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Lenkija ruošiasi 
prisijungti Vilnių
JI REMIASI VILNIAUS 

BALSAVIMAIS.<
Bet Anglija ją perspėja: 

"Rankas šalin nuo 
Vilniaus.”

New Yorko "Worldo” ko
respondentas J. W. Grigg 
2 kovo praneša iš Londono 
šitokių žinių:

"Matydama, kad stiprus 
elementai Lenkijoj reika
lauja prijungti Vilnių prie 
Lenkų valstybės, Anglijos 
valdžia perspėjo Lenkų 
vyriausybę, kad jei ji darys 
prie tokio prijungimo kokių 
nors žingsnių, tai Europos 
taikai gali kilti labai rimtų 
pasekmių.

"Apie šitą perspėjimą 
Lenkijai valdžios butai Lon* 
done nieko nesako, bet kad 
toks perspėjimas buvo Var
šuvai nusiųstas, tai šį vaka
rą čia buvo patvirtinta.

"Anglija matyt bijosi, 
kad Lenkija vėl neruoštų 
tokio užpuolimo ant Vil-

v •

pabėgėliai Užplūdo
MINSKĄ.

Amerikiečių šelpimo or
ganizacija praneša, kad 
Minske, Baltgudijos sosti
nėj, dabar esanti baisi padė
tis. Bado vejami žmonės pi
lasi tenai iš Rusijos gilu
mos, ir jau tiek dabar jų te
nai prisirinko, kad nėra vi
siems pastogės. Todėl tie 
nelaimingi žmonės čielomis 
šeimynomis guli lauke, o ka
dangi jie neturi šiltų drapa- 

——-j—v ■— —-o-------- mc**ov0, tai Minske
jama yra New Yorke Ame- dabar prasidėjusi siausti 
rikos- Baltijos Draugija, giltinė ir kitos biaurios li- 
Draugijos tikslas supažin- g0S Miestas esąs panašus i 

" Šiukšlyną, kur pilna ligonių 
ir numirėlių. Nėra ir kas 
pagalbą duoda, nes 90 nuo
šimčių daktarų ir slaugyto
jų taip pat sergą. O tuo tar
pu į Minską pribūva vis 
daugiau ir daugiau naujų 
pabėgėlių iš Rusijos. Jie esą 
taip išbadėję ir nusilpę, kad 
toliaus keliauti jau nepajie- 
gia ir tenai apsistoja. Daug 
jų numiršta kelionėje, o ku
rie Minską pasiekia, tai čia 
žūva.

I-----------.--------------------------------------

PABALTJURIO ŽMONIŲ 
DRAUGIJA AMERIKOJE.

Washington. — Užmezgi
mui artimesnių santykių 
tarp Amerikos visuomenės 
ir Pabaltjurio valstybių, lie
tuvių inicijatyva organizuo- pųnef maisto

dinti Amerikos politinius, 
finansinius ir moksliškus 
visuomenės sluogsnius su 
naujomis Pabaltjurio vals
tybėmis. Prie draugijos be 
lietuvių prisidės dar Ameri
koje gyvenantieji latviai ir 
estai. — (Elta.)

LIETUVIŲ-VOKIEČIŲ 
DERYBOS DĖL LIKVI
DAVIMO OST MARKIŲ. 
Washington. — Vasario 

27 d. prasidėjo Lietuvos fi
nansinės derybos su vokie
čių delegacija dėl vokiečių 
okupacijos įvestų Lietuvoje 
pinigų panaikinimo. Vokie
čių markės gan plačiai buvo 
Iietuvoje vartojamos. Tik

niaus, kaip buvo padarytas šešių didesnių Lietuvos ban
anais metais Ždigovskio. ^ų, apyvarta peniai metais
Visi čia supranta, kad tiems 
maištininkams, kurie buvo 
užgrobę Vilniją, Lenkija 
buvo davus pilną savo pa
laiminimą. Nors aliantams 
įsikišus Želigovskis buvo at
šauktas, bet Vilniaus padė
tis iki šiol da neišrišta. Net

siekė devynis miliardus ir 
tris šimtus milionų markių.

— (Elta.)

KIEK AMERIKOS LIE- 
TUVIŲ IŠVAŽIAVO 

LIETUVON.
Washington. — Ligi 1922vis liu O1U1 ua uuioiiova. --------o* —---------

Tautų Lyga negalėjo paten- m. pradžios Lietuvos Atsto-
kinti priešingu Lietuvos ir 
Lenkijos reikalavimų.

"Dabar kįla naujas krizis, 
nes Vilniaus Seimas nubal
savo prijungti Vilniaus gu
berniją prie Lenkijos. Sako
ma, kad be Anglijos da ir 
kita aliantų valstybė nu
siuntė Varšuvai tokį pat 
perspėjimą, kaip Anglija.

"Anglija nujaučia, kad 
jei Lenkija pasijudins imti 
Vilnių, Lietuva tuojaus pa
sipriešins. Rusija taip pat 
gali įsikišti ir stoti Lietuvos 
pusėj. Kaip atsilieptų ant 
Genujos konferencijos, tai 
sunku pasakytu
"Anglijos premjeras Lloyd 

George dėlto tik ir norėjo 
kuo greičiausia tą konfe
renciją šaukti, kad rubežių 
klausimą išrišus taikos ke
liu. Jisai tikisi, kad tarp 
Rusijos ir jos pakraščių 
valstybių gali būt padaryta 
draugiška sutartis, kuri už
tikrins nustatytų rubežių 
neliečiamybę,

"Anglijos valdžia yra tos 
nuomonės, kad pakol tų ru
bežių klausimas nebus išriš
tas, patol Europoj negalės 
bus ramybės."

Taigi iš to išeina, kad Lie
tuvos ir Lenkijos ginčas dėl 
Vilniaus bus atiduotas Ge
nujos konferencijai išspręs
ti. Lietuva jau gavo pakvie
timą nusiųsti ton konferen- 
cijon savo atstovus. Dėlto 
turbut Varšuvos politiniai 
mekleriai ir skubinas anek
suoti Vilnių, kad konferen
cijai įvykus tas butų jau 
"įvykusia faktas."

■v •
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LITHUANIAN WEEKL'

Paaiškinimai dėl žemės
i įgijimo Lietuvoje.

vybės Washingtone buvo iš
duota 6382 pasu ir 1161 
viza.

Kadangi vienu pasu va
žiavo dažnai visa šeimyna 
todėl apskritai reikia skai
tyti, kad ligi šių metų yra 
išvažiavę Lietuvon apie 15,- 
000 žmonių. Per šių metų 
sausio mėnesį išvažiavo 96 
Asmenys, o per vasario mė
nesį—618 asmenų.—(Elta.)

LENKŲ UŽSAKYMAI 
AMERIKOJE.

Amerikos laikraščiai pra
neša, kad šiomis dienomis 
lenkų valdžia davusi Ame
rikos fabrikantams užsaky
mų ant $10,000,000. Užsako
ma visokių mašinų, įrankių 
ir trokų.

V

SOVIETAI PALIUOSdUO- 
SIĄ POLITINIUS 

KALINIUS.
Maskvos žiniomis, sovietų 
aidžia, rengdamosi Genu

jos konferencijon, pradėjo 
valyti savo namus: aną dien 
ji panaikino "črezvyčaiką," 
o dabar kalbanti apie pa- 
liuosavimą politinių kalinių. 
Tiesa, Kolčako ir Vrangelio 
agentai jau ir yra paliuo- . • « • * • . • • ’ revo- 

tebe-
suoti, bet socialistai ir 
liucionieriai vis dar 
sėdi. •

PLENUOJA ORLAIVIŲ 
UNIJĄ Iš AMERIKOS 

I HAMBURGĄ.
Buvęs vokiečių zeppelinu 

komendantas Bruns suma
nė atidaryti orlaivių liniją 
tarp San Francisco ir Ham
burgo. Kelią jisai pasirenka 
per užšalusį šiaurės žemga
lį, taip kad išvengus plačio
jo vandenyno. Kelionė išvi
so tęstųsi apie 7 dienas, ir iš 
to skiriama da- pusantros 
dienos sustojimui Alaskoje. 
Orlaiviai šitai kelionei turė
tų būt Zeppelino tipo, po 900 
pėdų ilgičl, ir turėtų nešti po 
50 pasažierių ir 15 tonų kra- 
sos. Įsteigimas tokios lini
jos atsieisiąs Į 80 milionų 
dolerių. Sumanymas esąs 
paduotas jau Amerikos val
džiai užgirti.

ŽEMĖS GALI PIRKTIS IR 
AMERIKOS JAETUVIAI. 
Įstatymai leidžia vienam 

žmogui pirkti ligi 150 
hektarų.

Lietuvos atstovas Ameri
koje, p. V. Čarneckis, skel
bia šitokį paaišlįnimą ame
rikiečiams apie pirkimą že
mės Lietuvoje:

Amerikos lietuvių tarpe 
platinami yra gandai, kad, 
sugrįžus į Lietuvą, Lietuvos 
Vyriausybė neleidžia jiems 
pirktis savo tė1 
Tie gandai yra

Nesusipratimų išaiškini
mui turiu pažymėti, kad 
Lietuvos Vyriausybė netik 
kad neuždeda ypatingų su
varžymų sugrįŽusiems iš 
Amerikos Lietuvos pilie
čiams, bet dar yra susirūpi
nusi, kaip jiems palengvinti 
Lietuvoje įsigyventi.

žemės įgijimo klausima 
Lietuvoje nedaroma jokių 
skirtumų tarp Lietuvoje gy
venančių ir grįžtančių iš 
Amerikos piliečių ir tiek 
pirmiems, tiek antriems vi-; 
sai nedraudžia Sėmės įgj^i.

Tiesa, ' " * ošiantis 
--------- J, vaįJ_

?leįdži 
vj|iėje žemės, 
i ifeteisingi.

10,000 RUBLIŲ ANT 
VIENO LAIŠKO.

"Keleivio” adresu atėjo iš 
Rusijos Vincui Kunigėnui 
paprastas laiškai, ant kurio 
yra sudėta 10 pašto ženkle
lių po 1,000 rublių. Keli me
tai atgal ant tokių laiškų 
užtekdavo 10 kapeikų ver
tės štampų, o šiandien rei
kia 10,000 rublių! Tai, kaip 
greit dalykai šiame pasau
lyje keičiasi!

DĖL VILNIAUS SUGRIU
VO PALIOKŲ KABI

NETAS.
Iš Varšuvos pranešama, 

kad tenai buvo atvykusi 
Vilniaus Seimo delegacija 
tartis apie susijungimo są
lygas. Iš tų tarybų nieko ne
išėję ir dėlto rezignavęs vi
sas Lenkijos ministerių ka
binetas.

APŠAUDĖ PRINCO 
SVITĄ.

Londono žiniomis, Indi
jos revoliucionieriai apšau
dė Valijos (anglų) princo 
svitą, kuri važiavo automo-

KUN. PAUTIENIUS NU- Diliais iš Gelhi į Punjagą.
PIRKO Už $2,000 BONŲ.: J___ __

Eltos pranešimu, Shenan-* IšSMALAVO KUNIGĄ, 
doah’rio lietuvių klebonas Lake Charles. La. — Ne- 
Pautienius nupirko už $2,- žinomi žmonės čia paėmė iš

prie žem
džia turėjo imtis priemonių, 
kad dvarininkai nepridarv- 
ttf» įvairių fiktivių aktų, ku
rie, išėjus žemės reformos 
Įstatymui,. kliudytu beže
mius ir mažažemius žeme 
aprūpinti; valdžia taip pat 
turėjo imtis priemonių, kad 
užkirtus kelią spekuliacijai 
žeme. Tuo tikslu buvo išleis
tas įstatymas, anot kurio 
stambiesiems žemių savi
ninkams leidžiama parduoti 
tik 10% jų valdomos žemės, 
gi pirkti iš jų leidžiama vie- 
į.am asmeniui tik 20 deš. 
Numatydama, kad išėjus 
žemės reformos įstatymui 
kai kurie grižę iš Amerikos 
Lietuvos piliečiai nepasiten
kins tokiais sklypais, bet 
norės įsigyti daugiau 20 de
šimtinių, Lietuvos- valdžia 
ketina nepatogias skaidy
mui vietas, ypač tas. kur 
geresni trobesiai, pardavi
nėti didesniais sklypais. Iš
ėjus dabar žemės reformos 
įstatymui (paragr. 48) ma
noma leisti. įsigyti vienam 
asmeniui iki 150 hektarų. Gi 
perkant žemę ne iš dvarų, 
net iš ūkininkų, ir dabar ga
lima pirkti į vienas rankas 
ligi 80 hektarų žemės (hek
taras lygus maždaug vienai 
dešimtinei arba dviem mar
gam). . •

Tiesa, Lietuvoje veikia 
įstatymas, kuriuo yra drau
džiama svetimų valstybių 
piliečiams pirktis žemė ir 
nekilnojamas turtas. Tas 
įstatymas buvo išleistas tuo 
tikslu, kad svetimtaučiai, 
pasinaudoję savo valiutos 
augštumu, neišpirktų Lie
tuvoje visų geriausių žemių 
bei miestuose namų, nes 
tuomet Lietuvos piliečiai sa
vo žemėje galėtų atsidurti 
įnamių padėtyje. Vienok 
Lietuvos valdžia išleisdama

000 Lietuvos paskolos bonų, namų kunigą W. B. Bumet- šitą įstatymą apsaugojimui 
kuomet pas ji atsilankė Lie- tą, išvežė už miesto, išsma-, Lietuvos piliečių teisės prie 
tuvos atstovas iš Washing- lavo visą, apibarstė plunks-savo žemės nepamiršo, kad 
tono. ___ __ nomis ir paleido. Tbuvus praeityje sunkioms

politikos aplinkybėms dau
gelis lietuvių tapo kitų šalių 
piliečiais. Todėl prie įstaty
mo buvo įdėta pastaba, kuri 
duoda galimybės lietuviams 
Amerikos piliečiams, norin
tiems Lietuvoje žemės įgyti, 
padaryti legali pirkimo ak
tą, gavus atatinkamą Lietu- 

valdžios leidimą.
V. Čarneckis, 

Lietuvos atstovas 
Amerikoje.

vos

Kovo 4, 1922.

Šovė kunigą Kaulakį
’ MAINERIŲ STREIKAS 

NEIŠVENGIAMAS.
Angliakasių unijos pir

mininkas Lewis praneša, 
kad Ohio valstijos kasyklų 
savininkai atsisakė tartis 
su unijos atstovais dėl nau
jo algų kontrakto ir todėl 
konferencija, kuri turėjo su 
jais įvykti Clevelande 2 ko
vo, nejvyko. Unijos vadai 
jau du syk bandė susieiti su 
kasyklų baronais, ir abu 
syk buvo atmesti. Taigi 
daugiau unija tiems plėši
kams nesilenksianti ir nuo 
1 balandžio Ohio valstijoj 
busiąs apskelbtas generalis 
angliakasių streikas.

Kietosios anglies maine- 
rių konferencija su kasyklų 
savininkais ketina įvykti 
New Yorke 13 kovo. Ką ši
tos derybos duos, iš kalno 
sunku pasakyti, bet vei
kiausia ir čia darbininkai 
-su savo išnaudotojais nesu
sitaikys. Todėl labai gali
mas daiktas, kad angliaka
sių streikas apims 
Amerikos kasyklas.

KULIPKA ĮLINDO I 
ALTORIŲ.

REVOLIUCIJA MEKSI
KOJ UŽGNIAUŽTA.

Vasario pradžioje Meksi
kos šiaurėje buvo prasidė
jęs sukilimas, kurį buvo su
rengę Amerikos kapitalis
tai, norėdami įtraukti Su
vienytas Valstijas. Tečiaus 
Meksikos valdžia greitai tą 
sukilimą užgniaužė.

Wall streeto milionieriai 
dabartine Meksikos vyriau
sybe labai nepatenkinti, nes 
ji užkrovė didelių mokesčių 
ant jų produkuojamo tenai 
aliejaus. Užtaigi jie daro 
tenai visokių intrigų ir sa
koma, kad papirko keliatą 
avanturistų "generolų,” kad 
,ie surengtų sukilimą ir ar
ba nuverstų dabartinę Mek
sikos valdžią, arba duotų 
progos įsikišti į Meksiką 
Suvienytoms Valstijttas. Tą 
jie jau bandė daryti“ kelis™3 •-bubuot’T
ortus, bet vis nepavyko.; homos gubernatorius Ro- 
Nenusisekė ju pienas ir ši bertson su aliejaus pramo- 
cartą. " įninku Lyonsu. Pakol polici-

_______ ja juodu perskyrė, jiedu ap
sidaužė sau antakius po ke
lis kartus.
ŽUVO 22 ANGLIAKASIAI 

Gatės, Pa. — Vienoj ang
lių kasykloj čia ištiko andai 
ekspliozija, kuęioj, kaip da
bar paaiškėjo, buvo užmuš
ta 22 angliakasiai. Tai vis 
kompanijos kaltė, kad ne
apsaugoja kasyklų kaip 
reikia.
GELEŽINKELIO NELAI
MĖJ ŽUVO 15 ŽMONIŲ.

Netoli Clevelando pereitą 
savaitę traukinis užbėgo 
ant arkliais traukiamo 
tramvajaus ir sudaužė jį į 
skutus, užmušdamas apie 15 
žmonių.

POTVINIS IOWOS 
VALSTIJOJ.

Elkport, Iowa. — šį mies
tą užliejo potvinis. Apie 200 
šeimynų liko be pastogės ir 
prie to da neturi kuo mai
tintis. Raudonojo Kryžiaus 
organizacija iš Chicagos 
duoda pagalbos.

ANGLŲ VALDŽIAI INDI
JOJ GRĘSIA PAVOJUS.
Anglų valdžiai Indijoj jau 

smunka pamatas iš po kojų. 
Visa šalis anglų nekenčia ir 
nori išvyti juos laukan. 
Taip sako anglas Sir Mi- 
chael O’Dwyer, kuris būda
mas leitenant-gubemato- 
rium įtaisė andai indų sker- 
dynę Armitsaro mieste.

Kad numalšinus indų ju
dėjimą, jisai pataria areš
tuoti jų vadą Gandhi, kuris 
turįs neišpasakytos intakos 
žmonėse. I

SUĖMĖ VYRĄ ANT 
ŽMONOS KAPO.

Ant Clintono kapinių, ne
toli Bostono, buvo areštuo
tas anądien Howard Go- 
ole.v, kuomet jo žmona buvo 
laidojama. Policija kaltina 
jį tuo, kad jis prikalbinęs 
savo moterį daryti nelegalę 
operaciją ir nuo to ji miru
si. Jį pastatė po $2,000 kau
cijos.

AREŠTAVO DU LIETU
VIU DĖL PLĖŠIMO.

Bostono dienraščiai rašo, 
kad lietuvė Marijona Yut- 
kins (?), kuri gyvena Cam- 
bridge’uje po Nr. 843 Cam
bridge st., pasiskundė poli
cijai, kad jos brolis Juozas 
Kučinskas ir švogeris Ka
zys Yutkins ją sumušė, grą- 
sino visai nužudyti ir api
plėšė, atimdami $204.Abudu 
jie buvo areštuoti ir uždary
ti kalėjime po $1,000 kauci
jos. Jiedu užsigina dėl tų 
5204, bet prisipažino, kad. 
gavę apie $5.00. Bet policija 
pas juos rado lygiai $204. 
Moteris buvo visa sukruvin
ta ir pusgyvė nušliaužė pas 
kaimynus, iš kur buvo duo
ta žinia policijai.

visas

GUBERNATORIUS 
SUSIMUŠ®.

Okmulgee, Okla. — Vie- 
« fpismp susimušė Okla-

KUNIGAS NEPRISIPA
ŽĮSTA PRIE VAGYSTĖS.

Portlande (Me.) kunigas 
Tuttle apskundė farmerį 
Guptill’ą už įžeidimą jo ku
nigiškos garbės. Mat farme- 
rys pasakojo žmonėms, kad 
dvasiškas tėvelis yra vagis, 
nes Buckfielde pavogė ke
lias kurkęs, ir prie to da di
delis mergišius, nes per pa
rapijos vakaruškas ima į 
glėbį jaunas merginas ir 
spaudžia jas prie savęs.

Užklaustas teisme, ar jis 
niekad nėra merginos apka
binęs, kunigas Tuttle aiš- 
kįp neatsakė, tik tvirtino, 
kad jis niekad nebuvo užtai 
nubaustas. Kas dėl kurkiu, 
tai jis stačiai sako, kad jų 
nevogęs.

šovikai suimti; jie esą 
kunigo mokiniai.

Leisdami "Keleivį” į spau
dą gavome iš Philadelphijos 
žinių, kad pereito nedėldie- 
nio vakarą lietuvių katalikų 
bažnyčioj tik per plauką ne
buvo nušautas kunigas 
Kaulakis. Kulipka nuslido 
jam per plikę ir įlindo į di
dįjį altorių.

Jį šovė plėšikai, kurie bu
vo įlindę bažnyčion vogti 
pinigų iš "karbunkų.” Tą 
vakarą po bažnyčia buvo 
rodomi krutami paveikslai. 
Svetainė buvo pilna katali
kų. Kuomet vieni jų žiopso
jo į paveikslus, kiti galvojo, 
kaip iškrausčius iš bažny
čios dėžių aukas. Ir vakarui 
pasibaigus du vaikėzai įlin
do bažnyčion.

žmonės buvo jau išėję, 
kaip kun. Kaulakis sakosi 
išgirdęs klebonijoj kokį tai 
bildesį u bažnyčios. Kadan
gi jo klebonija yra su baž- . 
nyčia sujungta, tai jis nuė
jo pažiūrėt ir uždegė žiburį. 
Apie didžiąsias duris jis pa
matė. du plėšiku su kaukė
mis ant aidų, 
nas jų šovė. Nusigandęs, 
kun. Kaulakis rovė klebo- 
nijon atgal.

Plėšikai tuo tarpu išbėgo 
per šonines duris, bet čia 
papuolė stačiai į detektyvų 
rankas, kurie lygiai tuo lai
ku ėjo pro bažnyčią ir, iš
girdę tenai šūvį, buvo sus
toję prie durų.

Pasirodė, kad plėšikai yra 
jauni vaikėzai: vienas jų 12 
metų amžiaus, kitas — 14. 
Abudu lietuviai, ir, kaip 
musų korespondentas pra
neša, abudu kunigo moki
niai. Jų tėvai esą karšti ka
talikai ir "Keleivio" bijo 
iš tolo.

i

/

JIE NEKALTI, NES 
PATRIOTAI.

Trenton, N. J. — Karės 
metu čia buvo užpultas dar
bininkų mitingas’, žmonės 
buvo sulieti vandeniu ir iš
vaikyti. Socialistų Partijos 
sekretorius Fred Marwopd, 
kuris sakė susirinkusiems 
darbininkams prakalbą, bu
vo stipria vandens sruoga 
numuštas nuo pagrindų.

Dėl šito kriminališko už
puolimo ant ramaus piliečių* 
susirinkimo Socialistų Par
tija norėjo patraukti teis
man miesto majorą ir ugna- 
gesių viršininką, bet teis
mas nepriėmė bylos. Tuo
met buvo kreiptasi į aukš
tesnį teismą. Ir šiomis die
nomis tas teisinas nuspren
dė: Nors miesto valdinin
kai, užpuldami ant to susir .U;f 
rinkimo, elgėsi neteisėtai, 
bet kadangi jie veikė kaipti 
"karšti patriotai," tai kal
tint jų negalima.

PLĖŠIKAI PAGROBĖ 
$14,000.

Kovo 3 du New Yorke bu
vo du užpuolimai, per ku
riuos banditai vieną žmogų 
pašovė, du nutrenkė bilėmis 
ir pagrobę $14,000 pabėgo.

.K T
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APŽVALGA
NĖRA ŽEMĖS LIETUVOS jų buvo visai paliuosuota, o 

BEŽEMIAMS. dabar klerikalų galva Stul- 
Pereita sąvaitę Elta pra- ęįnskis ir likusius paleido.

nešė, kad žemės reformos ’le bu™ nutį'Sti iki desim- 
istatvma Steigiamas Seimas kalėjimo.
jau priėmė. : Tuo tarpu desėtkai Lietu-

Kiek galima iš to praneši- ™s Piliecni sėdi kalėjimuose 
mo spręsti, tas istatvmas ,uzta‘. kad dar-
paliko maž daug toks,' kaip■bininkų organizacijoms, ku- 
krikšėionis demokratai bu- flcs nepatinka prabaseiams 

, vo jį .išpradžiu sutaisė. pa-'ir dvarpomams.
matiniai jo deniai tokie; i Ir si^ip elgdamosi Lietu- 

_ ... ... vos valdžia da nesigėdi
* J?vannmkams paliekama [ j Amerikos aarbi-

" ’ ninkus ir prašyti pinigų. Ar
negeriau butų, kad ji papra
šytų sau paramos iš Varša- 
vos. kurios šnipams ji toki; 
nuolaidi!

matiniai jo dėsniai tokie :

žemės po 80 hektarų, tai 
yra, apie 80 dešimtinių. Prie 
to da klerikalai reikalavo, 
kad dvarponiams butų pri
dėta po 25 hektarus miško. 
Jei ir šitas jų reikalavimas 
praėjo, tai reiškia, kad'dva- 
rininkai gaus po 105 hekta
rus žemės.

Kas bus virš 105 hektarų, 
tas jau turės būt nusavinta. 
Tečiaus už nusavinamą že
mę dvarininkams turi būt 
atlyginta, kitaip sakant, ta 
žemė turės būt iš dvarponių 
nupirkta.

Taigi Lietuvos skur
džiams, kurie neturi pinigų, 
žemės nėra. Vadinasi, kleri
kalai, kurie vadina save 
"krikščionim demokratais,” 
bjauriai apgavo Lietuvos 
žmones. Piršdamiesi i Stei
giamąjį Seimą jie žadėjo 
konfiskuoti visas dvarų že
mes ir be atlyginimo išdaly
ti jas bežemiams, o susirin
kę i Seimą jie išleido įstaty
mą, kad dykai žemės niekas 
negautų. Jei kas jos nori, te
gul nusiperka. Bet nusipirk
ti galima buvo juk ir prie 
caro valdžios.

„ŽIOPLIŲ ŽIOPLIAI r

ABOLICIJONISTŲ JUDĖ
JIMAS LIETUVOJE.

Lietuvoje pradėjo veikti 
organizacija, kurios nariai 
vadina save abolicijonistais. 
Abolicijonistų kuopų esą jau 
po visą Lietuvą, šiomis die
nomis jie turėjo jau ir savo 
suvažiavimą Kaune. Posė
džiai tęsėsi tris dienas.

Abolicijonistai Lietuvoje 
rūpinasi pakėlimu doros, to
dėl pirmon vieton jie stato 
kovą su prostitucija ir alko- 
holium.

Pats žodis „abolicijonis- 
tai” paeina iš lotynų kalbos 
ir reiškia toki žmogų, kuris 
nori ką nors panaikinti arba 
pakeisti.

Pirmutinė abolicijonistų 
organizacija buvo Suvieny
tose Valstijose, ir jos tiks
las čia buvo panaikinti juod- 
veidžių vergiją. Iki 1863 me
tų pietinėse valstijose juod- 
veidžiai buvo laikomi ver
gais.. Šiaurės valstijose tos 

, todėl čia 
pradėta reikalauti, kad ji 
butii panaikinta ir pietuo
se. Iš to kilo civilė arba na
minė karė, kurią vedė pre
zidentas Lincolnas. Abolici
jonistai paėmė viršų; pietų 
valstijos buvo sumuštos ir 
juodveidžiai apskelbti lais- 

i vais piliečiais.
i Kiek vėliaus Anglijoj pra
sidėjo judėjimas prieš pros
tituciją. To judėjimo šali
ninkai irgi pasivadino ”abo- 
licijonistais.”

Dabar matome abolicijo- 
nistus ir Lietuvoje.

darytų bilionas dolerių, tai 
yra 1,000 milionų.

Kaipo pramonininkas,For
das yra genijus. Kur tik jis 
rankas prideda, tenai auga 
milionai. Žinoma, tie. milio- 

' nai daromi darbininkų ran
komis, bet Fordas ir darbi
ninkams daugiau moka ne
gu kiti fabrikantai, ir pel
no daugiau padaro už kitus.

Fordas anais metais nu
stebino visą Ameriką, kuo
met paskelbė, kad visiems 
savo darbininkams mokė
siąs po $5.00 į dieną. Tai bu
vo da tais laikais, kuomet 
kitose dirbtuvėse žmonės 
.dirbo už $8.00 savaitei. Tb- 
del Fordo paskelbimas buvo 
tokia nepaprasta naujiena, 
kad iš pradžių žmonės neno- 

[3 irėjo jai tikėti, nes tai negir- 
ydetas buvo dalykas, kad pa
prastas darbininkas gautų į 
sąvaitę $30.0010 betgi išti- 
krujų Fordas tiek mokėjo.

Fordas ir algas mokėjo 
didesnes už kitus, ir savo 
automobilius daug pigiau 
pardavinėjo, i 
giau milionų

Skaitytoje Pastabos. išbadėjęs Rusijos mužikas 
— prieš vėją sunkiai žings
niuoja.

savai-
.D

Varlė po ratu. Atsilankęs aną savai-
Kada išėjo aikštėn, jog So- Bostone, po „panskų” 

iChicagos komunistų organo ?s. Pir^laU91« užėjau 
j "Vilnies” leidėjas dirbo pas ^Darbininko redakciją, 
(apgavikus kaipo ”spešelų„ ^.atPmai* .<^ls^usu?<įan^s SH 
«crpnt»e i* suskilto ne vipn*» iumba pritruko faktų, ta:i agentas ir apskuto ne vieną Bimba pritruko faktų,

• komunistą, tai tas jų lapelis I’as skaplierfunkus jieško 
— „Vilnis” — it varlė po ra- <!vasisko peu°- 
tu pradėjo cypti, kad jos lei- Zigzagų Brolis,
dejas senai jau esąs atsta
tytas.

Čia du keisti dalykai ve
liasi. Viena, atstatyt savi- 

’ninką, tai reiškia atimt iš jo 
dirbtuvę. Tegul jau tas bu
tų komunizmo vykinimu, 
bet klausimas, ar komunis
tų laikraščio savininkas su
tiktų su tuo? Antras daly
kas, kodėl gi apie tai pir
miau nebuvo Vilnyje” pra
nešta? Kodėl jie pradėjo i 
skelbti apie tai tik dabar,’ 
ėė°M SebSvo S? andai ’‘K“

Kiek laiko atgal tūlas A ii- ”Laisvukė” išvadino kelei-

Zigzagų Brolis.

j Iš pilnai patikėtinų šalti
nių man teko sužinot, jogei 

,Worcestery tapo atgaivinta 
garsi savo praeitim Lietu
vių Socialistų Sąjungos 40 
kuopa. Prie kuopos prisira
šė apie tuzinas . teisingų, 
darbščių ir energiškų vyrų. 
Bravo, draugai! Kuomet jus 
pradėsite veikti,' visi susi
pratę lietuviai darbininkai 
bus su jumis.

Kaimynas.

ir daug dau- Hs buvo suimtas už tokį pat viečius provokatoriais.
j susikrovė! agentavimą, kaip Kairys,! Nesenai atsibuvusiam 

Kuomet kitų automobilių bet jis nebuvo komunistas,? '‘Laisvės” šėrininkų suva- 
kompanijų fabrikai pasta- tai komunistai norėjo leisti davime dalyvavo ir vfena 
ruoju laiku ‘Stovi uždaryti jau speciali "Vilnies” nume- komunistė ‘iš Easton, Pa. 
ir bankrutyja neturėdami' ’ ’ ’ ” *
užsakymų, tai Fordas atida
ro vis daugiau naujų dirb
tuvių ir nespėja užsakymų^’ Dabar gi.

rį, kad paskelbus apie tai Parvažiavus iš suvažiavimo 
pasauliui, tik pinigų neturė-, ji visam miesteliui išplepė
jo popierai nusipirkti. ! jo, kad „Laisvės”- suvažiavi-' 

, kuomet pati me ji kalbėjusi su Stilsonu. 
„Vilnis” •pasijuto po tuo pa- Ir niekas jos už tai provo- 
čiu vežimu, tai. rodos, ir iš- katore nevadina. Mat ji ko
sterėti negali, kad jos įstei
gėjas yra „ponzininkas.”

P. Six.

Kur jie eina?
tinė išmintis sakyte sako, 
kad jau užstoja paskučiau- 
sis laikas atsipeikėti, bet 
tokios išminties negalime 
laukti iš Lenkų.

Priešingai, galime laukti, 
kad Lenkai ir toliau vary J 
musų kantrybės bandymą ir 
toliau stengsis, kad sudaly
ti Lietuvai visai nepaken
čiamą padėtį.

Bet ar dėl to turime nu
siminti? Anaiptol, ne! nusi
minimas blogiausis patarė
jas tokiuose atvejuose. Ne
noromis prisimena netoli- 

įmos praeities laikai.
! Dabartiniai Lietuvos-Len
kijos ir Europos valstybių 
santykiai turi daug panašu
mo į tuos santykius, kurie 
buvo 1914 metais.

Tada didelė galinga ir 
Veidmaininga Austrija, Vo
kiečių kurstbma, visai nesi
skaitė su maža taikinga 
Serbija; Austrija statė rei
kalavimus, laužančius Ser
bijos suverenumą, jieškojo 
priežasčių ir rado... Po ke
lių baisaus-karo metų, apie 

: buvusiąją galingą Austriją

Taip dabar brooklyniškė vergijos' nebuvo, 
komunistų „Laisvė” vadina’ 
buvusius savo draugus, ku
rie dabar atskilo nuo jos 
abazo ir pradėjo slapta leis
ti „Kovą.” Vienam paskuti
nių savo numerių Dėdelės- 
Pruseikos organas sako: *

”Tie žiopliai, leisdami tą 
laikraštį, jieško už save žio- 
plesnių, bet be j ieškodami pa
tys pasilieka žiopliu žiopliais. 
Mulkina savo narius... Pasilie
ka žioplių žiopliais.”

Tai ve, kaip kalbasi dabar 
tarp savę^ komunistai! Iš* 
ardę darbininkų organizaci
jas, prakeikę socialistus ir 
visą svietą, tie pusgalviai 
pradėjo ant galo plautis i 
tarp savęs! • |

Šitas faktas da sykį paro- 
do, kaip teisinga yra sočia-:kUOpos išrinktas F. Zinkus, 
hstu pozicija- 110 . . . , . , ,
komunistus sakė, viskas 'iš- į padėjėju Fr‘ Užupis' 
sipildė. Visas komunizmas,.!linku c A Masaitis. 
visas tas politinis sumas ou-: ~ . A..... , jvo niekas daugiau, kaip tik’ Beikia tikėtis, kad persi- 

x momento ūpas, gimęs iš Ru-:or^anizavu®1. & S. 40 kp. 
sijos revoliucijot įspūdžių Jras P?s Worcesteno susi- 
Praėjo revoliuciją, atvėso f1 atusiHs darbminkus pn- 
įkaitusios žmonių galvos, ir tarimo ir socialistų judeji-

ATGAIVINO L. S. S. 
40 KUOPĄ.

Worcesterio draugai at
gaivino L. S. S. 40 kp. perei- 

; tą savaitę. Organizatorium 

ką jie apieįpjpjjjįjjĮjjĮ^j A. Krapaviekas, 
.............. “ ~ rašti-

. iš komunizmo karžygių liko 5?s ve> im-S 1®sb. roI? 
tik "žioplių žiopliai.” O so- Worcesteno darbininkų gy- 
cialistai kaip buvo, taip ir veuime. . ....
pasiliko. Nors musų ergini-', Bosjmneeiai siunčia jiems 
zacijos ir buvo nukentėju-( nuugiskų pasveikinimų. _ 
sios, bet dabar iau pradeda 
apsigauti ir greitai vėl už
ims tinkamą vietą darbinin
kų gyvenime.

Kiek Fordas 
turi pinigų?

PALEIDO LENKŲ 
ŠNIPUS.

Skaitytojai žino, kad 
las laikas atgal Kaune buvo 
susektas lenkų Suokalbis pa
kelti maištą, nuversti Lietu
vos valdžią ir padėti Želi- 
-—’-b armijai r”-’

Šiomis dienomis laikraš
čių reporteriai buvo nuvykę 
pas automobilių fabrikantą 
Henry Fordą paklausti, 
kiek jis turi gatavų pinigų 
bankuose.

„Turbut tarpe 135 ir 145 
govskio armijai užimti milionų dolerių,” atsakė De- 
Kauną. troito milionierius.

Keliasdešimts išdavikų bu- Tikrai jis nežino. Dešimts 
vo suimta ir nuteista kalėji- milionų dolerių šen ar ten, 
man. Nei vienas tų judošių tai mažmožis pono Fordo 
nebuvo sušaudytas, nors sa- finansuose.
vi darbininkai už daug men
kesnius prasikaltimus krikš
čionims buvo žudomi.

Netik nei vienas lenkų 
šnipas nebuvo mirtimi nu
baustas, bet neužilgo dalis

tu-

Fordas yra ne milionie
rius, bet bilionierius. Ji^ 
pats pasakė reporteriams 
neabejbjąs, kad visus jo tur
tus šiandien pardavus ir pa
vertus į gyvą pinigą, pasi-

priiminėt.
Bet ne vien tik automobi

liuose Fordas turi pasiseki
mo. Nelabai senai jis nupir
ko nusibankrutyjusį gele
žinkelį, kuris pirma niekad 
neapsimokėdavo, visuomet 
reikėdavo prie jo pridėt, ir 
kompanija subankrutijo. 
Paėmęs gi tą kelią į savo, 
rankas, Fordas tuojaus pa- kyklose butų priverstinas 
kėlė darbininkams algas, religijos mokslas. Aš sakau,

’ • - - ! ’ ‘ - --- ----------------1-X«-

prekių pervežimą, ir į metus, ve, nes jei kunigo Purickio vus juos pasaulio rinko; 
iaiko padarė 100 procentų mokslas butų įvestas į mo- nupirkti 
pelno ant įdėto kapitalo. ,

Dabar Fordas pradėjo de-/a rirs^U šmugelninkais. 
rėti iš valdžios Musele Sho- 
als tvenkinį ir cheirfikalu

Lietuvos krikščio'mįs-de-, 
mokrataį, tai yra kunigo 
Purickio partija, spyriasi 
visomis keturiomis, kad mo-

munistė. Velniukas.

Konfiskuos bažnyčią 
turtus.

Rusijos sovietų centro pil- 
domasai komitetas- nutarė 

«<xx konfiskuoti visų tikėjimų
nupigino per pus kainas už apsaugok nuo to pone Die- bažnyčių turtus ir parda- 

j T>.. v. i n Ir 4 n amic iimc hacfiiiHn rinlrn' Į 
t badaujantiems 

■kykias, tai visa lietuvių tau-žmonėms duonos. Šito nu- 
‘ tarimo Įvykinimas pavesta

---------- į justicijos komisariatui.
Kaip visur, taip ir Rusi

joj bažnyčių turtai yra iš
lupti iš vargingų ir tamsiu 
žmonelių. Jie buvo godžių 
kunigų kraunami per am
žius ir šiandien siekia šimtų 
milionų dolerių. Aukso tau
rės, sidabro * liktoriai, dei-

«« i* vxx^xxxx««xvi Tūli musų ekstra kairieji,
dirbtuvę. Bet politikieriai Pama^ę, kad komunizmas 
pradėjo Fordui pavydėti ir<JU0,s lsye(Įė 1 ba _as sarma_ 
jau prasideda agitacija, kad tydamiesi grįžti atgal prie 
to tvenkinio Fordui nepar- 
davus.

”Well, jeigu jie neįleis ma
nęs į Musele Shoals,” sak. 
Fordas, ”tai aš bandysiu 
statyti ant Mississippi upės 
tvenkinius, kad pakinkius 
vandens pajėgą elektrai ga
minti Visų upių# jie negali v - . 
man uždrausti. Aš bandvsiu promitavusius ekstra kai- 
keliose vietose. Kiek dabar nuosius butų užtektinai pi- 
nesunaudotos vandens pajė- ’ietiškos drąsos,tai jie viešai 
gos nueina niekais, tai vi- . 
siems Amerikos gyvento- dų ir stotų į socialistų eiles 
jams galėtų užtekti elektros dirbti naudingą darbo žmo- , 
šviesai, šilumai ir virimo nėms darbą. Vėliaus ar^ 
reikalams. Taigi visuome- anksčįaus, o prisieis jiems 
nės labas reikalauja, kad ši- muštis į krutinę ir sakyti: 
ta gamtos jėga butų kuo* ' Mea culpa.” 
greičiausia pakinkyta dar
ban.”

Ir Fordas ne juokais ruo- 
šidsi 
upes prie darbo. Jis sako, pa 'Laisvę" kaltina socia- 
<ad jis dirbąs ne dėl pinigų, Ristus, kad šie rėmę^ karę ir 
Jis norįs tik pramonę plėtot iuomi nusidėję prieš pašau- ’įįįįj 
ir gerint žmonėms gyveni- lio darbininkų judėjimą., 
mą. „Pinigai man reikalingi Turiu pasakyti, jogei ta 
:ik tam, kad butų kuo dar- moterėlė nežino ką ji_ kalba, 
bas vestu 2__ __ — '' ’
moku $500,000 algoms ir 
$700,000 už medžiagą. Todėl

socializmo, pabūdavojo ta^- 
pe komunizmo ir socializmo 
tiltelį ir ant jo visi sulipo. 
Tą tilteli jie užvardijo Ame-

- - rikos Darbo Partija. Šiaip mantais išdabintos ikonos
- t ar taip, o tas tiltelis grius ir,ir kitokios brangenybės juk

jo budavotojams prisieis ne iš dangaus iškrito, bet 
bėgt i viena ar kita puse. Į sukrautos bėdino kaimiečio, 

Jeigu pas tuos susfkom- kurj. ktJniga> ir popai I*r 
amžius baugino velnio ra
gais ir pragaro siera.

šito fakto nedrįsta už-
r. ;«intu.prr ‘4-

Evodkinas jau paskelbė 
Maskvos „Pravdoj” atvir? 
laišką, pareikšdamas, kai 
dabartiniu laiku, kuomet 
Rusijos žmonės miršta ba
du, bažnyčių turtai turi būt 
suvartoti jų pašalpai.

Žinoma, savo širdyje tas

n

Darbininkas.

. . . . .. ,<^įnkleneipe/- mulkintojas gal visai ką ki-
pakmkyti Amerikos (dabar jau darbiecių) orga-, u ffiano> kada žmonėse 
—?_ 21  1— '• l B- *■» l-t- •» , a \ i • < wjau kilo toks ūpas, jog baz- 

■’ nyčių lobiai turi būt konf is- 
J___2, tai eiti prieš tą ūpą
i pavojinga, nes galima savo 
kailį prikišti, ir tie turtai 
vistiek bus parduoti Taigi 
geriau jau su tuo sutikti. 
Tuomet bent kailis bus ap
saugotas.

Skaudžiausia šitas nuta
rimas palies katalikų kuni
giją, nes ji yra daugiausia 

i prie turtų prisrišus, o ji tu
rės dabar su jais skirtis Ru- 

(sijoj. Auksas ir sidabras bus 
išvalytas iš visų cerkvių, iš
kalų, kirchų ir bažnyčių. 
Kristui tokie daiktai nerei- 

Į kalingi. Jis ėjo basas ir nu
plyšęs. Tegul ir kunigėliai 
pabando eiti jo pėdomis. 
Perdaug jau jie buvo išle
pę, perdaug išsiganę.

Eks-KIerikas.

Aš kas diena iš- Jeigu socialistai rėmė karę,
tai komunistai ją rėmė de- 

_ _ šimts kartų daugiau! Ant; 
pdnįgų, kuriuos aš šiandien kiekvieno socialisto, kuriuos 

|
Petrikienė nurodys, kad jie 
pirko valdžios bonus ir dir- 

Visi pinigai,” tęsia For- V? amunicijos ir ginklų 
vlk dirbtuvėse, as apsumu nu

eina Į naujas pramones. Aš 
niekad neperku bonų nei ' ’ " - - -
nieko panašaus.”

,unu bankuose, išteks man 
tik ant 100 dienų. ,

das, „kokius tik aš gaunu,
Plepėti ką-nors be faktų yra 
niekas daugiau, kaip, tik 

I šmeižtas. J. Trušis.

Laikraščiai praneša, kad? „Laisvės” paskutinio re- 
<anadoj katalikų kunigas daktoriaus pagelbininkas 

Delmore nužudė savo brolį Rokas Mizara kada dirbo 
ei pinigų. Chicagos „Drau- pas „Keleivį” už mašinų va

gas” anądien aiškino, kad lytoją, tai atrodė, kai gerai 
vagįs ir žmogžudžiai išeina pavalgęs žmogus ir buvo 
;ik iš svietiškųjų mokyklų,‘mėginęs net artistu bei ctai- 
iš kurių „Dievo žodis” yra nininku pastoti. Nuėjęs gi 
išmestas. Taigi dabar jisai prie „Laisvės” už „čėrezvi- 
turėtų ištirti, kokioj moky- čaikos” komisarą, * nors ir 
kloj „tėvelis” Delmore išėjo tikro dzūkiško kraujo vy-’tų amžiaus vyrą, kuris me- 
į kunigus? !rks, ištiesų atrodo ne kaip, tai atgal buvo ją nu-

Prof. Gnaiba. komisaras, bet kaip tikras skriaudęs.

Waco, Tex. — Tūla M. 
Matthews, 17 metų mergi
na, teisme čia nušovė 59 me-

Vilnijos krašto gyvento
jai lietuviai ir baltgudžiai 
vėl pergyvena baisias die
nas; vėl kratos? areštai, ka
lėjimai, grąsinimai ir kan
kinimai. Kuom jie nusikalto 
prieš okupantus? Viena, ne
dalyvavo „seimo” rinki
muose ir tuo budu pavertė į 
niekus triukšmingą lenkų 
sumanymą užnerti to kraš
to gyventojams Lenkijos 
kilpą jų pačių rankomis, o 
antra, rinko medžiagą apie 
lenkų vartotas rinkimuose 
baisiausias priemones. Tai
gi reikėjo atkeršyti už ne
dalyvavimą rinkimuose ir | 
suimti surinktą jau medžią-! 
gą, kuri butų galėjus įrodyt, 
ko vertas provokatoriškų 
budu rinktas „seimas.” Tai
gi keršija.

Bet čia, apskritai imant, 
yra ir kitų priežasčių. Jie 
neri išvesti Lietuvos vyriau
sybę ir visuomenę iš kantry
bės ir lygsvaros, kad suda
rius dar aštresniu kivirčų ir 
gavus progos pakelti karo 
audrą ir pasigrobus dar 
daugiau Lietuvos žemių. 
Lenku Užsienių Komisijoj į 
buvo aiškiai pasakyta, kad:Palįko tik j atsiminimas, o 
Lenkai nori ir turi eiti prie ’ maža Serbija tapo apyieny- 
susitaikvmo su Lietuva. Bet politiniai sustiprėjo, ir 
kokiais budais ir keliais?!^andien jau baigia gydyti 
Ugi reikia sudaryti Lietu- karo žaizdas.
vai okenominiu ir politiniu Dabar didelė karinga ir 
žvilgsniu nepakenčiamą pa-' veidmaininga Lenkija, 
dėtį,'ir tada ji busianti pri-Francuzų remiama ir kurs- 
versta glaustis prie Lenki-; tomą, visai nesiskaito su. 
jos. Toki kelią į susitaiky- maža taikinga Lietuva: 
mą tik vienų Lenkų galvos Lenkai stato Lietuvai reika- 
gali sugalvoti! Bet jį sugal-davimus, žeminančius ją ir 
vojo, ir tuo keliu eina. Nei- laužančius jos nepriklauso- 
tralinėj zonoj gyventojų mybę. O Europos valstybių 
plėšimai ir žudymai, kaimų: santykiai turi daug panašu- 
užėmimai, lietuvių ir balt-;mo imtuos, kurie buvo prieš 
gūdžių darbuotojų areštai i didijį karą...
ir kankinimai, vis tai žings-į Lyg nesinori tikėti, kad 
niai į minėtą „susitaikymą.” į Lenkai savo ateitimi mė- 
Ir ką gi musų vyriausybė?gintų patikrinti jau aiškiai 
laro? . t skaudžiais patyrimais įro-

Ji siūlo lenkams betar- dytą taisyklę, jog vienoctos
J priežastys visuomet duoda

Mums rodos, klaidinga vienodas pasekmes, 
butų manyti, kad Lenkija, O jeigu mėgintų, tai mes 
numatydama audringus de- turėtumėm pasirūpinti, kiek 
besis, kurie renkasi jos pa-; tai nuo musų priklausys, 
dangėse, atsipeikės ir pri- kad ir ši kartą‘ toji taisyklė 
ims šį kartą ištiestą jai tai- nebūtų sulaužyta, 
kingumo ranką. Nors poli-1

oes taikos derybas!..*.
taisyklę, jog vienodos 

astys visuomet duoda

„Trimitas.”

Šventabezdžiai”. dis” yi:a dauff. tinkamesni*
Atsiprašau skaitytojų už 

tekį arttgalvį, bet aš čia ne
saltas, kad dabar atėjo to- 
kia mada, „šventabezdžiais” 
dabar pradėjo vadintis mu- 
hį „dvasiški tėveliai.” Tokį 
bent būdvardį įgijo buvęs 
’ Draugo,” o vėliaus kauniš
kės „Laisvės” redaktorius 
Bučys. Ir šitą „titulą' jam 
lavė ne kokie bedieviai, bet 
jatįs kunigai, ir tai ne ko- 
doj privatinėj vietoj prie 
•avo gaspadinių ir prie vy
to, bet viešai, per „žvaigž
dę” ir „Vanagą.”

Na? o jeigu patįs kunigė- 
iai šitaip save tituluoja, tai 

kode! as negalėčiau?
Taigi šiomis dienomis 

iventąbezdis Jakaitis pa
raukė šventabezdžių orga- 
įą „Darbininką” teisman 
už kokią ten koresponden
ciją. Dėl šito teismo 24-tam 
'Darbininko” numeryje ke- 

•’iama didelis lermas ir nusi
skundžiama, kad jam, „Dar- 
•ininkui,” nieko nevalia, 

kuomet kitiems kunigųTaik- 
•aščiams, kaip „žvaigždei” 
r „Vanagui,” valia viskas
•ašyti. Girdi:

„Valia smerkti visus ne- 
vanaginius kmiigus, visa 
katalikų spauda, visas mu- 
?ų organizacijas, vadinti 
provokatoriais ir šventabez- 
Ižiais net tokius musų vi
suomenei pasidarbavusius 
ir visų gerbiamus žmones 
<aip kun. prof. Bucys.”

Juokai juokais, bet Teikia 
‘pripažinti, kad „šventabez* 45 centai.

r

musų jagamasčiams pava
dinimas, negu „kunigas.” 
Kuomet „kunigo” kilimas 
niekam nežinomas ir jo 
prasmė nevisai aiški, tai 
„šventabezdis” yra kiekvie
nam lietuviui suprantamas 
žodis ir dvasiškam "stonui” 
geriausia atatinka.

Kalbotyras.
z

PAGROBĖ $22,OOrf.
Pereitą sąvaitę New Yor- 

ke ant 19-tos gatvės bandi
tai užpuolė Greenwich ban
ko troką su pinigais ir pa
grobę $22,000 pabėgo.

NORĖJO IŠSPROGDINT 
TRAUKINI.

Iš Kalkutos pranešama, 
kad Induos nacionalistai 
kėsinosi išsprogdint tenai 
traukinį, bet nepavyko.

SPROGO MILŽINIŠKAS 
BALIUNAS.

Pereitą sąvaitę VirginU 
joj sprogo milžiniškas armi
jos baliunąs „Roma,” kuris 
buvo tiktai bandomas. Su 
baliunu žuvo apie 20 žmo
nių.

.......— ' ■ f
AUSTRIJOS PINIGAI 

NUPUOLĖ.
Ant Ne ar Yorko biržos 

Austrijos pinigų dabar gali
ma gauti 10,200 kronų už 
$1. Vokietijos pinigai pasta
ruoju laiku irgi atpigo; 100 
markių dabar kainuoja apie
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To nieku nepoilda © AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS e Kao skaito ir roto 
Tas duonos noprežo

WORCESTER, MASS.
VVorcesterio žinutės.

Worcesterio dzūkai "pa
siuto” ir lyg vėžiai traukia
si atbuli nuo Šv. Kazimiero 
parapijos. Mat ko jie užsi
manė: sutvert savo locną 
"fąrafiją" ir parsitraukt iš 
PVovidence’o dzūkišką kle- 
•r ■_ ’ • ’

kelis kartus važinėta pas 
"biskupą,” kad gaut "varau-\ 
tą” apskelbimui kuniguL Ja- lenkberniai

Tik štai pakįla lenkų tarj 
po revoliucija, kad nuvertus; 
savo "ksendzą." Po neilgos} 
kavos, 1920 metaiš, "revoliu-;,. 
cionieriai" nuverčia savo 
piemenį ir susiranda kitą jo 
vieton. Užėmus vietą nau
jam piemeniui* lenkai pra-

somybės sukaktuvės jam į COLLINSVILLE, ILL. [ j
Prakalbos, teatras ir komu- (mat, s?n’au čia buvo 

nistų skilimas. r......

LAWRENCE, MASS. 
Margumynai.

Pirmiausia noriu pabriež- 
apie šio miesto gyvento

jus ir darbus. Lawrenee sto
vi prie Merrimaek upės. Gy
ventojų turi apie 100,000, 

dėjo savintis lenkbemių lie- 
u- i • • T tuvių dievukus ir ėmė juos
! ^.au mokint panskos movos. *

j ateivių, kaip tai italų, airių, 
graikų, francuzų, sirijonų, 

! vokiečių, lenkų, lietuvių ir 
To dar negana. Kuomet kitų tautų. Tikru jankių čia 

’ ’ i iietuviai tapo mažai yra. Kaslink pramo- 
kaičiui "vainos." Bet kadan- pusėtinai lenkų aptrimyti, nės. tai Lawręnčiuj yra di- 
gi "biskupas" dzūkiškai ne-'jų "ksendzus” per savo ”ko- .džiausios audinyčios ir ver- 
susikalba, tai pasamdė "ka-.zonę" lapkričio mėnesy, pinyčios visame pasaulyje, 
ladžiaus" studentą Vaškele- 1921 m. ima ir paskelbia Audinyčios yra dviejų rų- 
vičių, kad tas išvirožytų ju- ^dekretą, kad visus sulenkė- šių — ^vilnonės ir bolvelni- 
jų norus. Girdėtis, kad jeiljusius lietuvius varo iš len-}nės. Iš vilnonių pirmą vietąjų norus, i
kun. Jakaičiui nepasisektų 
išlaikyt poziciją, tai jis bėgs 
į Chicagą. %

Kaip ten nebūtų, bet gali
ma tikėt, kad "vaina” šiur 
bus.

Niekur taip daug įvairių 
lietuviškų organizacijų ne
siranda, kaip Worcestery. 
Šalę pašalpinių, apšvietos, 
parapijinių, teatrališkų, dai
nininkų, žuvininkų ir meka- 
nikų draugijų; darbininkų, 
džekių, munšainierių, kazir- 
ninkų, kairių laužymo ir vi
sokių ^itorių kliubų, dabar 
susitvėrė "lietuviškas vais- 
kas.” Generolu išrinktas vi- 

♦ siems žinomas Sviderskis. 
Tikslas šio "vaisko” yra pa
gaut buvusį Lietuvos minis- 
terį kunigą Purickį ir pa
dėt į "kreizy auz."

Vistiek fony, ar ne?
* • * ♦

Nedėlioj, 26 vasario, Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endi- 
cott st., "Aušrelė” statė sce
noj operetę "Liefliviškas 
Milijonierius.”

Operetė gera, bet "Milijo
nierius" tai buvo panašus į 
lietuvišką žebroką.

’Žmbnių atsilankė mažai. 
Spėju, kad "Aušrelė" turės 
nuostolių.

* * *
. 2 d. kovo per "Aido" cho

ro repeticijas kilo diskusi
jos už dainą "Kur bėga Še
šupė,” kurią choro vedėjas 
partraukė su patarimu cho
ro organiz. J. Motiejai- 
čio. Kadangi ši daina per
daug patriotiška, todėl , iški
lo karštas susirėmimas. Vie
ni "vyrai,” kaip tai du bro
liai Motiejaičiai, Bakšys ir 
kiti, tą dainą gynė, o kiti at
akavo. Vienas iš diskusantų, 
ką skambina pianą, pareiš
kė, kad jam nedaro skirtu
mo, kokia daina butų kad ir 
"Kirijeleison,” jeigu tik 
gaida graži, tai jis jau ir 
myli.

Leista nubalsavimui ir 
nubalsuota vienu balsu dau
giau, kad tą dainą dainuot. 
Bet čia ant vietos pasidarė 
stebuklai: sustreikavo mo
teris ir sudėjo savo knygas 
mokytojui ant stato. Na, 
kaip ten nebūtų, bet aš sa- 

"kyšiu: Ura vyrai! Progre
suokime.

“Dabar aš įnešu, kad jus 
dar Į>rie "Kirijeleison” pa
imtumėte "karunką” su "tė
ve musų,” taipgi su labai 
"puikia” meliodija, tai tada 
ir aš prie jus prisidėsiu.

Neždanovietis..

•9
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PROVIDENCE, R. I. 

Kas daryti su lenkbemiais?
. Providence yra daug su- 

Ięųkėjusių lietuvių, ypač 
daug iš vilenskų tarpo. Tie 
lenkberniai per keliolika 
metų rinkdavosi į lenkų 
šventinvčią ir'prisipirkę vi
sokių žvakelių ir ant ilgų 
kotų liktarnių visa gerkle 
rėkė poniškus zdrovasnikus. 
Kad daugiau lenkų ”bogui” 
ir baltai ”vronai” įtikus, jie 
prisipirko visokios rūšies 
dievukų: molinių, medinių, 
geležinių ir kreidinių.

kų "bogo” burdo pas lietu- ūžime American Woolen 
vių dievą. i Co., o iš bovelninių Pacific

Dabar tie lenkberniai jau Co. Pusę.dirbtuvių užpildo 
glaudžiasi prie lietuvių die- moterįs ir vaidai, 
vo. Tik nežinia ar lietuvių} T 
dievas juos priims pas save! 
ant burdo, kad jie taip ilgai 
rietė "zdrovasnikus" lenkų 
"bogui” ir garbino, baltą 
"vroną.”

Toli Matantis.
• ----------- S— ' .

CAMBRIDGE, MASS. 
Girtų lietuvių sorkės.

Pas mus lietuvių tarpe 
yra labai prasiplatinusi gir-} 
tuoklystė. Degtinę ir alų da-} 
ro beveikIkiekvienoj stuboj,! 
o kai prisigeria, tai per nak
tis kelia triukšmą ir kaimy
nams neduoda ramybės.

Štai kokios sorkės buvo
22 vasario (Washingtono 
dienoj) pas tūlą lietuvį po _________
numeriu 80 School st. Brisi-; bininkams algų ir neilgino

Lawience yra pagarsėjęs 
e dideliais darbininkų strei

kais, kurie įvyko 1912 irl919 
metais. Per paskutinius me
tus (1921), kuomet visoje 
šalyje viešpatavo didžiau
sias krizis įr bedarbių buvo 
priskaitoma apie 6 ar 7 mi- 
lionai,tai Lawrenčiuj darbai 
ėjo labai gerai. Kuomet ki
tuose miestuose fabrikantai 
pradėjo numušdinėti darbi
ninkams algas ant 20% ir 
daugiau, o taipgi ilginti dar
bo valandas iki 54 savaitėj, 
— Lawrenčius paliko tar
tum kokia sala ant jūrių, 
kur kapitalistų intrigos dar-

rinko svečių ir begerdami 
susipešė. Vieną iš svečių 
ėmė mesti laukan, o tas plo
nu balsu rėkia kiek galėda
mas, kad atiduotų jam 20 
dolerių. Kuomet buvo iš
mestas ajit gatvės į sniegą, 
tai grasinančiu balsu sušu
ko: "Aš juos pafiksysiu!”

Turiu pasakyti, kad tos 
sorkės buvo ne dieną, bet 2 
vai. nakčia. Rodos, užtektų 
dienomis sorkes rodyti, o 
nakčia galėtų pasilsėti ir 
kaimynams ramumą duoti. 
Kas keisčiausia, kad ir mo
teris tose naktinėse sorkėse 
dalyvauja. Gėda!

Jurginas.

. NORVVOOD, MASS. 
Kaslink klerikalų vežimėlio.

Tūli mūsiškiai sandarie- 
čiai, "Sandaros" korespon
dentai, neatbūtinai norėtų 
įtupdyti mane į klerikalų ve
žimėli. Per visą paskutinį 
sezoną yra rašinėjamos į 
"Sandara" korespondenci
jos, surištos su mano ypata. 
Norwoodo sandariečiai iš 
kalno gynėsi nuveiksią per 
šį sezoną' didelius darbus. 
Nejaugi mano vardo valkio
jimą po savo organo špaltas 
jie skaito dideliu darbu?

Nepagirk mūsiškių sanda- 
riečių atgaleiviškumo, nu
peik skystus jų parengimus 
arba neapgink jų nuo tų ne
labųjų klerikalų, tai kaip 
bematant ir paliksi nuteistu 
į klerikalų vežimėlį. Jokie 
įrodymai jiems nereikalingi. 
Nelyginant kaip tas gaidys, 
jie užsimerkę gieda savo ir 
gana.

Net juokas ima, kuomet 
"Sandaroje” skaitai apie 
mūsiškoj sandariečių dar
bus. Tūliems gal išrodo, kad 
Nonvoodo sandariečiai tai 
jau tikrai kalnus verčia, bet 
tikrenybėje, tai jie tiktai 
didelius muilo burbulus pu
čia. Girti save, o niekinti ki
tus jie turi didelį speciališ- 
kumą. O ypač jau tos sanda- 
rietės — jų liežuvius reiktų 
pančiais priraišioti, kad su
laikius nuo kišimosi į kilų 
šeimyniškus bei privatiškus 
reikalus.

Nuo šiol į tas sandariečių 
korespondencijas nekreip
siu domesio. Su plikais nėr 
ką peštis. J. P.

•

j bininkų nepasiekė.,. Šio mies- 
i to, fabrikantai nemušė dar- 
! T • • 1 _ _ 1 • _ •!
darbo valandų ne iš meilės 
prie darbininkų, bet bijoda
mi, kad vėl neužkurus tokio 
gaisro, kokis buvo 1912 ir 
1919 metais. Bet paskutiniu 
laiku musų fabrikantai su
galvojo kitokį skvmą. Jie 
pradėjo skelbti, kad negau
na orderių (užsakymų), nes 
perbrangiai atsieinąs aude- 
klp padarymas ir todėl pra
dėjo mažinti darbus ir atlei
dinėti darbininkus. Tuo bu
du jie nori "pertikrinti” 
darbininkus ir priversti 
juos dirbti už pigiau. Ar šis 
fabrikantų skymas pavyks, 
tai parodys ateitis. Taigi pa
tartina iš kitų miestų darbi
ninkams nevažiuot į čia dar
bo jieškoti, nes ir taip be
darbių yra labai daug.

♦ ♦ ♦

Kadangi apie progresyvių 
draugijų surengtą apvaikš- 
čiojimą paminėjimui ketu
rių metų sukaktuvių Lietu
vos nepriklausomybės jau 
buvo rašyta pereitam "Kel." 
numery kito korespondento, 
tai aš apie tai naminėsiu.

22 d. vasario tas pačias 
sukaktuves apvaikščiojo ir 
musų rymiokai. Tuo tikslu 
jie surengė prakalbas fran- 
cuzų svetainėj. Prieš ap- 
vaikščiojimą jie atspausdino 
ir išplatino didelius plaka
tus, užvardintus "Dievas ir 
Tėvynė." Ne vienas, bent 
šiek-tiek apsišvietęs žmo
gus. perskaitęs tą jų plaka
tą, pamislino: turbut kvai
lesnių sutvėrimų už Law- 
renčio lietuvius rymiokus 
nėra visam sviete.

Delei žingeidumo nuėjau 
ir aš pasiklausyti jų prakal
bų. Žmonių buvo apie du 
šimtai. Pirmiausia koks tai 
pienburnis atidarė susirin
kimą, paskui išėjo kalbėt 
šveplas vytis. Kiek parėka
vęs prašė 
pribuvo 
Mahony. 
Amerikos 
shingtoną ir Lincolną. Ant 
galo išėjo kalbėti visiems 
Amerikos lietuviams gerai 
žinomas keikūnas kunigas 
Garmus. Jo purvina kalba 
visiems yra žinoma ir todėl 
apie ją nerašysiu. Tik tiek 
priminsiu, kad baigdamas 
kalbėti nusiskundė, jog 16 
vasario Lietuvos nepriklau-

pinigų. Vėliaus 
miesto majoras 
Jis kalbėjo apie 
patriotus Wa-

prisiėję apvaikščioti Pater- 
son, N. J. kartu su bedie
viais. Girdi, ten kalbėjęs in
žinierius Žiuris ir pasakęs, 
kad mokslą negalima sude
rinti su religija, čia kun. 
Garmus tą užmetimą bandė 
atremti ir kaipo faktą pa
skelbė, kad Mikalojus Ko
pernikas, kuris paskelbė te
oriją, kad žemė nestovi ant 
vietos, bet sukasi apie sau
lę, buvęs katalikų kunigas. 
Orleano mergelė irgi bufusi 
gera katalikė. Taip, kun. 
Koperninką visas pasaulis 
pripažįsta kaipo mokslo vy
rą, bet jo teorijos kaip tik 
ir pasirodė priešingos reli
gijai ir tų laikų kunigai už 
jo skelbiamas teorijas 
j>erniką nukankino. Orleano 
mergelę jie irgi sudegino 
ant laužo, kaipo raganą.

Abelnai pasakius, kun. 
Garmus turi neblogą balsą, 
bet kalba grinoriškai. Iš jo 
kalbos galima buvo supras
ti, kad jam rupi ne "Dievas 
ir Tėvynė,” bet Amerikos 
doleriai.

Malonų Gizelis.

EASTON,PA. 
Komunistų skilimas.

19 d. vasario buvo vietos 
komunistų susirinkimas, ku
riame kilo nemažai triukš
mo. Mat vieni jų stoja už 
"Laisvės” poziciją ir prita
ria naujai suorganizuotai 
Darbo Partijai, o kiti pasi
lieka ištikimi senajai komu
nistų taktikai ir smerkia 
Dari*) Partiją ir "Laisvės” 
poziciją. Jukelinių komunis
tų pasirodė didžiuma ir jie 
išnešė rezoliuciją z prieš 
"Laisvę” ir A. L. D. L. D. 
pildanti komitetą, kam jie 
tveria Darbo Partiją. Bet 
čia vėl kilo klausimas, kur 
tą rezoliuciją siųsti, nes 
"Laisvė" jos netalpins. Meš
kauskas (darinėtis) atsisto
jęs pasakė: "Pasiųskime 
'Keleiviui.’." Komunistai at
ėmė jam balsą. Jis pakilęs 
su savo motere išėjo namo. 
Kitam darbiečiui. Bleikai 
tapo atimtas A. L. D. L. D. 
kuopoj balsas ant šešių mė
nesių.

Kalbama, kad komunistai 
pradėsią leisti naują laik
raštį "Darbininkų Tiesa," 
nes "Laisvė” jų 
pina. V

Tikros komedijos komu
nistų tarpe. Pirmiau jie nie
kino socialistus, ? dabar 
pradėjo piautis savo tarpe.

Velniuks.
K *

COLLINSVILLE, ILL. Įėjau per duris • Į bobinčin
> baž

nyčia) ir suradau jieškomą
Klotu ■3nilXlllUkJ« ™

24 d. vasario L. M. P. S. 51 ±1? 2lent“
kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo visiems žinomas 
pliuškius Jukelis. Apie jo 
kalbą neapsimoka nei rašyt, 
nes visur jis tas pačias nesą
mones tauškia. Pasakysiu 
tik tiek, kad kalbėdamas 
apie visasvietinę karę išsyk 
jis kaltino kapitalistus už 
jos surengimą, bet ant pa 
baigos nei iš šio, nei iš to 
sušuko: "Ar žinot, kas yra 
didžiausi karės kaltininkai? 
Tai socialistai, bažnyčios ir 
Gompersas!"

Aišku, kad pas tą žmoge
lį ne visi namie.

25 d. vasario ta pati L. M. 
P. S. kuopa parengė balių 
su perstatymu. Vaidino vei
kalėlį "Rusijos bolševikų 
biuras.” šitam progresisčių 
parengimui (taip-pat ir Ju
kelio prakalboms) atsirado 
smarki opozicija iš laisvinių 

) "revoliucionierių" pusės. 
"Laisvės" štabo kapitonas, 
matomai, sulyg gautų in
strukcijų iš centro, įsakė sa
vo šalininkams nedalyvauti 
progresisčių lošime ir tūli 
jo šalininkai prieš-pat loši
ma atsisakė nuo rolių. Vie
nok jų roles ant greitųjų iš
moko kiti ir lošimas įvyko. 
Negana to, tasai "Laisvės" 
kapitonas atsisakė išduoti 
progresistėms dalį sceneri- 
jų, kurios buvo nupirktos už 
suaukautus Rusijos baduo- 
liams pinigus ir radosi kapi
tono šalininkų kontrolėj. 
Vienok progiesistės ir šitą 
kliūtį pergalėjo. Tuomet ka
pitonas ir jo šalininkai ban
dė atkalbinėti publiką ant 
gatvių nuo ėjimo į progre
sisčių balių, bet mažai kas 
to kapitono klausė, nes šios

rijos darbininkai Suno, 
kokiais darbais laike karės 
jis buvo pasižymėjęs. Jis bu
vo tikras kapitalistų tarnas 
ir darbininkams prisiėjo jo 
saugotis.

Tai šitokie dalykai dedasi 
tarpe musų "ekstra kairių
jų." Pirma kitus šmeižė, o 
dabar tarpe savęs plaunasi.

Pastaromis dienomis mi
nėtas "Laisvės" kapitonas 
Čia sutvėrė Amerikos Darbo 
Partijos kuopą iš apie tuzi
no narių. Iškalno permato- 

šekfrno neturės.
Teatro Rengėjas.

K tna,.kadi4ie • darbiečiai pasi-

PITTSBURGH, PA. 
Rymiokai eina prie 

bankroto.
Pittsburghe yra nemažai 

lietuvių ir jei visi veiktų iš- 
vieno, tai jokia lietuvių ko
lonija su Pittsburghu nesu- 
silygtų. Bet dabar musų ko
lonijoj žmonės išsisklaidę, 
susiskaldę j srovių sroveles 
ir vieni kitų neapkenčia. 
Daugiausia-nesutikimų tar
pe lietuvių pasėjo Sutkus šu 
Kaziu ir keliais pagelbinin- 
kais. Jie pirmiau buvo ga
lingi ir turtingi, bet dabar, 
kaip žmonės neina Į bažny
čią ir jiems dešimtukų ne
neša, tai ir jiems trumpa pa
liko. Pirmiau jie buvo nusi
pirkę stubas ir užsidėję 
krautuves, bet dabar jau no
ri viską parduotu Pirmiau 
dvasiškas tėvelis rašė mums 
laiškus, kad mes esame eks
komunikuoti, o dabar*jau 
ir vėl gerinasi prie žmonių 
ir gražiuoju prašo, kad mes 
eitume j bažnyčią ir nėštu
me dešimtukus. Bet žmonės 
pasakė: "Pakol Kazys bus, 
jis musų vilnų nekirps.”

Dabar nusibankrutiję mu
sų rymiokai nežino už ko 
vertis ir ką pradėti.

Skaitytojas.

AURORA, ILL. 
Pasilinksminimo vakaras.

19 d. vasario S. L. A. 300 
kuopa surengė pasilinksmi
nimo vakarą. Buvo persta
tyta scenoj vieno veiksmo 
veikalėlis "O. S. S. arba 
šliubinė Iškilmė.” Sulošta 
vidutiniškai. Paskui B. Be- 
nevičia pasakė juokingą mo
nologą, o mažos mergaitės 
(O. Čibulskaitė, S. Laurinai- 
tė ir J. Stankiutė) gražiai 
padeklamavo. Potam buvo 
sudainuota pora dainelių ir 
ant galo tęsėsi šokiai iki vė
lumai nakties. Publikos at
silankė apie tris šimtai ir 
visi šiuo parengimu buvo 
užganėdinti..

/ A. Sabaliauskas.

BRIDGEPORT, CONN. 
Kryžiaus kantrybė.

Aną sykį girdžiu, kad baž
nytinėj svetainėj balius. Ei
nu pasižiūrėt. Balius, kaip 
balius, nieko Įdomaus. Pasi
tikęs vieną gerą kataliką 
klausiu, kur čia yra toiletas. 
Jis man parodė išeiti per du
ris. Išėjau ant šventoriaus 
ir žvalgausi, kur čia tokia 
vieta galėtų būti. Pažvel
giau į svetainę ir ant jos 
viršaus pamačiau kryžių, 
šalę kurio iš* abiejų pusių 
buvo du juodi. kaminėliai 
(surpaipių galai). Supra
tau, kad tai ten bus ta vieta.

žium. Nenoromis pamisli- 
nau: tai šitokioj pagarboj 
katalikai laiko kryžių.

Prisimena man vieno Lie
tuvos kunigo žodžiai, ištar
ti laike pamokslo per atlai
dus paaugštinimui šv. kry
žiaus. Jis pasakė: "Mano 
mieli, jus matote kryžius 
stovinčius ant kryžkelių, jus 
matote kryžius stovinčius 
gale kaimų, taigi įsivaizdin- 
kit savo širdyje, kad šven
tas kryžius kenčia šaltį ir 
karštį, sniegą ir lietų, taigi, 
mano mieli, kryžius yra ne
apsakomai kantrus."

O Bridgeporto lietuvių 
kryžius apart to visko ken
čia dtar ir smarvę. Ištikro, 
Lietuvos kunigas teisybę 
sakė. Kryžius kantrus.

Mylintis Teisybę.

BENLD. ILL.
Progresisčių "progresas.”

18 d. vasario musų pro
gresistės surengė balių, tik 
nežinia keno naudai. Žmo- 
nių prisirinko gana daug, 
nes pas mumis žmonės vi
suomet lankosi į parengi
mus. Bet šitą sykį svetainėj 
dulkių buvo tiek, kad nega
lima buvo nei kvapo atgau
ti. Gerai, kad progresistės 
nepamiršo atsivesti šunų į 
svetainę, tai tie dulkes ap
šlapino. Suprantama, kaž
kurioms moterėlėms ir pan- 
čekos buvo apšlapintos, bet 
tai mažmožis. Ištikro buvo 
smagu žiūrėti į besilinksmi
nančius: progresistės šoka, 
šunes paskui jas vaikosi, 
vuodegomis lamatodami. 
Vaikai irgi susikibę sukasi, 
rėkauja — tikras balius. 
Šunis bile kur vestis pas 
mus yra labai madoj ir pro
giesistės laiko tai už didelį 
sau "unarą.”

Kurioms bešokant paude- 
ris nudulksta, tos bėga pas 
barberuką. O jau tas musų 
barberukas žino savo biznį... 
uždaro duris ir pauderiuoja.

Pas musų moterėles yra 
madoj apart savo vyro turėt 
vieną "ekstrinį?’ Ir visos, 
viena per kitą konkuruoda- 
mos, jieško sau "ekstrinių." 
Žinoma, gražesnėms nesun
ku susirasti, bet špetnesnės 
nemažai prakaito išlieja ir 
vis nesusiranda. Iš to kyla 
pavydas ir apkalbėjimai.

Progresisčių Jaunikis.
THOMPSONVILLE, CONN 

Keikūno misijos.
12 d. vasario ir mums te

ko išgirsti pagarsėjusį kei
kūną kun. Garmų. Jam pra
kalbas surengė Tautos Fon
do 16 skyrius, kuris jau bu
vo numiręs, bet dabar ir vėl 
iš numirusių atsikėlė. Pir
mas kalbėjo kun. Vaškelis iš 
Hartfordo, kuris labai išgy
rė kun. Garmų. Antras kal
bėjo pats Garmus. Jis čia 
drožė tą pačią nudėvėtą is
toriją, kaip kitose kolonijo
se, apie ką lietuvių laikraš
čiuose jau daug kartų buvo 
rašyta. • Išgyręs klerikalų 
nuopelnus (bet apie kun.Pu
rickio šmugelį neprisiminė) 
i^ išniekinęs progresyvius 
elementus, jis pradėjo rink
ti iš kvailių dolerius neva 
klerikalų universitetui. Už
vis daugiausia jisai kaulino, 
kad žmonės aukautų jam 
Lietuvos bonus, tvirtinda
mas, kad žmonėms bonai tu
ri mažą vertę, nes už juos 
busią sunku pinigus at
gauti.

Šitokios kun. Garmaus 
misijos baisiai kenkia Lietu
vos paskolai, o vienok ponas 
Čarneckis ramiai sau Wa- 
shingtone tupi ir apie keikū
no Garmaus demoralizuo
jančias lietuviu visuomenę 
prakalbas nei žodžio ne
pasako. Praeivis.

tikras balius.

MONTREAL, CANADA, 
Lietuviai, apsisaugokit 

apgaviko.
Kelios savaitės atgal pas 

Montrealo lietuvius lankėsi 
lulas "daktaras," kuris ap
siėmė pagydyt visus sergan
čius ir nuo kiekvieno ligonio 
reikalavo po 3 dol. nupirki
mui vaistų, nes receptų jis 
negalįs rašyt, kadangi 
Quebec provincijoj nesąs re
gistruotas. žmonės jam pa
tikėjo ir davė po 3 dolerius, 
i>et ir po šiai dienai nesulau
kia nei "daktaro," nei jo 
vaistų. Matomai, tai nebuvo 
daktaras, bet koks nors ap
gavikas. Šiuo tarpu jo pra
vardės neskelbiu, tikėdama
sis, kad jeigu jis yra teisin
gas daktaras, tai prieš vi
suomenę pasiaiškins. Jeigu 
gi jis ant šio mano praneši
mo neatsakys nieko, tai tuo
met paskelbsiu jo pravardę 
netik lietuvių, bet ir anglų 
laikraščiuose, tegul tuomet 
dažinos apie tą "daktarą” ir 
valdžia. Montrealietis.

FARMINGTON. ILL. 
Apie lietukų darbuotę.

Šis miestelis nedidelis, 
vienok labai gražus, me
džiais apsodintas. Gyvento
jų jame yra apie 2,700, dau
giausia italijonų ir hunga- 
rų. Yra ir lietuvių 8 šeimy
nos ir 12 pavienių. Jokių lie
tuvių draugijų čia nėra, 
apart S. L. A. kuopos.

Kaip kitos lietuvių kolo
nijos, taip ir mes apvaikš
čiojom keturių metų sukak
tuves Lietuvos nepriklauso
mybės. Tuo tikslu sušaukėm 
riešą susirinkimą 19 vasa
rio. Suprantama, ne visi su
sirinko, nes čia yra ir želi- 
rovskinių, kurie Lietuvai 
tepritaria. »

Ten Gyvenantis.

Redakcijos Atsakyaai.
Visiems "Keleivio" skai

tytojams Montreale, Kana
doj, kurie prisiuntė iš vietos 
laikraščių iškarpų apie ka
talikų kunigo Delorme areš
tą, "Keleivio” redakcija ta
ria širdingą ačiū. Jomis pa
siremiant, buvo parašytas 
apie- tą "dūšių ganytoją" 
atatinkamas straipsnis, ku
ris tilpo užpereitam "Kelei
vio" numeryje. Prašome 
draugų montrealiečių ir to- 
iiaus siuhtinėti mums iškar
pų iš vietos laikraščių, jei 
juose pasirodytų kas nauja 
apie tą "doros mokytoją.’r

M. čiurliui. Tamstos pri
siųstos rezoliucijos netal
pinsime, nes jos autoriai ne
parodo nei vieno fakto, tik
tai paprastu komunistišku 
Įpratimu pravardžiuoja ir 
kolioja savo oponentus, ši
tokie burnojimai gali tikti 
komunistų mitinge, bet ne 
švariam laikraštyje. Jei Ge
ležėlės kaltinimai buvo ne
teisingi, tai parašykit rimtą 
jam atsakymą, o tuomet 
mielu noru jį patalpinsime. 
Dabargi komunistų komite
tas savo "rezoliucijoj" svai
do "šlamštais,” "provokaci
jomis,” "žmogžudystėmis" 
ir kitokiais sarkazmais, bet 
i Geležėlės kaltinimus, kad 
komunistai sunaudoja au
kas savo reikalams, visai 
neatsako. Geriausis gi atsa
kymas butų paskelbti pilną 
atskaitą ir parodyt visuo
menei, kiek komunistai iš
viso aukij Rusijos badau
jantiems yra surinkę ir kur 
jas padėjo.

Mirtai. Apie sandariečių 
dvasiško vadovo "pripot- 
kus” (Norwoode) delei sto
kos vietos netalpinsime.

Praeiviui. Jūsų korespon
denciją žymiai sutrumpi- 
nom. Apie to keikūno misi
jas nenorime laikraštyje 
daug vietos užimti, nes jis 
visur tą patį pliauškia. •
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Avaje, Maike! 
—Ką tu.sakai, tėve?
—Aš sakau tau-’ a vaje! 
—"Avaje?”
—Jessa!
—O ką tai reiškia?
—Tai reiškia, vaike, kaip 

tau einasi. Kibą tu angelc- 
kai nesupranti?

—Anglų kalboje tokio žo
džio nėra, tėve.

—Ale kaip-gi nebus! Tik 
susieik su kokiu angliku, o 
matysi, kaip jis tau pasa
kys: "Avaje, Džian!”

—Ne, tėve, tu klysti. Ang
las susitikęs pažįstamą 

' ■•• žmbgū taip nesako. Jis sa
ko: "Hqw are you.”

—Tu, vaike, manęs nemo
kyk, ba žinok, kad aš ne gri- 
norius. Kaip aš dirbau sa- 
liune, tai visi mane skaity
davo Už amerikoną, ba an- 
gelckai aš šneku kaip regli 
airišis.

—Ar tai tau rodos, tėve, 
kad airiai gerai kalba ang
liškai? Yra airių, su kuriais 
anglas visai negali susK 
kalbėt.

—Tas gali būt, vaike, ba 
ir tarp anglų pririšo daug 
bedievių. O bedieviai, vaike, 
visur pradeda užmiršti savo 
kalbą. Tas pats ir pas mus 
darosi. Paimsi gazietą ar 
knygą — rodos, lietuviškai 
rašyta, ale negali suprast, 
štai, paėmiau anądien vie
ną gazietą.ir skaitau: "Lie
tuvos atstovo prakalbų 
maršrutas.” . Pasitaisiau 
akuliorius ir skaitau išnau- 
jo — taip, aiškiai parašyta: 
"maršrutas.” Na, mislinu 
sau, kas gi čia do velnias. 
Jau amžių baigiu gyvent, 
esu apėjęs visus Žemaičius, 
Dzūkiją ir Zanavykus, o to
kio žodžio da negirdėjau. 
Nuėjau pas zakristijoną,kad 
jis man išvirožytų šitą žodį 
ant lietuviškos šnektos. Jis 
man pradėjo kiumočyt, kad 
"maršrutas,” tai turj būt 
ai ba marškiniai, arba šmo
tai : ale kaip prakalbos gali 
būt su marškiniais ar šmo
tais, tai ir jis negalėjo su
prasti. Pradėjom mes tą ga
zietą skaityt toliau. Sakom, 
gal tai per apmilką pasida- 

’ re koks misteikas. Ale kuo 
toliau, tuo daugiau navat- 
nybių. Visokios "lavatori- 
jos," "demarkacijos,” "tran
sportai” taip ir mirga. O 
juk seniau tokių šunybių 
musų kalboj visai nebūda
vo. Aš, vaike, turiu da \ 
Lietuvos atsivežęs kantič- 
ką, kur yra daugiau kaip 
tūkstantis visokių karunkų, 
bet nėra nei vieno "maršru
to,” nei vienos ’Memarkaci-

jos linijos,” nei vieno "kli- 
jento.”

—Ar jau pabaigei, tėve?
—Nepabaigiau, ale kitų 

žodžių negaliu atsiminti.
—Tėve, man tavęs gaila, 

bet podraug ir linksma. 
Linksma dėlto, kad tas pa
rodo, kaip greitai lietuviai 
progresuoja. Aš jau ne sykį 
tau sakiau, kad tu, tėve, esi 
atsilikęs nuo gyvenimo, bet 
tu vis nenorėdavai su tuo 
sutikti. Dabar tu prisipažįs
ti, kad šios gadynės ir kal
bos tu pradedi jau nebesu
prasti. Reiškia, jaunoji 
gentkartė jau tiek tąve pra
lenkė, kad ir susikalbėt su 
ja nebegali. Tas reiškia pro
gresą, tėve.

—Tu, vaike, gali vadinti 
tai "progresu” ar kaip ki
taip, o aš tau pasakysiu, 
kad tai yra Dievo koronė. 
Juk senovėj, vaike, ant svie
to buvo tiktai viena kalba ir 
vienas tikėjimas. Ale kada 
žmonės perdaug ištvirko ir 
iš didelio mandrumo pradė
jo budavoti bokštą i dangų, 
tai Dievas juos nukorojo ir 
sumaišė kalbas. Kiekvienas 
tada pradėjo vis kitaip kal
bėti, negalėjo vienas kito 
suprasti, ir valuk to tas 
bokštas negalėjo būt pa
baigtas. Dabar, Maike, ly
giai ta pati istorija atsikar
toja: svietas tiek išmandrė- 

I jo, kad pradėjo neatboti ant 
Dievo: visokie astronomai 
ėmė žiūrėti per piliskopus į 
dangų, o kiti vėl raplanais 

[pradėjo lėkti į Abraomo ka
ralystę; jei taip butų il
giau, tai žmonės pradėtų 
lėkti į dangų be spaviednės; 
tenai susirinktų visi žydai, 
bedieviai ir kitokie neda- 
verkos. Taigi, kad prie to 
nedaleidus, Dievas ir pradė
jo maišyti žmonių kalbas. 
Ir tą tu pats, vaike, gali ma- 

įt.vt, ba kuo mandresnis 
'žmogus, tuo sunkiau jo kal
bą suprasti. Užtai ir bedie- 

' vių gazietose daugiausia 
[būna visokių "maršrutų.” 
[Taigi aš sakau, vaike, kad 
tie nauji žodžiai, tai ne pro- 

įgresas, ale Dievo koronės 
i ženklas. Jei žmonės nepasi- 
! taisys, tai neužilgo jie visai 
negalės susikalbėti. .

—Tėve, juo daugiau aš 
i avęs klausausi, tuo aiškiau 
aš pradedu matyti tavyje 
gamtos klaidą: vyru gimęs, 
tu turi davatkos galvą.

—Oi ne, vaike: jei tik aš 
nesiskusčiau, tai mano ūsai 
butu tokie kaip Yčo.

—Ne apie usus aš kalbu, 
tėve, bet apie smegenis. Tu 
protauji, tėve, lygiai taip

I

I

I
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kaip davatka, ir tiki kaip! — 
davatka. Ogi —

—Tu, vaike, vyčių gene-i

Ar žinot kaip jie sumynė? iiš Kapčiamiesčio valsčiaus,
Į kaipo faktą. 1920 metų ru-

1917 Rusijos revoliucijos denį čia buvo kareivių pa-
rulo prie davatkos nelygink, laimėjimai dar aiškiau visa gautas P. Jarašius vežant U--. ___ __ • ______________ J — ♦* 1 1 • ■»• « > •ba gali gaut per ausį.

—Tas nieko negelbės, tė
ve. Kad tu ir duotum man 
per ausį, protingesnis tu 
jau nebusi.

—Ar tai tu sakai, vaike, 
kad aš durnas?

—Lygiai tokio žodžio aš 
nevartosiu, tėve, nes jis ne 
lietuviškas ir nemandagus. 
Bet aš pasakysiu, tėve, kad 
tau stoka apšvietos, nes tu 
nežinai žmonijos istorijos, 
nežinai kaip išsivystė tautų 
kalbos, ir tiki senai davat
kų pasakai, buk Dievas su
maišęs žmonių kalbas dėlto, 
kad jie norėjo pastatyti 
bokštą ir pasiekti dangų. 
Todėl tau rodosi, kad ir da- 

jbar Dievas pradeda žmones 
; bausti, nes tu randi daug 
i nesuprantamų sau žodžių 
i "bedievių” laikraščiuose. 
Bet kaip tuomet bus su mi- 
šiomis, tėve? Juk tu nesu
pranti nei vieno žodžio, ką 
tavo kunigas prie altoriaus 
skaito ir gieda. Taigi, jei 
priimti davatkų supratimą 
apie kalbų atsiradimą, tai 
išeitų, kad kunigui Dievas 
taip pat sumaišo protą, ka-
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' da jisai laiko mišias.
—Gana, vaike! Man daro- 

'si baisu.

SURUM-BURUM
Vasario 12 buvo Lincolno 

gimimo diena. Tą dieną did- 
lapiai rašė, kad Lincolnas 
buvęs pavyzdingiausias 
žmogus šioj šalyj.

Bet jeigu Lincolnas šian
dien gyventų, aš esu tikras, 
kad jis butų uždarytas kalė
jime už storų geležinių 

[ durų.

Komunistai sakosi einą 
■Markso keliu. . Bet jeigu 
Marksas šiandien gyventų, 
jie apšauktų jį darbininkų 
išdaviku ir provokatorium: 
o jeigu jis butų Rusijoj, tai 
sėdėtų kalėjime kaip ir kiti 
socialistų vadai sėdi.

Krikščionys demokratai 
sakosi einą Kristaus keliu. 
Bet jeigu jis šiandien gyven
tų Lietuvoj, jis butų ap
šauktas "bolševiku, ir gal 
butų jau sušaudytas, nes 
Kristus prieš šmugelninkus 
kovojo.

J. Naujalis.

tai parodė.”
Ištiesų, šita moteriškė 

verta daug pinigų, nes nei 
vienas komunistų rašytojas 
šitos paslapties negalėjo ati
dengti, o ponia Petrikienė 
atidengė.

Well, kamgi ji moteris!

Laikraščiai praneša, kat 
nacionalė konvencija, kuri 
domis dienomis susirinko 
VVashingtone, svarsto, kaip 
iš dvylikos mėnesių padaryt 
zryliką.

Tai mat kuomi naciona- 
^įstai susirūpino! Kad mili- 
onai bedarbių badauja, tai 
jiems nesvarbu. O gal būt 
jie mano, kad tas tryliktas 
mėnesis prašalins nedarbą 
ir badą?

"Laisvės” darbininkai ne
senai nusiskundė per "Lais
vę,” kad jų bosai jiems algas 
"nukramtė” ir darbo valan
das pailgino.

Nusiskundimas čia nieko 
negelbės. Kad atsilaikius 
prieš bosų pasikėsinimus, 
reikia būti organizuotais, 
štai "Naujienų” darbinin
kai yra organizuoti, ir jiems 
bosai neišdrįsta numušti al
gas ir pailginti darbo valan
das. "Naujienose” darbinin
kai dirba tik po 44 valandas 
savaitėj ir gauna nuo 50 iki 
100 dol. algos.

Patartina ir "Laisvės” 
darbininkams susiorgani
zuoti ir kovoti su savo iš
naudotojais.

Kada bėda, tai visiems bė
da. St. Louis vienas didlapis 
praneša, kad ir Sing-Sing 
kalėjimo budelis John Hul- 
bert dejuoja, kad jo įplau
kos per W19, 1920 ir 1921 
metus sumažėjo ant $750. 
Mat, pirmą jis užmušdavęs 
po 16 žmonių į metus, o per 
tuos 3 metoB riik devynis. 
Bet už taK^jiš dęiaugiasi, 
kad šiais mitais atsigrieb
siąs. Tris jau užmušė, kiti 
tris jau esą.prirengti žudy- 

"mirties

be leidimo keturis purus 
(karčius) rugių į Lenkiją. 
Kaipo geras "patriotas,” ji
sai įspaudė kareiviui, ir sau , 
nuvažiavo pas lenkus. A. 
Dauramčika sužinojo, 1

Pažinkime save.
(Tas*)

Kūno augimas.
Visi žinom, kaip mažutis

Dauramčika sužinojo, kad, yra užgimęs kūdikis. Tečiau 
P. Jarašius varo šmugelį, ir diena po dienos, sanvaitė po 
__ ______ _ Y — ____• _ x _ • 1Y • ___ £■* nntrn i -i

mui. o da 25 esą 
kambariuose/’

Budelis Hulburt algos 
gaunąs S1500 metams, ir po 
S150 nuo kiekvieno žmo
gaus, kuri jis nužudo. Taigi 
kuo mažiau žudymo, tuo 
blogesnis jam biznis.

Laisvės Mylėtojas.

Mūsiškiai patriotai.Visi žino, kad Wilsonas 
serga, bet nei vienas nežino 
kokia liga jis serga. Man ro
dos, kad nuo išsigandimo.

1919 m., kada jis grįžda
mas po prakalbų sustojo St. į 
Louis mieste, to miesto vąl- 
ežia pastatė 500 sargų,! 
idant kas nepavogtų Wilso-! 
no "traukinio.” Na, ir kada1 
rytui išaušus jis pamatė to-į 
kią skaitlingą armiją apie 
traukinį, manau, jam gale-' 
jo pasirodyt, kad čia jau' 
"bolševikai” apie jį susirin
ko, ir labai galėjo išsigąsti. 
O kaip žinoma, "priepuolio” i 
liga sunkiai išgydoma. Ją 
gali išgydyt tik moterėlės.! Bet, Dieve mylėk, prasi- 

milicijai, 
Komunistų laikraščiai' arba pasipriešinsi kareiviui,

daug kartu rašė, kad Sočia- kada jis po kaimą vaikščio- 
listų Partija ,"prasižengė”.damas šaudo šunis ir gąsdi- 

*’ , tai visa "demo-
> Lietuvos galybė 

skaityto-.puls ant tavęs, jei tik pasi 
"prasižen- rodys, kad tu ne patriotas.

Buti dabar Lietuvoje pa
triotu, tai netik garbė, het ir 
pelningas "biznis.” Nors ir 

! kažin kaip prieš įstatymus 
prasikalsk, bet buk patrio

tas, o bėdos neturėsi. Gali 
sau šmugelį varyti, gali 
slapta degtinę daryti, bet 
buk tik patriotas, tai tavęs 
nei milicija, nei kareiviai 
nekliudys, nes tikram tėvy
nės sunui viskas galima. Jei 
tik busi tikras patriotas ir 
mokėsi gerai keikti bedie
vius ir socialistus, tai ant 
šalies įstatymų gali spiauti. 

!?.*., Dieve ] 
įžengsi kuo nors ......„j—

laikraščiai' arba pasipriešinsi kareiviui

prieš tarptautinį darbinin- na vaikus, 
kų veikimą, bet nei kartą! kratinės” 
jie neįrodė savo 
iams, kuomi ji r_____ . , _ . . .
gė.” Dabar ta misterija tapo Pirmiausia busi apkaltintas 
atidengta. Štai kaip ponia'kaipo komunistas, o paskui 
Petrikicnė "Laisvėje” tatai pašauktas į teismą ir sun- 
įrodo: j kiai nubaustas kaipo ”tėvy-

"Rengianties Amerikos1 nes ^išdavikas.” Teisintis yi- 
imperialistams pašaukt dar- [sai neužsimoka, nes ką tu 
bininkus liet savo kraują dėl sakysi, Lietuvos teismas ta- 
jų interesų, Socialistų Par-jvęs neklausys. Kad ir ge- 
tija savo suvažiavime, kuris riausius liudininkus turė- 
atsibuvo mieste St Louis, tum, teismas jiems netikės, 
nors ir priėmė rezoliuciją Kareivis ar milicininkas pa- 
Nei vieno cento, nei vienos sakys prieš tave žodį — ir 
gyvasties karui’, bet išdavi- pabaigta.
kiški tos partijos vadai savo' Kad patriotams Lietuvo- 
purvinais darbais sumynė je viskas galima, tai pašy
ta rezoliuciją.” mėsių čia kSltatą atsitikimųA

oranešė apie tai valsčiaus sanvaitės, metai po metų jis 
carybai. Bet taryboj sėdėjo išauga į didelį žmogų. Ro- 
tokie pat "patriotai” ir Ja
rašiaus jie netik netraukė 
teisman, bet ir iš tarybos 
leprašalino, nors savival
dybių įstatymai draudžia 
sakiems žmonėms būti tary
bose.

Kapčiamiesčio valsčiuje 
viršaičiu buvo J. Radzevi
čius. Bešeimininkaudamas 
jisai pradėjo leidimų knygo
je daryti klastų ir pasisavi
no daug valsčiaus pinigų. 
Revizijos komisija peržiu
rėjo knygas ir susekus vir
šaičio vagystes pranešė apie 
tai tarybai Bet tarybos pir
mininkas ėmė aiškinti, kad 
viršaitis "geras pilietis” ir 
negalimas daiktas, kad jis 
tokiais darbais užsiimtų; 
tai esąs tik prasimanymas, 
tik pikti žmonės juodą dėmę 
ant jo metą. Ir viršaitis bu
vo išteisintas, o revizijos ko
misijos nariai, kurie susekė 
jo klastas, buvo apšaukti 
'bolševikais." O kad kny

gose klastų pridaryta, tai 
aišku, kaip diena.

Dabar musų valsčiaus td- 
ryba da stropiau pradėjo 
veikti. Kapčiamiestyje ^Fės ridurio, mšldai matosi 
šiuom tarpu nėra pašto, tai kofcs tai apvalus daiktelis, 
risi laiškai pareina per vals- yai branduolvs. kurio tiks
laus raštinę. Valsčiaus vir has vra teikti‘celei maisto ir 
šaitis L. Kočiunas ir rašti- gelbėti tverti naujų celių, 
ninkas A. Barkauskas laiš-|jeigu kokioj nors celėj neši
kus "cenzūruoja,” ypač randa branduolio, tokia ce- 
uos, kurie ateina iš Ameri-|iė negali išduoti vaisiaus, ir 

ilgai negyvena.
Prie pat branduolio mato

si da kokis tai nepaprastas 
grūdelis. Jis yra vadinamas 
patraukimo skrituliu (at- 
traction sphere). Jojo funk
cija maž-daug tokia, kaip ir 
branduolio — pagaminti 
naujų celių. Tai tokį maž
daug mes matome celės su-

Idos, misterija. Bet jeigu 
žiūrėsime mokslo žvilgsniu, 
nieko įstabaus tame nebus. 

Pirm pradėsiant kalbėti 
apie kūno augimą susipa
žinkime tik su celių struk
tūra (sudėjimu). Iš pirmes- 
nio straipsnio (”Kel.” Nr. 8) 
mes sužinojom, kad celė yra 
labai maža, ir kad be mi- 
kroškopo negalima ją maty
ti. Tečiau per mikroskopą ji 
matosi pusėtinai didelė. Ka
dangi tie visi labaratorijos 
instrumentai ir mikrosko
pai mums neprieinami, tai 
mes patarsim savo imagina- 
ciją (vaizduotę).

Įsivaizduokim, kad mes 
žiūrim per mikroskopą ir 
matom pusėtinai didoką ce
lę; Egzaminuodami ją mes 
pastebim apart protoplaz
mos kitokią medžiagą, kuri 
skiriasi kaip savo struktū
ra, taip ir funkcija (veik
me) nuo protoplazmos. To
dėl fiziologai žiuri į celę, 
kaipo į painią kurio dalelę, 
susidedančią iš skirtingų 
medžiagų. Nepamirškit, kad 
mes vis dar žiūrim per pa
didinantį stiklą, štai, netoli

jju, mes esam daugiau susi- 
į pažinę, todėl apie jį pir
miau ir pakalbėsim.

Kraujas plaukia po visas 
musų kūno dalis, tam ti
krais indeliais. Jojo ypaty
bės maž-daug yra tokios: 
tirštesnis už vandenį, labai 
silpnai kvepia, aiški, raudo
na spalva, kuomet turi už
tektinai oksigeno (dėgio)K 
ir tamsiai raudonas, kuomet 
jo nėra. Apie oksigeną teks 
pakalbėti atskirai, nes jis 
yra svarbus faktorius palai
kymų gyvybės.

Studijuojant kraują per 
padidinantį stiklą, mes at
randam jį labai painiu, susi
dedančiu iš dviejų skirtingų 
medžiagų: skystimo, vadi
namo plazma, ir mažutėlių 
kruopelių arba kūnelių. Ši
tos kruopelės yra raudonos 
ir baltos. Raudonosios pri
skiriamos prie celių, tečiau 
žmogaus ir kitų žinduolių 
klasės gyvūnų kraujuose 
jos neturi branduolių. Jųjų 
užduotis — išnešioti oksige
ną celėms. Tai yra, jos pa
ima oksigeną iš plaučių ir 
perduoda celėms.

Baltos kruopelės yra taip- 
pat celės ir net su branduo
liais. Tečiau jų yra daug 
mažiau. Abelnai imant, vie
na balta prieš penkis šimtus • 
raudonųjų; bet jos yra už- 

| tat daug didesnės. Taippat 
jos yra liuosos ir gali kilno
tis iš vienos kūno dalies į 
kitą. Jeigu koks skaudulys, 
pavyzdžiui, votis, kokioj 
nors kūno dalyj atsiranda, 
tai jos tuojau nešinas ton 
vieton. Prisuktoj votyj 
mes jas matom pavidale 
pūlių.

Baltųjų kruopelių profe
sija yra labai naudinga mu
sų sveikatai. Kaip kareivija 
yra suorganizuota ginti šalį 
nuo priešų, taip tos celės 
saugoja musų kūną nuo 
mums nematomų priešų — 
bakterijų. Manau, mes visi 
žinom kas yra bakterijos. • 

Pavyzdžiui, jeigu mes įsi- 
piausim pirštą, tai baltosios 
kruopelės kuogreičiausia 
pribuna ton vieton, apsisto
ja aplink žaizdą ir nelei
džia bakterijoms plėtotis. 
Jeigu jųjų ten nebūtų, tai 
bakterijos tuoj* užimtų ir 
kitas kūno dalis.

Atsiradus ant kūno vočiai 
patartina nespausti jos ko
lei ji nėra prisukta, nes 
spaudimas nubaido baltą
sias kruopeles ir tuomet pa
lieka liuosas kelias bakte
rijoms. (Bus daugiau)

KUS 
ti 
kos, nes užuodė, kad ameri
kiečiai tankiai parsiunčia 
aiškuose dolerių. Negana 
kad paprastus laiškus at- 
plėšdavo, bet pradėjo jau ir 
apdraustuosius "ravidavo- 
ti,” o kad savo vagvstę pa
slėpus, ėmė daryti falšyvus 
paliudymus. Tokiais liudy- 
mais jie paėmė iš Lazdijų _ 
>ašto 1921 m. rudenį atsiųs-įdėjimą, 
tą iš Amerikos laišką A. Sa- Celės svarba yra tame, 
rakienei į Mikališkės kaimą kad jinai yra veikianti kūno 
ir pavogė 115 dol. čekiais, daflelė. Ją galima prilyginti 
3et laimė, kad Sarakienė prie veiklaus nario organi- 
Iaiku apsižiūrėjo, tai vals-1 žarijos, kuria jojo veiklu- 
čiaus "tvarkdariai” nespėjo mas augina, 
čekių iškeisti ir buvo pri- Kiekviena celė prisiima 
versti grąžinti juos kam jie naujos medžiagos, ir tokiu 
priklauso. Ibudu pasididina. O abelnas

Kitur už šitokias šunybes celių pasididinimas verčia 
sukčiai butų tuojaus areš- musų kuną_ augti. Tečiau 
tuoti ir kalėjiman pasodin-1 vien tik celės pasididinimas 
Ii. Bet Lietuvoje kas kita: musų kūno neužaugintų. 
iuk patriotas, tai galėsi ir I Tesi randasi da kitokis pro- 
klastas daryti, ir vogti, o ta- cesas, būtent, gimdymas 
vo kailis bus visuomet ap- naujų celių. Taigi šis proče- 
saugotas. sas priveda mus prie celių

Tai ve, delko dabar Lietu- dalinimosi.. e
voje priviso tiek daug pa- Užaugusi cele skįla į dvi 
trjotų t ar .daugiau dalių, o tos su-

Seiniškis. sugūsios vėl dalijasi, ir taip
_____  įas eina patol, kolei pasiekia 

giamtos paskirtą dydį. Tada 
[apsistoja. Bet čia klausimas 
kįla: kas atsitinka su musų 

Komunistai nežino, ar ko- žaizda, kurią mes įgaunam 
munizmas darbininkams kartais? Celės ir čia rupi- 
yra geras ar ne. Jie tik spė- naši. ...............
ja, kad jis yra geras, nes, I .Pavyzdžiui, jeigu mes 
girdi, kapitalistai jo nenori, psidrėksim savo ranką, tai 

Sulyg šitokio komunistų celės toj vietoj pradės daly- 
protavimo darbininkams ir tis, kad užlopius žaizdą, 
influenza turi būt gera, nes Tai tiek kas link musų ku- 
kapitalistai jos nenori. no augimo. Dabar pereisim

-------- prie kraujo.
Galų-gale komunistai vis- v

tik sukėlė revoliuciją, jeigu _ , . s\ , . . ,
ne prieš kapitalistus, tai . Nėra abejones, kad kiek-f 
nors savo tarpe. Tarpe dė- vienas musų žinome kas tai; organizuojasi ir pinigai šiuo 
dininku-paukštininkų iš vie- |-v’ra kraujas. Mes tai paty-į kritišku momentu neatidė- 
nos pusės ir bimbininkų-ju- rėme kada nors įsipiovęjliojantyrareikaHngivisų- 
kelininkų is kitos eina smar- PiršH- Raudonas .tirštas^ svarbiausiems šaulių rei
ki kova. Tai bent revoliu- skystimas bėga kuris kar- kajams.. , ......
cijat tais sunku sulaikyti. Bet tai

-------- viskas, ką mes žinom apie jį.
Šmugeliuot ir meluot — Todėl įdomu bus sužinoti ką 

tai kunigų amatas. Koks tad nors ir daugiau apie jį. 
dyvas, jei kun. Purickis ta-1 Du skystimu randasi mu- 
P° 1 . “ _ \ _
rant? Juk jis ne pirmutinis kraujas, antras — krauia- 
ir nepaskutinis. Įrašė, arba lymfa. Su raudo-

A. Garbukas. nu skystimu, tai yra krau-

ŽARUOS

Šaulių Sąjungos 
atsišaukimas.

Šiuo, vardan L. Š. S. Cen
tro Valdybos, labai prašau 
visų lietuvių organizacijų 
ir pavienių asmenų Ameri
koje, pas kuriuos rastųs dar 
anksčiau paaukotų Lietu
vos Šauliams pinigų, arba 
jeigu dabartiniu laiku gau
tų tam tikslui aukų, kuovei- 
kiausia pasiųsti pinigus 
Liet, šaulių Sąjungai Kaune 
betarpiai, arba per Lietu
vos Finansinę Misiją. Siun
čiant per Misiją persiunti
mas gali pigiau apsieiti.

Lietuvoje laikas dabar yra 
labai opus, Šaulių Sąjunga 
kuosmarkiausiai rengiasi ir

Nei dienos neatidėliokit, 
tik siųskit!

Misijos adresas: 370 Se- 
venth St., New York Citv. 
Liet, šaulių Sąjungos —-

pagautas šmugelį va- sų kūne. Vienas vadinasi Kaunas, laisvės Alėja, 26. 
o •• • 1* • Ii • ■ 1 • A Jt • 1 • • V*A. Žmuidzinavičius, 

Liet, šaulių Sąjungos 
Įgaliotinis Amerikoje.



keleivis 8

1921 metų 
ineigų taksai.

Laikraščiai buvo sudėti garsinimą „Keleivio” 
krūvomis, o ant krūvos „Ke- plačios visuomenės.

Vincas Smilgius 
Box 50

North Adams, Mass.

Urpe Pajieškojimai

Jau artinasi laikas, kuo
met visi turi kreipti atydą 
savo ineigų (income) tak
sus. .Dalykas liečia beveik 

v visus suaugusius, piliečius 
ir nepiliecius, ir visi šios ša
lies gyventojai turi kreipti 

<^tai atydą.
• įstatymai reikalauja, joį 
ineigų taksų blankos de 
1921 metų turi būti sugrą
žintos ne vėliaus penkiolik
tos dienos kovo, 1922 m. 
Collector of Intemal Re- 
venue pristato blankas, ku
rios turi būti išpildytos. Ko
pijos tų blankų išsiųstos vi
siems mokesčių mokėtojams 
(taxpayers), kurie pereitais 
metais išpildė ir sugrąžino 
blankas. Bet jeigu ypata ne
sulaukia blankos kopijos, 
ras nepaliuosuoja nuo mo
kėjimo į laiką. Taksų mokė
jimas pripuola kovo 15 d. 
Jeigu taksų maža suma, ge- 
riaus mokėti visą sumą ant 
syk, bet jeigu didelė, tai ga
lima mokėti į keturias da
lis; pirma dalis turi būti 
prisiųsta ne vėliaus kovo 15 
d. Kurie neišpildo blankos 
arba neužmoka taksų, turės 
užmokėti bausmę.

Šiais metais ineigų taksos 
bus renkamos sulyg naujo 
Revenue Act of 1921, kurį 
prezidentas patvirtino lap
kričio 23 d. Jame randasi 
kelios permainos nuo praei
tų metų.

Nevedę žmonės, arba jei
gu vedę ir negyvena su vy
ru arba pačia, turi paliuosa- 
vimą ant $1,000. Už virš $1,- 
000 turi mokėti 4% iki $4,- 
000. Bet jeigu uždirba dau- 
giaus kai $4,000, tai už virš 
tos sumos turi mokėti 8%. 
Už užlaikančias y patas gau
na po $400 paliuosavimo už 
kiekvieną.

Vedę žmonės, kurie išviso 
uždirba $5,000 arba ma
žiaus, gauna paliuosavimą 
ant $2,500. 1920 metais ve
dusieji turėjo paliuosavimą 
ant $2,000. Vedęs žmogus 
turi gyventi su pačia, kad 
gavus paliuosavimą ant $2,- 
500. Apart to, gali gauti pa
liuosavimą už kiekvieną už
laikančią vpatą (vaikus) po 
$400. Tokiu budu, vedęs 
žmogus, su dviem vaikais 
turi paliuosavimą ant 

/ ^3 300
SVARBU: Nevedę žmo

nės, kurie uždirba $1,000 ir 
vedę, kurie uždirba $2,000, 
nors jiems nereikia mokėti 
taksų, vienok turi išpildyti 
blanką ir prisiųsti kolek
toriui.

Suv. Valstijų piliečiai, čia 
gimę arba naturalizuoti, ir 
visi apsigyvenę ateiviai 
gauna viršminėtus paliuo- 
savimus.

Lietuvių Biuras prie Fo- 
reign Language Informa- 
tion Service pagelbės lietu
viams su visokiais „income” 
taksų reikalais, ypatingai 
teisingais išrokavimais. Lie
tuviai gali kreiptis sekan
čiu adresu:

Foreign Language Infor- 
mation Service, Lithuanian 
Bureau, 119 West 41st 
Street, New York City.

leivių” dar ir didelę knygą1 
laikiau uždėjęs. Tokioje' 
tvarkoje išeidamas iš kam-! 
bario aš visuomet palikda
vau savo literatūrą.

Vieną gražią dieną aš pa
reinu į savo kambarį ir žiū
riu, kad visi laikraščiai kaip 
buvo, taip ir yra, bet ''Kelei
vių” jau nėra nei vieno. Ži
nodamas, kad į mano kam-_  _____  ________ o_
baiĮ niekas negalėjo įeiti be' tas Geo. E. Bollipg išdavė 
žinios šeimininkės, kreipiau-; savo raportą sve;katos bor- 
si prie jos klausdamas, ar ji'dui, kuriame pasakė, kad iš 
nežino, kur iškeliavo mano 98 pieno pardavėjų, kurie 

Vieton atsaky- turi leidimą pristatyt pieną, 
mo šeimininkė išplūdo mane riebiausią ir sveikiausią pie

ną pristato lietuvis Wm. 
Ekosolo. Suprantama, ang
lų visuomenė apie tai tuo
jaus sužinos, todėl manome, 
kad naudinga apie tai žinoti 
ir lietuviams, ypatingai mo
tinoms, kurios augina ma
žus kūdikius. Sveikas pie
nas yra labai geras maistas 
jauniems vaikams ir moti- 
nos turėtų apie tai daugiau- JS.TJS3B. 
šiai pasirūpint, kad jų vai- 
kai butu maitinami sveiku k*1*' ^as ži,i° fip*e juos, prašau pra-, Kai outų mauuicuill bVtlhU nešU; Kaunas> Karituner.ės Teismas,, 
pienu.

SVEIKIAUSIĄ PIENĄ 
PRISTATO LIETUVIS 

WM. EKOSOLO.

Julia Timinskiutė-Strakieiiė, pa
jieškau pusbrolio Povylo Veiykiaus, 
Kauno gub., Šiaulių. apsk.. Kairių kai
mo, ir šfogerio Vincento Radzvilos. 
Pašvitinio miestelio. Važiuoja j Lie
tuvą, todėl noriu greit susižinot. Kas 
apie juos žino malonės pranešt, arba 
pats lai atsišaukia.

Julia Strakienė
1020 Statė st., Youngstovvn. Ohio.

Aš, Tofilia Milašiunaitė *( Kavai i u- 
nienė) pajieškau savo brolio Krano 
Milašiuno, Sjvilelių sodžiaus, Utenos 
apskričio, Kauno rėdybos. Jis pats 
lai atsišaukia, ar kas apie jj žinot 
malonėkite pranešti ant šio adreso: 

T. Kavaliunienė
2736 Ramond avė., Detroit, Mich.

Pajieškau Zosės ir Pranciškos Sta- 
niulikių, paeina iš Girkalnio mieste
lio, Raseinių apskričio. Kas apie jas 
žino, arba Jos pačios teiksis atsi
liepti. Povilas Orantas

292 E st, So. Boston, Mass.

„Keleivis.”

ir „Keleivį” biauriausiais žo
džiais, kokie tik gali išeiti 
iš katalikiškos burnos. Žino
ma, „Keleivis” jau buvo pe
čiuje sudegintas.

Šeimininkė yra protinga 
moteris ir ji gerai žinojo, 
kad „Keleivis” yra nesude
ginamas, bet ji degino ir 
plūdo „Keleivį,” kad mane 
surišus su „Keleiviu” am
žinai

Taipgi tariu padėkavonės 
žodį kunigui Garmui už ap-

Pereitą panedėly Brook
lyno mieste Bakteriologis-

Pajieškau Aleksandro ir Mikodam-> 
I^pešku, Samuniškio kaimo, Merki
nės pašto, Alytaus apskr. Jų brolis 
Karalius Lepeška pasimirė sausio 29. 
paliko pačią su dviem mažais vaikais. 
Dėl svarbesnių žinių kreipkitės pas 

Vladas Lepeška
89 Temple st., .\ashua, N. H.

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

373 Main st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau švogerio Ignaco Sutkevi- 
ėio, paeina iš Kauno rėdybos, Telšių 
apskričio. Triškių miestelio. | Ame
riką atvažiavo 1911 metais, buvo 
Rumford, Me., o 1912 melais išva
žiavo į Waterburv, Conn. ir nuo to 
laiko nieko apie jį nežinau. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žinot ora- 
neškit, nes yra labai svarbus reika
las kaslink jo pačios Leonoros ir vai
kų Lietuvoj.

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

Pajieškau Kazimiero Bikelio, Until- 
gės kaimo, Tauragėnų valsčiaus, Ute
nos apskričio, Kauno rėdybos. Turiu 
prie jo svarbų reikalą. Kas apie ji 
žino, malonėkite prausti, busiu dė
kingas. Jisai pirma gyveno Alilnor, 
X. D. ir vadinosi Chas Baker.

Jonas Bikelis
Untilgės kaimas, Tauragėnų vals
čiaus, Utenos apskritis, Kauno rėd. 

Lithuama.I 
Pajieškau Petro Sutkaus, 4 metai 

atgal jis gyveno Mahanoy Citv. antį Jieškau savo vyro Povilu Vaižmu- 
Madison st. Turiu svarbų reikalą, ožio, *■’—■" —
jo adresą pamečiau. Meldžiu atsi- Panevėžio apskričio, Stumtų iškio 
šaukti arba kas apie jį žinot pra- valsčiaus, kaimo Grindiškio. Jis ap- 
neškit Juozapas Sutkus 'leido mumis 1C metų atgal ir jokios

Box 5, E. Millinocket, Me. žinios nuo jo neturim. Gerbiamieji
_ —__ . --------------------------------- Amerikos lietuviai, jeigu kas apie 

Juozas Kairys, tarnaujantis Lietu- mano vyrą žino ar sužinos, tai malo- 
vos kariumenėje, jieško savo brolių nokite duoti man žinių žemiau nuro- 

. . . - — I tfUHV 11 11C11^11IKW »S1I>W,------------------------------------- - —,     - — i_ dūšiai pasirūpint, kad jų vai- Amerikoje. Jei gyvi esaw: — atsišau- kinga. Katrma Vaižinuziene, — _ - • . • • _ • vr— — — — — 7—
____ ________ i čiaus, Panevėžio apskričio. 
Juozui Kairiui.______Lithuama. • Lithuania.

ožio, kuris paeina iš Kauno rėdybos, 
atsi- Panevėžio apskričio,

VIEŠA PADĖKAVONĖ 
KATALIKAMS Už PLA
TINIMĄ „KELEIVIO.”
Nors „Keleivis” yra vie

nu nas iš geriausių lietuvių 
-“^laikraščių, vienok išsibai- 
v -’gus mano prenumeratai de

lei tūlų aplinkybių nema
niau aš jį atnaujinti. Betgi 
katalikai privertė mane ne
tik atnaujinti prenumeratą 
už „Keleivį,” bet ir platinti 
jį tarpe plačios lietuvių vi
suomenės.

Dalykas dėjosi taip:
Kambaryje, kur aš gyve

nau, mano literatūra visuo
met buvo sudėta tvarkoje.

Z 1
\

KELIAVIMAS LIETUVON 
NESILIAUJA.

Buvo laikai, kuomet žmonės
Pajieškau brolio Adomo Vaitkunc. kaudavosi keliavę per juras, pri- 

pirm karės gyveno Newtone. i sibijodami sunkios, kelionės ir
Elzbieta Žulienė, Slabados Kaimo, , .  _> .
Pabaisko valse:. Ukmergės apskr. OiogŲ ory. Bet dabar važiavimas 

‘ Lietuvon per lietuvišką įstaigą 
BALTIC STATĖS BANK New 
Yorke nesiliauja ir žiemos lai
ku. Tasai Bankas taip gerai ap
rūpina kelionę, keleivius siunčia 

ą-4 tokiais puikiais laivais, turin
čiais naujausius ir patogiausius 
įrengimus, kad dabartinė žiemos 
kelionė yra daug lengvesnė ir 
smagesnė, negu seniau kad bu- 
oavo vidurvasary. Užteks tik 
paminėti tokius milžiniškus 
greitlaivius, kaip OLYMPIC, 
HOMERIC, LAPLAND, HAN
SĄ, ar gražiuosius Švedijos lai
vus STOCKHOLM jr DROT- 
TINGHOLM, kurie lygus kara
liškiems rūmams, kad įsitiki
nus, jog Baltic Statės Bankas 
įstengia patenkinti keleivius lai
vu parinkimu. Keleiviai, užsisa
kę paštu laivakortes Baltic 
Statės Banke, tampa paimti to 
Banko globon nuo pat atvažia
vimo į New Yorko stotį iki pa
sieksiant Lietuvos rubežių.

BALTIC STATĖS BANKO 
patarimu daugiausia keleiviu 
važiuoja Lietuvon per Karaliau
čiaus portą PILIAVĄ (Piliau), 
nes tai yra parankiausis lietu
viams kelias. Per čia važiuojant 
nėra reikalo vizuoti pasportus 
i»as kokius nors konsulus, — už
tenka Lietuvos Atstovybės pa
rašo, — ir visiškai apsilenkia
ma "Lenkijos Koridoriaus” ir 
Latvijos. Iš Piliavos (Karaliau
čiaus) pasiekiama Lietuvą gelž- 
keliu tik į 3 valandas laiko. Bi- 
letas kaštuoja 39 Markės. Page
rėjus santykiams • su Latvija, 
dabar daugelis važiuoja Lietu
von ir per Liepoją.

Greta gero ir teisingo kelei
vių aprūpinimo, Baltic Statės 
Bankas parduoda ir laivakortes 
pigiausiomis kainomis. Kadangi 
tos kainos nuolat mainosi, tad 
prieš išvažiuosiant reikia para
šyti Bankui laiška, adresuojant 
BALTIC STATĖS BANK, 294 
EIGHTH AVĖ., NEW YORK, 
N. Y., iš kur bus tuoj atsiųstos 
laivakorčių kainos, laivų sura
šąs ir visi patarimai kelionei. 
Baltic Statės Banke galima gau
ti laivakortes į Hamburgą, 
Bremeną, Ąntverpą, Rotterda- 
mą, Gdanską, Piliavą (Karaliau
čių), Cherbourgą, Liverpoolį 
ir visus kitus portus.

Važiuojant Lietuvon pasižiū
rėti, ar pasisvečiuoti BALTIC 
STATĖS BANKAS surašo rei
kalingus popierius ir suteikia 
informacijų link pargrįžimo at
gal į Ameriką. Dabar atvažiavi
mas į Ameriką yra apsunkintas, 
tai kaikurie keleiviai, išvažiavę 
be atodairos Lietuvon, nebūna 
leidžiami atgal grįžti, jei neturi 
atatinkamų dokumentų ir neži
no imigracijos valdžios išleistų 
reguliacijų.

Atražianmu iš Lietuvos Bal
tic Statės Bankas taipgi uoliai 
rūpinasi. Visi keleiviai, turintie
ji parsiųstas laivakortes iš 
BALTIC STATĖS BANKO, bū
rą aprūpinami nuo pat atvyki
mo Kaunan, jei kelias apmokė
tas nuo Kauno, iki pat tos vie
tos, kur laivakortės siuntėjas 
gyvena. Su laivakorte keleiviai 
gauna prirengtus. Affidavitus, 
sulyg kurių konsulis pavizuoja 
pasportus Kaune. Keleiviams 
nereikia kreiptis į kokius nors 
agentus, ar meklerius Lietuvo
je, nes Baltic Statės Banko at
stovai Kaune aprūpina keleivio 
reikalus koteisingiausiai, neim- • 
darni užmokesnio už patarnavi
mą. Todėl keleiviai su Baltic 
Statės Banko laivakortėmis ne
turi jokių bereikalingų iškaščių 
:r nesusitinka su jokiais nesma
gumais išgavime vizų, suradime 
kelio į, laivą ir tt.

Aiškius patarimus ir pamoki
nimus kaip parsigabenti kelei
vius iš Lietuvos BALTIC 
STATĖS’ BANKAS išsiunčia 
paštu ant kiekvieno pareikalavi • 
mo. Rašant Bankui, reikia vi
suomet adresuoti taip: 

BALTIC STATĖS BANK 
294 Eighth Avė., 4 
New York, N. Y.

APSIVEDIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, 

nuo 18 iki 26 metų amžiaus, mylin
čios dorą ir ju*ažų šeimynišką gyrė- 
nimą. Aš esu^aikinas 27 metų am
žiaus, vidutinio ūgio, linksnio budo ir^ 
gražiai užsilaikantis. Merginos, no 
rinčios apsivesti, malonėkite atsi
šaukti ir su pirmu laišku prisiųsti pa
veikslą, kurį ant pareikalavimo su
grąžinsiu. Platesnių žinių suteiksiu 
laiškais. Vyrus meldžiu nerašyti.

J. Adams
758 Scribner av Grand Aapids, Mich.

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

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

Jieškau merginos apsivedimui. nuo 
18 iki 25 metų, kad ir buvus vedusi, 
teisingai protaujanti, mylinti vesti ir 
vartojanti anglišką kalbą, 
rašyti ir paveikslą prisiųsti 

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

Pajieškau apsivedimui lietuvaitės 
merginos. Aš esu vaikinas. Meldžiu 
:> įsišaukti ir prisiųsti savo paveiks-

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

Meldžiu

Grindiškio kaimo, Subačiaus vals- lą. Atsakymą duosiu kiekvienai.

9
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nauja rūšis 
stebėtino muilo

Reguliariams šeimynų $ 
drabužių skalbimams

Daugiau valymo pajiegos 
negu muilas šmotuose
Nauja ryšis muilo.
Muilas padarytas iš tyrų medžiagų, sujungtų tokiu 

budu, kad jis turi daugiau valymo pajiegos, negu ka
da nors pirmiau muilas turėjo.

ą

šita nauja ryšis muilo gražiai persigeria į drabužius ir 
paliuosuoja purvą, nepakenkiant nei vienam audimo 
siūleliui.

Rinso ištirpsta visiškai ir greitai verdančiam vande
ny. Jis padaro tokį muiluotą vandenį, kad permirkimas 
ir išmuilavimas drabužių atliekamas ant syk. Net ir la
biausiai įdėvėti plėtmai reikalauja mažo patrinima' su 
sausu Rinso. :V

Rinso išmirkina drabužius taip švariai, kad jųjwi- 
nimas nereikalingas. Bet jeigu jus norit virinti savo\f>al- 
tus marškonius drabužius, tai pamatysite katile didelį 
skirtumą. -

• ’*' I

Jeigu turi skalbiamą mašiną, tai geriausia., 
darbą su Rinso. Rinso užima vietą mujįt^f 
ant kiekvieno žingsnio skalbimo reikaluos^.
, Rinso padarytas didžiausių muilo įsd 
Gauk Rinso šiandien grosernėj arba depą

* tuvėj. Lever Rros Co., Cam hridge, Mass. i

reguliacij

Ištarpink. verdančiam vandeny.
Pilk į kubilą drungno vandens.
Vartok užtektinai Rinso, kad butą daug pūty.

fc? sr-
J

**



V KELEIVI S

HUMORISTIKA. Nuvers vyro valdžią. Tik ką išėjo iš spaudos
Vyras (j pačią):— .------------------

tu nedarysi taip, kaip aš
piu, tai aš apskelbsiu tau Puiki trijų aktų Tolsto-H^.. .
^arV* jaus drama. Pastatymui i oropesa^kSu i:.

Pati:— O aš tuomet su- reikia 10 žmonių, 9 vyrų ir i 3hr
kelsiu revoliuciją ir nuver-l] merginos. j aracjjaya
siu tavo valdžią. 1 v--------- ----- -— ■ T-“*::

iT “DEL PINIGŲ”

Iš piktumo taip pasidaro.
Vyras:— Aš tau sakau, 

kad tu savo pląjįkų dau
giau negarbiniuotum ir vei- 
ou nepentytum!...

Pati:— Aš ir negarbi
niuoju. Mano plaukai susi
raito ir veidas parausta iš 
piktumo, kuomet tave pa
matau.

J PILIAVĄ
Per 

Hamburgą 
Neužkliudant Leuką koridoriaus 

Garlaiviai 
... Bal.

• • • Geg*
14. Geg.

________  ... Bok 
.Tiesiai į Cberb *urg. 

Southampton ir Hamburg. 
Visos atskirtos kajutes. Nėra

Kuopoms ir draugijoms, i 
kurios nori ”lošti teatrą,”) | 
bet nežino koki pasirinkti Į ex,r* "’jįoyjL M xjl 

į STEAM PACKET CO. 
• 2« BROADWA¥. NEW YORK į Arba pas virt, laivakorčių agealą

veikalą, patartina paimti i 
”Dei pinigų.” Knygutės kai-J 
na 35c. Gaunama "Keleivio” 
knygyne.

FARMOS! REIKALAVIMAI.

PURICKIO KARUNKA.
(Gaida kaip "Kas nor panai 

Marijai tarnaut”).

Kas nor ponui 
Pur-Iekiui tarnaut

Ir jo bendradarbiam 
didžius turtus kraut, 

Tas tur širdingai 
ji mylėt,

Į miltų vagonus 
sacharino dėt.

Pirmą džiaugsmą 
Pur-Ickis matė, 

Kada ministerio 
vieton ji statė, 

Nes jam nereikėj’ 
jau mišias laikyt,

Tik su sacharinu 
šmugelį varyt.

Antrą linksmybę 
jisai pažino,

Kai klerikalai 
visi garbino,

Nors jis nėr vertas 
davatkos senos,

Kuri per rąžančių 
tikisi dangaus.

Trečią džiaugsmą 
Pur-Ickis gavo,

Kai apie miltus 
jisai sapnavo,

Mat jisai manė 
stebuklą daryt

Ir j sachariną 
miltus permainyt.

Ketvirtą—kada aplankė 
šmugelio draugai

Ir jam pranešė, 
kad viskas gerai.

Pęnkta linksmybė 
jį tad džiugino,

Kai miltų vagonus 
. jau užrakino, 

Valstybės antspaudą 
greitai pridėjo

Ir su bajorais 
pasikalbėjo:

-s-Eikim pas Mauškę 
magaryčias gert,

Nes pinigų gausim, 
galėsim gyvent...

Vienas girtuoklis, 
jęs namo, pradėjo 
ant savo pačius:

—Ei, tu džiumba, 
vei katei ėst, dabar jau guli 
vargšė patvory pastipus.

—Jeigu tu, mano vyreli, , 
nesiliausi munšaino gėręs,’* 
tai ir pats šalę katės atsi
gulsi — atkirto pati.

A. Garbukas.

parė- 
šaukti

Lenkas laimėjo. 
Vieną kartą kur ten apie

Kas norėtų toki Ynainą daryt, 
kreipiasi laišku.*

J. GEDM1N.
133 Havru st, Readiag. Mass.

REIKALINGAS suaugęs ir neve
dęs vyras prie ūkės darbo. Kas mylit 

...............................   - r* 
du

prie ukcs aaruu. kun myiii 
“k** darbų, atsišauk it laišku. 20 do- 

“ —* U; jeriy į mėnešį ir užlaikymas.
L. E. MTBIAN 

Marlboreugh. N. Y.

Pirmą širdies skausmą 
Pur-Ickis gavo,

Kada jo šmugdj 
Jonišky sugavo.

Antrą—kada aplankė 
ji komendantas,

Trečią—kada pasakė: 
”Busi areštuotas!”

Ketvirtą skausmą 
jisai pažino,

Kai visi žmonės 
sukčium vadAo. ( 

Nors jis ir kiaulės 
akis turėjo,

Bet i savo darbą 
paniūrom žiurėjo.

Penktą skausmą 
'Pur-Ickis turėjo,

Kai ministerio vietą 
apleist reikėjo.

—Eisiu prie altoriaus 
Dievą permaldaut 

Ir nuo klerikalų 
išganymą gaut.

Amen.

Kuolais reikia ją paremti.
Kunigas:— Kurie esate 

geri katalikai, remkite savo 
doleriais dabartinę Lietu
vos valdžią.

Parapijonas:— Kunigėli, 
dokMai neatlaikys. Kuolais 
reikjft ją paremti, tuomet 
ji nĮkryps.

Gerai atsakė.
Komunistas:— Jonai, ko

dėl tu nepriguli prie musn 
A. L D. L. D.? Prisirašyk!

Jonas;— Palauk, gal pri
sirašysiu, kuomet apeirgsiu 
karščiu. Dabar aš turiu šal
tį, taip kad prie jūsų ne
tinku.

FARMOS! . FARMOS!
' Norinti ape^ryyenti ant gerų že- 

neda- j n^ų, tarpe lietuvių, kur yrą r.et 483 
*• lietuviai apsipirkę farmas, kreipki

tės prie manęs, šioj lietuvių ūkinin
kų kilonijoj aš turiu daugelį farmų 
ant pardavimo, visokio didumo, ge- 
riąmia žemė su puikiausiais budin
kais, didžiausiais sodnais, gyvuliais, 
padargais ir užsėtais laukais. Par
duodu farmas ant lengvų išmokėjimų. 
De! platesnių žinių reikalaukit fąrra 
katalcgo. - (11)....

JOHN A. ŽEMAITIS
R. 1 Bos 17. Fountain. Mich.i .i ■■■ . ■■■mR ■■ »■■■■■■
GERA FARMA — PARSIDUODA 

ant lengvų išmokėjimų su visais gy-

ATLASO RUBV
BENDROVĖ.

Reikalinga 100 darbininką ir agen
tų pardavinėti visokius drabužius, 
kaip tai reinkotus, siutus, overkotus 
ir srig-k^tus, Uždarbis labai geras. 
Dabar kad ir prųstam. laike galima 
uždirbti nuo 56 iki 160 dolerių 
savaitėj.

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

$43 Broatfuray, So. Boston, Mass.
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LINIJA 9Broadvay.
TIESI i 
KELIONE t

| LIETUVĄ
Atsikartijantis išplaukimas milži

niškų laivų

V1 Kbd 9nut Imt
PATARNAVIMAS I LIEPOJ V 

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

lkWHm£»ui
I CHERBOL RG IR 

SOUTHAMPTON
Tamprus susisiekimas su visomis 

Lietuvos dalimis.
MAJEST1C (56.000 tonų) 

žiausis laivas pasauly.
OLY.MP1C <46,000 tonų),
HOMERIC (34.000 tonų).

Labai geri patarnavimai trečio i 
klesos pasažieriams.

Užsisakant vietą kreipkitės 
PASSENGElt DEPARTMENT

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

VAŽIUOKIT PARANKIU KILIU 
Lietuviai važiuojanti j Piliavą 
aplenkia Lenkų karidurj. ,

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

N. UTHLAMA ..................... Kove 22, r»22
POL.ON1 A .................................. Balandžio J

TRECIOS KLUSAS KAINOS:
■ 1 Hamburgą $10X56 | Liepėjų |1K

1 PiKavą $)M3»
Delei laivakorčių ir žinių krepkitėa 

pas savo agentą.

. Unija
t Greitas rasažięrints Susistoki

TARP NEW YORKO IR L1EP0JAUS.
Per Gothenburgą. Pasažieriai perkeliami ant jūrių ir siunčiami į 

Liepojų

Vilnių lenkas, Žvdas ir Iie- padarais Virš 200 akerių,
.. . - -• . i •* r / v stuba 2-jų familiju. 200 vaisingu me-tuvis suėjo j laizybas (sube-itižių sode, adėte* uhkos. Daug gi- 
tino), kuris ilęiau išbus ri«s. ’ " v’ *'t . . ^ts-___ • • vanauo sruooje ir ivaix«M>se, arikiaulių tvarte. Pirmiausia rs 4 turgauni miestai. Antrašas: 
Įėjo lietuvis ir išbuvęs de
šimts minutų išėjo. Paskui >-
Įėjo žydas ir išbuvęs penkias FARMOS! FARMOS! 
minutas išbėgo. Ant galo iė-‘ .Turiu daugybes farmų ant parda- 

. , i j i** ’VimOą dideliu ir mažų, los iarmos0 lenkas ir UZ valandos, lai- f randasi New Jersey valstijoj, netoli 
<0 išėjo kiaulė. J. G. ,Newark’Z’.J’ J*??”?8ir,de?J hngos. Platesnių zimų klauskit lais-

--------------- ku. MIKE CHURINSKi (26)
Komunistų neliks nei į B” s*wd Brw>^ N- L

rr - .baIstt’ . V V /FARMOS! FARMOS! 
Komunistai krinka kai lis akrų žemės, 25 akrai dirbamos, 

Grigo bitės, netrukus neliks 3 mylios nuo gelžkelto, puiki 1 ruimų • • 1 tt • x I stuDa, 3 Karves, telyčaites, 1 arklys,JU nei balSO. Kaip tai gaila, 100 vištų, vežimai, padargai, mašine- 
kad jie savo komunistiškų -7
meliodijų neįdainavo į re- mų, puiki pievele, 
kordus. Juk už kokia de- v. . . . • _ ao akrai zenes, zu axrų airoamos,Šimts metu Jiems P3tiems, 10 ruimu stuba, gėrį kiti budinkai, 2 
butu malonu pasiklausyti, ksfyės’.ž K arkl>s., 250 vištų,- , ,. V .» ‘ įvežimai, pakinkai, Įrankiai, masmen-savo kvailų tiradų iš puikus sodas, dvi ir pusė mylių1
mafono nors juokų vaka- J 
ruošė.

>, gera išgyventa želBė, bėgantis 
vanduo' stuboje ir tvartuose, arti ge

li. PRANAITIS (11.
Granbv. Mass.

. ) viskas Už $5,000. (323)
Dviejų šeimynų stuba. dešimts rui- 

, vienas akras že- 
. (379)

55 akrai žemės, 20 akrų dirbamos,

J. GA
Atėjo, bet ne tas.

i

>
i

Trečios klesos kainos: Į Hamburgą $103.56, j Piliavą ir Dancigu 
$106, į Liepojų $110 ir $5 taksų.

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

Stockholm Kovo 11, Balandžio 18, Gegužės 27.

c

♦

/

esą^irveikas, be

NEW YORK

Musų agentas 
randasi jūsų 
mieste a r ba 
artimai. Užsi
sakyk viet<.

AR SLENKA PLAUKAI?
Kuriems tils. slenka plaukai, arba 

pleiskanų randasi galvoje, kreipkitės 
prie mus prisiųsdami už 2c. štampą 
dėl atsakymo, o-mes kiekvienam pa- 
relbėsime. Adresuokite taip; (121

L1THUAN1AN BARBER SHO*» 
T62 MiUbury st- VVoreester, Mass.

naujasis išradimas
AUTOMATIŠKAS SPUSTt'VAS.
Su šituo spustuvu gali kožnas leng

vai ir greitai išgulusi sau britvą kai 
geriausis barberis. Spustuvo kaina 
>6.00. •

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

V. L.
57 Linden sL. W. Lyną, Mass.

190 akrų farma, 40 akrų dirbamos 
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu
ba, yra ir kita stuba 4 ruimų, barnis * 
40x60, malkinyčia, vežimams pašius?* - 
vištininkai. Labai pigiai, tik už 

(137) x
206 akrų ženaėa, daug dirbamos,Viena syki, kuomet aš ^2?- 

proSmaU apatines savo d ra- daug malkų, gera stuba, barnį- ir tt 
panas, atėjo mano vyras, 2 arkliai, 2 karvės, 2 jaučiai, 5 kiau- 
; . ’ 4 . , j * . les, ristos, daug šieno, visokios mašt-kuTlS tuomet buvo d a vai-; nerijos ir įrankiai. Viskas už $4,000.
> • tr j_•  i______ '

lės, vištos, daug šieno, visokios maši-

' s - 354)
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimų ant mano listo, kuriuos galima 
pirkti ant gerų išlygų. Delei platesnių 
informacijų rašykit: (?)

P. L RACTNE 
DANIELSON, CONN.

FARMOS! FARMOS!
HART. MICH.

Mes, lietuviai ūkininkai, pranešam 
apie musų kolioniją. Čia yra jan 
daug lietuvių ir visi gražiai gyvena, 

mane ateina, aš sušaukiau ;l Turime dvi draugyste. vieną> pašai- 
v . » e« FT9 plBę, O KltiĄ KOOpCTRuV \ 1SKU.•Jei gražus, tai eik seni Hyrėm apie agentų šelmystes ir nori- 

Bet i Vidu niekas nėjo ir į™, apie tai viešai pranešti Mes čia 
„ , . * »v J ’ turime viena, ką išleidžia laikrastu-as gerokai surikau: ; ką, tai sunku rast didesnį skriaudiką,
”El’k Šen tu biaurvbe T AŠ i*s- Mito** raes nutarėm perspėt , y , savo tautiečiu^ Jcad apsisaugotu. Jai

tave isprosysiu! j\ ■ —
Ogi atsidarė duris ir inėjo p®L 

kunigas su aplotais.

kinas. Kadangi jisai per
daug mane kibino ir aš ne
galėjau dirbt, tai aš išme
čiau jj laukan. Žinoma, jis 
užtai nepyko, nes mudu bu
vom jau prie viskc^pripratę.

Už kokiu 10 minutų kažin 
kas pabarškino į duris. Ma
nydama, kad jis ir vėl pas

j katrie norite pirkti ūkę, tai rašykite
’ , o mes pageibėsim jums 

i surast ūkę ir duosim geriausią rodą, 
įneš čia perkasi ūkės ant išmokėjimu, 
(tai patarsim kaip geriausia? Agentai 

.. . to nežiūri, bile tik jiems greičiau ap-KiaUlienOS nevalgo. gaut. Mes gi to nepadarysim, nes
Ant geležinkelio stoties rau™ Tent: (10)

pne tikietų langelio stovėjo į k z HABTt MICH. 
moteris, kaip nepažįstamas 7 -
vvras ją kumštelėjo. Ji atsi- FARMOS. FARMOS. 
sukus aštriai pažiurėjo jam^^pt^ 
i akis. , p. . ....................... -

”Ko taip žiuri, lyg norė-_______
dama mane suėsti?” paklau-!in pe'r taiį^ Raskit berniškai, 
sė nusipenėjęs dvasiškas Jsand broo£Lk.Kj? 
te”Nebiiok tamsta ” atšo-' PAUSIDUOPA FARMA!

_ ™msra, au?O- Naujoj lietuvių kolonijoj, Wiscon-
Ve moteris. As esu zydelka sin valstijoj, 130 akrų žemės, 35 ak- 
ir kiaulienos nevalgau.” ral dirbamos, likusioji nepersunkiau- 
_____________________ ________ __  šia išdirbti, gina ir ganyklos, visa 
ARTI 70 METŲ SENUMO

■ liai — viskas tik už $5000. Priežas- 
!tis pardavime — neatbūtinai pavasa-
■ rį turiu važiuot į Lietuvą. Norintieji
* oIfvFa fiazva nui,

kios progos ir pirkite tiesiog nuo sa
vininko. (12)

' CHAS JARUM
Bes 4, Birchnood, Wia.

Turiu ant pardavimo iąwnų didelių 
_____ 2_. 1. ' f.:i 

' 200 akerių. Parduodu ir žemę be trio- 
’ Kas norit pirkti farrr.ą gražioj 

, vietoj, klauskit platesnių informaci-

SAKOSI JAUČIASI 
KAI JAUNA.

Ponia S. Wenzel, 262 Kinjrslcy st.,‘pirkti farmą nepraleiskite šios pui- 
Buffalo, N. Y., štai ką rašė Liepos 
31, 1919 m.: "Meldžiu prisiųsti man 
dar vieną baksą jūsų Bulgariško 
Kraujo Arbatos, nes tai yra geriau
sia gyduolė, kokią tik aš turėjau. Ji 
pagelbsti man visuomet. Aš duoda ir 
mano draugams pabandyt. Aš esu 
arti 70 metų ir mano draugai stebisi, 
kodėl aš atrodau ir jaučiuosi kai jau-, 
na. Aš jiems atsakau, kad Bulgariš
ko Kraujo Arbata man daug gelbsti.’’

Bulgariško r’ra u jo Arbata padary
ta iš šaknų, lapų ir žiedų.
Imama karšta gulsiant pagelbs
ti prašalinti nuouus iš kūno ir žmo
gus jaučiasi daug metų jaunesniu. 
Reikalauk aptiekoriaus, kad duotų
jums Bulgariško Kraujo Arbatos, ar
ba mes pasiųsime jums apdraustame 
pakete vieną didelį šeimynišką baksą 
vi $1.25 arba 3 už $3.15 arba 6 už 
$5.25. Adresas: H. H. Von Schlick, 
President, 491 Marve! Bldg., Pitts- 
burgh, Pa.

Z

Dilelis ItpnlaviaHS 
Varinių Kenų. 

žemesnes kainas negu vi- '

J O H o. h r u B Y
Department 16.

1806 S. RAGINE AVĖ., 
CHICAGO, ILL. (10) 

Reikalauk musų katalogo dykai.!

Pirmi Metai
KmSIoo

Jo sveikatos ir kūno subudavojimas priklau
so nuo maisto, kurį jis gauna per pirmuti
nius 12 mėnesių. Maistas kuris sudaro 
stiprius kaulus ir sąnarius, tur būt sveikas 
ir priimnus ir lengvai suvirškintas. Jeigu 
jūs negalite žindyti savo kūdikio

£agle brand
(CDNDKNSEOMUC) ,

Privalo Mti pirmiausia pagelba. Jis yra rekamen- 
duojamas- per visus gydytojus.

Prisiųslata iitą pagarsinimų 
VThe Borden Co., New 

ork ir gaaaite pilnus pata
rimus ir nurodymus kaip jį 
vartoti lietavių kalboj visai 
vaitui, taipgi puikių kūdikių 
tarn*

9

vaikai nustokite 
bereikalingai peštis— 
yra užtektinai BAMBINC? 
jum abiem T

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybę farmų ant pardavi

mo, didelių ir mažų, su triobomis, so
dais, apsėtais laukais ir gyvuliais. 
Parduodu ant lengvo* išmokescio. (19) 

TONY ZABELO
P. O. Box >, Peacock, Midi.J

PARSIDUODA FARMA
Su budinkais, prie gražių vandenų, 

13314 akrų žemės, 35 akrai dirbamos, 
c likusioji gamyklos ir gražus miškas, 
13 mailių nuo Baltimorės, 1 msitė 
nuo' gelžkeiio, netoli karų. Parsiduo
da visai pigiai, tik už >0000. Atsišau- 
kit šiuo adresu: (12)

K. ZV1NKLIS
716 W. Lombard st., Balti mors, Md.

Kūdikiai mejrta JI! 
Jie prašo dauginus!

Net ir mažyčiai žino, kad

yra geriansia gvduolč visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
iiueiiu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiaus tikrai T Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 4Oc. 
apmokėtu pašto siuntiniu ^risiančiame tiesiog iš labaratorijoe.

F. AD. RICHTER & io.
BOROUGH OF BROOKLYN

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

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

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

pasažieriams.
Laivai "Hansą," "Bayirn” ir "Wuerttemberg'’ turi kelis 

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

RESOLLTE IR REUANCE 
yežiojantieji 1, 2 ir 3-čios klesos pasažierrus bus padėti 
į darbą pradedant Gegužės 2, 1922 ir potam išplaukdinės 
kiekvieną utaminką.
Užsisakydami kreipkitės prie musų autorizuotų agentų 

JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St_ Boston. M

PERSIUNČIAME J VISAS DALIS LIETUVOS IR
5 su augščiausiu išmokamu kursu.

Išmokami būna labai greitai.
Mes parduodam Laivakortes ant visu geriausią liniją. 

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

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

Puikus patar
navimas 
žierams. 
tu viski 
g i a i.

pasa- 
Lie- 

va)-

Specialis lietuvių išvažiavimas i Lietuvą ant greičiausio laive per 
Southampton

AQUITANIA KOVO 21
Atplaukus į Southampton pasažieriai bus perkelti ant kito Cunard 
laivo ir pasiųsti TIESIAI į PILIAVĄ. Išviso kelionė užims 9 dienas.

3-čios klesos pasažieriams yra kambariai dėl 2, 4, 6 žmonių. Priva- 
tiški kambariai šeimynoms. Išplaukiantiems Cunard linijos viršinin
kai aprūpins jūsų bagažą, pasportus ir visus kitus reikalus visai dy
kai. Vokiečiu viza nereikalinga. Visiems patartina tą dieną išplaukti. 
SPECIALUS KAINOS: Į Piliavn $106.50; į Kauną $10730. 2-ros 

klesos kambarys $155. Taksų $5.
KITI IŠPLAUKIMAI

Per Southampton, Liverpool 
ir Glasgoiv 

CAMERONIA 
ASSYRIA 
A SS YRI A iš Boston 

Portland) Kovo 30
Per Anglija į Piliavą $106.50.Taksų $5.

Per Hamburgą
CARONIA Bal. 8. Geg. 13
SAXONIA Bal. 18, Geg. 25

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

' CASSANDRA (iš

Kova 1!
Kovo 17

Bal. 18

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

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

J. Baltrėno žodis: AšSiirbau vaistus per 15 metų po Salutaras var
du, bet 1920 metais aš sumaniau parduoti Salutaras Drug Ch. Co. ir 
''ivttiųpaų i Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, Paryžių, 

onąpim; delei platesnio patyri mo vaistų išdirbime.
VEIKATOS GELBĖTOJAS DRUG CHEM. CO. 
2500 West 39th Stn Chicago, HL

SVEIKATOS

i i 0
t
?
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Tik ką atvykusio iš tėvynės JONO J. ROMANO papasa
kotos Lietuvių Prekybos Bendrovės ofiso vedėjams 

Bostone.-V
PERSKAITYK PATS IR KITAM PASAKYK

PERSKAITĘS NESIGAILĖSI, BET PRISIDĖS1 PRIE LIETUVIŲ 
BIZNIO STIPRINIMO.

. k

Lietuva Lietuviams
x a - , -

Norėdamas prisidėti prie Lietuvos ekonominio atsta
tymo ir išvaduoti Lietuvos žmones iš svetimų šalių, o 
taipgi žydų piniguočių jungo — daryk biznį tik per tas 
įstaigas, kurios yra lietuvių pinigais įsteigtos ir pačių lie
tuvių vedamos. -

PINIGAI YRA DIDELĖ GALYBĖ, TODĖL NELEISK JAIS 
NAUDOTIS SVETIMIEMS.

Z

■x

z

2

f
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LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS PERLAIDOS, 
IŠRAŠYTOS AUKSINAIS APMOKAMOS VISUOSE 
ŠIAME SKELBIME PAŽYMĖTUOSE BANKUOSE IR 

JŲ SKYRIUOSE, O TA1P-GI VlSUR KITUR 
LIETUVOJE.

*

Kas ir kaip išmoka. pinigus Lietuvoje
*

4 *

SUGRĮŽĘS IŠ LIETUVOS LIETUVIŲ PREKYBOS, 
BENDROVĖS PREZIDENTAS JONAS J. ROMANAS, 
KURIAM GERIAUSIA YRA ŽINOMI LIETUVOS GY
VENIMO SANTIKIAI IR KURIS YRA PILNAI SUSI
PAŽINĘS SU LIETUVOS PRAMONE IR PREKYBA 
IR TOJE SRITY DIRBANČIOMIS ĮSTAIGOMIS, FAK
TAIS PRIPARODĖ, KAD PINIGAI SIUNČIAMI PER 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ GERIAUSIA 
IR SAUGIAUSIA PASIEKIA VISAS LIETUVOS VIE-

TAS, Į KURIAS AMERIKOS LIETUVIAI PINIGUS 
SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS SIUNČIA. PI
NIGŲ PRISTATYMO BUDAI LIETUVOJE YRA DA
BAR TAIP SUTVARKYTI, KAD BEVEIK VISOS LIE- 

t . ■ ■

TUVOS FINANSINĖS ĮSTAIGOS KAUNE IR VISUR 
KITUR LIETUVOJE APMOKA LIETUVIŲ PREKY
BOS BENDROVĖS PERLAIDAS PILNA JŲ VERTE 
IR BE JOKIŲ TRUKDYMŲ.

✓
f

■ * “V

siunčiami
i . 't

ir visuose jo skyriuose 
provincijoje.

. -1' Z •

PINIGŲ SIUNTIMO BŪDAI.
' PERLAIDOS.

Pigiausias, parankiausias ir geriausias pinigų siuntimo 
būdas yra, išperkant auksinais Lietuvių Prekybos Ben
drovės ofise Bostone arba pas Bendrovės agentus kitur ir 
pasiunčiant tas perlaidas j Lietuvą tiems, kuriems pinigai 
yra siunčiami. Perlaidos auksinais išrašomos sulyg die
nos kurso.

♦

’MONEY ORDERIAI.”t
Išduodami tokioje pat tvarkoje ir išmainomi Lietuvoje 

tokiu pat būdui, kaip Amerikos money orderiai čia Ame
rikoje. Money ordinai išrašomi tik auksinais.

t
ČEKIAI.

X

Keliauninkams, o ypač tiems lietuviams, kurie važiuo
ja į Lietuvą tik pasisvečiuoti, turime pagaminę taip vadi
namų "keliauninkų čekių" (travelers checks), doleriais, 
kuriuos Lietuvoj galima mainyti i auksinus sulyg dienos 
kurso ir sulyg reikalo. Grįžus j Ameriką, jei tų čekių lik
tų, galima pinigus pilnai atgauti doleriais iš Bendrovės 
ofiso Bostone.

/ - • *• .

KABLEGRAMOS.
Svarbiam ir skubiam reikalui esant, siunčiame pinigus 

į Lietuvą auksinais ir doleriais kablegramomis. Kable- 
gramų siuntimo kaštus apmoka patys siuntėjai

x

*

JONAS J. ROMANAS.
- - - ------------------------ j ............... .m - i 11 -

į Lietuvą per Lietuvių 
yra išmokami Lietuvoje 

Prekybos ir Pramones 
Banke Kaune

z’ _ ■ - ■ ‘

ir visuose jo skyriuose 
provincijoje.

'

ir visuose jo. skyriuose 
- . provincijoje.

......................— ■■ ■ ■ i

LIETUVOS MIESTAI IR MIESTELIAI, KURIUOSE 
YRA VIRšPAžYMĖTŲ BANKŲ SKYRIAI IR KUR 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROygS PERLAIDOS

X

\

)

IŠMOKAMOS TUOJAUS:

KĖDAINIAI JONIŠKIS
’KAUNAS KALVARIJA

PANEVĖŽYS KLAIPĖDA
ŠIAULIAI KYBARTAI
MAŽEIKIAI PRIENAI
VIRBALIS ŠAKIAI
MARIJAMPOLĖ TAURAGĖ

.SKUODAS UKMERGĖ
RASEINIAI UTENA
ALYTUS VILKAVIŠKIS
BIRŽAI KRETINGA

%

t

Tenai, kur nėra bankų ir bendrovės skyrių žmonės pasi
rašę ant Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų, pasiun
čia jas i artimiausi banko skyrių,- kurio vardu perlaida 
pažymėta ar ba tiesiai j Lietuvos Tarptautinį Banką Kau
ne, ir jiems tuojau pinigai prisiunčiama Į artimiausį paštą

5

X

Perlaidos išrašytos doleriais apmokamos visur Lietuvo
je sulyg dienos kurso einamais Lietuvoje pinigais. Jeigu 

. yra būtinas reikalas galima gauti ir Amerikos doleriais 
iš Lietuvos bankų Kaune.

Už SIUNČIAMUS PINIGUS LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ ATSAKO VISU SAVO TURTU IR GA
RANTUOJA PINIGŲ PRISTATYMĄ Į PAŽYMĖTAS 

SIUNTĖJŲ VIETAS.

PASARGA: Lietuvos žydeliai ir kitoki vertelgos su di
džiu noru išperka iš žmonių Lietuvių Prekybos Bendro
vės perlaidas, bet jie tą daro ne iš geros širdies, tik uždar
bio delei, nutraukdami .nuo kiekvienos perlaidos po Icelio- 
liką ar kelis desėtkUs auksinų. Patarkite saviškiems savo 
perlaidų mekleriams neparduoti, bet su jomis taip pasi
elgti, kaip musų nurodoma.

/C ' H

Lithuanian Sales Corporation
Boston 27, Mass.

«



8 KELEIVIS

Vietinės Žinios
Kaip Edisono kompanija 

apvogdavo žmones.
Edisono elektros kompa-

56 žmonės suparaližuotr nuo 
munšaino.

Pereitos subatos vakarą 
įvairiose 

miesto dalįse ant gatvių ir 
tarpdurįse 56 žmones, kurie 
buvo suparaližiuoti nuo na
minės degtinės ir buvo nu
stoję žado. Visus juos nu
gabeno į ligonbučius ii’ tyri-: 
nes, kur jie gavo tų nuodų 
gerti. Daktarai dirbo ištisą [ 
nedėlios naktį, kad atgaivi
nus tuos girtuoklius.
ar turi $1,000 įdėti i bizni?
Restoranas geriausioje vietoje ant 

Broadvay, So. Bostone. Kadangi sa
vininkas neturi laiko tą biznį prižiū
rėti, ta: parduos jį už labai žemą kai
ną. Dėl platesnių žinių kreipkitės 
prie’.' (11)

LITHUANIAN AGEMCY, 
' A> Ivaškevičių,

361 W. Broadway, So. Boston. Mass.

ATSIDARĖ NAUJA LIETUVKK \BARBERNf,
Kerpu plaukus kaip kas myli, ga 

’andu, britvas ir senas pataisau. Ka
trie lietuviai da>- emote pas svetim
aučiau, ateikite paąvmane, aš atlieka 
;a:bą atsakančiai. ,

Reikalingas- lietuvis barberys. kuris 
-ali dirbti atsakančiai. Platesnių ži
lų suteiksiu laiškit.'

LEO SILKANTS
116 Dorchester are., cor. Broad»ay, 

So. Boston. Mass.

BUK SAVININKAS NAMO 
.TURĖDAMAS $400.

Su $400 galima papirkti 4 šeimy
nų namąj-su įtaisais ir krautuve. Ran
gos neša $46 į mėnesį. Kaina tiktai 
3.000. Savininkas nori .išvažiuoti,, 
ąigi parįaoda su tokiu mažu įneši
au. Dėl ' platesnių žinių kreipkitės 
>rie Bi KONTRIM. (11 >

361 W. Broadvay, S. Bastuh, Mass. 
Telefonai: So. Boston 605 ir 1337.

nija tapo priversta nupigin- policija surinko
ti elektrą. Ji panaikino taip 
vadinamą "anglių pridėč- 
ką,” kurį ji įvedė karės me
tu ir už kurį ji kas metai iš
plėšdavo po $500,000 iš vi
suomenės. Tas ”anglių pri- 
dėčkas” (coal clause) buvo 

. .... .. dedamas ant kiekvienos
pasirodė jau bilius, reika- eie^ros bj]os jr turėjo neva 
iaujantis padidinti vaistuos reįĮ^ti pakilusią anglie;

Nori daugiau "kazokų.”
"Boston American” ši pa- 

nedėlį rašo:
”Kaip mes pereitais me

tais visuomenę įspėjome, 
taip dabar ir atsitiko. Štai

konstabuiiarija.
"Pereitais metais mes sa

kėm, 1 
bus visai ne tuo. ką jos su
manytojai mums sako. Jds 
sumanytojų tikslas buvo ne 
farmerius ir automobilius 
ant vieškelių saugot, bet 
įsteigti šioje valstijoje ly
giai tokią militarę organi
zaciją, kokia Pennsylvani- 
jai daro gėdą teisingų žmo
nių akįse. žinoma, Pennsyl- 
vanijos kazokija yra labai 
malonus daiktas stambia
jam kapitalui, ir žiūrint į ją 
šios valstijos stambiam biz
niui taipgi seilės varvėjo.

"Susivieniję fabrikantai 
Čia nori valstijos užlaiko
mos konstabuliarijos, kuri 
butų tikra armija — profe
sionalių mušeikų organiza
cija, nuo visuomenės visai 
nepriklausoma—lygiai kaip 
ta Pretorijoš Gvardija, kuri 
gali . būt viešpataujančios 
klesos kontroliuojama. Vi
suomenė niekados šitokios 
organizacij os nebūtų užgy- 
rus, ir legislaturą nebūtų 
drįsus atvirai ją kurti. Ka
zokuos sumanytojai gerai 
ajiįe tai žinoj^'taigi jie ap- 
simętę tvirtino, buk konsta- 
bĮiJi^rija busianti niekas 
dįiligiail, kai$ tik vieškelių 
apsauga. Betpyki jau ją 
įstoig^, dabar jie pradeda 
rėiUalątiti kas metai ją di- 
dfet; pakol ji virs tikra pro-

!S
kainą.

Bet dabar pasirodo, kad
kad konstabuiiarija elektra Bostonui yra gami

LIETUVIŲ LABDARYSTĖS DRAUGYSTĖ
Rengia Metinius Fėrus. kurie tęsis visą savaitę.

PRASIDĖS PĖTNYČ1OS VAKARE.

10 d. Kovo-March, 1922
BAIGSIS 18 KOVO-MARCH, 1922.

nuo 7 vakarais; Subatomis, 11 ir lg Kovo, prasidės nuo 6 vakare.

Lietuvių Svetainėje
KAMPAS E ir SILVEK ST, SOUTH BOSTONE.

GERBIAMOJI LIETUVIŲ VISUOMENE!
Fėrai bus visokiais atžvilgiais smagus, nes prie jų prisidėjo apie 18 

įvairių lietuviškų draugijų, kliubų ir kuopų. .
Kiekvieną vakarą bus skirtingas programas: grajins Benas, dainuos 

solistai ir chorai, bus visokių juokdarių ir kalbės kalbėtojai. Trumpai pa
sakius, bus visokių naujausių ir palinksminančių štukų.

Kiekvienas, kuris turi valandėlę liuoso laiko, malonėkit atsilankyt
LIETUVIU LABDARYSTĖS DRAUGYSTĖ.

Pradžia

X

kurti. Ka-

fesionalių mušeikų armija.
”Jei šios valstijos gyven

tojai ir darbininkai per sa
vo apsnūdimą ir žioplumą 
leis tuos pienus ir toliaus 
vykinti, tai niekas nebus 
kaltas, kaip tik jie patįs, 
kuomet jiems prisieis ^rinkti 
karčius jų vaisius.”

i' 
ii 
ii 
i! 
i!
II

.»

narna vandens pajėga ir 
Edisono kompanija nesu- 
vartoja jai nei vieno svaru 
anglies. Pasirodo, kad jai 
pačiai elektra nepareina nei 
po 1 centą už kilovato va
landą, o ji plėšia nuo visuo
menės po 11 centų, ir prie 
to da skaito extra už "ang
lis,” kurių ji visai nevarto
ja. Tai didžiausia vagystė, 
kokia tik galima įsvaizdinti.
F •

KUR PIGESNIS 
KURSAS?

Vienas žmogus man pra
neša, kad panedėlyj jis siun
tęs pinigų į Lietuvą, Pirma 
užėjo į Lithuanian Sales 
Corporation ir gavęs atsa
kymą, kad už 1,000 auksinų 
busią $6.50, paskui nuėjo i 
Baltiė Statės Finance Cor
poration, ten reikalavo už 
1,000 auksinų $6.00. Tas 
žmogus turėdamas reikalą 
nuvažiavo Į Montello, Mass. 
ir užėjo į Boston Sales Com
pany ofisą po Nr. 678 N. 
Main st. ir ten išsiuntė 1,000 
auksinų už $5.80. Rep.

Atpigino anglį.
Metropolitan Coal Co. pa

skelbė, kad ji nupigina 
minkštosios anglies kainą 
iki $8.25 tonui.

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

1000 auksinų
Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turinį į 
pinigų galima nusipirkti visko ant vietos. »

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

Patarnavimas užtikrintas.
BALTIC STATĖS FRANCE CO.
357 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

i

l
I 
t

Tel. Soulh Boston 2613 
Residence Brookline 4739-M

SUSANNE M. PUISHEA SHALLMA

X (PUIŠĮ UTĖ)
Lietuve Moteris Advokatė

253 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 2488.

; Dr. J. C. Landžius Seyąosr
! LIETUVYS

§ Gydytojas ir Chirurgas.
» 506 Broadway & G st.
■S SO. BOSTON, MASS.

savo

7
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Boston, Mass. -—

Tai. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A. L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDO’S Nuo 9 iki 12 dieną. 
Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietą.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” namo

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

antrinkite sava 
skausmus 

Beunatilkąs, 
Neuralgiją, 
Šlnbnmą, 

Niksterėjimą, 
Ištampytas 
Muskulas, 

Dantų 
Skaudėjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tetykite, kai 
butą

INKARO 
VAISBAŽER. 

KHSL

BIZNIO ŽURNALAS
Eis sykį į mėnesį.

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

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

' j metus.
2. Pamokinimas, kaip užsidėti biznį ir būti ekspertu.
3. Nurodymas apie Lietuvą, kaip už ją reikia kovoti.
4. Patarimas kaip būti gražiu ir sveiku.
5. Apsaugojimas nuo munšaino.

ą

Paskui bus įvairių pasiskaitymų. Kaina $1.00 metams, 
vienas numeris 10c. Prisiųskit 10c., o gausit žurnalą. (10)

WATERBURY MAIL ORDER CORP.
793 Bank st, Waterbury, Conn.

MES SIUNČIAME PINIGUS PER PASTA IR TELEGRAFA l

LIETUVA
Musų Bankas yra nariu

FEDERALĖS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės įstaigos

ČEKIŲ SKYRIUS TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

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

ant 100 Salėm st, kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, jcaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slap- 
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių.

< Mes jums patarnausime kuogeriausiai, pašaukiame geriausius 
Js daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut genia 
3 vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

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

606 EXCHANGE BLDG, 53 STATĖ ST, BOSTON-
               J~ I

. i

STUDIJA PARSIDUODA 
GREITAI.

Trumpu laiku turi būt parduota 
studija didelėj Lietuvių kolonijoj ir 
ier.intėlė studija tarpe Lietuvių 
\.msterdame. Biznis didelis, išdirbtas 
?er daugelį metų: Savininkas po Ve- 
yku važiuoja Lietuvon. Fotografai 
<tsišaukite greitai, nes didelė proga.

(10)
JONAS ANDRUŽIS

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

PARSIDUODA Grosemė ir mėsos 
krautuvė, 5 šeimynų namas ir gara- 
tžius ant gero kampo, lietuvių apgy- 
ventoj vietoj; randos neša $1572 į 
metus. Savininkas yra priverstas 
rreitai parduoti ir t^del parduos la-

i pigiai. $3000 ”cash’’ reikia įnešti. 
Uel platesniu žinių kreipkitės prie 
3. B. STEFAN. 361 West Broadway, 
South Boston, Mass. Telefonas So. 
Boston 665. (11)

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

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

MOKYTOJA
JSAKO

savo mokiniams mokykloje, kad jie valytų 
dantis kas rytas, delei geresnio pasisekimo moksle.
Geri daiftis reiškia geresnį maisto sukramtė mą, ge
resne sveikatą, geresnį žaidimą ir darbą.
Tėvai gali prigelbeti mokytojams.
Nupirkit triubelę COLGATES. Pridabokit, kad vai
kai valytų juo savo dantis du kartu į dieną—ryte ir 
einant gulti. raieros triubelės kainuoja

25 centai.

Taupyk Leibelius Brangių Kuponų

Pradek Dabar Pirkti
ČTANDARD

^^^Challenge Pieną

BAGOČIAUS PRANEŠIMAS.
Apleisdamas Bostoną Kalėdų- 

Naujų Metų atostogoms ir kito
kiems reikalams, maniau, jog 
užtruksiu labai trumpą laika. 
Bet kaip mano draugai ir klijen- 
tai jatį girdėjo, Chicagoj patiko 
mane ir mano žmoną nelaimė, 
kuri mano sugrįžimą į ofisą už- 
tęs net iki 1 balandžio (April), 
1922 m.

Girdėjau, buvo paleisti gan
dai. jog aš esąs labai sužeistas, 
c kiti ėmė kalbėti, kad aš net 
miręs (tai būt jau trečia mano 
mirtis!). Nieko panašaus. Mano 
žaizdos buvo tik paviršutinės ir 
visai nesvarbios. Sutrukti turė
jau tik dėlto, kad mano moterei

JIEŠKAU VYRO dirbt ant farmos 
jas lietuvį. Platesnių žinių norint 
klauskit laišku. (10)

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

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

BOSTON, MASS
įsteigta 1845

Munšainieriai varžosi 
už biznį.

”Keleivio” redakcijai 
kos priduotas laiškas, kurį 
viena komunistė munšai- 
nierka parašė savo konku
rentui. Laiško turinys toks:

”Mister Mauruša! 'Man 
labai skauda širdį, kadi kojos kaulas buvo užgautas, ir
tamsta lendi man^iž akių irj buvo nepatartina ją iš ligonbu- 
viską vienas nori matyt ir 
aprėpt. Pirmiau tamsta 
pardavojai savo "mučelnin- 
ką” po šešis dolerius už vie- 
drą, o dabar jau pradedi 
duoti už penkis. Ale aš pra
šau tamstos labai pakarnei,

li-

čio judinti.
Man nesant namie svarbieji ••r 

neatidėliojami reikalai yra Ve
dami mano pavaduotojos advo- 
■ katės S. M. Puišiutės, kuri už- 
'ima ofise mano vietą, ir niekn- 
■rių specialistų anglų advokatų, 

kad tamsta tenai savo ”mu- kurie ady. Puišiutei padės reika- 
čelninko” nevežtai. nes da- *us užbaigti.
rosi didelis baderis. Aš ne-1 Kadangi aš tuojaus sugrįšiu, 
galiu savo munšainą už tokį tai visi gali būt ramus, nei vie- 
praisą parduoti — nei už 10 reikalas nenukentės, 
penkis, nei už šešis.

”Aš kentėjau ilgai, bet 
jau galutinai išvarei mane 
iš kantrybės. Aš tamstai pa
sakau: apsivačyk! Aš nekė- 
rinu. kas man pasidarys, bet 
aš tamstai darysiu ką nors, 
jei tamsta nenustosi savo 
munšainą per tiltą, į East 
Cambridge vežęs. Tamsta 
mislini, kad tu nori duonos, 
o kitas gali valgyt šu—? 
Jeigu aš tavo kostumeriams 
pradėčiau už pusę preiso 
duoti, tai tamsta mane keik
tai susirietęs.

J’Kai gausi šitą gromatą, 
niekam nerodyk, turėk bur
ną užsidaręs.”

Po laišku ’ u . u padėtas 
pilnas munš, aierkos var
das ir adresas, bet įriaikraš- 
j į mes nenorėjom to dėti.

Taigi pasirodo, kad deg
tindarių biznis jau taip išsi
vystė, kad prasideda varžy
tinės ”del rinkos.’

| Visi draugai su visais reika
lais galite kreiptis Į mano ofisą 
pas adv. Puišiutę, taip kaip ir 
pas mane patį, nes viskas bus 
atsakančiai aprūpinta. O reika
lai, kurie turi užsitęsti, man 
parvažiavus bus pabaigti.

Džiaugsiuosi neužilgo sugrį
žęs prie "saviškių” į South Bos
toną, ir prižadu ateityje taip .to
li "nebklaidžioti.” South Bosto
ne, rodos, geriau kaip ir pačioj 
Califomijoj.

F. J. Bagočius,
253 Broadway

So. Boston, Mass.
moka 
atsi- 
ai)

Providence, R. L'

GERAS DUONKEPIS, kuris 
gerai kepti duoną, lai tuojaus 
šaukia šiuo antrašu:

B. BAP.TASEVIČIUS
16 Shawmut st,
PARSIDUODA GERAS BIZNIS 

Grosemė ir Bučernė.
Geroj lietuviais apgyventoj vietoj, 

biznis išdirbtas gerai. Kas norėtų 
lengvai pragyvenimą padaryti, tai 
nepraleiskit šios progos, nes retai 
taip pasitaiko. Priežastis pardavimo 
—važiuoju Lietuvon. Kas norit pirk
ti, kreipkitės šiuo adresu: (12)

S. GINAITIS
820 H. Uimbard st., Baltimore, Md.

f

AR RUKAI?
Baksas 50 geriausių cigarų, svaras 

reriausio Rusiško tabako pypkei ir 
.igaretams, "curios” pypkė — viskas 
.ik už dolerį. Gvarantuotas greitas 
persiuntimas. Santpalų dykai neduo
tam. Reikalingi agentai. (10)

L. KOVNAS
B. 1034, Renton, Wash.

Rašyk bile vienu iš adresų esančių antf 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

** dovanų katalogo.
Apsimoka Taupyt Leibelius

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

(AKIU SPECIALISTAS)

DARYK PINIGUS.
Kožnam gabesniam lietuviui yra 

gera proga padaryt pinigų parduo- 
lant musų padarytus vyriškus drabu
žius, siutus arba overkotus. Mes rei
kalaujam agentų visose lietuvių kolo- 
njose. Apie gerumą musų drabužių 
oersitikrinsit. kai gausit sampelius. 
informacijų suteiksim per laišką. Ra
šyk tuo jaus šiuo adresu: (14)

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

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Poduškaitė.

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

PLAPAO LABORATORIES
3058 Stuart BIdg, St. Louis, Mo.

CITY POINTINSURANCE 
and REAL ESTATE

MIKAS KORINAS
722 EIGHT ST, SO. BOSTON, MASS

■ Teleph.: So. Boston 109-M. (12)
I

t

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

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Greitas Susinėsimas su Lietuva
Kuon^t norėsi siųsti savo giminėms j Lietuvą pinigą ar šifkor- ' 

tę, arba rengiesi pats grįžti į tėvynę, tai tamstai patartiną kreip- •’ 
tis į gerai žinomą, teisingą ir atsakomingą lietuvišką agentąrą,

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir iifkorčią agentai 

85 Leverett St, Boston. Mass.
/

Mes atstovaujam visas Garlaivių Linijas.
Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos ' 

Atstovybėj Washingtone, išėmimui pasportų.
Galit siųsti užsakymą per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FIMBERC
Bankieriai

85 Leverett St.,

5EVER05 LYDUOLE5 UŽLAIKO
ŠEIMYNOS SVE.KATA

z

At|fTse|«ft5lą<»s tlosff*

I.v

CEDAR RAPIDS I O WA

SEVERAS 
E S K □

Vdrltydnps rjUo qiež|i, išberin|«M 

ir l^ilolęu odinės Ityos.

KAINĄ JOt

lęioiialęiii ms opiJelęoHli*.

Tel. Beach 6933

DR. I. M. FRIEOiUR
SPECIALISTAS VENERIRKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligą Ir • 

Reu metisam.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

• vakarą.
H69 WASHINGTON ST. 

BOSTON. MASS.
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^IŠRADĖJAM!
Prisiųskite man savo braiži

nius išradimo išegzaminavimui. 
Reikalaukite išradimų kny 
tės "Patarimai Išradėjams, 
kuri duodama dykai.

Rašykite lietuviškai savo ad
vokatui.

NAKTIN LABINĘS 
Reg. Patent Atty.

► 3 PARK RBW. NEW YORK

i,.-ii. .i .i ■ —. ' ■




