba:
' Pirmininkas Kaz. Grinius,

802—8th st.
! Pagelbininkas K.iz. Ambraziunas,

1421 S. Linco!n st.
i Užrašų raštininkas Vin. Rudzinski,

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

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

774 Sheridan Rd.
Kasos gi* bėjai: XV. Tijūnaitis,

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

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

Maršalai: A. Dulkus, 919—Sth st, ’
J. Jokūbaitis. 114 S. Water st. i^’^s

KENOSHA, WIS.
Lietuvių žiniai! Kas nori nu

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

I. PETKŲ
332 N. Sheridan Rd.,

i\n

Redakcijas Atsakymai.
" čia Buvusiam. Apie to
kios mažos vertės dalykė
lius neužsimoka laikraštyje 
užimt vietą.

J. Savickui. Jūsų daina 
laikraštin netinka.

Visiems, kurių raštai ne
tilpo šiame „Keleivio” nu
meryje, tilps sekančiuose.

Pajieškojimai
♦ — - ..................-u

Aš, Povilas, Sabulis, pajieškau Ma- 
teušo Saparavičio, Kauno rėd.. Uk
mergės aps., Vigiškių patap., penki 
metai atgal gyveno Philadelphia, Pa., 
o dabar nežinau kur jis randasi. Mel
džiu atsišaukti arba kurie apie ji ži
not pranešt, už ką busiu labai dėkin
gas. Gavau laišką iš jo tėviškės su 
didelėm naujienom.

Povilas Sabulis
15 Star st., Ansonia, Conn.

Pajieškau savo draugo Benedikto 
Visgaudžio, Kauno rėdybos, Mažeikių 
apskričio, Žydikių parapijos, Pakvvs- 
čio sodos. Meldžiu atsišaukti arba ži
nančius pranešti, už ką busiu iabai 
dėkingas.

Juozapas Miknis 1757—14 avė. 
So. Seattle, Wash.

Columbia
LIETUVIŠKI REKORDAI

I

*«♦» »

Muzika, kuri pasiekia jūsų širdį, muzika, kuri nuveda jumis 
justi gimtąją šalį, paprasti šokiai, dainos, kurios pripildo jūsų 

•visą šitą muziką grajina Colum-

i

namus laime ir saulės šviesa-
bia Rekordai ant Grafonolos.
Išgirsk naujausią muziką ant Columbia Rekordu Lietuviu kal
boj už Vasario mėnesį. Pasiklausyk* Petrauską, tenorą. Plie- 
niuną, Lušnakojį, Geležiūną ir Bukšnaitį (juokingi), gera miš
ru kvartetą, * Columbia beno rinkinius ir armoniko ‘ solo. 
Klausk jūsų Columbia pardavėjo, kad jums pagrajitu tuos nau
jus rekordus.

E-7394

£7257

E-4916

10 Inch—75c.
Du broliukai kunigai.

4 Ter tamsią naktelę. 
Mišras Kvartetas.

E-7395
Kas bus be degtines.
Dykai nieks neveža.
Geležiūnas ir Bukšnaitis.

I Du ubagu.
Ubagėlis.
Plicniunas ir Lušnakojis.

Jaunikio išsirinkimas. 
Piršlybos.

Komiškas Trio.

£• •026

E-4475

Per virvutę. Polka. 
Lietuviška polka.
Armonika solo.

Girtuoklio metavonė. 
Pasakos ir stebuklai.
Plicniunas ir Lušnakojis.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų.

žiūrėkit 
Columbia 
ženk lis ir 
numerius
Rekordu—

kad butu \ 
Vaizba* 

paminėk 
Columbia

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

Aš, Franc’škus šliumpa. pajieškau 
savo pusbrolio Raujino Balkuno, Su- 

, Mariampolės anskr., 
Prienų parapijos, Bačkininkų kaimo. 
Jis atvažiavo Amerikon 1900 metais 
ir gyveno Boston. Mass. 1969 ar Įrit
inėtais, potam 1912 ar 1913 m. per
sikėlė Į Philadelphia, Pa. Dirbo 
1 riaučių šapoj. Daoar nežinau ar jis 
dar gyvas ar gal jau miręs. Turiu 
svarbų reikalą, prašau atsišaukti ar
ba jei kas apie ji žinot meldžiu man 
pranešti, už ką busiu dėkingas.

Franeiškus šliumpa
453 Main st., Ansonia, Conn.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnes kai 30 metų. 
Aš esu vaikinas 36 metu. Meldžiu at
sišaukti ir su pirmu laišku prisiųsti 
paveiksią, kurį sugrąžinsiu ir kiek
vienai duosiu atsakymą. B. Chizas

Mazon st., Zappa Hotei, Room 6 
Dwight, 111.

Pajieškau draugo Kazimiero But- 
> aus, paeina iš Kauno rėdybos, Tel
šių apskričio. Sarkainčs dvaro. 13 
metų atgal gvveno Philadelphia, Pa. 
Meldžiu atsišaukti aiba žinančius 
pranešti. Stanislovas Kazlauskas

Box 64, Beebe Ri/er, N. H.

Pajieškau krikštatėvio Antano F. 
Urbučio ir draugo Antano Marciuko. 
Paeina iš Raseinių apskričio, Taura
gės valsčiaus. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: (7)

Petras Urbutis 1728 E. Maffot avė., 
Springfield, III.

Pajieškau švogerio P. Balčiūno, gy
vena New Yorko valstijoj. Pamečiau 
jo adresą, dabar negaliu susižinoti 
svarbiame reika’e. •

A. Vainorus
133 Moultrie st., Pittsburgh, Pa.

. J’annfikdfc draugės apsivedimui, 
nuo 25 iki 35 m. amžiaus, kuri mylė
tų švarų ir gerą šeimynišką gyveni
mą. Esu pasiturintis ir darau gerą 
reikalą. Platesnes žinias suteiksiu 
laišku.

W. Dumbrau
5211 Prospect avė., Cleveland, Ohio

FOTOGRAFAS VAŽIUOJA 
- LIETUVON.

. »'*vęs Nashua, N.H. fotografas ant
ru kartu važiuoja Lietuvon.Amerikie
čiai, kas norite, kad Lietuvoj butų nu-

Susirinkimai alsi bu na i 
nedėldienį kiekvieno menesio, 
meriu 801—803—8th st.

paskutinį lių, seserų, triobos ir sodybos su »y- 
po nu- vuliais ar šiaip bile vietos Lietuvoj, 

rašykite man tuojaus trumpai ir aiš- 
---------- kiai: kero ir kokį paveiksią pagei- 

NORI GREITAI l-auJat nutraukt, parašant pilną adre-
1 Al. Jusų Lietuvoj, o taipgi sa-

i vo adresą, kad sugrįžęs ateinančią 
Ivasarą (1922 m.) galėčiau prisiųsti 
jums prabas nuimtų paveikslų. Gavę 
prabas galėsite užsisakyti paveikslų, 
kiek matysite reikalą. Pinigų ant 
-ankos nereikalauju, užtenka žodžio. 
Norintiems sužinot apie savo paliktą 
turtą Lietuvoj ar kitokius reikalus 
mielai patarnausiu ir visas žinias at- 
vežšiu Amerikon. Adresas: (9)

V. J. STANKUS, fotografas 
50*3 Melrose st„ Philadelphia, Pa.

Ponas Williatn Zilmer, 623 Main 
s L, Monroe, Wis., rašo:

"Rugpiučio 5. 1919 
"Marvel Products Company 
"Marvel Building 
"Pittsburgh, Pa.

"Meldžiu prisiųsti man dar vieną
| bak_są jūsų Bulgariško Kraujo Arba
tos. Tai yra geriausia gyduolė nuo 
visų pilvo ligų, kokią aš tik kada 
nors vartojau. Laiške rasite $1.25 už 
Bulgariško Kraujo Arbatą. Meldžiu 
prisiųst greitai.”

Bulgariško Kraujo Arbata pagelbs
ti tiems žmonėms, kurie serga pilvu, 
inkstais, skilviu ir kraujo ligoms. 
Buk tikras, kad aptiekorius duotų 
Bulgariško Kraujo Arbatos.

Sergantiems žmonėms, kurie gyve
na ant farmų ir kur nėra aptiekų, 
mes pasiunčiam didelį apdraustą 
šeimynišką baksą už ši .25 arba 3 už 
$3.15 arba 6 už $5.25. Adresas: 

____ , President, 491 
: Marvel Building, Pittsburgh, Pa.

Pajieškau susipažinimui draugės, be 
'kirtumo tikėjimo. Esu 26 metų vai
dinas. svaiginančių gėrimų nevarto
ju, tabako nerūkau. Merginos, mylin- 
ė’Os ramų gyvenimą lai atsišaukia 
prisiųsdamos savo paveiksią, kuri 
reikale gražinsiu. ' ' (7)

S. Wools
3252 So. Halsted st., Chieago, III. i

Pajieškau apsivedimui merginos, 
mylinčios dorą šeimynišką gyvenimą, 
nuo 18 iki 25 metų. Aš esu 25 metų 
■•aikinas. Geistina, kad margina butų 
Amerikoj augusi. .Norinčios susipa
žint atsiliepkite prisiunčiant savo pa
veikslą. Platesnes žinias suteiksiu1 
laiškais ir paveikslą ant pareikalavi
mo sugrąžinsiu. (7)

J. Tarnas
726 W. 1S st., Chieago, III.

eo.u arua n uz 
H-.Von Schlick,

i

Pajieškau apsivedimui i 
rtuo 18 iki 27 metų į Maine valstija, i 
Aš esu 24 metų. Dėl platesnių infor
macijų meldžiu kreiptis laiškais. At-1 
^išaukite "Keleivio” antrašu, kiekvie
nai duosiu atsakymą. Vyrus meldžiu 
nerašyti. P. B. (8)

255 Broadway, So. Boston, Mass.

PARDAVIMAI.
KRIAUČIŲ DIRBTUVĘ 

Parsiduoda pigiai.
Graži vieta, geras uždarbis. Parda-Norėčiau susipažinti su mergino- . _ ________

mis ir našlėmis ansivedimo tikslu. I vimo priežastis — važiuoju Lietuvon. 
Gali atsišaukti ir gyvanašlės, turiu-' Yra dvi siuvamos mašinos, viena 
žios divorsus. Atsišaukiančios turi 1 Hoffman prašinama mašina ir kitoki 
būti tarpe 2f> ir 30 metų senumo. Aš I įtaisymai. Kas norite pirkti ir daryti 
esu 27 metų. Malonėkite atsišaukti ir ; gerą pragyvenimą, kreipkitės šiuo 
su pirmu laišku prisiųsti paveikslą. J antrašu: (7)
Platesnių žinių sutelksiu laiškais. (8) I C. J. NORCH

John Navickas i 211 Main st..- Gardner, Mass.
471 N. 3rd st., Philadelphia, Pa. i Tel. 159-

Ar Rukai?
Mes apiaikėme iš Rusijos prikrautą 
laivą geriausio, skaniausio ir tyriau
sio TABAKO dėl cigarėtų ir pypkės. 
Paprasta kaina to tabako o doleriai 
už svarą. Bet mes neturinie vietos 
kur jį padėt. Prisiųsk VIENA DO- 
LERį pinigais, o mes išsiųsime jums 
VIENA ŠVARA TABAKO ir dcdčsi- 
me dykai pypkę ir cigarnyčią vertės 
2 dolerių. (g)

L. KOVNAS
B. 1034, Renton, VVash.

FARMOS!
FARMOS! FARMOS!

Turiu daugybes farmų ant parda
vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoj, netoli 
Newark, N. J. Farmos geros Tr UF?*1 
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSK1 (2«)

Bos 46, Sand Brook, N. J.

A ■w ***«*■'

Pajieškau savo brolio Laurio Že
maičio, Suvalkų rčdyb >s. Veiverių 
valsčiaus, Barauskinės kaimo, 
klausia gyveno Cleveland, O'nio. 
lonėkit atsišaukti arba žinantieji 
neškit šiuo adresu:

Jieva Juodsnukiene
581 N. Riverside st.,

Waterbury, Conn.

Pajieškau savo kaimyno Jono Šiau
de, Kauno rėdybos, Ariogalos parapi
jos. Grajauskų kaimo, pirmiau gyve
no Philadelpiiia, Pa., o dabar neži
nau kur. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: Konstantinas Daugnora

583 N. Riverside st.,
Waterbury. Conn.

Aš. Antanina Jenčienė, jieškau sa
ro draugės Auna Gautis. Trįs, metai 
atgal mudvi gyvenom Mil-.vaukee, 
Wis. ir dirbom vienoj dirbtuvėj. Du 
metai atgal ji gyveno Paterson, N. J. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie ją 
žinote praneškite š:uo adresu: (7)

1713 Jefferson st., Chieago, Iii.

Aš, Juozas Dabulskis, pajieškau gi
minių ir pažĮstamtf; paeinu iš Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, Šilalės 
sodžiaus arba Pingininkų. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu: 17)

J. Dabb Smuggler, Colo.

Pajieškau tikro savo brolio Kazi
miero Lapinsko. Kauno rėdybos. Ra
seinių apskričio, Ariogalos parapijos, 
Misiūnų kaimo. Meldžiu atsišaukti ar
ba žinantieji praneškite. (7)

Jurgis Lapinskas.
31 Centre st., Shenanaoah. Pa.

PARSIDUODA FARMA!
„ -10 akrų žemės, su budinkais, liete^ 
vių apielinkėj, arti žuvingų ežerų, 4 
mylios nuo geležkelfo; pašė žemės 
dirbamos, o likusi ganyklos ir miš
kas; 6 karvės, 2 veršiai, pora gerų 
arklių, kiaule, vištos ir ūkės padar
gai. Verta $3,500. Iš priežasties va
žiavimo į krajų parduosiu už $3008.

ALEX ZAWISTANOWICZ (7) 
R. 1 Bos 75, Irons, Mich.

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

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

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

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

100 akrų farma, 40 akrų dirbamas 
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu
ba, yra ir kita stuba 4 ruimų, barnu 
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
les, 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. Delei platesnių 
informacijų rašykit: (?)

F. I. RACINE 
DANIELSON. CONN.

«
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Ištikimieji! čios” darbuotę Pranas žij 
nojo, bet tylėjo. Tai reiškia.

"svarbiausiam
L D. L. D. Reikalai.

Ar žinote, kad komunistų 
"Ei-El-Dy-El-Dv” iždinin
kas yra labai gerai apsau
gotas, ir niekur nuo žemės 
nupult negali? Aš manau, 
kad ne visiems dievas davė 
galimybes sužinoti tokią gi
lią paslaptį. Taigi aš čia 
jums pasistengsiu tą "ta- 
jemnyčią” išvyniot, o ir jus 
pamatysit viską, taip kaip 
jiaukščio akimis.

Tas iždininkas, gyvenda
mas ant žemės, kaip ir visi 
gyvi sutvėrimai, kartą delei 
tam tikrų aplinkybių užsi
manė gert ir prigert. Tuo
met jis savo šeimininkei, pas 
kurią jis buvo ant "burdo," 
pareiškė: Jei tu savo rai
nas akis neatkreipsi i mane, 
tai aš gersiu iki priversiu, ir 
tegul mano dūšia vL 
teks.”

Išgirdus šeimininkė šito
kį pareiškimą, nenorėjo lei
sti tokiam žymiam vyrui 
taip ”marniai” žūti. Jiji pa
glamonėjo Praną, ir patam 
padavė jam savo meilės ran
ką. ir Pranas liko išgelbėtas 
nuo mirties, ir amžinos pra
pulties, prie kurios jis taip 
arti buvo priėjęs — kad tik 
colis, kitas, ir Prano jau ne
būtų ’

Po šitokios laimės reikėjo 
palikti Naujos Anglijos mie
stas ir vykti ant "honey 
moon” Į Najorką. Čia viskas 
vyko kaip iš pypkės. Pranas 
viską dirbo iš ”kairės,” o jo 
išgelbėtoja spaudė jam pa- 
šonėn, reikšdama užuojau
tos ir patardama būt "bolše
viku”, nes dabar tokia mada. 
Bet nelabasis davė — ėmė 
ir sužinojo žmonės, kad 
Prano "pati" skebauja. Ne
gana to, buvo da prirodyta, 
kad ji p’a užėmus skebų or
ganizatorės vietą ir gauna; tą. kaip komunistų Pranas, 
gana riebią algą. Savo "pa- K. J. L.

; ištikimybę
principui.”

Dabar, manau, bus šiek 
tiek aišku, kad Pranas pil
nai užsinelno būti priešaky 
organizacijos, nes nedaug

Xra’. taiP i du sekretoriai pasirūpinkitištikimi ir tiktai komisą- • - - -

L. I). L. D. NARIU DOMAI.
Draugai! Šiuomi laiku 

yra siuntinėjama kuopoms 
knygos, "Socializmo Minties 
Blaivumas,” už 1921 m. Kuo-

~ KELEIVIS
agelbėsim Lietuvos drau

gams, ir kartu .jgysim nau- 
;ą ir puikią knygą. Bet kad 
visa tai sėkmingai atsiekus, 
reikia dirbti, reikia turėti 
drūtą organizaciją, kuri pa
jėgtų tą darbą nuveikti. Tai 
gi, draugai, prie darbo!

LDLI). Iždininkas
* Kaz. Liutkus.sušaukti kuopų, susirinki

mus, išdalint nariams kny
gas, ir tuo pačiu laiku pa- 
kalbinkit. kad nariai užsi
mokėtu už 1922 m.

Dabartiniu laiku yra ge
riausia gauti nauju narių, 
taigi, draugai, pasisteagkii 
kuo labiausia padidinti mu
sų draugiją, nes tik nuo to 
priguli musų tolimesnis vei
kimas ir išlaikymas organi
zacijos, kati ji galėtų atlikti 
javo uždavinius, L.IiicA.

. . _ , . .. ma apšvietą tarp darbinin-
siu, ir >nnem. jis nega.i pa- -.<lL je, tiraugaj p. toliau taip
ąlniuFSlėpti, rvaip žinot, t°s keli- ^jį^i veiksite, tai vargu bus 

nes iiko pas bosienę.>. Tiesa, į ga]jma gėrėtis draugijos 
Laisvė visa tai užginčijo, j .javiniais. Todėl, draugai, aš 

Ganoma, reikia draugą gm- ;10rjUj, kacj jas pabustumet 
15: bet kati apie tai \ įsi zmo, ,-g mįec-0. a^ noriu, kad jus 
tai to jau paslėpti negalima,. ^iebtumetės ’ 
nors da kita tiek vro^uRtyrio
tum ir visus 
koiiotum "buržuazijos nuo
degom” ir kitais galais.

Žiūrint iš bolševikiško 
matympunkčio, tai abu virš 
apkalbėti draugai yra "dvie
jų šimtų nuošimčių komuni
stai,” ir kaipo tokie visados 
ir visur gali būt organizaci
jos viršūnėje. Jie abu kaip 
kalba, tai verkia ir Į krūtis 
mušasi už darbininkų reika
lus. Jie socialistus visaip iš
niekina, ir vis ragina darbi
ninkus stoti petys į petį, ir 
nuversti dabartinę buržua
zijos valdžią į pelkes, o ant 
jos vietos Įvesti komunizmą 
ir padaryti toki rojų, kaip 
dabar Rusijoj. Užtai aš ir 
sakau, kad tinkamesnių 
žmonių nėra Į iždininko vie-

rų vietas, kaip kad jis tinka.
Tiesa, butų neblogas ir 

gana daug "pasidarbavęs” 
Prano pusbrolis be kampo, 
bet jis turi begalo daug pa
vardžių, ir jei visas reikėtų 
ant čekių parašyt, tai išro- 
dvtu, kad visa komunistu 
partija pasirašo. Nors jis 
yra atsižymėjęs tarnauda
mas caro valdžiai ir nai
kindamas "krakmolą,” vie-1 
nok negalima užmiršti ir uždavinius, skleisda-
nelaimingą incideųjtą su ke-i - ■ - • - -
linėm, kurio jis negali'pa-i 
slėpti. Kaip žinot, tos_keli

* .V .'X L J v 1U

socialistus is- -aiėtų duoti

darbo, tikrai 
darbo, kuris
LDI.D. šiais 

4,000 narių.
L

metais nors
Pas, draugai, yra ne sunku 
lik reikia truputi padirbėti. 
Jei tie visi nariai, ką dabar 
mes turim, prikalbintų po 
vieną naują narį, tai mes 
turėtume daugiau negu virš 
paminėta skaitlinė. Man re
gis, kad komunistiškas svai
gulys jau praėjo, ir dabar 
yra proga eiti vėl prie ra
maus darbo.

šįmet Centro K-tas jau 
tariasi, kad susižinojus su 
Lietuvos socialdemokratais 
ir išleidus naują knygą. Yra 
žinių, kad Lietuvos draugai 
sutiks parūpinti tinkamos 
medžiagos, o mes tik duo
sim jiems kapitalo, kad jie 
galėtų ją išleisti. Šitas dar
bas yra gana didelis, ir tu
rės labai gerų davinių: mes •

L.D-I-D. N ARIŲ ATYDAI. 
šiomis dienomis tapo iš

siuntinėtos L.D.1..I). centro 
viršininku balsavimo blan
kus, kurios turi būt išpildy- 
,os ir sugražintos centro se
kretoriui ne vėliaus 1 d. Ko- 
;o (March) 1922.

Kandidatais šiems 
cams yra =

Ant pirmininko: J. S. 
Prusaiaitis iš lVaterburv, 

Ant vice-pirmįninka:

_A______
Ar Bijai Dievo?

Jei ne — tai skaityk
LIETUVI V LAISVAMANIŲ 

KALENDORIŲ
Su daug bedieviškų raštų, su daug 

bedievišku paveikslų ir su kun. Moc- 
kans Peklos Mapa. Vertėtų visiems 
Įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį piatint tarp savo draugų 
bei pažįstamų. Kaina už 1 egx. 75c. 
Agentams bei šiaip draugams, iman- 

1 tiems daugiau negu vieną egz., duo
dam už labai nupigintą kainą: už 4 
egz. $2.00, už 10 egz. $4.00, už 20 rgz. 
$7.00, už 30 egz. $10.00, už 40 egz. 
$13.00, už 50 egz. $15.00, už lvO egz. 
$25? M).

Pinigus siųskite sekamu antrašu:
”KARDAS”

1443 N. Paulina St., Chicago. 111.

f

me-

Conn.
P. Miller iš Chicago, III., W. 
V. Anesta iš Čambridge, 
Tass. ir J. F. Vilis iš Chica- 
ąo. III. Ant sekretoriaus: K. 
Matuliauskas iš Baltimore, 
Md. ir J. M. Buchinsky iš 
Binghamton. N. Y. Ant iž
dininko: K. Liutkus iš Bal- 
imore. Md. Ant knygiaus: 

P. Raškevičius iš Brooklyn, 
a. Y. ir M. Čiurlionis iš 
Binghamton, N. Y. Litera
tūros Komitetan: St. Mi- 

. t helson iš So. Boston. Mass., 
J Kl. Jureglionis iš Chicago, 

g!III., V. B. Ambrozaitis iš So. 
" j Boston. Mass. ir J. Mickevi- 

i čius iš Chicago, Iii.
J. M. Buchinsky,

52 Glenwood Avė.,
Binghamton, N. Y.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Poduškaitė.

Jus ijalite riesti šalin visus diržu?, 
kadangi Plapao paduškaitė yra vien 
tani padaryta, kad jus išgydyti nuo 
' ylos. Ji yra taip padaryta, kad kartų 
pridėjus nenttsenka ir tuo budu ge- 
lesne negi diržas. Jokių diržų ar 

į sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne- 
• iiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar- 
j be. Gauta aukso mėdėlius. Mes pri
siusime ka. sakome, atsiųsim.- jums 

i išmėginimui visai DYKAI.
i « PLAPAO LABOKA TORIES 

3058 Stuart Bldg^ St. Louis. Mo.

H HAMBURGO!
DANCIGĄ ir V ARŠAVĄ

Naujais laivais
Orbita Vas. 17. Kovo 31, Geg. 12. 
Orduna Kovo 3, Bal. 11, Geg. 26 
Oropetsa Koso 17, Bal. 28, Birž. 9.

Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms.
THE RuYAL M Ali. 

STEA.M PACKET CO.
26 Brvadway, Ne* Vark.

117 W. IVashington st., Chicaga 
arba pas vietos agentus.

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas su visais pertus Centralinčs Europos 

LAIVAI IŠPLAUKIA KAS KETVERGES
nuo Piei o 86, North River, pėda nuo 46 st., laike pietų. 

Kambariui su 2, 1 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli val
gymui kambariai, sa lianai ir puikus dėkai 3-ėios 

pasažieriams.
Laivai "Hausa,” ”Bay ern” ir ”4\ iierttemberg’’ turi 

specialius i. r. m barius.
-Du nauji 20,'hIv tonu trijų sriubų laivai. 

S.S. RESULUTE IR S.S. RELIANCE
vėžio jautieji 1. 2 ir 3-cios klescs p’tsažierius bus r____
i darbų pradedant Gegužės 2, lv22 ii putam isplaukdinės 
kiekvieną utariiinką.
Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 

JULIUS ROITENBERG. 260 Hanover St., Boston, Mass.
fe-'SK1 -ą-TlBl'— —M—M—K.B I hn O ZBTį——fjlJMH

tiesos

kelis

padėti

<
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Į LIETUVĄ
Artimas susinėsimas su visomis 

Lietuvos dalimis. Geras maistas ir 
daug jo duodama. Atskiri kamba
riai. Didele vieta ant deko. Visi 
parankamai ant modemiškų laivų 

V^REOSrARllNC 
Išplaukia kas Savaitė iš Ne»v York

i Hamburg, Dancig ir Liepojų 
Samland i tik 3 klesai .. Kovo 7 
Iš New Yorko į Plynioirth, Cher- 
bourg, Antvrerp 
“Finland ...........
Gothiand ..............
Kroonland .............
Zeeiand .................

^Sustoja Halifax

> AMERICAN LDiS
Iš New Yorko i Plymcuth, Cher- 
ix»urg ir Hamburg
Minnekahda .................. Ko^ o 8
' Manchuria ..................  Kovo 22

Iš New Yorko į Kaaiburga 
*Haverford .............. Vasario 9
’Sustoja Queensrown
INTERNATIONAL MERCANTI- 

LE MARINE COMPANY
120 laivu — 1.300,000 tonu. _ 

S4 STATE ST., BOSTON. MASS. 
arba pas vietos agentus.

Vasario 11
Vasario 18
Vasario 25

Kovo 1

E9

Į

PINIGUS PERSIUNČIAME ] VISAS DALIS LIETUVOS Ir
LENKIJOS feu augščiausiu išmokamu kursu. I

Išmokanti būna labai greitai. ,,
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausiu liniją.

JULIUS ROTTENBERG, luc.
260 HANOVER ST., BOSTON, MASS. I

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. Jie gali su- ( 
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jusi; draugais 
nuvažiavę. Siunčiami per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiška*.

LINIJA 9Broadvay, Nev^tork N V LJ

i^iLIETUVK '
PER. FLĄMBURGiA.PiUAA
/• ARS.Ą. LEPO ją. 1

VAŽIUOKIT PARANKIU KELIU
Lietuviai važiuojanti i Diliavų 
aplenkia Lenkų karidorį.

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

Sštįį"POLONIA” ................... Vasario 22, 1922
ESTON1A išplauks............. Kovu 8. 1922

I TRECIOS KLESAS KAINOS:
■ I Hamburgu $103.50 I Liepoją $110.

I Piliavų $106.50
trelei laivakorčių ir žiąit) krepkitės 

pas savo agentų.

I

r

i . __
DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu 
kaipo tikrą darbininkų laikrašti. Kaina metams $2.00.

TOKIA PROGA PASITAIKO TIK SYKI I DAUGELĮ METŲ
nPINOMASAI Amerikos milionierius James Couzen 

keliolika metų tam atgal buvo nusipirkęs Fordo 
automobilių kompanijos 2,180 Šerų už $57,000. Da-

*
bar H. Fordas atpirko nuo jo tuos šėru? ir užmokėjo 
jam už juos $29,500,000.00. Taigi, ant kožno šimto 
dolerių James Couzen uždirbo po $50,000. - Taip

daugelis kitų žmonių prabagotėjo, indėję pinigus 
Į kompanijas tada, kada jos, buvo jaunos ir siekė 
atsiekti didelių dalykų.

Z

Padėkit pamata savo pasisekimui ir gerovei ateityje
\

Viena iš retų progų indėti keletą šimtų dolerių Į 
tikrą bizni ir laukti netolimoj ateityj puikių pasekmių 
pasitaiko dabar, kada dar galima prisidėti su pinigais

prie naujos kompanijos chemiškiems dalykams išdirbi
nėti, kuri neužilgo ketina išauginti milžinišką pramonę. 
Tos kompanijos vardas yra

*

Universal Chemical Company
t

Vieno Miliono Dolerių Korporacija

Išdirbinėjimas chemikalų kaip tai biznio žmonėms yra 
gerai žinoma, yra viena iš pelningiausių pramonių, ir daž
nai neša iki 1000' ir daugiau nuošimčių pelno.

Kompanijos tikslas: išdirbinėt pelningus chemijos pro- 
d tiktus ir vaistus, o taipgi augint žalią medžiagą Įvairiems 
chemikalams ir valdyti žemę. Universal Chemical Co. at-

perka visus patentus ir teises nuo Bingo! Chemical Co., ir 
tęs toliaus tos kompanijos produktų išdirbinėjimą. Bingol 
kompanijos išdirbiniai, kurių garsiausias yra Bingol bliz- 
gylas, js.ii dabaCyra parduoūami su geru pelnu kompani
jai Universal Chemical Co. netolymoje ateityje ketina 
Įsteigti didesnę laboratoriją, kada isigys naujus namus 
pritaikytus platesnei išdirbystei.

X

Vniversal Chemical Co. išleidžia dabar iš savo iždo ap- 
rubežiuotą skaičių preferfed Šerų, kurie tur užtikrintus 8 
nuošimčius dividendų. Šitie Šerai parsiduoda po $10, ir 
pi ie to kožnas pirkėjas prie -dviejų prefepred šėrų gaus 
dovanai vieną common šėrą. Kas moka permatyti tikrą 
progą pinigams daryti, tas pasiskubins Įsigyti šitų serų 
kol jų galima gauti.

/

Dabar yra laikas pasidėti pinigų pastebėtinai 
pelningon apyvarton i

Jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą nepaprastą 
P1 geram, saugiam ir daug žadančiam pinigų indėji- 
niui, tai parašykit apie tai Į Universal Chemical Co., o

jums duos pilnus tos progas išaiškinimus. Išpikiykite čia 
pridėtą kuponą, atkirpkite ji, ir prisiųskite laiške Į Uni- 
versal Chemical Co., 2816 So. Michigan Avė., Chicago, Ilk

L’.pildyk šį kuponą ir pasiųsk adresu Universal Chemical Co., 2X16 So. 
.Michigan avė.. Chicago, iii.

Universal Chein. Co.
2816 So. Michigan Avė.
Chicago, IH.
Gerbiamieji:

Nieko nenželėdamas Jums, aš noriu viską sužinoti apie Jūsų 8 nuo
šimčiu šėrų pirkimą. Prisiųskite vi.-as informacijas adresu:

Vardas ir pavardė ............................................................................................

Adresas .....................................................................................................
(

a
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Pasaka apie velnius 
ir spekuliantą.

Jau nebepamenu kada tas 
atsitiko, žinau tik, kad visai 

t nesenai, — mirė vienas se
nas gerai Įgudęs spekulian
tas. Nesuspėjo jis kaip rei
kiant ataušti, <r giminės ne
suspėjo susirieti dėl jo^pali- 
kimo, kaip subėgo velniai ir 
nuvilko spekuliantą peklon.

Pusiaukely spekuliantas 
atidengė vieną aki ir pa
klausė :

—Jus, taip sakant, kur gi 
mane, vyručiai, nešat?

—Peklon — niūriai atsa
kė velniai, kuriems nusibo
do nešti drūtą ir svarų spe
kuliantą.

—Peklon? Ogo! 0 ar toli 
tai? .

—Iš čia nematyti. Gulėk 
5r tylėk!

—Tas galima 
spekuliantas, —

matau. Kodėl gi tu manai, 
kad aš kvailas ?

—Juk kiekvienas dasipro- 
tės. Nuo žemės imate jus nu
sidėjėlius, duodate veltui bu
tą, kiekvienam po-katilą, ku
riame jie verda, arba po pe- 
telnę, ^nt kurios čirška; vel- 
tuLdervą duodate, anglis — 
visa veltui... Neperdaug — 
tas, žinote, išmintinga...

—Bet kas už tą visą pini
gus mokės?

—Nusidėjėliai. Patys pa
matysite — o jei jie pinigu 
neužmokės, kur gi jie eis? r 
rojų neleidžia, ant žemės 
taip pat, nes jei kartą žmo- 

( gus mirė, tai apie tai ir po- 
iličijoje užrašė. Kur jam 
dingus. 0 jei aplinkui pra
dės valkiotis, galima pasus 
sumainyti ii* žinoma iš to 
pasipelnyti.

Velnio net lupa atvėpo iš 
didelio džiaugsmo.

—O /juk tiesa, aš kvailys. 
Paimk, broluži, ir 
muok...

—Aiškus dalykas. 0 jus 
tik cigarus rūkysite ir pini

ngus imsite.
Momentaliai surašė kont

raktą, velnias uodega pasi
rašė ir kanopa antspaudą 
prispaudė.

Vaikštinėja spekuliantas 
pekloje, švilpauja ir tvar
kos. žiuri.

O aplink katiluos. nusidė
jėliai verda ir ant petelnių 
kepa, šauksmas toks, kad 
ausyse ūžia.

Priėjo spekuliantas prie 
vieno nusidėjėlio. •

-—Už ką tu čion pakliu
vai?

—Visi buvo — sumurmė
jo nusidėjėlis — daugiausia 
už neteisingą pinigu keiti- 

Pasišnibždėjo velniai, pa-j*

jau, eik pats—sako, i Įume* sacharinu prekiavęs 
J •- •—i ir gyvenęs toliau ir uždir

bęs daugiau. O dabar sėdėk 
ir marmėk? 

j Priėjo prie kito.
—O *ž ką tu?
—Suktybėmis užsiėmiau. 

—Asile. Būtumei bankine

— sutiko 
_ ______  , aš protin
gas, pagulėti man nesunku, 
o jums, durniams, kaip vilk
ti mane?

Velniai dargi sustojo dėl 
tokio spekulianto akiplėšin- 
gumo.

—0 juk teisvbė — suurz-i

išnuo-

gė pats seniausias velnias, 
tikrai durnius rado toki sva
rumą vilkti. Eik pats.

—Aš? Pats? — nustebo 
spekuliantas — nu jau tai 
neišdegs! Aš jus šaukiau?

— Na, nešaukei?
—Patys atėjote?
—Na, patys.
—Patys ir-neškite. 0 jei 

ne, tai ant debesio atsisėsiu 
ir sėdėsiu porą savaičių.

—Kas man — aš dabar 
žmogus numiręs, valgyt ne
benoriu, laikraščių ir gi ne
reikia ir vaikščioti neturiu 
ukvatos, o jums pekloje pi
pirų teks: kodėl, girdi, žmo-p; 
gaus^jĮįeątjįeseie.; ...

PasnžnihždAin velniai. Da-!"1*®- _ . . ...•Taip tau ir reikia. Bu-

—Ir nemanau. Aš jūsų 
knygoje užrašytas numeriu 
28347. Turite mane pasira-Į 
sius perduoti.

—Neškite ir nekalbėkite. ;
Dar kartą pasišnibždėjo ’ 

velniai. . i1H1 i
Ot akvplėša... 0 koks ko"to3 Taip pat
;us... Klausyk tu, žmo-’ suktybe bet kur kas pe nm- 

naimk nuo kiekvieno ««sne- Vlrk> y>rk tik be 
no i no auksinu ir eik U.ksmo nes tuojaus j oenc- 

i ą katilą įbruksiu.
Paskui jis ėmėsi reikalus 

’ tvarkyti.
; —Ką tu po katilu dedi?—
■kreipėsi jis Į dežuruojanti 
Į velniūkšti.
j —Matai -
Į —Ak tu, raguotas gyvuly! 
į Tikros beržinės... Ir dabar
tinėms kainoms esant? 0 
žabais ar negali ?

—Ką man sako, tą ir da
rau.

—Marš žabų vilkti!
Pradėjo velniūkščiai ža

bais kūrenti. Nudžiugo nu
sidėjėliai: — Katiluose ma
loni šiluma, tik kaulus šildo. 
Sėdi sau ir dainas dainuoja.

Spekuliantas ateina i vy
resnįjį ir sako:

—Aš tau, senam idiotui, 
tokią ekonomiją su malko
mis padariau. Tik, brač, 
pusiau. Siųsk velnius tas 
pačias malkas parduoti!

Antrą dieną vėl dirba.
—Tu kame nusidėjėlius 

virini?
—Kaip kame? Žinoma, 

kad dervoje.
—Dervoje? Eik, tu kvai

las gyvuly — o ar žinai kiek 
dabar derva kainuoja? Ne
žinai? Taigi... Virk juos lie
taus vandeny.

—O kur dervą?
—Dervą statinėse laiky

ti ! Aš ją paskui žemėje par
duosiu. \

Pradėjo nusidėjėlius lie
taus vandenyje virinti.

—Vienas pasigerėjimas) 
—nudžiugo nusidėjėliai — 

Nors šeimy-

sunkus... 
gau, x 
velnio po 100 auksinų ir eik 
pats...

—Ot, tai kitas dalykas — 
nusišypsojo spekuliantas —. 

’ tai visai kita kalba. Tik jus,! 
asilai, kitą durnių jieškoki-’ 
te, kuris sutiks taip toli su; 
jumis eiti. J

—Be pusantro šimto nė iš Į 
vietos nesijudinsiu. — Susi-’ 
dėjo velniai, sukranksėjo ir 
davė.

pagaliausėjo ir

malkos.

Ėjo
ateina i peklą.

—Tai ir bus pekla ?—klau
sia spekuliantas.
- —Taip. O kas?

—Gera vieta. Ir vietos 
claug ir triobos stiprios. 0 
kas čia jūsų reikalų vedė
jas?

—O kam tau? — nustebo 
velniai.

—Pasikalbėti reikia. Gal;
išnuomuos.

Atvedė ji i vieną šlubą vel
nią, kurs visą peklą valdo ir 
visus pinigus savo žinioje 
laiko.

—Tai tamsta čia vyres
nis?

—Aš. 0 tau ko čia reikia?
—Atėjau durnių jieškoti.
—Ir radai?
—Radau. Tu pats pirma

sis.
Įširdo vyriausias velnias, 

pradėjo uodega mojuoti, au
simis karpyti, kanopomis 
trinksėti.

—Tu — sako — kokios tei- < 
sės turi taip manę durniumi 
skaityti ? Tu žinai kas aš ?

—Mus dar nesupažindino.
Leiskite susipažinti. y

—Na ir paukštis gi tu—šilta, švaru... P" 
sušuko velnias — pirmą toki nas čion išsirašyk. Ir praėjo

i

taip keletas mėnesių, užėjo 
ant žemės kolera ir vieną 
gražią dieną atvarė peklon 
aštuonis tūkstančius nusi
dėjėlių.

Vyriausias velnias susi
rūpino, pradėjo numerius 
dalyti, išrikiavo j dvi eili ir 
po porą pradėjo i vartus 
leisti, kaip spekuliantas 
ateina ir šypsosi.

—Čia gi dar kas? Naujų 
man nereikia. Su senais 
Jek rupesnio, o čia dar ši
tie.

—Nieko brač nepadarysi 
—priimk. Pekla — ”kazio- 
la” įstaiga, čia nėr daug’ 
<albėti!

—0 tu kam, senas niekše,; 
’kazioną” Įstaigą išnuoma-l 
vai? Norjkteisman?

Išbalo senas velnias, pa-j 
■;ok6 ir šnabžda spekulian- 
ui:

—Nežudyk, drauguži, iš
gelbėk...

—Nelysk. Pats dabar ir 
įsirepečkink!

—Duok nors į katilus su
sodintu

—0 koki iš to nauda*?
Kuom kūrensi?

* —Kaip kuom: malkomis.
—Malkomis? Jų ir pėdos 

itaušo. Kartu su tavim juk: 
as žemėje pardavėm.

—Oi, oi, oi... Na tai juos 
■lOrs šalta derva apliesim. 
Nors dėl musų mados.

—Jieškok, savo dervos... 
Pats žinai, vakar paskuti
nius tris šimtus statinių 
pardavėm.

—Tai kas gi daryti?
—Na, jau pats galvok — 

šypsojosi spekuliantas.
0 aplink peklą nusidėjė

liai jau mitįngą sušaukė, 
bruzda, rezoliuciją balsuo- 
a...

—Mes — sako koleriniai, 
mus be eilės privalo leisti... 
<oki netvarka... Atsisėdo 
•uržujai i katilus, o musų 

brolių nė neleidžia, nėra 
kur nė_pąvuti. ____ __ _
“Ir,' i 
senas velnias^ kad sušuks, 
xad žiebs kumščiu!

—Prigavai tu mane, bjau
rybė ! Spekuliante prakeik
tas.

—Nuo asilo ir girdžiu.
—Aš tau galvą nutrauk

iu.
—Vėlu, brač, aš jau penki 

mėnesiai, kaip miręs.
—Tu dar kalbėsi ?
—Ei velniai, atgal i žemę, 

atgal.
Prilėkė prie spekulianto 

velniai; įsiuobavo jį ir kaip 
paleido į žemę.

Lėkė jis, lėkė ir pagaliau. 
atsidūrė savo kedėje. Šei-! 
mynoje pakilo didžiausias 
sumišimas.

—Tu vėl čionai? Tu juk 
mirei?

—Kas kam darbo, kad aš 
miriau? Tas pinigų nekai
nuoja?

—Kaip tu toliau gyvensi ? 
—0 ką? Ar sacharino ir 

kokaino visai nebėra?
Ir vėl pradėjo spekulian

tas gyventi. Kaip tik pasi
ruošia jis mirti, subėga vel
niai iš peklos ir keliaklupsti 
prašo, kad nors truputį dar 
pagyventų.

Nuplėšia spekuliantas nuo 
ių — kas jam pridera — ir 
vėl gvVena. štai kodėl ir sa
ko, kad spekuliantams vel
niai padeda ir jokia mirtis 
iu neima. Ark. Buchovas. 

(”Karys”)
NAUJASIS IŠRADIMAS

AUTOMATIŠKA ADATA
Su šia adata, kaio moteris, taip h 

mažas vaikas gali “išsiuvinėti ivairia.- 
dakoracijas ant drabužių, paduškų, 
staltiesių, užklodžvį ir tt. Ši adata, 
tai vėliausio išradimo ir verta $19:00, 
bet mes pard’.s'dan'.e tik už $2.00 ir 
dar prie to kiekvienam pirkėjui duo
dame dovanų Magišką peilių galąstu
vą.
Britvos, geniausios pasaulyje, pas 
mus galima gauti, nuo $2.00 iki $5.00. 
Automatiškas spustuvas dėl britvų 
$3.00. Su šituo spustuvu kožnas išga- 
’ąs sau britvą kai geriausia barbens. 
Taipgi užlaikome visokių šeimyniškų 
gyduolių, Lietuvoje vartojamų šaknų, 
žolelių* lapelių ir lt. Pamoda dėl 
Plaukų, kuii gydo galvos odos 
išnaikina pleiskanas, ir augina 
kus. Kaina $3.00.

Savininkas
Wm. P. LEBEDN1KAS

57 Linden st., W. Lynu, Mass.

J
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STANDARD ir
Challenge Pieną

IR TAUPYK LE1BELIUS KAD
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ, 

ta.iyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kilo., leibt-iių pusės dėl paveiksluota 

dovanų katalogo.
"Apsimoka Taupyti Leibelius*’

KELEIVIS

Greitas

Stockholm Kovo 11, Balandžio i S

A

i

Susisiekimas 
LIEPOJ AUS.

Pasažierinis
TARP NEW YORKO IR

Per Gothenburjją. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ii siunčiami į 
 Liepojų

Trečios klesos kainos: I Hamburgą $103.50, į Piiiavą ir Dancigą 
$106, į Liepojų $110 ir $5 taksų.

Trečios klesos kambariuose yra tik pog2 ir 4 lovas. Švedijos viza 
nereikalinga. Kreipkitės prie vietos agentų. (?)

* Dabar Pradėk
PIRKTI

'Ar jus ^Lanluna 
NAUDOKITE
Ar Juaas Galvos Odį Niekti? 
naudokite RuffAes 
Ar Plauksi ČKaki?
NAUDOKITE jftliffliS .

Ar Jus Norite Apsaugot? juos? i
NAUDOKITE '

Užkulymiū savo plaukų gražiais ir taukiais
NAUDOKITE į&ffies

Užbūžymu* galvos odos sveikai ir svariai
NAUDOKITE įĮttfflSS

/ieMi?

APTIŪKININKAS SAKO
Aš parduodu visokiu rusiu skirtingus 

dantų valytojas per daugel; metų, vienok 
mano kostumeriai geriausiai uz vis myti 
COLGATES.
Jus ir patirsite, kad COLGATES — 
yra geriausias, nes jis 
dantis visai švariai, ne 
kenkdamas dantų pavir
šiui. Jis palieka gardų 
skoni burnoje.

Dideles 
Trukdės 
Kaina' 

25c.

Rųffles galluią gauti visose aptiekose po 65c. bouky, arba tiesiog 
iš išdirbę j u per paštą už 73c. bouką.

F. AD. RICIITER & CO.
3rd Avė. JL 35Xh SU

Švedijos 
Amerik<
Linija*

K
I
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staiga, kad sukauks* fcee

i
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ligas, 
plau-

(8)

“Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jum duodu BA.MBIN0 
ir pagtildau į ’ov^.”

Lietuviškai - Lenkiška Aptieks
Jeigu norite teisingą vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite 

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime r.uo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. 
Mes juras patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į ATITEKA po numeriu

BOSTON, MASS.

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilei 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

B JK B X Z0- O
VaUta^cakLs užreg, S. V. Pat. Ofisą

pašalina šiuos nesmagumus Kūdikiai rašgst 
daugiausl Aprietose parsiduoda p.> 35;. a ’• a 
siųstuiuėm per paštą, tai reikia sięsd C.c. į

- CO... *2--rcuk>: ^7 .' -

ji i Jie prašo
LaJ pri-

X

MES SIUNČIAME PINIGUS PER PAsTA IR TELEGRAFA Ii i^Ar u xr.v
Musų Bankas yra nariu

. FEDERALĖS, REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės įstaigos

ČEKIŲ SKYRIUS TAUPYMO\SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

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

BOSTON, MASS. '
įsteigta 1845

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIENU.

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

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

(?)
CHICAGO SAFETY COMPArNY

Dept. ŠOO
132U N. Westcm avė- Chiearo. IH.

^IŠRADĖJAI! |
*♦* Prisiųskite man tavo braiži-J 

nius išradimo išegzaminavimui.^S^
J. Reikalaukite išradimų knygu-ęgį 
f tės ''Patarimai Išradėjams,” 

«£♦ kuri duodama dykai.
♦» Rašykite lietuviškėj mto ad- 

vokatui.
Y MARTIN LABINER
V Reg. Patęst AUy.
A 3 PARK ROW. NKW YORK

?.<-<*■ Y v t k

SVEIKATOS GELBĖTOJAS

(13)

♦
»
i 
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•
Aš. J. Karalius, dabar esu labai 
linksmas ir dėkingas SVEIKA
TOS GlįLBETOJUI, kuris išgel
bėjo mano sveikatą ir gyvastį. 
Aš buvau labai nupuolęs ant 
sveikatos visoj kuuo sistemoj;
3 metus ir visur jieškojan sivo 
sveikatai pagalbos, bot njekur 
neradau. Galų gale kreipiausi 
prie Sveikatos Gelbėtojo, kur yra 
taip garbingi vaistui, kaip tai: 
Kraujo Valytojas, Nervų Stip- 

■ rintojas, Nuo Kaulu Gėlimo, 
Skilvio Biterio ir Lytiškų Organą 
Sustiprinimui Vaistų. Sunaudo
jau tuos vaistus ir į septintą die
ną pajutau, kad atitraukė nuo 
manęs didesnę dali 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 tukstant} sykių 
ačiū Sveikatos Gelbėtojui J. Baitrėnui.

J. Baltrėno žodis: Aš dirbau vaistus per 15 metų po Salutaras var
du, bet 1920 metais aš sumaniau perduoti Salutaras Drug Ch. Co. ir 
išvažiavau i Europos didesnius miestus, kaip tai Beriina,. Paryžių, 
Londoną, dėlei platesnio patyri mo vaistų išdirb-me.
SVEIKATOS GELBĖTOJAS DRUG CHEM. CO. 

Chicago, III.

i

l
L 2500 West 39th St

Skausmus ir gėlimus nutildo

i

u
1 •

Jis Turi Sveikata. Tvirtuma
A. S Uv

ir uyvuni 
PAIN-EXPELLER

Vaizbaženklis užreg. S. V. P»t. Ofise. tt B ® TF J -

DRAUGAS reikale

EXTRA! EXTRA!

Žemiau negu fabriko kaina, G bar- 
beriški daiktai, kaina $3.75." Tai yra 
’abai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 

•yra verti $9.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barberišką britvą, Gvaran- 
tuotą barberišką mašinukę. Barberiš- 
ka» žirkliukes. šukas. Gerą diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberiška maši
niukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiūlymų, tai pri- 
siųsktt* 20c. dėl persittlimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimų arba 
grasiname ninięus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (6)

PRA€T»€AL SALES COMPANY
1219 North Irving Avė.. Dept. 102.

CIIICAGO, ILL.

N&h'ona! Labcratory, Chicago.
“diccsii praneš*.: Tam t 

lcurĮ »j:an buvoto pr’sivntr 
kau įtektas, mane svarumas padidėjo 25 svar. 
duosi toks tvirta - , k\ d cs c 
šit nč u Jums save fotografiją, 
tyri ir isitiki&ti patys.
Tone sulakė man naują ęryvastį 
savo draugams**.

T-ras Lyvas tik i ai 
pavyzdy; I Pasižiūrėkite 
menis ir tvirtą ;friežV.j jo 
šitą Ncga-Toac padaro t 
nervuotų, nunykusių vyrą 
nikai dabai vįsur vartoja 
krauju ir sveikatą duodantį 
Tone’ą slebukh'njju sckrengruiriu. Tas 
išaiškinama. neu Nuzr.-Tone yra pirktis 
stas kraujui, laauiarns ir nervam-. Jis 
gausus Fosforu Nervams ir Ceiežia Kra 
Jis daro tvirtus, i»at varius 
raudona kraują ir pajiegiuj vyrus bei motu, i >.
>Nuga-Tone psakstina. niaitin-*. in stiprina 

visus yvybinius organos. Jis id.da vyv}t>‘C 
i kepenis, sustiprina vidurius taip. k»’<i’ jie 
išei* a tiksliai. Jis atgaivina ink/* tu >. išvaro 
laukan nuodingas :šza:-ta-. Guzų, išpūtimo, 
negarbaus kvapo ar apkloto liežuvio uegati 
būti daugku! Skausmai ir diegliai yru dingę! 
Nuya-T.ono suteikia stebuklingą norą vaigyti, 
gerą virškinimą, ištvermingus nervus ir "veiką 
gailingą miej ą. Nuga-Tone pa.gaasira kra.iją, 
paderina kraujo tekėjimą, įdeda sveikatos žč- 
resį į veidus ir žibesj j akis! Jis padx.ro tvirtus 
motvri: _ “
yra si’crdtas parankian pakeliu. Jis .___ T__  . — « ____ - —__-__
imti. Pabandyk. Patarsi imt’ ji visiems ravo dravgj^ns, taip kaip p. Lyvas ii* šimtai kiti} 
graikų kad daro.

Nuga-Tone’c kaina yra Viena* 
$1.03) Doleri* bonkelci. Kiekvienoj bonkelej yra Devynoi* dešimti* (90) 
Plokštelių, arba vienam pilnam mėnesiui gydyti*. Galima nusipirkti ieiio* 
boukclč., arba šešiem* mėnesiams gydyti* už Penkis ($5.00) doleriu*. V»r- 
tok Nuya-Tone dvidešimtį (20) dieną; jei nebūsi patenkinta* pa*ekm«mi*. 
sugrąžink likusią* pakelio dali draugę su dėžute mums, o mes tuojau* **|rą- 
sintim pinigu*. Čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuojam. Nuga-Toae 
yra pardavinėjama* visą gerą aptiekininkų tom:* pačiom.* išlygomis ir ta 
pačia garantija.

Prisiųsk Mums Šitą Kuponą Šiandien.
Naticnal Laboratory, L 603, 1018 So. VUabash Avė., Chicago, III.
Gerbiamieji:—Tndedu čia ..............\................  už kuriuos malonėkit prisių man
bonkeles Nusra-Tone’o.
Vardas ir pavardi..................................

Gatvė ir n u maris, arba R. F. D.. . .

Miestas . ..

ome. tad išS-iig? Nuya-Ton-c’ą 
.:š ja: neigus i puikiai. As na K 

’ ‘ ir aš ja i-
pakeiti viską* Aš 

* _* ’us c^k.i.utnt’^2 paura-
Tariu Ju*c.; cūdieli m Nuca-

■»š paariu Ji visiems 
Azadreas iLyvas, New York, N. Y. 

yra puikus vya*tikumo 
į jo otandziis rau- 
vcido Tai

Lū!:s ianciaccs > i t ų, 
ir jiso' jr’Į. I-etuvki' 
šitą kst ų *;er /us, 

vaiitą, Nu«ra- 
rumu. Tas k-r

yra 
nervam -. 

ir Geieiia 
nervus

___  ____ , ,_____ - . stardžius vyrus, sveikesnes ir gražesnes 
Nv<a Tone’c nėra jc-kių vaistų — jokiu paprotį auklėjančių gyduolių. Jis

yra cukrumi Nktas, turi gardą skonį ir lengvas
Pabandyk. ____________

MUSU ABSOLIUTĄ GARANTIJA:

« i

Valstija . .

padx.ro


*
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Curley užėmė majoro vietą.
Šį panedėlį Bostono majo

ru atsistojo išrinktasai pas
kutiniuose rinkimuose Cur
ley. Buvęs iki šiol miesto 
galva Peters perdavė visus 
reikalus naujam majorui.

Mazgelis skundžia Kaz
lauską ant $15,00tt.

Worcesterietis Mazgelis 
skundžia bostonietį Kaz
lauską, reikalaudamas $15,- 
000 atlyginimo už paverži
mą nuo jo merginos, Bronės 
Kaleskiutės, su kuria jis bu
vo jau apsivedęs, bet negavo 
nei vienos nakties po šliubo 
pernakvot, kaip ji atsiskyrė 
nuo jo ir nuėjo su Kaz
lausku.

Dėl šito apsivedimo dabar 
susidarė dvi bylos. Mergina 
Įnešė į teismą peticiją, pra
šydama jos šliubą su Maz
geliu panaikinti, o Mazgelis 
traukia teisman Kazlauską, 
sakydamas, kad šis ’subun- 
tavojęs” merginą.

Kaleskiytė dabar gyvena 
So. Bostone ir vaikščioja su 
Kazlausku. Apie jos susižie- 
davimą su Mazgeliu buvo 
plačiau rašyta pereitam ir 
užpereitam "Keleivio” 
meriuose.

nu-

Socialistų prakalbos 
nusisekė.

Pereitą nedėldienį 
Bostone ir Cambridge’uje 
buvo socialistų prakalbos. 
So. Bostone kalbėjo J. Gegu
žis ir J. Neviackas. Žmonių 
buvo pilna salė ir ūpas buvo 
pakilęs.

i .Cambridge’uje kalbėjo S. 
Michelsonas. Prisirinko ir 
tenai nemaža publikos. Pir- 
inu atveju kalbėtojas aiški
nti Lietuvos padėti, o antru, 
apie savitarpinę darbininkų 
kovą ir pragaištingas jos pa
sekmes. Aukų Lietuvos so
cialdemokratams buvo su
mesta 8 doleriai su centais.

So.

i

Socialistų prakalbos. Simono Daukanto Mokyklos Į 
Pereitam nedėldienv Ine-, atskaita.

tuvių Svetainėj atsibuvo L. Talpindami Simono Dau- 
’S. S. 60 kuopos prakalbos. į kanto Lietuvių Mokyklos 
•Žmonių prisirinko pilna atskaitą, skaitome reikalin 
apatinė svetainė. Kalbėjo J, gu tarti keliatą žodžių ir 
Neviackas ir J. G. gegužis, apie pačią mokyklą. S. D. 
Pirmasis kalbėtojas kalbėjo Mokykla visą vasarą moki- 
darbininkų vienybės klausi
me, smerkdama frakcioniz- 
mą ir ragindamas darbinin
kus vienytis po Socializmo 
vėliava.

Antras kalbėtojas plačiai 
apibudino Lietuvos žmonių 
padėti ir kur link Lietuvą 
veda klerikalų politika. Ge
rai uždrožė keikūnui Gar
mui.

Po prakalbų buvo duoda
mi klausimai. Komunistas 
Sarapas duodamas klausi- į 
mus bandė kartu ir triukš-| 
mą kelti, už ką antrasis kai-1 
kėtojas pavadino jį kvailiu; 
ir Sarapas prisipažino, kad ! 
jis tokiu esąs. Publika pasi- j 
leido juokais ir Sarapas su- j 
sigėdinęs daugiau triukšmo i 
nekėlė.

Laike šių prakalbų buvo i jai mokyklai prijautė ir rė- 
renkamos aukos Lietuvos: .nė kas kuom galėjo: pini- 
soeialdemokratams. Surink- j jais, darbu-triusu ir gerais 
ta 8 dol. 90c.

Reporteris.

  UI ■. 
prakalbos. | kanto 
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Mokykla visą vasarą moki
no lietuvių vaikus, visus be 
skirtumo, uždyką: lietuvių 
kalbos, istorijos ir rašybos. 
Pamokos buvo penkias die
nas sąvaitėje. Vaikų lankėsi 
didelis būrys. Mokytojais 
buvo: "Keleivio” redakto
rius S. Michelsonas. "San
daros” redaktorius V. Šlia- 
kys ir advokatė Z. Puišitrtė. 
Mokykla buvo miesto moky
klos name. Vaikučiai atėję 
pirmą dieną į mokyklą ne
žinojo kas tai yra lietuvių 
gramatika, bet pabaigę mo
kyklą galėjo gražiai para
šyti lietuvių kalboje laiške
lius, kuriuos mokytojai at
nešė mokyklos susirinki
mam Taigi rezultatas buvo 
^eras.

| So. Bostono lietuviai la-

Neatsirado So. 
Jostone nei vienas biznie- 

■ ris, nei profesijonalas, ku- 
[ ris butų atsisakęs ją partm- 
Į :i, ką pamatysite iš žemiau. 

Vasario 25 d. So. Bostono; JĮpusios atskaitos. Taigi, 
Lietuviu Salėje bus vaidina-! Simono Daukanto mokyklos 
ma "Kova po Giedraičiais/'!▼ardu visiems mokyklos re- 
arba "Kaip generolas Želi-1 vėjams ir prieteliams ta- 
govskis gavo i kailį.” Veika- i iame nuoširdų ačiū!,, 
ia stato scenoje LSS. 60 kuo 
pa su Cambridge’aus drau
gų pag-alba. Drg. Valeika iš 
Cambridge’aus loš Lietuvos 
karčemninko žydo rolę, c 
drg. Aniesta — lenkų legio- 
ninko rolę, iš kurių bus la
bai daug juokų.

Antra repeticija įvyks 
ateinančios pėtnyčios vaka
rą, 10 vasario, "Keleivio” 
name. Aktoriai teiksis susi
rinkti 8 valandą.

"Želigovskis” lietuvių 
scenoje.

patarimais.
II
I

KELEIVIS _
106.00 Į

Svetainė prakalbom 14.00* 
k’nvo-nfi-fvozlnv8.55 i
Mokytojams

Knygos^vadovėliai 8.55
"Sandarai” už plak. 3.00

Viso išlaidų *216.75
Viso pribuvimų bin'O ši

taip:
Nuo pirmiaus buvo $156.00 
Vėlesnės aukos 
Viso pribuvimu 
Viso išduota
Lieka pas iždininką

94.75
250.79
226.75
24.04

S. D. L. Mokyklos V aid.

NAMAS SU KRAUTUVE .ANT 
PARDAVIMO. &

Geriausioje biznio vietoj* South 
Bostone; kaina $7800; namas turi bū
ti parduotas greitu laiku, nes savinin
kas apleidžia miestą. Dėl platesnių ži
nių kreipkitės pas A. IVAŠKEVIČIŲ, 
361 Vest Broadway. Telefonas So. 
Boston 605. (7)

Jablonskis gavo 6 mėnesius 
už degtinės pardavinėjimą.

Juozas Jablonskis (anglų 
laikraščiai rašo Yalbonski) 
buvo sugautas East Ded- - 
ham pardavinėjant naminę 
degtinę. Slaptas policma
nas paliudijo teisme, kad jis 
tris kartus gavęs pas Ja
blonskį "munšaino” nusi- ‘ 
pirkt. Teismas nuteisė Ja
blonskį šešiems mėnesiams 
kalėjimo ir užsimokėti $300 
pinigais. Tai yra sunkiausia 
bausmė, kokia tik buvo kam 
nors tame teisme už panašą 
prasižengimą paskirta.

Gabijos koncertas.
Pereitą subatą Lietuvių 

Salėje buvo Gabijos sureng
tas koncertas, kuriame daly
vavo ir pp. Pociai iš Chica- 
gos. Vakaras buvo gražus 
publikos buvo pilna salė, ii 
visi buvo patenkinti.

Banko prezidentas areš
tuotas.

Pereitą sąvaitę buvo areš
tuotas Max Mitchell, užda
rytojo Cosmopolitan Trust 
Co. banko prezidentas. Ji 
kaltina pavogimu $1,500,000. 
Uždėjus jo pačiai $50,000 
kaucijos, jis buvo iki teismo 
ra leistas.

Extra susirinkimas.
Lietuvių Labdarystės bord- 

direktorių extra susirinki
mas Įvyks 9 vasario, 8 vai. 

Vf vakare. Lietuvių Salėj. Visi

Mums, S. D. M. valdybai, 
buvo smagu darbuotis su 
.okiais žmonėmis, su tokia 
ižuo jauta. Taigi ačiū! ačiū!

Mokyklai aukavo šie as
menis:
J. Gegužis 
A. Ivaškevičius 
Dr. P. Jakimavičius 
S. Vileišis 
Dr. M. V. Kasparas
A. Ašmianskas 
Wm. F. J. Hovvard
J. Balušaitis
B. Kontrimas 
P. Akunevičius 
S. Michelsonas 
F. J. Bagočius
K. Blinstrubas 
Dr. J. C. Landžius 
Progress Shoe Co. 
Dr. A. L. Kapočius 
J. S. Palionis 
S. J. Šaltvs 
M. V. Bralėnienė 
P. Žukas 
A. N. Draugas 
Baymont Jose 
Liet. Ukėsų D-ja 
AI. Manelis 
J. šveistys 
Overka 
J. Kerdiejus 
J. Palaima 
F. Agurkis 
Smulkiu surinkta

I 
i

PADĖKOS ŽODIS UŽ GE
RĄ PATARNAVIMĄ KE

LIONĖJE.
Šiuomi tariu širdingai į 

ačiū Baltic Statės Finance 
Corperation ir p. J. Valuko- 
niui, kad man patarė tokia; 
gera linija važiuoti. Kelionę! 
labai gerą turėjau: buvo ge
ras valgis ir guolis — nega
lima geriau norėti. Greitai 
parvažiavau, per 13 dienų 
buvau namie. j

Važiuodamas nejutau 
lenkų koridoriaus nei rube- 
žiaus. Kurie važiavo per ki
tus agentus, tai Eitkūnuos 
vokiečiai labai kratė, o mu
sų tai visai nežiūrėjo, už tai 
kad Tamistų agentai mus 
visur sutiko. Rotterdame 
sutiko Lietuvos valdininkas 
Antanas Montvidas, labai 
mandagus vaikinas. Neku
ria ir apsiverkė išgirdę sa
vo kalbą ir tokį mandagų 
valdininką. Jisai vargo su 
mumis iki Berlino.

Berline patiko mus Dr. 
Jodidio ir kitas agentas 
aiškiai lietuviškai kalbantis 
ii’ aprūpino nakvyne ir vis- 

I kuo, ir nei cento niekur ne- 
‘ " _________v .51-

10.00, tiko p. K. Norkus ir Visiems 
5.00 buvo prirengta nakvynė. 
5.00 Musų baksus atvežė į 
5.(K) Kauną.
5.00 į yfan labai patiko, kad ne- 
5.00 reikėjo laukti Virbaliuje, 
5-00 j nes žmogus buvo pasiųstas 
5.00 nuo pono Norkaus, kuris

$10.00 reikėjo mokėti. Kaune pas: 1AAA ..1 J TT -K T t • ?

1.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
į.eo
1.00
1.00

10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.50

II
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aprūpino. Todėl tardamas 
didelj ačiū, patariu visiems 
savo draugams, 
tiems Į Lietuvą, 
per BALTIC 
FINANCE 
TION, 357 
South Boston, Mass.

Pranešdamas draugams 
apie kelionę aš liekuosi da
bar Lietuvoje linksmas ir 
sveikas.

Su gilia pagarba,' 
J. T. Kibart, 

iš Veliuonos, 
Kauno Apskričio,

važiuojan- 
važiuoti 

STATĖS 
CORPORA- 

Broadway,

Paliko miestui $7,000,000. !
Šiomis dienomis Bostone 

mirė milionierius George x,. . ,
White, palikdamas miesto ^o^l-^lrektoriai turi į si su- 
pagerinimams §7,000,000.; Sinnkimą Prįuti.
Savo darbininkus jis taipgi ________ K- žibikas, sekr.
apdovanojo; tiems, ką nėra parsiduoda _ ”confectiona- 
išdirbę da pilnų metų, pali- •1 * Ak ZN 1 • W 1 •V'ą

Viso labo Įplaukė $94.75
Išlaidos:

Mokyklos namas $ 95.29

rARSiDUODA RŪBŲ KRAUTUVE
pigiai, dėlto, kad turiu su svarbiu 

reikalu tuojaus išvažiuot Lietuvon. 
Kas nori matyt, kreipkitės (6)

565 Main st., Cambridge, Mass.

CITY POINTINSURANČE 
and RE A L ESTATE

MIKAS KORIKAS
J22 EIGHT ST_ SO. BOSTON, MASS'

Teleph.: So. Boston 109-M. (12)
6*

1
♦

išdirbę da pilnu metu, pali- .. . krautuvu. " i --i 1 Geriausia proga pasidaryti pinigųkO po 5100 J tiems, Ką isbu- kadangi ta biznį galima pigiai pirkti.
' nes savininkai turi kitą biznį prižiu- 
rėti. Visas Įtaisymas’ pagal šios nu

kreipkite 
Broadvay, 

telefonai: So. Boston 
R. (7)

vo pas jį daugiau kai metus,;;
po $100 už kiekvienus me- dos. Dėl platesnisj žinių 
JUS: '“'“S 8»vo $25,000, o
du po $o,000. : 605 arba Rosbury 4743—

Bagočius jau sveikas.
Daugelis teiraujasi, kaip 

dabar yra su adv. Bago- 
čium? Mat, buvo andai ra
šyta, kad Chicagoje jį pati
ko nelaimė: važiuodamas 
automebilium su jauna savo 
žipona ir d-ru Montvidu bu
vo visi sužeisti. Taigi gali- 
me pranešti, kad pats Ba- g

• • * •» • £2

■ I
fį|I
I
J gočius jau pasveiko, bet jo | 

žmona da nevaikščioja, nes jį 
jai buvo nulaužta koja. Te- g 
čiaus tikimasi, kad apie pa- i 
baigą šio mėnesio ji galės Į 
jau eiti, ir tuomet abudu ■ 
jaunavedžiai ketina važiuoti f 
j Califomiją, kur jie iš pat • 
pradžių buvo pasiryžę savo ® 
"medaus mėnesi” praleisti. • 
Bostonan žada sugrįžti apie 4 
pabaigą Kovo, arba baland- ■ 
žio pradžioje. ■

Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

Yra jie tikrai paveingi ženklai. Ne
doras ligas su toiin sekančiais pa- 
sSkmiais tankiai gali būti prašalin
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s 
Cough Balsam 

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne 
doda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliuį: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvin sukepi- 
mo, pradeda skrepliavimą ir padaru 
kvėpavimą iengvesni. Kaina 25 ir 
60 centai.—Severe'* Cold andCrip 
Tablete (Severo Plyškelei nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina SO centai. Visose Aptiekose.

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

W F SEVFRA CO 
CEDAR RAPJDS, ’OWA

U ETŲ VIS DEN TĮSTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

Nuo 1 iki 5 Nuo 6:30 iki 9 
Subatomis nuo 9:39 iki 12 ir 
nuo 1 iki 5 vakare.

i

| Auksinti Kursas PIGUS!
g Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu. 
Ž Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk- 
C sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau. 
|1000 auksinii į . . . . . . k$6.5?
¥ Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 
į pinigų galima nusipirkt? visko ant vietos.
s Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčių Į Lietu- 
jj vą Jūsų giminėms, siųskite tuojaus.
!•• Patarnavimas užtikrintas.
I BALTIC STATĖS FINANCE CO.
£ 357 BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.LIETUVIS GPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

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

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

i
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ELIHU D. STONE
Reprezentantas ir jo brolis 

LOUIS G., STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOYAL
Veda provas civyliikaa ir 
kriminališkas.
66—67 Journal BuildTng 

262 VASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
TeL Main 3334

Tel. Haymarket 4154 
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

DR. AL F1DERKIEWICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų.
VALANDOS:

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

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

1. KERDIEJŲ
! SPAUSTUVE
į
*
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(KERDIEJUS PRESS)
598 BROADtVAY, 2-ros lubos 

SOUTH BOStON, MASS.
Jei jums reikia gerų spaus- 

dinių. kaip Lietuvių, taip Ang
lų arba ir dar kitokiomis kal
bomis. tai kreipkitės pas 
KERDIEJUS. jie gerai padaro 
spaudos darbus — be klaidų. 
Apart paprastos spaudos, Ker- 
diejai užsiima gaminimu ir to
kių dalykų kaip Šėrai, Paliudi
jimai ir kitoki produktai, at
liekami taip vadinamais Ingra- 
viravimo, Spalvavimo, Imbosi- 
nimo bei Litografijos proce
sais.
Vieta: Cor. Broadway & I St.

Tel. S. B. 2488. i

; i Dr. J. C. Landžius Seyffiosr!;
i!

į!
£ SO. BOSTON,'MASS.

i! 
!

506 Broadway & G st. j!
LIETUVYS

Gydytojas ir Chirurgas.
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Geriausia proga norintiems 
važiuot Lietuvon!
12 d. KOVO-MARCH, 1922

Didžiulis Suvienytų Valstijų Laivas “AMERIKA” specialiai
plauks į BOSTONĄ ir paims visus per mus keliaujančius pasažierius iš 
Bostono porto ir plauks tiesiog į BREMENĄ.

Rrpnpnp Yisi keleiviai i speciali trankinį
UlvIUvllv jr be persėdimo su visais bagažais važiuos į 4 

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 j grynai lietuvišką Bankinę įstaigą

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
357 BROADWAY,________________________ SO. BOSTON, MASS.

Kurie norės grįžti po 6 mėn. atgal, gali išsiimt paliudymus. Norintieji važiuot 
tuo laivu, užsiregistrokite vietas tuojaus ir pnsiųskite depositą.

L; -/J
PARSIDUODA GARADŽIUS
šimto automobiliu, namas ir biznis, kuris jau per kelis 

metus atsakančiai išdirbtas, vieta netoli South Boston’o. 
Savininkas turi apleisti Massachussetts valstiją prieš 
April’io mėnesi, iš kurios priežasties turi parduoti virš- 
minėtą biznį.

Kas turi kelis tūkstančius dolerių ir j ieško pirkti biz
nio. mes patartume apie šį dalyką pasiteirauti, nes čia 
atrodo ir be abejo yra viena iš geriausių progų tam, kuris 
maž-daug supranta apie automobilius.

Šiame garadžiuj dabartiniu laiku yra apie 80 automo
bilių. Vienas automobilius ir visi biznio Įrankiai par
siduoda už $ 6 0.0 0 0.
Įnešimo reikia apie $10,000. — Jeigu norite platesnių 
informacijų, kreipkitės laišku arba vpatiškai žemiau pa
žymėtu adresu.

Mano rekordai parodo, kad aš turiu ant pardavimo virš

$12,000,000
vertės Nejudinamo Turto, kuris susideda iš vienos, dvie
jų, trijų ir šešių šeimynų namų, taipgi iš viešbučių, sve
tainių. dirbtuvių, prieplaukų (Wharf), ūkių, girių ir že
mės. Todėl, jeigu jus insiteresuojat parduoti, pirkti arba 
išmainyti savo nejudinamą turtą, nežiūrint kurioj dalyje 
Amerikos, jus esate meldžiami kreiptis į mane dėl pata
rimo arba patarnavimo, vpatiškai arba per laiškus, ir aš 
užtikrinu, kad jus mano patarnavimu busite užganėdinti.

”Jei vaikščioji ant šios žemės, tad buk savininkas nors 
tokios dalies, ant kurios stovi.”

VINCENT A. JENKINS (Jankauskas) 
%95 BROADVAY, >SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 2340.
——' 8 ■■ ■■<•
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CAMBRIDGE SALES CORPOR.
PRANEŠA PUBLIKAI APIE

DIDŽIAUSI kainų nunušiną
Tokio didelio kainu numušimo Cambridge’aus miestas dar nėra 
matęs. Visas sukrautasis tavoms — Vyrų Apredalai, Skrybėlės, 
Kepurės, čeverykai, Mot* ų Pančiakos, Vaikų Aprėdalai ir kito
kį ta vorai — viskas parsiduoda labai pigiai. Atsilankyk anksti, 
kad nereiktų grūstis.
šis didelis išpardavimas prasidės Vasario-Feb. 3, nuo 9:30 ryte. 
Įsitėmvk keletą musų specialių daiktų:
$1.25 Vyrų Mėlyni Darbiniai 

Marškiniai
S5c. Moterų Pančekos
?1.00 Moterų šilkinės Pančekos 
25c. Vyrų Pančekos 9c., 3 poros 
35c. Vyrų Penčekos 15c„ 2 poros 25c 
$1.25 Marškiniai
Contoocook Vilnos Pančekos 
Karvės Skaros Boston Krepšis 
Moterų Kasdieninis Krepšis 
$2.00 Khahi Kelines 
Vyrų Mėlynos Overolos' 
$1-50 Vyrų Union Siutai 
$1.00 Vaikų Union Siutai 
S3J>0 Vilnoniai Sveteriai

67c 
19c 
49c
25c

79c
19c 

$1.25
79c 

$1.29
79c 
98c 
69c 

$1.98

K

■į

$1.25 ir $1 J>0 Vaikų Kepurės 59 ir 79c 
$1.5o Vyrų Sunkios Kepurės 79c 
84.00 Paklodės $2.75
$1-50 Vyrų Flaneliniai Marškiniai

(nuo 14 jį iki 18 saizo) 79c
$3.00 Flaneliniai Marškiniai $1.95 
$5.Oo Valdžios Khahi Marškin. $2.95 
Arrow Kalnieriai 15<-
$3.00 Vyrų Kelinės $1.98
Vyrų Darbiniai Čeverykai $2.45-$2-75 

iSl.OO Vyrų Guminiai Diržai 48c

Vyrų Dryži Marškiniai »✓
(truputį apsitrynę) 

$1.15 Drabnai Išmarginti
49c

Marškiniai 59c

VasarioNeužmirškit, kad išpardavimas prasideda Pėtnyčioj, 
(Feb.) 3, nuo 9:30 ry te.

/įteik ir sučėdyk savo pinigus f’’

CAMBRIDGE SALES CORPORATION
877 CAMBRIDGE SK EAST CAMBRIDGE, MASS.

Chas Urbonas, Vedėjas.

^Draugai, "Keleivio” skaitytojai! Dėkitės prie "Kelei
vio” Bendrovės!

1

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

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

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

tę, arba rengiesi pats grįžti 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, Masą.
Mes atstovaujant visas Garlaivių Linijas.

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

BUCKMAN IR FINBERO
Bankieriai

85 Leverett St., Boston, Mass.
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