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Baisus skandalas
Lietuvos klerikaluose.

KRIKŠČIONIS PAGAUTI
ŠMUGELI VARANT.

vagonai 
Kunigas 

Ku-

Konfiskuota tris 
kontrabandos. — 
Purickis rezignavo, 
nigo Vailokaičio kompanija 
su Ūkio Banku taipgi Įvelti 

skandalam — Laukiama 
didelių areštų.

(Nuo specialio "Keleivio” 
korespondento.)

Bet karės žinyba nepaisė 
klerikalų protestų, ir vago
nus atlupo. O motina tu 
švenčiausia! — vietoj ”mil- 
ių ir kruopų,” vagonuose 
pasirodė maišai sacharino, 
kokaino ir kitokio pelningo 
šmugelio, kurio vertė aps- 
—i----- l į keliolika milionų

• ----------o

kaitoma 
auksinų.

Da du 
į sučiupti 
per Lietuvos rubežių Į Lat
viją. Pareikalauta, kad jie 

. butų sugrąžinti, bet užsie- 
, nio reikalų ministeris kuni- 
. gas Purickis ir to nesutiko 

padaryti.
Taigi Purickis jau sugau

tas ir turės būt teisiamas 
. netik už varymą šmugelio, 

bet ir už naudojimą valsty- 
. bės antspaudų kontraban

dai pridengti. Tai yra kri- 
. minalis prasižengimas.

Dabar laukiama didelių 
. areštų, nes aišku, kad kuni

gas Purickis ne vienas tą 
šmugelį varė. Kasgi jį pa
mokino vartoti valstybės 

. antspaudas šitam krimina- 
liškam darbui ? Kas tą šmu
geli Rusijoj priimdavo, ir 
kas jį iš Lietuvos finansuo
davo? Aišku, kad čia turėjo 
būti plati krikščionių demo
kratų organizacija. Lietu
vos piliečiai tiesog sako, kad 
prie to šmugelio prigulėjęs 
klerikalų Ūkio Bankas ir vi
sa kunigo Vailokaičio kom
panija.

Lietuvos liaudis, kuri bal
savo už krikščionis demo
kratus kaipo geriausius 
žmones, dabar baisiai tais 
šmugelninkais pasipiktinus, 
nes jau nebe pirmu kartu jie 
pagaunami. Nelabai senai 
Revelyje estų valdžia areš
tavo p-lę Jagamastaitę su 
skrynia briliantų. Šitas šmu
gelis taip pat Lietuvos kuni
gų buvo siunčiamas. Sako
ma. kad be tų briliantų pas 
tą panelę atrasta dar kelia- 
tas laiškų, kurie labai kom
promituoja kunigą Purickį 
kaipo katalikų kunigą ir 
kaipo Lietuvos valdininką.

Taip pat nelabai senai išė
jo į aikštę transportas guzi- 
kų ir adatų, kurį Prekybos 
ir Pramonės banko tūzas 
Yčas su savo sėbru žydeliu 
siuntė Rusijon, bet pelnu 
besidalydami abudu susipy
ko, ir taip šitas šmugelis bu
vo išvilktas viešumon.

Ir kada po visų tų skanda
lų dabar tapo pagauti da 
tris šmugelio vagonai, ku
riuos lydėjo kunigų kompa- 
nijonas žydelis Milikovski, 
tai Lietuvos piliečiai prade- i 
jo kalbėti, kad iš valdžios Įs
taigų kuogreičiausia reikia 
šluoti visus krikščionis de
mokratus. nes kitaip jie pra-i 
šmugeliuos visą Lietuvą.

Bet broliai amerikiečiai!; 
Ar jus žinote, kodėl Lietu
vos kunigai šiandien gali' 
varyti toki baisų šmugelį? ; 
Ar jus žinot, kodėl Steigia
mam Seime sėdi daugiau 
krikščioniu demokratų, ne-

vagonai nespėta 
ir jie praspruko

”Geras kunigėlis griekus 
atleidžia; geras kunigėlis i 
dangų Įleidžia; geras kuni
gėlis ir politikoj mus nuo 
priešų gina; geras kunigė
lis ir barzdą dėl idėjos užsi
augina.”— Taip sakydavo 
tamsus Lietuvos žmoneliai, 
kuomet kunigas Krupavi
čius, karčemninko sūnūs, 
užsiauginęs barzdą, mulki
no juos visokiais budais ir 
kartu su kitais klerikalais 
pasakodavo, kad jie, krikš
čionis demokratai, ant že
mės Įtaisys žmonėms rojų, o 
po mirties nuties geležinke
li Į dangaus karalystę, jei 
tik Lietuvos kaimiečiai iš
rinks juos Į Steigiamąjį 
Seimą ir paves į jų rankas 
Lietuvos valdžią.

Tamsus kaimiečiai pati
kėjo tiems veidmainiams ir 
balsavo už juos. Bet kada 
klerikalai paėmė savo kont- 
rolėn Lietuvos valdžią, tai 
jie ne rojų žmonėms pradė
jo taisyti, bet varyti šmu
geli ir daryti visokių šuny
bių. Da neilgai kunigėliai 
Lietuvoj viešpatavo, o jau 
paaiškėjo daugybė jų pavie
nių ir organizuotų vagys
čių.

Šiomis dienomis krikščio
nių šulai, ir tai vis kunigai, 
tapo nutverti varant tokį 
dideli šmugelį, kad nublank
sta net ir kanauninko Ol
šausko makaronai, ir ka
nauninko Laukaičio meda
liai, ir kanauninko Antana
vičiaus aplinkraščiai, ir vy
skupo Karevičiaus kelionė 
pas kaizerio generolus, ir 
visi paprastu vikaru "dar
beliai.”

Šiuo kartu tapo sugautas 
kunigas Purickis, pats už
sienio reikalų ministeris. 
Sugautas buvo visai netikė
tai. Geležinkelių valdybos ir 
krašto apsaugos valdinin
kai sulaikė Joniškio stotyje 
tris vagonus, kurie buvo už- 
sieno reikalų ministerijos 
užpečėtyti ir specialiu gar
vežiu siunčiami iš Kauno į 
Rusiją. Ant vagonų buvo 
parašyta: ”Muka i Krupa” 
—(Miltai ir Kruopos).

Sulaikyti vagonai tapo 
atvaryti Kaunan atgal. Ir 
tuojaus pasklydo kalbos, 
kad juose ne maistas badau
jantiems rusams siunčia
mas. ir ne diplomatiniai da
lykai, bet klerikalų šmuge
lis.

Krašto apsaugos ministe
rija pareikalavo, kad vago
nai butų atidaryti. Bet už
sienio reikalu ministeris ku
nigas Purickis su savo sėb- __ _____ ,, _ _____ v,
rais klerikalais pradėjo tam gu darbininkiškų partijų at-į 
priešinties. Girdi, sykį jau stovų? Ar žinot, kodėl Vil-

voj dabar išeina virš tuzino' 
klerikališkų laikraščių, o 
darbo žmonių vos tik kelin
tas?

Tai vis dėlto, kad klerika
lai Lietuvoje Įgyjo galybę už 
jūsų, broliai, kruvinu pra
kaitu uždirbtas aukas, ku
rias jus pylėt i Tautos Fon
dą ir kitas klerikalų organi
zacijas Amerikoje. Už jūsų 
pinigus kunigai čia pristei
gė savo organizacijų, pri
veisė laikraščių, išplėtojo 
savo agitaciją, užgriebė St. 
Seimą, užgriebė valdžią ir 
pradėjo šeimininkauti kaip 
jiems patinka.

Nešvariais savo darbais 
tie šmugelninkai dabar taip 
sukompromitavo Lietuvos 
respublikos vardą, kad tik
riems jos gynėjams prisiei
na rausti prieš visą Europą. 
Pats užsienio ministeris va
ro kriminališką šmugelį ir 
veda skandališkus susiraši
nėjimus su “panelėmis.” Ar

Mirė rusų amba
sadorius Rozen.
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Jis paėjo iš Lietuvos.
Pereitoj subatoj Nevv 

Yorke mirė baronas Rozen, 
buvęs Rusijos ambasadorius 
Suvienytose Valstijose. Po
ra savaičių atgal jį su važi
nėj o automobilius, sulaužy
damas vieną koją ir sužeis
damas vidurius, kas ir bu
vo jo mirties priežastimi.

Baronas Roman Romano- 
vič Rozen buvo švedų kili
mo, bet gimęs ir augęs po 
caro valdžia, mokslan ėjęs 
Dorpato Universitete ir bai
gęs Imperialę Teisių Akade
miją Peterburge. Jo tėvai 
atėjo Maskolijon kokie 300 
metų atgal, kuomet švedai 
savo valdono Gustavo Adol
fo vedami buvo užplūdę Ru
siją, ir pasiliko Lietuvoje, 
kur jie isigijo dideli dvara. 

gi gali būt didesnė gėda vai- Nuo to laiko Rozenų seimy-
stybei prieš kitas šalis!

Kunigas Purickis jau at
sistatydino. Eina kalbos, 
kad krikščionių demokratų 
stumiamas, jo vieton lenda 
kitas klerikalas, kunigas 
Jurgutis. Nors liaudis yra 
aiškiai prieš kunigus nusi
stačiusi, ypač žmonės neno
ri. kad kunigai maišytųsi 
užsienio ministerijoj, vienok 
klerikalų 
už "savuosius,” nes 
kad jos gyvavimas tik 
šmugelio užsilaiko.

Kunigas Vailokaitis 
savo broliu,x TV*- 
riais

spauda agituoja 
žino, 

š

SU
J. Vailokaičiu, 

■a Steigiamojo Seimo na- 
ir statosi dideliais 

darbininkų gynėjais,” kaip 
’r kiti krikščionys demokra
tai. Tuo tarpu tiedu klerika
lų šulai yra tikri Lietuvos 
kapitalistai ir turi dideli sa
vo banką. Kaip sakiau, eina 
paskalai, kad tas jų bankas 
irgi esąs Įveltas Į šmugelį. 
Nežiūrint šitokio "rekordo.” 
broliai Vailokaičiai Steigia
mam Seime yra visų svar
biausių komisijų nariais. 
Dabar gi, kuomet paaiškėjo 
"miltų ' ir kruopų” skanda
las, tie jėzuitai turėtų būt 
prašalinti netik iš Steigia
mojo Seimo, bet iš visu atsa- 
komingų vietų, šeiva. 
Kaunas,

15 gruodžio.

MIRĖ SENATORIUS 
PENROSE.

Pereitos subatos vakarą 
Washingtone mirė Pennsyl- 
vanijos valstijos senatorius 
Boies Penrose. Velionis pri
gulėjo republikonų partijai 
ir buvo vienas žymiausių 
šios šalies politikierių. 
Pennsylvaniją jis valdė per 
40 metų. Jo kūnas išvežta iš 
Washingtono Philadelphi- 
jon, ir tenai likos palaido
tas.

ŠAUDO I LIETUVOS 
SARGYBĄ.

Washingtonas. — Eltos 
pranešimu, lenkų kariume- 
nė dažnai apšaudo Lietuvos 
sargybą neutralinėje zono
je. Gruodžio 27 d. lenkų ulo
nai šaudė Į lietuvius Vievio 
rajone, neutralinėje zonoje.

L. I. B.

IŠVARĖ LENKU AGI
TATORIŲ.

Washingtonas. — Eltos 
pranešimu, Gervėnuos, sep- 
tyniasdešimts kilometrų Į 
rytus nuo Vilniaus, gyven
tojai išvarė lenkų agitato
rių dėl Vilniaus Seimo, sa
kydami: ”Čia Lietuva.”

L. I. B.

Bolševikai apskelbė 
Vladivostokui karę.

į na davė Rusijai daug žymių 
'generolų, diplomatų ir rašy
tojų.

Velionis Rozenas taip pai 
i buvo augštai mokytas vyras. 
Kaipo gabus diplomatas, jis 
gerai kalbėjo angliškai, fran 
įcuziškai, vokiškai, itališkai 
i ir japoniškai. Savo karijerą 
į jisai pradėjo Rusijos justi
cijos ministerijoj, paskui 
[buvo paskirtas vice-konsu- 
įliu Japonijoj, o vėliaus ge- 
[neraliu konsuliu San Fran- 
i ciseoj. Nuo 1886 iki 1889 me
tų jis buvo Rusijos reikalų 
vedėju AVashingtone, vėliau 
generaliu konsuliu New 
Yorke, paskui buvo Rusijos 
atstovu Meksikoj, Serbijoj. 
Bavarijoj, Graikijoj ir vėl 
Japonijoj. Paskui vėl atva
žiavo Amerikon kaipo Rusi
jos delegatas taikos konfe- 
rencijcn su japonais, ir nuo 
to laiko buvo čia ambasado
rium iki 1911 metų, kuomet 
jį pakeitė Kerenskio val
džios atsiųstas Bachmetje- 
vas.

LENKIJOJE SKIRIAMI 
KOMITETAI VILNIAUS 
SEIMO RINKIMAMS.
Washingtonas. — Eltos 

pranešimu, Varšuvoje, Poz
nanėje. Bydgošc-e, Krakuvo- 
je, Lietuvos Brastoje, ir ki
tuose Lenkijos miestuose 
įsikūrė Vilniaus Seimo rin
kimams registruoti komite
tai. Lenkų ministerijos leis 
nemokamai tuo tikslu komi
tetui važiuoti Vilniun.

L. I. B.

LIETUVA ATMETĖ TAU
TŲ LYGOS PASIŪLYMĄ.

"Keleivyje” buvo jau ra
šyta, kad žmonių spaudžia
ma, Lietuvos valdžia turėjo 
atmesti Hymanso projektą 
taikai su Lenkija. Kadangi 
tas projektas buvo Tautų 
Lygos užgintas ir jos vardu 
Lietuvai pasiūlytas, tai Lie
tuvos valdžia turėjo Tautų 
Lygai ir pranešti, kad ji tą 
projektą atmeta.

Šį panedėlj atėjo iš Kauno 
žinia, kad toks pranešimas 
Tautų Lygai jau nusiųstas. 
Savo pranešime Lietuvos 
valdžia apgailestauja, kad ji 
negalėjo Hymanso projektą 
priimti, ir prašo, kad sekan
čiam Lygos susirinkime jai 
butu leista paaiškinti savo 
nusistatymą Vilniaus klau
simu.

SIBIRAS SUKILO PRIEŠ 
SOVIETUS.

IŠTVIRKIMAS IR GIR- 
TUOKLYBĖ CHICAGOJ 

AUGA.
Chicagos teismų rekordai 

parodo, kad girtuoklybė ir 
ištvirkimas tame mieste 
smarkiai, auga. Pavyzdžiui, 
per 1921 metus už girtuokly- 

! buvo areštuota 51,360

DUODA NEVA SPAUDOS
LAISVĘ.

Washingtonas. — Eltos 
pranešimu, vidaus reikalų į>ę 
departamentas Vilniuje iš- žmonės, kuomet metai atgal 
leido dekretą, kuriame neva 
duoda spaudos laisvę, bet 
valdžia kiekvieną laikraštį 
gali konfiskuoti ir redakto
rių bausti.

tokiu atsitikimu buvo tik 
32,302.

L. I. B.

Kazokai sumušė raudonąją 
armiją ir paėmė Chaba- 

rovską.
Iš Vladivostoko atėjo ži

nių, kad Chabarovsko apie- 
linkėj, Sibire, kilo revoliuci
ja prieš sovietų valdžią. To
limųjų Rytų Respublika, ku
ri eina ranka rankon su 
Maskvos valdžia, apkaltino 
dėl to sukilimo Vladivosto
ko respubliką ir apskelbė jai 
karę.

Šiomis dienomis tarp re
voliucionierių ir raudonos 
armijos Įvyko smarkus mu
šis ir raudonoji armija likos 
apgalėta. Kazokai paėmė 
Chabarovsko miestą ir suki
limas apėmęs jau visą Pria- 
muro provinciją. Susidariu
si jau laikina Priamuro vy
riausybė, kuriai pritarian
čios visos sukilusios vietos. 
Šita vyriausybė apsiskelbusi 
”tikraja rusų tautos val
džia.” Kas jai vadovauja, 
kol kas da nežinia.

Tolimųjų Rytų Respubli
kos delegatai Washingtone 
paskelbė anądien dokumen
tus, kurie parodo, kad Fran- 
cija yra slapta susitarus su 
Japonija perkelti Vladivos- 
tokan visas Denikino ir 
Vrangelio armijų liekanas 
ir sudaryt iš jų tenai naują 
armiją prieš sovietų Rusiją. 
30,000 buvusių Vrangelio 
kareivių tebesą da Turkijoj 
ir Francijos valdžia juos 
maitinanti, bet kiti jau per
gabenti Į Vladivostoką, ir 
tos spėkos dabar pradėju
sios ant Tolimųjų Rytų Res
publikos užpuolimą.

Taigi šitas sukilimas išro
do lyg ir francuzų valdžios 
pinigais vedamas.

Maskvos valdžia siunčia 
didelę armiją i Tolimus Ry
tus ir reikia tikėtis, kad su
kilimas bus nuslopintas, 
nors vesti karę dabartiniu 
laiku Rusijai bus labai sun
ku, kuomet žmonės miršta 
nuo bado.

RUSIJOJ PRADEDA
VALGYT NUMIRĖLIUS.

Sovietų valdžios 
į agentūra "Rosta” 
iš Maskvos,

v • •žinių 
praneša 

kad sovietų 
kongreso delegatas Ovsien- 
ko iš Samaros davė raportą, 
kad jo apielinkėse išbadėję 
žmonės pradeda valgyt la
vonus. ”Bado aukas pavo
jinga žmonių akvvaizckije 
ir laidot,” kalbėjo delegatas, 
“nes išbadėję kaimiečiai 
juos iškasa ir valgo. Todėl 

į ant kapinių statoma sargy- 
’ į ba, kuri daboja kapus patol, 

i pakol lavonai pasidaro jau 
j nebetinkami valgymui.”

LIETUVOS ĮSAKYMUS 
SKELBS ĮVAIRIOMIS 

KALBOMIS.
Washingtonas. — Eltos 

pranešimu, Lietuvos minis- 
terių kabinetas nutarė, kad 
tose vietose, kur randasi 
dvidešimts nuošimčių žydų, 
lenkų ir gudų, valdžios Įsa- 

įvių ir vietos žmonių kalbo
mis. L. I.

s. j lenkų ir gudų, valdžios įsa
Paliuosuotas nuo ambasa-I kymai butų skelbiami lietu.

cioriaus, Rozenas buvo su
grįžęs Rusijon, bet griuvus 
Kerenskio vyriausybei ir pa
ėmus valdžią bolševikams, 
Rozenas pabėgo iš Rusijos 
ir vėl atvažiavo Amerikon, 
kur ir pabaigė savo dienas. 
Pastarais metais jis gyveno 
čia iš bendradarbiavimo A- 
merikos magazinams.

'TIKISI ŠVIESIŲ 1922 M.
Amerikos pramonės ir po

litikos vadai pranašauja, 
kad 1922 metai busią labai 
geri metai, geri kapitalis-'
tams ir geri darbininkams, 

įneš kompanijos tikisi dide
lių užsakymų ir darbų bu
sią Į valias. Tokios nuomo
nės yra ministeriai Hoove- 
ris ir Weeks, ir tą pati sako 
veik visi žymesni bankinin- 

vagonai užpečėtvti, tai ir r.ius virto lenkiškų ponų so- kai ir korporacijų viršinin- 
”šventas dalykas.” stinė? Ar žinot, kodėl Lietu- kai.

NUĖMĖ PERTEKLIAUS 
TAKSAS.

Su naujais metais likos 
nuimti mokesčiai (taksos) 
nuo visų taip vadinamų per
tekliaus dalykų, kaip ve, vi
sokie saldumynai. sporto 
dalykai, muilai, kvepalai, o 
taip pat skrybėlės, čevery- 
kai. geležinkelio tikėtai, 
siuntiniai siunčiami paštu ir 
ekspresu, ir kitokie daiktai, 
ant kurių iki šiol reikėdavo 
mokėti taip vadinamas ”re- 
venue stamps.” Apskaito
ma. kad tų taksų panaikini
mas, arba ant nekuriu daly
kų tik sumažinimas, paliks 
visuomenės kišenių je apie 
$500,000,000.

330.015 BEDARBIŲ 
NEW YORKE.

Oficialinėmis žiniomis, 
gruodžio New Yorko mieste 
buvo 330,015 bedarbių.
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Anglija žudo Egypto 
gyventojus.

žinių
kad 

i su- 
vieš-

Associated Press 
agentūra praneša, 
Egypte prasidėjo nauj 
kilimai prieš Anglijos 
matavimą tenai. Kairo mies-
e būrys žmonių per Kalė

das apsupo anglų policiją. 
Pribuvo anglų kariumenė ir 
-radėjo i žmones šaudyt. 
Penki egyptėnai buvo už- 
nušti ir keliolika sužeista. 
Puvo taipgi kruvinų atsiti
kimų Sueze ir Port- Saide. 
Kaip matyt iš žinių, tai Kai- 
o mieste turi būt nuskalb

tas generalis streikas, nes 
nieste esąs suparaližiu o tas 
,'isas judėjimas ir susisieki
mas su kitais miestais per- 
rauktas. Apskaitoma, kad 
ki šiol tenai 19 žmonių bu

vo jau užmušta ir 50 sužeis
ta. * Didžiuma valdininkų 
taipgi streikuojanti.

Aleksandrijos mieste taip 
nat esą labai neramu ir pi
nuojamas generalis strei
kas. Tenai pribuvo Anglijos 
kariškas laivas ir išsodino 
kariumenę. Padėtis mieste 
esanti labai nervinga.

REPRESIJOS VILNIUJE.
Washingtonas.

pranešimu, lenkai Vilniuje 
konfiskuoja lietuvių laikra
ščius ir baudžia redaktorius 
pinigais ir kalėjimu.

L. I. B.

Eltos

CONNECTICUT VALSTI
JOJ UŽSIDARO DIRB

TUVĖS.
Middletown, Conn.—Goo- 

dyear robo kompanija čia 
paskelbė, kad ji uždaro 
dviem sąvaitėm savo dirb
tuvę, ir atidarys 16 sausio, 
numušdama darbininkams 
25 nuošimčius algos. Netoli 
nuo čia, Higganum mieste
lyje, dvi dirbtuvės užsidarė 
nea’ ribotam laikui.

AUTOMOBILIŲ PRAMO
NĖ GERĖJA.

CIevelando žiniomis, au
tomobilių pramonė tenai ei
na geryn. Chandlero auto
mobilių fabrikai dirba pilną 
laika ir greitu laiku ketina 
pradėt dirbt ant dviejų per
mainų. Užsakymų kompani
ja turinti ant trijų mėnesių.

SUIMTA 40.000 ŽMONIŲ 
IR 6,000,000 GALIONŲ 

DEGTINĖS.
W?,shingtono žiniomis, 

kovoj su degtindariais 1921 
metais Suvienytose Valsti
jose buvo areštuota 40,000 
žmonių ir konfiskuota 6,000, 
000 galionų svaiginamų gė
rimų.

RUSIJOJ ĮVEDAMI AUK
SINIAI PINIGAI?

Rygos žiniomis, sovietų 
kongresas Maskvoj nutaręs 
Įvesti šiais metais auksu pa
remtus pinigus, taip kaip 
yra visose kapitalistinėse 
valstybėse. Šituo reikalu rū
pintis pavesta finansų ko
misarui Krestinskiui.

FRANCIJOJ 39.402.730 
GYVENTOJŲ.

Gyventojų sąrašas Fran- 
cuzijoj parodė, kad dabar 
francuzų respublikoj, su už
griebtais kraštais, yra 39,- 
402,789 žmonės.



KELEIVIS2*

D APŽVALGA D
KODĖL REZIGNAVO 

KUN. PURICKIS?
Kada atėjo aną dien žinių, 

jog Lietuvos užsienio reika
lų ministeris kunigas Puric
kis padavė rezignaciją, tai 
Amerikoje buvo spėjama, 
kad prie to ji privertė jo po
litikos bankrutas.

Bet dabar pasirodo visai 
kas kita. Pasirodo, kad šitas 
klerikalų šulas buvo nutver
tas varant baisų šmugeli. 
Joniškyje buvo sugauti tris 
vagonai, kurie buvo apsau
goti kunigo Purickio minis
terijos antspaudais ir siun
čiami Rusijon neva su mais
tu badaujantiems žmonėms. 
Ant vagonų buvo parašyta; 
"Miltai ir kruopos.’’ Bet ka
da suimti vagonai buvo su
grąžinti Kaunan ir atlupti, 
tai juose pasirodė ne miltai • 
ir kruopos, bet sacharinas.; 
kokainas ir kitokia kontra
banda, kurios iš viso buvę už 
keliolika milionų auksinų.

Kada šmugelis išėjo i aik- j 
štę, krikščioniškose ministe
rijose pasidarė didžiausis 
sumišimas. Anot "Socialde
mokrato,” jos sujudo, kaip 
lazda durtas skruzdėlynas. 
Augšti valdininkai puolėsi Į 
visas puses. Dar du vagonu, 
taip pat užsienio ministeri
jos užpečėtytu, prasprukę 
su šmugeliu per Lietuvos 
sieną ir atsidūrę Latvijoj. 
Pareikalauta, kad jie butų 
sugrąžinti, bet užsienio mi
nisteris kunigas Purickis at
sisakęs tai daryti.

Socialdemokratai tuojaus 
įnešė Į Steigiamąjį Seimą in
terpeliaciją ir pareikalavo 
iš ponų ministerių pasiaiš
kinimo. Krikščionių demo
kratų abaze pasidarė da di
desnis sujudimas. Ir kunigas 
Purickis, sugautas varant 
toki nešvarii darbą, negalė
jo išsisukti ir turėjo rezig
nuoti.

Tai tokia buvo tikroji, 
priežastis, dėl kurios krikš
čionių lyderis neteko užsie
nio ministerio "džiabo.”

Bet su kunigu Purickiu 
tas da nepasibaigia. Musų 
korespondentas, kurio ilgas 
pranešimas iš Kauno telpa 
ant pirmutinio puslapio, sa
ko, kad i tą baisų skandalą 
esą įvelti da klerikalų Ūkio 
Bankas ir visa kunigo Vai
lokaičio kompanija, kuri an
dai buvo Estonijoj sugauta i 
su briliantų kontrabanda.

Taigi pasirodo, kad ta 
partija, kuri dabar valdo 
Lietuvą, yra niekas dau
giau, kaip tik šmugelninkų; 
lizdas, kuris turėtų būt iš
naikintas su šaknimis.

Bet Lietuva negalės to pa-' 
daryti, negalės tu vampirų 
atsikratyti, pakol patįs žmo
nės nesusipras, pakol jie ne
atskirs bažnyčios nuo vals-! 
tybės ir nenusuks klerikaliz- j 
mui galvos.—
ŠLIUPAS Už HYMANSO 

PROJEKTU.
Iš atėjusių dabar Lietuvos' 

laikraščių pasirodo, kad se
nis d-ras šliupas karštai sto
jo už priėmimą Hymanso: 
projekto, kuriuo Lietuva bu
vo atiduodama Lenkijai, i 
272-ram kauniškės "Lietu-j 
vos” numeryje randame ši
tokį jo pareiškimą:

"Tapome nariais Tautu Są-i 
jungos. įgvjome juridinę sto- 
venę tautų tarpe, pasidavėme' 
Tautų Sąjungos teisman, ir 
dabar ne laikas trauktis atgal. 
Teisybe yra kad Tautų Sąjun
ga, per francuzų užgaidas, j 
antmest kėsinasi tulus mums 
žalingus punktus sutartyje su 
lenkais, bet atsisakyt nuo to 
teismo negalime dabar, o gali
me tik reikalaut tūlų pakeiti
mų ir nusileidimų, kurie ken
kia musų nepriklausomybei. 
Nepakenks mums ekonominės 
sutartys su išdykusiais kai

mynais, taip pat nebus pragai
štingas defenzyvis susiderėji- 
mas; tik atmest reikia susėb- 
rinimas užsienių politikos. Pa
darydami tinkamas rezervaci
jas, turime tuo momentu pri
imt in principe Hymanso pa
siūlymą!
Šliupas numano, kad iš

skyrus klerikalus, niekas 
daugiau Hymanso projektui 
Lietuvoje nepritars, todėl 
jis prisipažįsta:

"Žinau, kad artimiausieji 
man draugai pyks už mano 
viešąjį žodi.”
Bet—
"Kas šiandien stoja prieš 

atmetimą Hymanso pasiūly
mo. prikergus iš musų pusės 
tam tikras rezervacijas, tas— 
nesakau iš blogo noro — dėl 
nepermatymo dalykų rengia 
mums svetimų vergovę. Nors 
tatai paradoksu išrodo, vis 
tiek: atmesdami Tautų Sąjun
gos teismą, iškrisime iš orbi
tos mums draugiškos, neteksi
me morališkos paramos Anglų 
tautos, ir apvienėję plaukdami 
per vilniuojančią gyvenimo 
jure nuskęsime. Scylla ir Cha- 
ribdis prarys mus.”
Taigi pasirodo, kad ant 

senatvės pas daktarą šliupą 
netik protas sukudikėjo, bet 
ir akys persikeitė. Kas juo
da. tai jam išrodo balta.

Bet Lietuvos žmonės ki
taip į dalykus žiuri, ir, kaip 
musų skaitytojams jau žino
ma. jų spaudžiama krikščio
nių valdžia Hymanso pro
jektą jau atmetė.

ton. Apleidęs prezidento vietą, 
jis kitam prezidentui apyskai
tos iš tų pinigų neišdavė, nes 
juridiniai tie pinigai neturi 
nieko bendra su prezidento įs
taiga. kadangi adresuoti buvo 
Smetonai.

"Amerikiečiai labai stebė
josi. kada Lietuvos valdžios at
stovas J. Vileišis viešai paskel
bė Amerikoje, kad Lietuvoje 
amerikiečių aukų gauta paly
ginamai labai mažai. Dabar 
turbut bus aišku, kur jų aukos 
tėvynės labui sudėtos, nuėjo.”
Taigi pasirodo, kad kleri

kalai apgavo amerikiečių vi
suomenę ir apvogė Lietuvos 
našlaičius. Darbininkai čia 
aukavo paskutinius savo 
centus, kad sušelpus alkanus 
J .ietuvos vaikus, o klerika
lai, "sulyg savo nuožiūros,” 
kimšo tuos pinigus į savo ki- 
šenius.

Tegul tas bus darbinin
kams pamoka, kad nereikia 
duoti nei vieno cento jokiam 
reikalui, kuri veda klerika
lai, vistiek ar jie bus svietiš- 
kiai, ar kunigai.

apjakimo veltis į naujas 
tiuras. Bet Vakarų Europos 
buržuazija bent tuo tarpu ne
nori naujos maišaties Europoj, 
kuri trukdytų jai vystyti savo 
gešeftus. Ir todėl Ententės 
ranka mokės laiku sustabdyti 
ir Lenkiją.”
"Socialdemokratas" ma

no, kad lenkų užpuolimo pa
vojus abelnai yra perdėtas 
ir labai gali būt, kad tyčia 
keliamas tų žmonių, kurie 
?tojo už Hymanso projektą 
r norėtų sujungti Lietuvą 

su katalikiška ja Lenkija, 
taip kaip reikalauja jų "šv. 
tėvas" Romoje.

Mes patariam "Keleivio” 
skaitytojams atydžiai per
skaityti ištisą "Socialdemo
krato” straipsni tuo klausi
mu. kuris telpa kitoj vietoj, 
antgalviu "Kas toliau?"

SMETONA SUNAUDOJO 
AMERIKIEČIŲ AUKAS 
"SULYG SAVO NUO

ŽIŪROS.”
Amerikos lietuviai da ne

pamiršo, kaip anais metais 
klerikalai čia rinko aukas ir 
siuntė jas savo vienminčiui 
Smetonai, kuomet tas buvo 
apsiskelbęs Lietuvos "prezi
dentu.”

Siųsdami tam klerikalui 
aukas, Amerikos kunigai ris 
pavesdavo jam sunaudot jas 
"sulyg savo nuožiūros.” O 
ponas Smetona ėmė tuos pi
nigus ir dėjo bankan ant sa
vo knygutės, savo asmeniš
kiems reikalams. Mat, tokia 
buvo jo katalikiška "nuo
žiūra.”

Dabar sakoma, kad iš tų 
aukų yra leidžiamas ir Lie
tuvos monarchistų organas 
"Lietuvių Balsas.” Štai ką 
apie tai rašo ” Lietuvos Ūki
ninkas” 50-tam numeryje:

” 'Lietuvių Balsas,’ kaip 
daugelio yra manoma, yra lei
džiamas amerikiečių pinigais. 
Smetona tų pinigų turi, ir nuo 
to turbut nei jis pats nesigins. 
Kai A. Smetona prezidentavo, 
tai amerikiečiai surinkę aukų 
Lietuvos našlaičiams, karei
viams karo lauke, ar kito
kiems reikalams, bet nežino
dami komitetų adresų arba 
jiems neįtikėdami, o kiti tie
siog nežinodami, kam pinigai 
daugiau reikalingi, pasiųsdavo 
juos A. Smetonos vardu ir pa
rašydavo jam panašų laišką: 
'Ponas prezidente:— Mes, NN". 
siunčiame jūsų vardu tiek ir 
tiek šimtų tūkstančių auksinų 
ir prašome jūsų paskirstyti 
tuos pinigus sulyg savo nuo
žiūros tėvynės reikalams.’

"Gavęs savo vardu pinigus 
ir panašaus turinio laišką, pre
zidentas Smetona nutarė:

”1. šie pinigai mano vardu 
atėjo ir čekis ar money orde
ris išrašytas mano vardu;

”2. Laiške man pavedama 
tuos pinigus paskirti sulyg 
mano nuožiūros tėvynės rei
kalams — taigi, aš galiu juos 
skirti kam tik man patinka, 
nes juridiniai aš tokią teisę tu
riu.

”Ir ponas Smetona dėjo tuos 
pinigus bankan savo sąskai--*

KAIP BUS DABAR SU 
LIETUVA?

Žmonių spaudžiama, Lie
tuvos krikščioniškoji val
džia nedrįso eiti lenkų uni- 
jon ii\ noroms-nenoroms, 
turėjo Hymanso projektą 
atmesti.

Atmetimas to projekte 
tečiaus neužbaigia lietuvių 
ginčo su lenkais. Vilniaus li
kimas dabar pasidaro da ne
aiškesnis. Todėl savaimi ky
la klausimas: kaip bus da
bar su Lietuva ?

Lietuvos spauda ir visuo
menė šituo klausimu labai 
susirūpinę. Tūli mano, kad 
lenkai dabar gali pulti ant 
Lietuvos ir bandyt užimti 
visą kraštą. "Lietuvos Ūki
ninkas” yra tokios nuomo
nės:

"Atmetus Tautų Sąjungos 
patarimą mes paliekame be 
Tautų Sąjungos paramos mu
sų ginče su lenkais. Mes palie
kame veik vieni sau. Lenkų 
rankos bus palaidos ir jie tu
rės teisę su Lietuva elgtis taip, 
kiek leis jiems jų vidujinės 
tarptautinės sąlygos. Lenkai 
turės teisę ginklu užpulti Lie
tuvą. Bet ar lenkai tą savo tei
sę norės ir ar galės Įvykdyti, 
tai nieko tikro dabar negalima 
pasakyti.

"Nors lenkų kariumenė da
bar francuzų labai gerai yra 
aprūpinta, nors franeuzai len
kų kariumenės išlaikymui duo
da daug lėšų ir duoda daugybę 
savo karininkų ir augštų ka
riumenės vadų, bet kareivių 
ūpas yra tiktai plėšikų ūpas, o 
ne savo tėvynės, savo valsty
bės gynėjų ūpas.”

Toks pasakymas, žinoma, 
nėra joks argumentas, nes 
kareiviai tam tik ir yra, kad 
jie žudytų ir plėštų. Juk ka
rė kitokio tikslo ir neturi, 
kaip tik sumušti ir apiplėšti 
silpnesni. Todėl juo daugiau 
pas kareivius žiaurumo, juo 
didesni jie plėšikai, tuo jie, 
patriotizmo žvilgsniu, nar
sesni karžygiai ir geresni 
tėvynės gynėjai. Taigi, ”L. 
Uk.” pasakymas, jog lenkų 
kareiviai yra plėšikai, visai 
nereiškia, kad jie negalėtų 
užpulti ir apiplėšti Lietuvą. 
Kaip tik priešingai: kuo di
desni jie plėšikai, tuo dau
giau jie galėtų padaryti 
skriaudos užpultajam kraš
tui.

Bet yra tikrų priežasčių, 
dėl ktirių kunigų ir ponų 
valdomoji Lenkija gali ne
drįsti ant Lietuvos užpulti. 
Tas priežastis nurodo "So
cialdemokratas,” kuris sa
ko:

"Kad lenkai norėtų pulti, 
mes neabejojame. Bet kas kita 
norėti, kas kita galėti. Lenkai 
negali kardo stvertis, nes jų 
karas su Lietuva kurstytų ka
rą su Rusais, trauktų karan ir 
latvius. Pramustagalvei, impe
rialistinei Lenkijai gal užtektų

avan- ’črezvičaika’ pasijuto bejėgė ir 
tik klausėsi, kaip darbininkai 
susirinkimuose darė griežčiau
sius nutarimus prieš komunis
tus. Visam tam judėjimui va-1 
dovauja socialdemokratai. • ]~

"Vyksta streikuojančių are- tokr 
štai ir suimtųjų skaitoma tuk- (|u nekaltu darbininkų or- 

Komunistų spauda ganizatoriu — Sacco ir Van- 
’zetti — sukėlė viso pasau

lio darbininkų protestą.
Nežiūrint policijos daro

mų trukdymų, po visą Ame
riką yra daromi protesto 
mitingai ir reikalaujama 
iieržiurėti Sacco ir Vanzetti 
bylą iš naujo. Milžiniški 
protesto susirinkimai New 
Yorke, Chicagoj, Seattle, 
Baltimorėj, Detroite, Bos
tone ir kituose dideliuose 
miestuose parodė, kad mi
nios supranta kapitalistų 
rengiamą piktadarystę ir 
nori nekaltus žmones gel
bėt iš budelių rankų.

Neturėdama ką į žmonių 
protestus atsakyti, kapitali
stų klesa bando juos už
gniaužti. Taip Philadelphi- 
joje policija užpuolė ant ra
maus protesto mitingo ir iš
ardė jį. Newarke ir Eliza- 
bethe protesto susirinkimai 
buvo taip pat uždrausti. Bet 
prieš tokią valdžios sauvalę 
visuomenė da labiau sukilo.

Kuomet vadinamos neva 
"visuomenės apsaugos," o 
ištikro kapitalo apsaugos 
direktorius Brennan Ne- 
\varke uždraudė vieną pro
testo mitingą. Piliečių Lais
vės Sąjunga kartu su Darbi
ninkų Gimimo Unija suren
gė antrą tokį pat mitingą. 
Ir ponas "visuomenės ap
saugos” direktorius, maty
damas kaip visuomenė pasi
piktino pirmutiniu jo despo
tišku pasielgimu, šito mitin
go jau nedrįso trukdyti, 
nors mitingo tikslas buvo 
tas pats, tie patįs rengėjai ir 
kalbėtojai.

Bet įspūdingiausia darbo 
<pėkų demonstracija įvyko 
New Yorko mieste, Centrai 
Opera House. Net reakcinis 
’New York Times" buvo 
priverstas tą mitingą paste
bėti. Tris tūkstančiai vyrų 
ir moteni lydėjo griausmin
gais delnų plojimais kiek
vieną kalbėtojų išsireiškimą, 
kuris tik buvo pasakytas už 
pasmerktuosius darbininkų 
/adus, žmonių Bažnyčios 
kunigas H. Holmes pri
siuntė šitam susirinkimui 
laišką, kur jis sako:

"Aš noriu šitam mitingui 
išreikšti savo nuomonę. Sa
cco ir Vanzetti reikalas, tai 
laisvės reikalas. Šitie vyrai 
buvo teisiami neva dėl 
žmogžudystės, bet tikrybėje 
buvo nuteisti dėl radikalių 
savo pažiurų.

"Jie buvo areštuoti ir 
klausinėjami iš pradžių kai- 
'X) radikalai. Jie buvo tei
siami karės sąlygose ir ka
rės atmosferoje; juos nu
teisė prisaikintujų suolas, 
kurio mintįs buvo užnuody
tos neapykanta ir baime 
linkui kiekvieno radikalo. 
Nuteistieji turi būt paliuo- 
suoti nuo tų kilpų, kurias 
ant jų užnėrė karštis ir val
džios neteisingumas. Tas 
paliuosavimo darbas pri
klauso radikalams, libera
lams, inteligentams ir dar
bininkams.”

Kad Amerika nepritaria 
tiems, ką trokšta Sacco ir 
Vanzetti mirties, tai parodo 
tas kas diena augantis pro
testas, kuris eina iš visų 
pusių pavidale rezoliucijų, < 
editorialų ir aukų. Net re
akcinių didlapių reporteriai 
tankiai pripažįsta, kad val
džios "prirodymai” prieš 
Sacco ir Vanzetti buvo "la
bai silpni.” Pavyzdžiui, vie
nas ”New York Worid’o”

stančiais. ]
reikalauja, kad streikininkai 
butų išvežti Rusijon, kur jų 
lauktų beveik tikras badas.

"Kova tebevyksta ir da lap
kričio vidury Tarybinė valdžia 
dar nebuvo nugalėjusi sukilu
sių Gruzijos darbininkų.”
Ir visa to akyvaizdoje ko

munistai vis da nesiliauja ti
kėję. kad jie yra darbininkų 
draugai.

Skaitytojų Pastabos.
"Ką Dievas myli, tam ir 

kryželi duoda” — sako ku
nigai. Ir ot, tuo sakiniu pa
siremdami, jie bandė už- 
rioglinti ant Lietuvos liau- 

pečių sunkų, sunkų

INKVIZICIJA MOK Y KLOJ
"Socialdemokrato" 8-tos 

gruodžio dienos numeryje 
randame šitokį Mokytojo 
pranešimą iš Tirkšlių mo-Ieties 
kvklos, Mažeikiu apskri-i kryžių pavidale Hymanso 
čio: projekto. Matomai, jie tuo-

"Pradedamosios mokyklos ^i norėjo parodyti, kad
mokinys Vladas Taurinskas, 9 į Dievas lietuvius dar "myli." 
metų vaikas, atsisakė mokytis j Bet lietiniai šitokios kani- 
tik-vhAc i Gališkos meilės daugiau jauAtsiprašau. - VIa-!nebenori.
das, — tikybos aš nenoriu mo-' 
kytis.

”—O juk aš daviau tau per-j 
nai tikybos vadovėlį ir sakiau 
mokytis, — karščiavosi kun: 
gelis.

"Bet Vladas purtėsi. O kitą 
kartą atėjus kunigui į mokyk
lą. mažas bedievis priėjo piįe 
jo su knyga ir tarė:

”—štai Tamstos knyga. 
Dvasiško mokslo aš nenoriu. 
Man reikalingas tik svietiškas.

’’—O, prakeikta bedievių 
sėkla! Velnias Dievu tiki, o tu 
ne! — ėmė ūžti kunigas, leis
damas nagus į Vlado ausis.

”Ejo trumpa, bet žiauri ek- 
zekucija. Kitame kambaryje 
girdėjo, kaip kunigas daužė į 
sieną bedievišką Vlado galvą, 
bet šio veidas buvo visiškai ra
mus. Jis dabar trenkė knygą 
kunigui po kojų ir padavė jį 
už mušimą teisman.”
Ar šitas atsitikimas da 

.teparodo, kad kunigai turi 
būt išmesti iš mokyklų 
visais savo burtais?

Darbinink as.

pastabinin- 
kad socialis- 
perspėdami 

to pavojaus,

su

"Sandaros” 
kui nepatinka, 
tų laikraščiai, 
lietuvius nuo 
kuris gludi Hymanso pro
jekte, rašo: "Vilnius Lietu
vai, o Lietuva lenkams.”

Minėtas pastabininkas sa
ko, kad jeigu socialistų laik
raščiai rašo "Vilnius Lietu
vai, o Lietuva lenkams,” tai 
jie to ir trokšta.

Ar šitokios žinios kam pa
tinka, ar nepatinka, tas ne
svarbu, bet jos yra teisin
gos. Lietuvos klerikalų poli
tika veda prie to, kad Lietu
vai tektų Vilnius, o pati Lie
tuva kliūtų lenkams. Ir tas 
šiandien jau butų įvykęs 
faktas, jeigu Lietuvos soc.- 
demokratai 
perspėję 
nę apie 
Lietuvos 
galingu

laiku nebūtų 
Lietuvos visuome- 
gręsiantį pavojų, 
visuomenė savo 

protestu privertė 
klerikališką valdžią išsiža
dėti Hymanso projekto.

; Taigi, ne tie Lietuvai blo
gą daro, kurie teisybę apie 
valdžios darbus skelbia, bet 
tie, ką nedorus valdžios dar-

į

KAIP KOMUNISTAI 
VALDO GRUZIJA.

f
Rusijos komunistai yra 

jžėmę gruzinų žemę ginklo bus gražiomis frazėmis ban- 
'Pėka ir prieš žmonių norą pridengti, 
pastatę tenai tarybų vai-: 
džią. Bet Gruzijos darbinin- | 
<ai nenori komunistų dik
tatūrai pasiduoti ir kovoja 
prieš ją; komunistų "črez- 
cyčaika” todėl areštuoja 
įuos tūkstančiais ir smau
gia. Apie šitą kovą "Social
demokratas” paduoda iš 
Treiheit” šitokių žinių:

"Subadėję Gruzijos darbi
ninkai spalių mėnesy pastatė 
Tifliso 'Revoliuciniam Komite
tui’ tokius reikalavimus: (1) 
Grąžinti Gruzijai nepriklauso
mybę; (2) Rusų kariumenė tu
ri būti išvesta iš Gruzijos; (3) 
Krašte turi būt patikrintos vi
sos politinės laisvės, iš kalėji
mų paleisti politiniai kaliniai 
ir (4) Pagerinti darbininkų 
gyvenimą ir aprūpinti juos 
butais.

"Tuos reikalavimus pasira
šė daugiau kaip 5.000 darbi
ninkų ir su delegacija nusiun
tė Komitetui. Bet delegacija 
namo negrįžo, — ’črezvičaikos’ 
agentai pagavo ją išeinant iš 
Komiteto ir sugrudo kalėji
mam Kuone dvi sąvaiti komu
nistai slėpė tą areštą ir net sa
vo laikraščiuose tvirtino, kad 
nieko nežiną apie delegaciją.

"Spalių 29 dieną darbinin
kai sužinoję, kur jų delegacija 
pateko ir lapkričio 1 dieną Tif- 
lise jau prasidėjo streikas ir 
mitingai. Vienam geižkelių mi
tinge dalyvavo apie 10 tūks
tančių darbininkų. Lapkričio 2 
dieną prie darbininkų prisidė
jo 2,000 universiteto studentų.

Darbininkas.

«

Lukšių Juozas pyksta ant 
tų žmonių, kurie dainuojant 
Lietuvos himną neatsistoja. 
Anot jo. tokie žmonės paro
do, kad jie negerbia Lietu
vos ir yra akli.

Galbūt Lukšių Juozas yra 
"akių specialistas” ir žino 
ką kalba. Vienok man teko 
patirti, jog tūli žmonės ne
atsistoja dainuojant Lietu
vos himną dar ir todėl, kad 
himno žodžiuose jie mato 
nesąmonių. Paveizdan, ten 
lietuviai vadinami didvy
riais. Tai yra tikra ironija. 
Kokie jie gali būti didvy
riai, jeigu dreba prieš to
kius nykštukus, kaip len
kai? Taipgi keistai skamba 
dar ir šie žodžiai: "Iš praei
ties tavo sūnus te stiprybę 
semia.” Kokią stiprybę ? 
Juk lietuvių praeity matosi 
daugiau silpnybės, negu 
stiprybės. -Jeigu lietuviai 
pasidavė Romos globai, pri
imdami krikštą, tai tas'pa
rodo vien tik jų silpnybę. Da 
didesnę jų silpnybę parodo 
Liublino unija, tai yra sus;- 
rienyjimas su lenkais, šiuis 
senovės lietuvių silpnybės 
Lietuvą palaidojo ant ilgų

Sacco ir Vanzetti byla 
sujudino pasaulį.

Begėdiškas Amerikos plu- 
..ratų užsimojimas nudėti

apykanta linkui kaltinamu- iii »jų* 1
O reikia žinoti, kad ir tas 

pats ”World” turi nemaža 
neapykantos susipratu- 
sierns darbininkams. Nela
bai senai da jis sufabrikavo 
biaurii šmeižtą, buk Sacco 
ir Vanzetti draugai Pary
žiuje pakėlė riaušes, per ku
rias buvę užmušta 20 žmo
nių. šitą liurbišką melą tuo- 
jaus išpleškino ant pirmuti
nių puslapių ir kiti buržua
ziniai šlamštai. Net "Litera- 
ry Digest,” tas "rimčiausis” 
ir "geriausia informuotas” 
laikraštis, net ir tas "pain
formavo” savo skaitytojus, 
kad per Sacco ir Vanzetti 
draugų demonstraciją Pa
ryžiuje "žuvę 20 nekaltų gy
vasčių.” O tuo tarpu Pary
žiuje nieko panašaus nebu
vo. Visa tai buvo sufabri
kuota ”Worldo” melų dirb
tuvėj. Ir jei taip begėdiškai 
kaltinamuosius šmeiždamas 
toks ”Worldas” vis dėlto 
pripažįsta, kad liudymai 
prieš juos buvo silpni ir kad' 
teismo atmosfera buvo už
taisyta neapykanta, tai jau 
teisybės tenai turbut ne
daug buvo.

Darbininkai tatai supran
ta ir todėl visose civilizuoto
se šalyse keliami didžiausi 
protestai. Italijoj, Prancū
zijoj, Belgijoj, pietų Ameri
koj — visur daromos de
monstracijos. Net garsusis 
francuzų rašytojas Anatole 
France, kuris dabar tik bu
vo apdovanotas Nobelio do
vana, atsiuntė Amerikon at
sišaukimą, ragindamas žmo 
nes gelbėti nuteistuosius 
darbininkų organizatorius. 
Tokio žymaus vyro atsišau
kimas skaudžiai palietė sto
rąjį buržuazijos kailį, ir ji 
labai piktai suniurnėjo ’ 
Kam, girdi, jisai kiša savo 
nosį i musų reikalus! Ką jis 
žino, ar nuteisti Sacco ir 
Vanzetti kalti, ar ne?

Taip atsišiepė į Anatolio 
France’o atsišaukimą gel
tonoji Amerikos džingų 
spauda, kuri kelios dienos 
atgal giedojo jam pagarbos 
himnus ir sakė, kad tai di
džiausis žmogus „musų ga
dynėj.

Ir visa šita kova eina dėl 
dviejų vyrų, kuriuos plėš
riojo kapitalo interesai no
ri sunaikinti, 
doros širdies 
apginti.

Ar pasiseks
tai parodys netolima ateitis.

o teisingi ir 
žmonės nori

juos apginti,

LENKAI UŽPUDLĖ LIE
TUVOS TRAUKINI.

Washingtonas. 
pranešimu, gruodžio 24 d. 
Lietuvos traukinis su Tautų 
Sąjungos kontrolės komisi
ja nuvyko už demarkacijos 
linijos. Lenkai apšaudė trau 
kinį ir sudaužė vieną plat
formą. Žmonių nesužeista.

Eltos

LIETUVOS DELEGACIJA 
TAUTŲ SĄJUNGOM.
Washingtonas. 

pranešimu, Tautų Sąjungos 
posėdin Ženevoje sausio 10 
d. manoma siųsti Naruševi
čius, Miloszas, Sidzikaus
kas ir Balutis, kaipo Lietu
vos delegacija Vilniaus gin
če. W

Eltos

LENKAI PRIVEŽĖ VIL
NIUN RINKIKŲ Iš VISOS 

LENKIJOS.
VVashingtonas.

metu. Najaugi Lukšių Juo- • korespondentas 20 lapkri- 
zas ir kiti himno dainuoto- čio rašė: "Visi bešališki 
iai nori, kad mes prisisėmę žmonės, kurie tėmyjo bylos 
šitokios "stiprybės” įr vėl bėgį, tvirtina, jog liudymas 
netektumem nepriklauso- prieš Sacco ir Vanzetti bu- 
mvbės? vo silpnas, ir kad teismo at-

Lietuvos Sūnūs, mosfera buvo užtaisyta ne-

VVashingtonas. — Eltos 
pranešimu, Vilniuje Seimo 
rinkimuose nedalyvaujant 
lietuviams, žydams ir gu
dams, lenkai privežė iš visos 
Lenkijos balsuotojų, norė
dami parodyti, kad daugu
ma Vilniaus gyventojų bal
savus. ___ j
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BRIDGEPORT, CONN. 
"Bedieviškos” kūčios.

Šįmet katalikai pas mus 
valgė šventas kučias tikrai, 
bedieviškai. O tai atsitiko 
tokiu budu. Dusių ganyto
jas Įsakė Dievo muzikantui 
prikepti daug blynų, "plot- 
komis’ vadinamų, ir tikėjo- 
........................................si išparduoti juos parapijo- j 

nims už gerus pinigus. Biz-j 
nig iš to paprastai būna ge
ras, nes žmogus gauni 5-6 
blynelius kaip popiera plo
nučius, o užmokėt turi kokį 
doleri. Kuomet atsimeni, 
kad pas bekerį gauni pajų 
kaip didžiausia kepurė už 
25 centus, tai pasidaro aiš
ku, kad iš "plotkų" kunigai | 
daro geresnį biznį, negu 
Rokfėleris iš aliejaus. Taigi 
ne dįyvai, kad musų dusių 
ganytojui atsirado tame 
biznyje konkurentų. Dievo, 
muzikantas, kepdamas tuos 
blynus ir matydamas kaip, 
pigiai jie atsieina — nei 
sviesto, nei razinkų* tik pra
sti miltai ir vanduo iš sin- 
kos, ir doleris už pusę tuzi
no — matydamas tokį pel
ningą biznį, nutarė apmauti 
dūšių ganytoją.

Jis nuėjo krautuvėn pas 
žydelį, parsinešė daugiau 
miltų išplakė tešlą ir prike
pė tų blynų daugiau, negu 
reikėjo. Pabaigęs darbą, jis 
dali tų "Dievo pyragų" nu
nešė "dūšių ganytojui," o 
kitus susidėjo į savo bakselį 
ir vaikščiodamas tarp para- 
pijonų išpardavė juos.

Padaręs biznį, "Dievo mu
zikantas" džiaugiasi, o "dū
šių ganytojas" neramus 
vaikščioja po kleboniją ir 
nuolatos prieina prie lango 
žiūrėti, ar neateina parapi
joms "Dievo pyragų” pirkti. 
Bet kaip neateina,. tai ne
ateina. Susigavęs vieną da
vatka jis ir klausia:

"Na, o kodėl gi neperki 
plotku? Juk kūčios jau ne
betoli."

"Kad mes jau nusipirko
me, dvasiškas tėveli,” atsa
kė davatka, bučiuodama 
"tėveliui" rankon.

Jegamastis suprato,, kas 
čia jam "triksą’ iškirto ir 
ateinanti nedėldieni iš sa
kyklos pradėjo rėkti, kad 
tos "plotkos,” ką buvo ne
šiojamos po stubas, buvo 
nešventintos, todėl jos "ne 
vožnos" ir net "bedieviš
kos”, tikrai "šventi Dievo 
pyragai 
bonijoj.

Bet, anot 
šaukštai buvo 
Kūčios jau praėjo ir dauge
lis katalikų valgė "bedieviš
kas plotkas.”

Ir Bridgeporto davatkos 
dabar vaikščioja lyg dūšias 
pardavusios, nes, jų many
mu, jei "plotkos" buvo ne
šventintos, tai ir visos kū
čios buvo "bedieviškos.”

Bridgeportietė.

ir net 
tikrai

esą tik pas ji, kle•*>

tos pasakos, 
jau po pietų.

i

i

veikimą išplėtoja adventais 
ir gavėnioj.

Rytų (East) dalyje, taip 
vadinamoj Richmondu dau
giausia veikia tautininkai 
arba taip vadinamieji libe
ralai. Jų veikimo centras — 
Lietuvių Muzikalė Svetainė. 
Nors sulyginus su komunis
tais arba socialistais tauti- 

■ įlinkai mažiau veikia, bet jų 
I parengimai, kaip tai koncer
tai ir teatrai, yra verti pa
minėjimo. Čia ne sykį buvo J 
atsilankęs ir kompozitorius Į 
Petrauskas su savo koncer
tais.

Pietų (South) dalyje va
dovaujančią rolę lošia kleri
kalai, kurie vadina save ka
talikais, nors jų tarpe yra 
nemažai ir laisvamanių, 
ypač iš biznierių tarpo. Šio
je dalyje miesto beveik vi
sas veikimas priklauso nuo 
kun. Kaulakio, graboriaus 
Užumeckio ir gimnazisto 
Olbiko. Klerikalai veikia 
daug ir dailės dirvoje, bet 
tasai jų veikimas, galima 
sakyti, tiktai darko tikrąją 
dailę. Jie lošia visokius vei
kalus, koki tik jiems papuo
la — dieviškus, bedieviškus, 
"pagoniškus” ir laisvamani- i 
škus. Suprantama, jiems ne
tinkamas veikale vietas iš
braukia arba pakeičia, kas 
nemažai prisideda prie vei-j 
kalo sudarkymo. Režisie
riau ja pas juos tokie žmo
nės, kurie netik apie sceną 
neturi mažiausio suprati
mo. bet nei skaityt atsakan
čiai nemoka. Liberalas.

BALTIMORE, MD.
Darbininkų padėtis ir lietu

vių judėjimas.
Darbo padėtis pas mus 

gana prasta, bedarbių pilna 
visur, užtad ir girdėt visur 
begaliniai pasiskundimai, 
kad darbo nėra, ir negali
ma jo gauti. Kriaučiai irgi 
labai prastai dirba, tik po 
dvi-tris dienas į sąvaitę, o 
daugelis Jau nedirba visai 
per keletą mėnesių, kas ži
noma sutveria gana prastą 
padėtį tarp lietuvių darbi
ninkų.

Tarp lietuvių judėjimas 
čia yra nemažas: yra gana 
daug rengiamų balių, vaka
rėlių ir teatrų, bet gerų pra
kalbų su geru kalbėtoju, tai 

j čia gana stoka. Mat, viena, 
i šioj apielinkėj nėra gerų 
kalbėtojų, o kviesti iš toliau 
daug lėšuoja ir nėra kam to
ki didelį darbą panešti. Nuo 
to laiko, kai komunistai su

skaldė musų organizacijas, 
tai LSS. ir LDLD. kuopos 

J labai silpnai gyvuoja ir rna- 
i žai ką gali veikti. Bet visgi 
tyra laukiama drg. P. Gri
gaičio, kuomet jis atvyks Į 

! rytines valstijas, tai Balti- 
morės draugai tikrai yra 
pasirengę jį čia parkviest!.

Gruodžio 25 d. čia kalbėjo 
iW. Z. Poster, koresponden
tas "Federuotos Pressos.” 
Jis savo kalboj išrodinėjo 
Rusijos dabartinę kritišką 1 1 — • •

AKRON, OHIO. Kartą Feliksukas su An-
Naujienos. jtanuku, prisitraukę gerokai

Darbai pas mumis biskutĮ « — vienas pas gaspadinę, 
pagerėjo. Seni darbininkai:^ s gyvanašlę. Mat, 
priimami < r - - -
Nors algos pusėtinai apka-1 
pojamos, bet darbininkai! 
nesipriešina, dirba už tiek,' 
kiek gauna. Nesipriesma; nepaklydo užlipk bet
algų nukapojimui ne smar- - - --
Rieji" komunistai. Kuomet 
karės laikais jie gaudavo į i 
valandą po 1 dol. ir 25c., tai 

į rėkdavo, kad jiems dar per- 
maža, bet dabar dirba už 30 
centų į valandą ir tyli. Mat, 
jau išnyko pas juos Jukelio 
nukeltas revoliucinis ūpas ir 
dabar jie paliko aklais kapi- ( 
ralistų vergais.

Katalikai labai susirūpi
no savo dvasišku ganytoju, 
kad jis savo gaspadinę išlei
do "gydytis.” Kokia liga ji 
apsirgo — laikoma slapty
bėj.

Viena "cnatlyva” katali
kė su savo "cnatomis” pra
dėjo juokus daryti. Kuomet 
ji sužino kokį senbernį su 
pinigais, tai tokį savo "cnat- 
lyvumu" prisivilioja pas sa
ve ant burdo ir tol pas save 
,laiko, kol visus pinigus iš jo 
Į išvilioja.

Nesenai pas ją sugrįžo 
vienas buvęs jos burdingie- 
rius, kuris buvo suviliojęs 

į tūlą merginą ir pasislėpęs. 
Suvyliotoji mergina susi
laukė kūdikio ir išvažiavo 
pas tėvus. Tasai šelmis vai
kinas, matydamas, kad jam 
pavojaus jau nėra, pargrįžo 
atgal pas savo seną gaspadi- 
ne. Gaspadinė jį priėmė su 
didžiausiomis "iškilmėmis." 
Munšainu buvo visos grin- 
dįs aplaistytos. Laike tų 
"iškilmių" gaspadorius taip 
nusigėrė, kad išėjęs ant gat
vės pakliuvo į bėdą. Kadan
gi šaligatviai jam atrodė 
persiauri, tai jis pradėjo 
maršuoti viduriu gatvės, 
kur visi arkliai maršuoja. 
Policmonas, patėmyjęs tarp 
blaivų arklių girtą sutvėri
mą, jį suaręštavo ir nusive
žė į šaltąją. Namiškiai jį, su
rado tenai net po trijų dienų 
ir išpirko, pamokėdami už 
"burdą" 13 dol. 50c.

Tai šitokios "baikos” de
dasi tarpe katalikų.

Jokimas.

Seni darbininkai
I...- .a,r!_ buvo užprašyti. Feliksukas 

i beeidamas paklydo — vie
non lipti Į viršų jis Įkrito i 
skiepą ir ten užmigo. Anta-

BICKNELL, IND.
Negražus fanatikų darbai.

3 d. gruodžio persikėlė iš 
Clintono į Bicknellį viena 
lietuvių šeimyna. 4 d. gruo
džio pas tą šeimyną susirin
ko būrys katalikų "padla- 
gas sumint.” 
ros orgijos 
mas, pliovonės ir šukavimai. 
Kiek vėliau į tą "balių” nuė
jo dar du vaikinai. Prie vie
no atėjusių vaikinų prikibo 
girta moteris. Kadangi vai
kinas nenorėjo ją pristoti, 
tai minėta moteris įsikibo 
vaikinui į plaukus ir ėmė

užlipęs paklydo atidaryt du
ris. Vieton Įeit pas gaspadi
nę jis Įėjo pas Katriutę. Ga
spadinė už tokią "klaidą” 
ant jo supyko ir iš burdo iš
varė.

Dabar žmonės Feliksuką 
ir Antanuką vadina pakly
dusiais avinėliais.

Lietuvis.

BROOKLYN. N. Y.
Reikalinga svetainė.

Brooklvnas — tai bene 
bus antra pagal didumą lie
tuvių kolonija Amerikoj. 
Čia lietuvių priskaitoma ke
li desėtkai tūkstančių. įvai
rių organizacijų yra daug ir 
todėl visokių parengimų 
taip pat būna daug. Tik nė
ra tinkamo namo, tinkamos 
svetainės, kur tos organiza
cijos galėtų savo veikimą 
plėsti.

Mažos lietuvių kolonijos 
turi pasistačiusios nuosa- 
vias puikias svetaines, bet 
didžiulė Brooklyno lietuvių 
kolonija nuosavios svetai
nės dar neturi. Tai yra di
džiausia gėda. Tūkstančius 
dolerių kas metas išmoka 
svetimiems už įvairius pa
rengimus ir niekam neatei
na į galvą, kad už tuos pini
gus į trumpą laiką butų ga
lima pastatyti puiki svetai
nė. Lai apie tai pagalvoja 
Brooklyno lietuvių draugi
jos. Svetainės klausimu tu
rėtu susidomėti ir kriaučių 
unija.

Prie progos dar noriu pa
stebėti Brooklyno organiza
cijoms. kad ant savo paren
gimų neskriaustų taip pub
likos. Ant koncertų ir teat
rų paprastai įžanga būna 
nuo 50c. net iki 1 dolerio. 
'Tuo gi tarpu atsilankiusiam 
taip atrodo, kad tie paren
gimai nėra verti daugiau, 
kaip 10c. įžangos. Reikia at
minti, kad dabar sunkus lai
kai ir darbininkui doleriai 
yra brangus.

J. J. Lelionis.'

GIRARDVILLE, PA. 
Liūdnas atsitikimas.

šiomis dienomis čia buvo 
toks atsitikimas. J. Ziego
raitis, 56 metų amžiaus 
žmogus, prie to da be vienos 
rankos ir be dviejų pirštų 
kitoj, išdirbęs kasyklose po- 
1 ą savaičių gavo algą, bet 
pareidamas namo užėjo i 
saliuną ir pradėjo kaziruot, 
tikėdamasis daugiau pinigų 
namo parsinešt. Bet jam ne
pavyko ir jis pralošė visą 
savo algą. Ziegoraitis prašė 
saliunininko, kad tas jam 
kiek paskolintų, bet tas at
sisakė, ir Ziegoraitis parėjo 
namo tuščias. Pati, kuri yra 
karšta katalikė, tuojaus pa
reikalavo ”pėdės.” Patyrus, 
kad jis pinigus pralošė, pati 
su vaikais sumušė j j ir am 
rytojaus išvarė darban, ne
įdėjus žmogui i "dinerkę” 
nieko valgyt.

Ziegoraičiui persunkti bu
vo visa tai pergyventi, ir jis 
pasiėmęs iš kasyklų sprogs
tančios medžiagos išėjo i 
laukus ir susprogdino save 
Keturias dienas jo jieškojc 
ir rado laukuose gulinti ne
gyvą su nutraukta galva.

"Keleivietis.”

PHILADELPHIA, PA.
Lietuviu srovės ir jų veiki- P^-.

mas dailėie ™ą industrijos, blogybes
J ’ ekonomiškos padėties ir da-

Lietuviai čia yra apgyve- bartini badą. Klausant net 
nę tris atskiras miesto dalis, baugu darėsi iš to viso var- 
Suprantama, yra lietuvių ir g0, kuris dabar yra nelai- 
Philadelphijos priemiesčiuo- mingpj Rusijoj. Nors jis yra 
se, bet kadangi jų veikimas komunistų šalininkas ir 
nėra žymus, tai apie juos nei Į steigiasi viską Įrodinėti ap- 
nerašysiu. Kiekvienoj mies-: gindamas komunistus, bet 
to daly gyvenantieji lietu- tas vargas ir badas, kurį Lo
viai yra pasiskirstę Į sroves: munistai davė Rusijai, ir 
socialistus bei komunistus, apie kuri jis kalbėjo, negali 
tautininkus ir klerikalus, blaivam žmogui būt kitaip 
Kiekviena tų srovių savo suprantama, kad negalėtum 
veikimu yra užkariavus tam užtai kaltinti komunistų 
tikrą dali miesto. valdžią.

Žiemių (North) dalyje Sausio 11 d. Įvyks M. Pet- 
svarbiausią veikimo rolę lo- rausko koncertas, Lietuvių 
šia komunistai, socialistai ir j Svetainėje. 851 Hollins st. 
jiems prijaučiantieji. Jų pa- Kaip girdėti, tai i šį koncer- 
stangomis būna pastatyti tą žada susirinkti visi Balti- 
ant metų bent pora gerų morės lietuviai, nesą yra 
veikalu ir keletas menkes- pasiilgę klasiškos muzikos 
nių. baugiausia jie savo ir dainų. Kaz, L-kus.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS AMERIKOJE 

SKELBIMAS.
Eidama ratifikuota Lie

tuvos taikos sutartimi su 
Rusija, Lietuvos vyriausy
bė išsiuntė į Rusiją tam tik
rą komisiją, taikos sutar
čiai su Rusija vykdyti. Tos 
komisijos tikslas rūpintis 
netik valdžios, 
ir luominiu, bet 
Įstaigų ir visų 
liečiu reikalais, 
išvežtą iš Lietuvos karo lai
ku Įstaigų ir piliečių turtą.

Komisija rūpinsis atvežti 
i Lietuvą archyvus, biblio
tekas muziejus, dailės kuri
nius ir dokumentus, kurie 
turi Lietuvai mokslo, dailės 
rba istorijos reikšmės ir 

kurie buvo išvežti iš Lietu
vos i Rusija prieš pasaulini 
914—1917 m. karą.
Visi Amerikoje gyvenan- 

ieji Lietuvos piliečiai ir Lie- 
uvos piliečių privatinės įs- 
aigos, bendrovės, kompani- 

’os ir akcinės draugijos, no- 
ėdami iš Rusijos Lietuvon 
rrąžinti savo turtą išvežtą 
asaulinio karo laiku, arba 
šgauti atgal turtą, išvežtą 
irieš pasaulini karą, turi 
>ranešti apie tai Lietuvos 
tstovybei. Pranešimai turi 
*uti apmokėti $5.00 ir adre- 
uojami taip: Representati- 
e of Lithuania in America, 
925 F street, N. W., Wash- 
ngton, D. C. Prie vareiški- 
io reikalinga pridėti paso 
uiorašą arba kitą liudymą 
pie Lietuvos pilietybę.
Pareiškimuose turi būti 

ios apie turtą žinios:
1. Smulkus turto išvardy

tas: daiktų, Įrankių, kny- 
ų, bylų dokumentų.
2. Išrodyti, kad tas turtas' 

vakuotas i Rusiją ir kada. 
?aip pat reikia kiek galima 
šrodyti, iš kurios vietos 
urtas išvežtas — miestas, 
niestelis, sodžius, dvaras.

3. Išrodyti, kad tas turtas 
■riklausė Lietuvos pilie
čiams.

4. Nurodyti, kokioje vie- 
oje Rusijoje yra tas turtas 
r kas ji valdo ar globoja.

5. Kam Lietuvoje jis pri
valo būti grąžintas.

Visi išrodymai turi būti 
>aremti dokumentais pada- 
vtais po prisieka pas atsto

vybėje užsiregistravusį No- 
arą. (O kaip ir kur tokį no

tarą surasti? Red.) ir yra 
•eikalinga gauti atstovybės 
>atvirtinimą.

Išlaidos padarytos turto 
grąžinimui Lietuvos komisi- 
ios taikos sutarčiai su Rusi
ja vykdyti ar valstybės iždo 
turi būti tų žmonių ar įstai
gų atlygintos, kurių pareiš
kimu tas turtas grąžintas. 
Mokestį nustato užsienių 
'’eikalų ministerija ir skel
bia visų žiniai.

Mokestis įmokama per
duodant savininkui grąžin
tą turtą.

Liet. Atst. Amerikoje.

I
tų dalykų tyrinėtojas, pasi
rašęs "Darbininke” "Dakta
ru,” turi būti "Daktaru As
tronomijos" tituluojamas. 
: Tiek tai apie titulą ir moks- 

r !o laipsni.
i Dabar eikime prie paties 
. branduolio to ypatingo 

moksliško išvadžiojimo. 
Pradėkime nuo jo antgalvio,
Lavvrence Mėnulis” (žiū

rėk desertaciją, tilpusią 
"Dar-ko” No. 141, 1921). Čia 
netikėtai "Daktaras” atrau
ta mėnuli užmautą ant Zig
manto Jankausko ilgų kojų. 
9 kadangi Zigmantas buvo 
■tartas laisvamanybėj ir ne- 
zalėžninkybėj, tai musų 
‘Daktaras” uoliai griebėsi 
tirinėti tą "žemišką kamuo
ji,” kad išpylus savo romiš
ką tulžį ant visų laisvama
nių. Bet kaip musų moksli
ninkas ne prakaitavo, kaip 
įe dirbo, kad suradus nors 
vieną menką plyšelį, kuria
me butų užsislėpusis nors 
vienas gyvas mikrobas jė
zuitiškai klerikališkos veid- 
mainybės, Zigmanto mėnu
lis atrodė vis toks pat, kaip 
tas, ką mums naktims iš pa
dangės šviečia — šaltas ii 
be jokios jėzuitizmo gyvy
bės. Visi diegai veidmainy- 
bės mirę, kaip mirus yra ka
talikiškoji dora.

Išuostęs Zigmanto mėnu
lį, musų mokslininkas, dai 
su didesniu įnirtimu, skrv- 
do toliau, kad pasiekus lais 
vamanių žvaigždyną. Bet 
kadangi ypatybės žvaigž
džių ir tikriems astrono
mams nėra gerai žinomos 
todėl ir musų "Daktaras" ne 
daug laimėjo. Tokios žvaigž
dės, kaip antai Dr. šliupas. 
Bagočius, Račkauskas, pasi
rodė musų mokslininkui vi
siškai neprieinamos ir jo 
siauram protui neišmatuo- 
iamos. Jis nerado ten nieko 
daugiau, kaip tik liekanas 
irankių griovimui Romos 
bažnyčios.

Bet butų didelė moralė 
skriauda musų "Daktarui,” 
jei pasakyti, kad jo kelionė 
laisvamanių žvaigždvnan 
buvo visiškai bevaisė. Ne 
Ant nekuriu žvaigždžių jis 
surado perlų neišpasakytos 
vertės, kuriuos tik Lietuvos 
katalikiško universiteto mu
gėjus teturės garbę talpinti. 
0 tie perlai, tai atidengimas 
"Atšildytos Gyvatės Istori
jos.” Čia mus "mokslinčius” 
visiškai namie jautėsi, nes 
tokios istorijos Romos dau
bose yra atsargiai užrašy
tos. Nors daugelis laisvama
nių gyvačių istorijos nepa
žįsta, nes neturėjo progos, o 
gal ir sąžinės, po gyvatyną 
knistis, kad padarius iš to 
sau gešeftą. Tas darbas bu
vo ir po šiai dienai tebėra jė
zuitų rankose. Vienok jeigu 
kas iš laisvamanių užsigeis
tų po gyvačių lizdus palan
džioti ir gyvatės istoriją pa
nagrinėti, lai kreipiasi pas 
Lawrence’o "Daktarą Ast
ronomijos,” nes jis, mato
mai, pastaruoju laiku tame 
specializuojasi. Tik perspė
ju, kad pirma, negu tą pada
rius, yra reikalinga gauti 
nuo kokio nors vyčių gene
rolo, arba kad ir nuo pap
rasto klebono liudymą, kad 
esi Romos bažnyčios avinas. 
Be to, gyvatės istorijos lapai 
bus neįskaitomi.

Chilo Chilonides.

visuomenės 
ir privačių 

Lietuvos pi- 
ir parvežti

FOREST CITY, PA. 
Mirė nuo munšaino.

Pas mumis lietuviai labai 
girtuokliauja. 10 d. gruo- 
Ižio vienas žmogelis, gyve
nantis ant Grand avė., nusi- 
akęs išvijo iš namu savo 
■aikučius, liepdamas eiti 
jiems į bažnyčią. Vaikučiai 
merkdami išėjo, o jis pate 
įamie pasilikęs dar daugiau 
ėmė gert. Pritrukęs mun
kamo išėjo į kitą stubą ir 
:en gėrė. Parėjęs girtas na- 
no puolėsi mušt savo pačią. 
Tuomet vaikai pašaukė po- 
’icmaną, kuris tą girtuoklį 
šsivedė ir uždarė už grotų. 

LTž keleto valandų atėjo po- 
.icmanas pas to girtuoklio 
>ačią ir klausė, kas daryt su 
ios vyru. Moteris pasakė: 
"Jeigu bus ramus, tai pa- 
eiskite."

Sugrįžęs iš kalėjimo jis ir 
vėl ėmė gert ir rėkaut. Ne
rūkus atėjo pas jį girtas jo 
Iraugas Jonas Bablis. Susi
radę daugiau munšaino ėmė 
ibudų gerti. Bablis taip nu
sigėrė, kad negalėjo paeiti 
ir atsigulė virtuvėj. Ant ry- 
tojaus^ šeimininkė atsikėlus 
■ado Bablį negyvą. Buvo, 
pašaukti daktaras ii grabe
lius, kurie pripažino, kad 
jis mirė nuo munšaino.

Mainerys.
LAVVRENCE DAKTARAI.

Lawrence yra daug dak
tarų, bet aš tik vieną dakta
rą lietuvį tepažįstų. Jis yra 
daktaras medicinos ir jau, 
■•odos, gerokas laikas ten gy 
vena. Ką jis ten daro—neži
nau. Girdėjau, kad žmonės 
gydo. Bet pastaruoju laiku 
man teko pastebėti, kad 
Lawrence atsirado dar vie
nas "daktaras," ir tai ne 
prastas mirtininkas, bet 
"daktaras astronomijos." 
Gal jums nebus aišku, kodėl 
tokioj žemoj vietoj, kaip 
Lawrence, daktaras "dan
giškų kūnų" apsigyveno. 
Turėkite truputį kantrybės, 
aš tuojaus paaiškinsiu. Ligi 
šiol buvo manoma, kad ast
ronomija yra mokslas vien 
tik apie dangiškus kunus* 
kaip tai: saulę, mėnulį, mar
šą, Jupiterį, kometas, žvaig
ždes, Grigo ratus, sietyną, 
paukščių kelius, ir taip to
liau. Bet vėliausi tyrinėji
mai, ypatingai "mokslinčių” 
"Darbininkas," priparodė, 
kad yra taipogi mokslas, tei
kiantis "daktaro” laipsnį, 
kuris nagrinėja netik dan
gaus ramus, bet ir tautinin
kų bei laisvamanių ”mėnu- 

smertine. Turbut nujaučia, liūs.” Na, o kadangi moks
las apie tokius dalykus vadi- tą dantimis ir nukando, 
naši "Astronomija,” tai ir Sindeklis.

TOLEDO, OHIO. 
Vien tik liūdnumas.

šiuo laiku darbai pas mu
mis truputį pagerėjo, bei 
mokestį ant tiek sumažino, 
kad darbininkui su šeimyna 
beveik negalima pragyvent. 
Nekurtose vietose moka į 
valandą tik po 25 ir 30c. ži
noma, amatninkams moka 
po 50c. ir daugiau. Mašinis
tams ir tulmeikeriams ne
sunku darbas gaut. Willys 

t į_____~ _ __ ir Overland Co. tankiai rei-
šaukti, kad jis ją muša. Su- Lalauja tokių amatninkų ir 
bėgę girti fanatikai visai siyl° jiems po 70c. į valandą, 
nekaltai sumušė vaikiną ir Visose mažesnėse dirbtuvė- 
sudraskė jam švarką. Ant j s.e Jau panaikino 8 valandų 
rvtojaus tasai vaikinas iš i darbo dieną. Nors ir dabar 
sarmatos apleido Bicknellįjdaugiau nedirtjama, kaip 
ir išvažiavo į Omahą.

Tą pačią dieną kitoj stu- 
boj irgi buvo baisus girtuo
kliavimas ir atliekamos vi
sokios nedorybės. Gėda apie 
tai ir į laikraščius rašyt. Iš- 
tikro, tūli šio miestelio lietu
viai katalikai gyvena kaip 
koki indijonai.

Blue Jay.

Prasidėjo tik- 
- girtuokliavi-

W. HAZLETON, PA. 
Paklydę avinėliai.

Čia yra lietuvių smuklė, 
kurioje gaminamas munšai- 
nas. Ten daugiausia kuko- 
riauja gaspadinė Jurgienė 
ir gyvanašlė Katriutė. Kar
tais pas jas ateina "pakaš
tavot” munšaino ir Feliksu- 
kas su Antanuku.

i nedirbama, kaip 
8 vai., bet prisiėjus reikalui 
dirbama po 10 vai. ir dau
giau, bet už viršlaikius ne
moka. Tai tiek apie darbus. 

Antras liūdnumas tame, 
kad musų komunistai atvė
sus orui ant tiek nuslobo, 
kad jau šįmet nei savo gar
saus misijonieriaus Juk^Jio 
neišgali parsikviesti. De
šimtas rajonas buvo suren
gęs Jukeliui maršrutą, vie
nok tolediečiai atsisakė prie 
to maršruto prisidėti. Mat, 
jau nesitiki, kad Jukelis ga
lėtų jiems pagelbėti. Dabar 
visi komunistai pFisirašė 
prie vietinės SLA. kuopos, 
užsisakydami didelę po-

kad jų dienos trumpos.
Vingalupis.

žuvo laivas su jurininkais.
Kelionėj iš New Yorko i 

Bostoną pereitą sąvaitę žu
vo laivas su anglimis. Ant 
laivo buvo tris žmonės, tai
gi manoma, kad jie nusken
do kartu su savo laivu.

MILLINOCKET, ME.
Per Kalėdas čia susiėjo 

trįs sportai, ir vienas jų pa
rodė, kad turi 100 dolerių. 
Kiti du nutarė iš jo tuos pi
nigus išgauti ir pasikvietė 
kaziriuoti. Negalėdami te- 
čiaus kortomis pinigų išloš
ti, jie pradėjo ji smaugti. 
Besmaugiant, vienas patai
kė jam

Redakcijos Atsakymai.
KarunkosGiedoriui.

Rumfordo komunistams ne
spausdinsime, nes jai reikia 
nemaža taisymo, o redakci
ja neturi tam laiko. Antras 
dalykas, ji parašyta taip 
plačiomis eilėmis, kad netel
pa j laikraščio skilti. Jei yra 

pirštą j bumą, jūsų kolonijoj kas nauja, tai 
Smaugiamas pasigavo pirš- parašykite paprastą kores- 

’pondenciją, tuomet bus 
daug geriau.



KELEIVIS
padėtį, kad pasirinkimą tin
kamai padarytų.

Mes jau senai kartojame, 
kad Lietuvos Seimas turi j 
aiškiai pasisakyti, kuriais 

soj. Jisai stačiai pasakė, gos nekaltybės uždangą, po pamatais jis nori susiprasti, 
kad tos moteriškės mirti su- kuria slepiasi tikras kunigų su Vilniaus krašto gyvento- 

Atsitikimas primena Čens- rengė pats kunigas Kasins- 
takavos piktadarystę. kis, ir jis apsiėmė tatai pri- 

Struthers miestelyj, Ohio roį't’ „ TZ > 
, ... • i- • 1 'vtrUlo k nvn rmnnvnvalstijoj, siomis dienomis 

buvo skandališka byla, ku
rion yra biauriai Įveltas ka
talikų kunigas Jonas Kasin
skis ir keli jo padėjėjai.

Skandalo branduolys yra 
toks. Tūlas laikas atgal už 
miestelio buvo atrasta negy
va moteriškė. Jos galva bu- 
\ o suskaldyta, anp jos ran
kų ir kitų kūno dalių buvo 
pirštų ženklai. Iš to buvo 
aiškiu kad moteris nužudy
ta. Tyrinėjimas parodė, kad 
ji yra tūla Stela Korn, buvu
si vietos katalikų kunigo 
Kasinskio gaspadinė. Tuo
met kreiptasi pas "dvasišką
jį tėvelį." Šis prisipažino, 
kad kaip vakar ii buvo pas 
jį, bet paskui ji išvažiavo su 
jo patarnautojais, Majevs
kiu ir Markovičium, ir kas 
buvo toliau, jis nežinąs.

Policija suėmė tuodu vy
ru, ir šiomis dienomis buvo 
jųdviejų byla.

Atidarydamas bylą pro
kuroras HulI pasakė, kad 
valdžia prirodysianti, jog 
Stella Korn buvusi labai die
vobaiminga mergina ir dau
giausia savo laiko praleisda
vo bažnyčioj ir tankiai lan
kydavosi klebonijoj pas ku
nigo seserį. "Surinkti val
džios faktai parodys," jis sa
kė, "kad 1 rugsėjo, tarp 9 ir 
10 valandos vakaro, kunigo 
dženitorius Markovičius iš
vijo ją su šluota, bet po 10 
valandos ji vėl sugrįžo kle-j 
bonijon. Tuomet Markovi
čius su Majevskiu paėmė ją 
ir uždarė pašiurėn, kuri 

—— randasi bažnyčios užpakaly, 
ir išlaikė ją tenai apie va
landą. Paskui ji buvo įsodin
ta i automobilių ir išvežta j 
už miesto ant South avenue. 
Automobiliui bėgant ji šoko j 
laukan ir nusilaužė koją. 
Kaltinamieji prisipažino po
licijai, kad tuomet jie tą 
merginą išgėdijo ir pribaigę 
mušti paliko prie kelio."

Tai prokuroro pareiški
mas.

Pašauktas į liudytojus j 
kunigas Kasinskis papasa
kojo maž-daug tą pačią pa-į 
saką apie Stellą Korn. Ji bu-1 
vusi labai dievobaiminga, 
kas nedėldienis eidavo po 
tris kartus bažnyčion ir 
tankiai lankydavo ją pap
rastomis dienomis, 
išsėdėjusi 
dieną ir 
Apie Stepą Majewskį 
gas pasakė, kad jis taip 
labai 
kas. 
liuosu 
apie 
Tą dieną, prieš 
mirti, Majewskis 
zakristijonu 
parapijinėj mokykloj. Pa-j 
baigus jiems darbą, jis, ku
nigas, davęs jiems išsigerti 
pu stiklą ir užlipęs ant vir- i 
šaus, o jiedu nuėjo kleboni-j 
jos virtuvėn rankų nusi
plaut. Virtuvėj ant lentynos 
buvusios dvi kvortinės bon- 
kos pilnos, bet vėliaus jis 
radęs jas jau tuščias, ir'tu miestelio laikraščio "Vin- 
Markovičius su Majevskiu i dicator,” kurio iškarpą
prisipažinę, kad jiedu jas iš-; mums prisiuntė vienas ”Ke- 
gėrę. Žinoma, sako, kuni- leivio” skaitytojas. Kitų 
gas, ištuštinę dvi kvortas,! miestų buržuazinė spauda 
vaikinai jautėsi smagiai ir nerašo apie tai nei žodžio, 
atsisėdę ant gonkų visą va- Mat, reikia slėpti "doros 
karą juokavo. Paskui, jis mokytojų’’ darbelius; juk 
girdėjęs, kai]) iš jo kiemo iš- tie "dušiu ganytojai" vra iš-

I
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f • 1*» _ \z j . klebonijų piktadarybes vis'1tun ig0 gaspa Q1me iIUzu|mV|*2 dėlto laikas nuo laiko išeina 
I**/aikštėn Macochai, Šmitai ir

DŪŠIŲ GANYTOJAS 
ĮVELTAS.

Sykį ji 
bažnyčioj visą i 

nakvojusi tenai.
i kuni- 

Jgi 
pavyzdingas katali- 

Jis nuolatos ateidavęs 
noru padėti dirbti 

bažnyčią ir kleboniją, 
merginos 
dirbęs su j 

Markovičium j

--------  Kasinskiai, tai kas butų, jei 
dalyką visai kitokioj Švie- kas nuplėštų tą veidmainin- 

Jisai stačiai pasakė, gos nekaltybės uždangą,

Apie Galvanausko 
sužeidimą.

Stella Korn nebuvo mer
gina," tęsė advokatas Os- 
born. "Ji buvo moteris anie 
:>8 metų amžiaus, bet išrodė 
kaip 45, nes veidą turėjo 
raukšlėtą, ir kunigui buvo 
jau nebenaudinga. Mes ži
nome, kad ji vaikščiodavo 
taip tankiai bažnyčion ne 
Dievą garbint. Per kelis mė
nesius ji nepareidavo namo 
iki vidurnakčio. Ji vaikščio
davo pas kunigą klebonijon, 
net tik jau ne tikybos tiks
lais ji praleisdavo 
naktį paskui nakties, 
risti.ionas Charley 
turėjo su ja nedorų 
kiu.

"Tūlas laikas atgal šita 
moteriškė buvo pas kunigą 
už gaspadin.ę. Mes prirody- 
sim, kad ji klebonijoj nak
vodavo, ir kad galų gale ku
nigas ją išmetė. Tuomet ji 
apsigyveno pas vieną lenkę 
moterį ant Myrtle avė., ir iš 
tenai vis vaikščiodavo pas 
kunigą. Parėjus ji visuomet 
verkdavo. Kuomet jos pa
klausdavo, ko ji verkia, ji 
atsakydavo; 'Negaliu pasa
kyt. Tik aš ir kunigėlis teži
no mano nelaimę!'

"Zakristijonas Charlev 
nuolatos vaikydavo ją nuo 
klebonijos ir mušdavo.

"Tą vakarą prieš žmogžu
dystę kunigas davė Majevs- 
kiui gero vyno apie 5:30 va
landą po pietų ir kaip 8:30 
vakare liepė jam vėl ateiti 
klebonijon. Kuomet jis pas
kirtu laiku sugrįžo, kunigas 
sėdėjo ant gonkų ir laukė 
jo. Charley taipgi buvo jau 
gerai 'apšviestas.’ Jis turėjo 
prie savęs didelę juodą bon- 
ką.

"Kunigas davė Majevs- 
i kiui daugiau vyno. Apie 10 
j valandą kunigas įėjo klebo
nijon ir neužilgo vėl sugrį
žo. tempdamas paskui savęs 
už rankos buvusią savo gas- 
padinę, Stellą Korną. Nusi
gėręs kunigo tarnas kirto 

i jai šluota per galvą. Majev- 
jskis už Stellą užsistojo ir, 
; smogė tarnui į žandą, par- 
Į mušdamas jį žemėn. .Kuni- 
gas juodu perskyrė ir liepė 

Į užrakinti Stellą daržinėm 
Vėliaus jis įsakė jiemdviem 

! išvežti ją laukan. Charley 
į atsisėdo su ja užpakaly, o 
i Majevskis varė automobi- 
įlių. Važiuojant Majevskis 
! girdėjo užpakaly didelį gin
čą. Staiga Charley pradėjo 
Majevskiui šaukti, kad su
stabdytų automobilių. Kada, 
šis atsisuko, merginos auto- 
mobiliuje jau nebuvo.

"Majevskis tuomet sugrį
žo namo, ir ant rvtojaus.

• kuomet jis vėl nuėjo kiebo- 
i rijon dirbti, kunigas Kasin- 
| skis jam pasakė, kad šitos; 
mergos jau nebėra ir bėdos' 
ji dabar jau negalėsianti 
jam padaryti.’’

Tai ve, kas dedasi po juo
da tikėjimo užlaida!

Kuo tas skandajas pasi
baigė, vėlesnių žinių neturi
me. šitą aprašymą imam iš;

tenai
Zak- 

taipgi 
santi-

su Majevskiu | dicator,”

važiavęs automobilius, bet tikimiausias kapitalo rams- 
nekreipęs į tai domos. Vė-tis. Diskredituoti juos to- 
liaus jis patyręs, kad vaiki-įkiomis žiniomis, nupuldysi 
nai išvežę Stellą, ir kad se- jų Įtekmę miniose, ir jie ne- 
kanti rytą žmonės radę ją begalės taip pasekmingai 
negyvą. . Į ginti buržuazijos reikalus.

Tai šitaip pasakojo teis- štai, kodėl gatvinė buržua- 
me jegamastis Kasinskis. zijos spauda tokias žinias

Bet kaltinamųjų vaikinų slepia nuo žmonių.’ 
gynėjas Osborne perstatė Ir jeigu šitaip slepiant

gvvenimas, ir atskleistų vi- jais ir kokį surėdymą skal
sus klebonijų paslaptis? Pa- tytų teisingą ten nustatyti, 
sirodytų toks ištvirkimas.
]>rieš kuri nublanktų Sodo
ma ir Gomora!

Kas toliau?

V iso pasaulio spaudoje 
„ _ .tilpo žinia, kad lapkričio 25->;Poto. kai Selinąs pasisakė, d > 1921> 2 va] naktj 

oel Klaipėdos krašto no to,'sužeistas^ Liet taikos
kai vyriausybė atmete delegacijos dervtoms su 
tu bąjungos pasiūlymą, ne-,lenkais pirmininkas, Lietu- 
begalima tylėti dėl \ iliuaus., vos finansu pl.ekvbos jr pra
tinas tun pasi-akyti \ie-|monės ir s-usisieįim0 minis. 
sai kad Vilniaus krašte.wrig Ernestas GaJvanaus. 

|kiekvienas žinotu, kojisg*-,^ Pati sužeidima ir Jo 
priežastis spauda piešė vi- 

A saip. Mano gi tikslas ameri
kiečiams lietuviams parašy
ti kaip dalykai ištiesų yra.

Trenksmo pasekmės.
Pirmiaus negu spėlioti 

apie pasikėsinimo tikslus, 
skaitau reikalingu prisi
minti apie jo žiaurumus. 
Sprogimo laiku naujosios 
Kauno miesto dalies gyven
tojai pabudo iš miego nuo 
perkūniškai smarkaus tren
ksmo. Galvanauskas gyveno 
pirmame gyvenime Tilman- 
so namuose, kertėj Gedemi- 
no ir Smėlio gatvių. Spro
gimo sukelti žmonės pama
tė, kad tame name neliko 
nei vieno lango, o Galvanau-

tų Sąjungos pasiūlymą.

Po ilgų ir sunkių dūmoji
mų ministerių kabinetas pa
galios nutarė atmesti Tautų 
Sąjungos pasiūlymą dėtis 
uniion su Lenkija. Pagalios 
kabinetas kad ir priverstas 
išdrįso padaryti tą žygį. Ga
lutinas klausimo sprendi
mas priklauso Seimui ir bus 
jo padarytas. Mes neabejo
jame, kad po to, kaip atsa
kė i unijos siūlymą pati Lie
tuves visuomenė, po vyriau
sybės spretidimo pačiam 
Seime vargiai besusiras bal
sų. kurie norėtų ginti uni
jos reikalą.

Prie tos progos mes no
rim pabrėžti, kad dabartinį 
Tautų Sąjungai atsakymą 
sudarė ne vyriausybė, bet 
pati visuomenė, pati Lietu
vos liaudis. Tai liaudies 
griežtas ir vienodas balsas 
yri vertė pagalios vyriausy
bę pakeisti savo nuomonę, 
rasti savyje reikalingos drą
sos grąžinti Tautų Sąjungai 
tą kilpą, kuri buvo norima 
užnerti mums ant kaklo.

Bet kas toliau? Unijos 
reikalo šalininkai mus bai
do. kad lenkų kariuomenė 
tuojaus grius Lietuvon, jei 
bus atmestas Tautų Sąjun
gos pasiūlymas. Mes seno
kai esame pasisakę, kad mu
sų supratimu tas lenkų puo
limo pavojus yra perdėtas ir 
gal tyčiom keliamas. Kad 
lenkai norėtų pulti, mes ne
abejojame. Bet kas kita no
rėti. kas kita galėti. Lenkai 
negali kardo stvertis, nes jų 
karas su Lietuva kurstytų 
karą su rusais, trauktų ka-| 
ran ir latvius, 
vei, 
jai 
velti 
Bet Vakarų Europos bur
žuazija bent tuo tarpu ne
nori naujos maišaties Euro
poj. kuri trukdytų jai vysty
ti savo gešeftus. Ir todėl 
Ententės ranka mokės laiku 
sustabdyti ir Lenkiją.

Bet Ententės diplomati
niai band.vmai suvesti musų 
kraštą meilėn ir vienybėn 
su lenkais, žinoma, nesi
liaus. Ir toliau bus daromas 
visas galimas spaudimas,! 
kad palenktume savo galvą 
; rieš Vakarų kapitalistų’ 
norus. Tam tikslui Ententės: 
valstybių valdžios spaus i 
Lietuvą kuo galėdamos. Pa-1 
dlieka neišrištais Klaipėdos; 
ir Vilniaus krašto klausi
mai.— jie bus naudojami 
.rieš mus. Musų iždas pa

teks sunkion padėtin,—auk
so maišelio savininkai spaus 
mus ir aukso pagalba. Ir 
noks gali būti atsispyrimas,1 Sunkioji žemelė — 
kokia mums išeitis? i Mano atsilselis,

Vilniaus klausimas tebė- Tamsumelė — motinėlė, 
ra neišbaigtas ir nuolatiniu Tamsumelė — mitinelė! 
diegliu atsiliepia musų gy
venime. Jis diegs, kol nebus 
įrištas. Lenkų okupantai

Į daro pastangų pasiekti to O broleliai — debesėliai, 
Į išrišimo smurto ir apgavi- ~ "
įmo keliu. Jie pasiryžę šauk- 
Į ti Vilniaus krašto Seimą sa- 
;vų žandarų priežiūroj, var
todami visas priespaudos 
priemones. kurias tegali 
jiem duoti ginkluotas oku
pantų kumštis. Negalima 
tylomis žiūrėti į tą agrarų, 
kunigų ir grobių imperialis
tų šlykštų smurtą. Nega- 
rna pasitenkinti tik popieri
niais protestais. Kuomet 
liaudis anoj pusėj demarka
cijos linijos verčiama pasi
sakyti dėl savo ateities, rei
kia jai padėti, kad suprastų

Ii laukti iš Lietuvos pusės.; 
i Nes ir šiuo atsitikimu ^usi- 
i pratimo kelias su pačiais 
gyventojais yra geriausias

< kelias.
Seimo pasisakymas dėl 

: Vilniaus ir Klaipėdos teturi 
lygtinos reikšmės. Mes tuo
met teistengsim nugalėti di
džiuosius sunkumus ir 
trauksim savi]) ii-Maža ją 

Į Lietuvą ir Vilniaus kraštą, 
! jeigu sugebėsim susitvarky
ki viduje. Tuo atveju musų 
vidujinis gyvenimas reika
lingas pamatinio valymo 
I nuo tos policiniai-krikščio- 
jniškos dvasios ir tvarkos, 
kuri parėmė visą musų gy
venimą, kuri padarė iš Lie

tuvos žvalgybiniai krikščio- 
iniškai demokratinę respub
liką.

Be politinių laisvių Įgy- 
Ivendinimo, be demilitariza- 
vimo musų gyvenimo, prieš 

i musų kraštą tebestovi visa 
[eilė svarbių socialių refor- 
1 mų, ir kaipo pamatas visam 
tam darbui — reikalas su- 

j tvarkyti krašto finansus.
Nepajėgsim to padaryti, 

Į tai ne tik kitų prie savęs ne- 
Į pritrauksim. bet patys išir- 
Įsim ir sugriusim. Toks mu- 
I su supratimu turėtų būti a 
Įtimiausios politikos kelius.

("S.-d.”)

!
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1921,

go. kadangi netik Galva- atiduoti Lietuvą j ’enkų glė- 
nausko namas apgriautas, bį. 
bet ir greta esamų namų 
langai išbyrėjo. Armijos 
dirbtuvių, kurios randasi 
skersai gatvę, išteškėjo apie 
3,000 langų stiklų.

Užuojautos reiškimas.
Ant rytojaus i ekspliozi- 

jos vietą rinkosi minios 
žmonių ir užsimiegoję žval
gybininkai. Per užsienio 
reikalų ministeriją gauta 
Galvanauskui užuojautos __ ________
pareiškimų pirmiausia nuo dervbu uagrinda. 
Olandu, Danų, Čeko-Slova-i1 - - - -

i
Olandų, Danų, Čeko-Slova- 
ku, Vokiečiu, Amerikos ir 
Anglijos atstovų, o paskiau 
nuo Francijos atstovo, nuo 
Panevėžio ir nekuriu kitų 
Lietuvos apskričių tarybų, 
nuo Latvijos, Estonijos, 
Suomijos ir nekuriu kitų 
valdžių.

Kas ir už ką sužeidė?
Teroristų tikslas, matyt, 

buvo ne sužeisti, bet nužu
dyt Galvanauską. Kiekvie
nas susipratęs Lietuvos pi-

ALEGORIJA.
Atmink. Motiejeli.
Saldžius vakarėlius.
Kur kalbėjom kai paukšteliai. 
Kur kalbėjom kai paukšteliai!is. trauktų ka 

Pramuštgal-, 
imperialistinei Lenki- 

gal užtektų apjakimo i Bučiavai veidelius, 
s Į naujas avantiūras. .Meilius žodelius kalbėjai.

■Meilius žodelius kalbėjai.

i Vadinai vardeliu.
i Davei dovaneliu.
j Ramindamas rupestely. 
Į Ramindamas rupestelv.

Į

Kai glostei plaukelius.

Permainei mintelę. 
Patraukei širdelę. 
Nauju takeliu vadžiojai. 
Nauju takeliu vadžiojai.

Mylėti pradėjai. 
Neatsižadėjai.
Tik amželis sutrumpėjo. 
Tik amželis sutrumpėjo.

I’raėj’. Motiejeli.
Saldžioj’ gadynėlė. 
Netikėtai, nedumotai, 
Netikėtai, nedumotai.

Jau pilkas grabelis 
j Bus mano namelis, 
. O duobelė — tėviškėlė.
0 duobelė — tėviškėlė!

žibančios žvaigždelės 
Jau mano seselės.

O broleliai — debesėliai!

Šiaurusis vėjalis —- 
Mano Motiejėlis, 
Apkabins savo rankelėm. 
Apkabins savo rankelėm.

i

I
i

Tos kietos lentelės 
Suglostys plaukelius 
Gilumoje, tylumoje. 
Gilumoje, tylumoje!

šaltoji žemelė 
Nubučiuos veidelius. 
Meilužei nejaučiamoji. 
Meilužei nejaučiamoji!

(Prisiuntė M. S.)

Tam projektui pirmiau
sia uoliai pradėjo pritart 
Lietuvos krikščionys demo
kratai; jų organas "Laisvė" 
buvo pradėjęs varyt net sis- 
tematinę agitaciją už jungi
mąsi su katalikiška Lenkija. 
Falsifikuodami faktus ”da- 
rodinėjo," buk ir Vytautas 
"dėjosi su vienais, kad su
triuškinti kitus’’...

Pasklydo gandai, kad lie
tuviu taikos delegacija pri
ėmė Hvmanso projektą kai- 

’ ’ Gan
dai didėjo, kad delegacija ir 
ministerių kabinetas ren
giasi pasirašyt taiką su len
kais Hvmanso projekto pa
grindais. Visuomenė neri- 

imavo. Lietuvos kaimai, vals- 
i čiai ir apskričiai užvertė už
sienio reikalų ministeriją 
protestais, šaukiančiais:

"Šalin lenkus okupantus 
iš Vilniaus! šalin Varšuvos 
kraugeriai! Šalin Hvmanso 
projektą! Šalin franeuziš- 
kai-lenkiška politika! Šalin 
tokią valdžią, kuri drįstų 
pavest Lietuvą imperialisti
nės Lenkijos vergijon!!!”

Valdžia nusigando. Sako
ma. kad tik tų dalykų sąry
šyje ir Gabrys Kaune lankė
si, kad by ka pasirašyt, by 
koki sostą užimt...

Krikščiones demokratai 
nusigando. Jų organas "lai
svė” liovėsi agitavęs už uni
ją su katalikiška Lenkija. 
Pajuto kunigai, kad pradė
toji jų agitacija gali atnešt 
nekokius rezultatus; kad 
visuomenė už judošiškus jų 
darbus gal pradėt juos sa
votiškai teist. Pajuto kleri
kalai, kad jų viešpatavimas 
lietuvių visuomenėje žūtų, 
ir užsienio reikalų ministe
ris Purickis, o su juomi ir 
visi kunigai skaudžiai nu
kentėtų.

"Pažangos" organas "Lie
tuvių Balsas’’, ar tai gerais 
norais ar tai pagieža besiva
duojančių Smetonos, Volde
maro ir Tumo vedamas, nei 
tai teisybės kelią ųisuome- 
r.ei rodė, nei tai... kurstė ją.

Pasklydo gandai, kad Gal
vanauskas, kun. Purickis, 
Šleževičius ir Grinius gavo 
grasinančių laiškų, ar tai 
per trečią ypatą žinių, kad 
jeigu jie drys kur nors išsi
tarti už Hvmanso projektą 
arba pasirašys taiką su len
kais — tat bus nužudyti.

Galvanauskas nukentėjo, 
ir gruodžio 3-4 ministerių 
kabinetas oficialiai atmetė 
Hvmanso projektą pavesda
mas Lietuvos Steigiama
jam Seimui spręsti taikos 
klausimą su lenkais.

Kastantas Norkus. 
Kaunas, gruodžio 7, 1921.

I

Išvaizda Galvanausko miegamojo kambario po 
ekspliozijai.

miegamojo kambario lietis pasako:
tapo išversta visa storo mu- —Galvanauskas niekam
ro siena nuo palangės iki kelio nepastojo. Jis užsie- 
pat skiepo. Paveikslai ir ru- niuose auklėtas ir praktika- 

1 _ , dideliai inteligentiškas 
apiplėšytos,! žmogus. Jau iš 1905 metų jis

palangės iki

! bai kambaryje buvo sudras- vęs, 
Ryti, popieros : 
šėpa ir veidrodžiai sutru 

Įpinti. Laimė, kad Galvanau 
sko lova buvo labai žema 
tat lekiančios sienos plytom 
ir langinyčios su stiklais til 
nunešė nuo Galvanauske 
antklodę, kurios šmotai ta 
po suvaryti i sienas, matra
sas perplėštas, geležinė lova 
susukta. Pats Galvanaus
kas tiesiog nesuprantamu 
budu liko vyvas. Ji smar 
kiai sutrenkė, nuo pečių nu
varė skūrą, ties mente išplė
šė šmotą mėsos, sužeidė ko
ją ir privarę i šoną stiklų ii 
langinyčios šipulių. Pagel- 
bon urnai pribuvo komen
dantas ir Raudonojo Kry
žiaus ambulansas ir ant vie
tos suteikę greitąją pagalbą 
nuvežė ji Raudonojo Kry
žiaus ligoninėn, kur ji gvdo 
vietiniai daktarai ir pakvie
stas iš Karaliaučiaus spe
cialistas. Kraujas apsaugo
tas nuo užsinuodijimo. todėl 
per koki mėnesį pagys.

Kuom sužeista?
Žinantieji ekspliodavimo 

reikalus sako, kad ekspliozi- 
ja turėjo būt pagimdyta pe- 
roksilinu, kiti sako — bom
bomis, o kiti tvirtina buk 
tai pragariška mašina buvo 
užstatyta iš lauko ant lan-

I

’ inomas kaipo varguolių 
užtarėjas, progresyvis žmo- 
:us, seniau dirbęs su socia- 
’stais ir dabar daugelio to
nu skaitomas, nors prie jų 
įepriguli.

Vieni sako, kad ji sužei
dė P. O. W. (Polska Organi- 
rncia Wojskowa), — kitaip 
adinami "peoviakai."
Kiti sako, kad tai "kieno 

įors” papirkto, ar kokiu 
lors šovinizmu apsvaigusio 
eroristo darbas.
Treti Įtaria Lietuvos Šau- 

ių Sąjungą ir kokią tai Lie- 
:uvių karininkų nacionalis
tų organizaciją, kurie buk 
kesinęsi ant Galvanausko 
;ž tai, kad pastarasai mini- 
;terių kabinete išsireiškęs 
iž taiką su lenkais kad ir 
Hvmanso projekto pama
tais, kiek galint taisytinais. 
Vienok užsienio reikalų vice 
ministeris Klimas "Lietu
vos” korespondentui pareiš
kė, kad Galvanauskas visuo
met buvo priešingas Hy- 
manso projektui.
Valdžia, visuomenė. Seimas 

ir Hvmanso projektas.
Hvmanso _____ . ____ _____ ___

lenku darbas. To projekto pasiimdama dviem mėne- 
pagelba francuzai su len- šiam maisto ir gerai apsi- 
kais "taikiu bildu’’ manė ginklavusi.

KANADOJ IŠSIVYSTĖ 
KANIBALIZMAS.

Iš Kanados šiaurių, iš Al- 
bertos provincijos, ateina 
žinių, kad pas gyvenančius 
tenai indijonus išsivystęs 
kanibalizmas, tai yra valgy
mas žmogienos. Gyvenantis 
šiaurės tyruose indijonai te
nai paprastai minta elnių 
mėsa, kurių jie prisimuša 
kuomet tie gyvūnai dideliais 
pulkais traukiasi ant žiemos 

l iš šiaurių i pietus. Tečiaus 
šį rudeni indijonai tų elnių 

; pulkų nesusitiko ir pasiliko 
be maisto. Tūlas laikas st

ygai žinios sakė, kad jie ba- 
'dauja. Dabar valdžia gavo 
žinių, kad jie pradėjo žudyti 

i vieni kitus ir valgyti žmo
gieną. Todėl šiomis dieno
mis valdžia išsiuntė ekspe
diciją. kad patyrus tikrąjį 

j dalykų stovi. Ekspedicija iš- 
projektag yra važiavo i žiemius šunimis,

Į
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KELEIVIS

Kas girdėti Lietuvoj.
Antazavė, Ežerėlių apsk-J moksleivių gyvenimo 

rityje. Musų valsčiuje ne
tvarka. Korespondenciją 
gauname iš Dusetų pašto, 
bet ji mėtosi ant stalo arba 
langų. Dažnai 
kad laiškai ir 
pražūsta arba gaunami ati
daryti ir suplėšyti. Spalių 1 
d. viršaitis Jakutis nuo tar
nybos pašalintas, ir yra kal
tinamas už neteisingo paso 
davimą. Byla perduota tai
kos teisėjui. Valsčiaus tary
ba Į visą tą netvarką nekrei
pia dėmesio. Matyti, kad ta
ryboje nėra susipratusių 
žmonių. Valsčiaus savival
dybės rinkimai panaikinti. 
Artinantis naujiems rinki
mams, visi tikisi, kad i tary
bą praeis daugiau susipratę 
piliečiai, ir visi trukumai 
bus prašalinti.

A. Valstietis.

atsitinka, 
laikraščiai

Gaščiunai. Šiaulių aps. 
Delei kun. agitacijos ir žmo
nių nesusipratimo i vals
čiaus savivaldybe kairiųjų 
partijų atstovų Įėjo dviem 
mažiau, negu krikščionių 
demokratų. Musų valsčiaus 
kai kurie dvarininkai ir 
dvarų nuomininkai per rin
kimus Įkalbinėjo nesusipra- 
tusiems savo darbininkams 
balsuoti už krik. dem.. Mat, 
jaučia giminystę vieni prie 
kitų. Dabar krikščionių de
mokratų vadai slaptai ta-i 
riasi su savo sėbrais, kaipl 
spaust kairiuosius, varžyt 
darbininkų laisvę ir tt. Kas’ 
gi dabar apgins musų darbo! 
žmonių reikalus, kai turime 
tokią valsčiaus savivaldybę?

S. Rastas.

vaiz
deli: "Gyvoji Komedija.’’ 
Čia kai kurie mokytojai sce
noje pamatė savo tipus. Tas ’ 
amžinai jiems nepatiko, ir 
jie pakėlė dideli triukšmą. 
Direktorius ir mokytojai 
jieško autoriaus, tardo mo
kinius, lyg kokie žandarai. 
Po to nutaria 2 penktosios 
klesos mokinius pašalinti iš 
gimnazijos, o keletui moki
nių sumažina elgimosi ženk
lą ligi 2, nenurodydami jo
kių aiškių priežasčių. Gim
nazijoj nepasitenkinimas, 
verksmas, sumišimas. Veltui 
direktorius mokinius rami
na: vieni pasiėmę knygas 
eina namo, kiti vaikščioja 
po kiemą, nebežinodami, 
kas daryti: klasėse veik tuš
ti suolai liko. Tik vakare, o 
kiti net kitą dieną su širdgė
la ir neapykanta degančio
mis akimis sugrįžo gimnazi
jom

Mokytojams to dar neuž
teko: kai kurie mokinius
kuolais ir dveigėmis stengė
si Įbauginti.

Numatoma, kad tas karas 
tarjj mokinių ir mokytojų 
tuo dar nepasibaigs.

Mokiniai pasirengę viso- 
i kiais budais kovoti už laisvę 
, ligi nepakeis mažmokslius 
■ ir netikusius mokytojus tin- 
i kalnesniais. Jie supranta, 
' kad tik "kovoje Įgys savo 
teises.” Iš mokytojų pusės 
taip pat nusileidimo nema
tyt.

■F

t'

R

žindyti,

5

Pajieškau apsivedimui merginos 
be skirtumo pažinių. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųst paveikslą.

An. liat.
P. O. Box 125. Carlinville. 111.

Onuškis, Trakų aps. Nau
jas Onuškio viršaitis pasi
rodo blogesnis už senąjį: 
mažai supranta savo parei-

Tykus ir ramus miegojimas 
reiškia, jogei jūsų k’/iAis 
yra sveikas ir gerai maiti
namas.
Jeigu jis yra repam.” ~/ęs 
ir nuolatos verkia, lai gali-

duodate

BULGARIŠKO KRAUJO 
ARBATA.

Imama Karšta prieš gulsiant. 
PAGELBSTI GAMTAI 

Prašalint šalti
Apsaugot nuo influenzos 
Sutvarkyt pilvą 
Paliuosuot vidurius.
Bulgariško Kraujo Arbata padary

ta iš tyrų žiedų. Ji dapildys jūsų 
slas švariu ir turtingu krauju, 
teiks jums stiprumą apsigynimui 
ligų.

Parsiduoda visose aptiekosc. 
arba pasiunčiame per pastų 1 didelį 
šeimyniškų pakelį $1.25 aiba 3 už 
S:1.15, arba už $5.25. Adresuokit: 
H. H. Von Sehlick, Prezidcnt Marvel 
i'roducts Company, 491 Marvel Bldg. 
Fittsburgh, Pa.

\::o $6 iki 
dieną lengva padar.. t, parciuo- 

Rigos Washing Powder, Furni- 
Polish, Tooth Pašte, Cream.;, 

Powders, Soft Drinks ir šimtus 
greit parsiduodančių daiktų. 

Sampeliai uždyką. Rašykit šiandien— 
greit, dabar.

WELTON (O.. 150 E. Main St.,
H’ATERBURY, CONN.

VYRAI IR MOTERS: 
$12 i 
dant
ture
1 ace 
kitų

$ry- 
su- 
nuo

ŽOLIŲ DAKTARAS
Nauja labai naudinga knygelė kiek

vienai lietuviškai šeimynai, kaip A- 
merikoje taip ir Lietuvoje. Kaina 50c. 
Gaunama pas: (2)

C. J. GADM AN
P. O. Box 2. St. Bernard, Ohio.

BE PINIGŲ.
Visiems, kas tiktai prisius 10 centų 

apmokėjimui siuntimo lėšų, mes pri
siusime aštrių, bdrberiškų 3 dol. ver
tės britvą. Pinigus užmokėsite tuo
met, kuomet priimsite britvą. (1)

LITUI KNiAN liARBER SHOP
102 Millbury st., Worce»ter. Mass.

4) 

.)

s C

y
y

Saugiai Skalbia 
Plonas Drapanas 
Tai COLGATES’

Hi
i

SENIAUSIA

LAIVAKORTES

Q

V

Kur seniausia, 
Ten geriausia.

Gausit pas

Grocerj

iki 1914 metų ji
Neiv Yorke, potam kur tai 
Meldžiu atsišaukti arba kas 
pranešti, už -ą busiu ličkin-

Juozas Asbukauskas
Smetonos gatvė No. 53 

apskričio, Lithuania.

KAPITALAS IR SURPLUSAS S270.000.00

i

Tų raštų yra 10

svarbiausis dokit- vi-

in-
ra- 

rei-

£!<•
s

'•>

i

Garžda
Kietingos

Su visokiais reikalais 
kreipkitės šiuo adresu:

t

APSIVEDIMAI.

i

I i I—I’ILNA GEOGRA FI.J A
arba mokslas apie žemės paviršių; tai yra aprašy
mas Įvairių šalių ir ių gyventojų, kainų ir upių, saus- 
žemio ir jūrių. Didelė ir stora knyga, puikiai auk
suotais apdarais apdaryta.

"KELEIVIS,” 255 Broadtvay. So. Boston, Mass.

Pirkite
<1 rovės 
mokami 
delis poln

Vienas šėras $10.
S ■ •

Užlaiko didelį knygyną, 
kur galima gauti 

šokiu knygų.

Kas prikalbins "Keleiviui” daugiausia naujų skaitytojų ir 
y/ isius už juos pinigus, tas gaus I-rr.ą dovaną. Antras dau
giausia prikalbinęs skaitytojų gaus IT-rą dovaną. Trečias 
iš eilės gaus III-čia dovaną. Be to kiekvienas galės pasi
rinkti už kožną prikalbintą skaitytoją 50c. vertes knygų.

Pajieškau dviejų savo pusbrolių 
Antano ir Jono Milių. Šiaulių apskri
čio Vaiguvos parapijos, Maskučių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žinot, praneškit šiuo adre
su: C. J. Urbanovvich (2)
I’. O. Box 197, Binghamton, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 17 iki 24 metų. Aš esu 25 metų 
amžiaus. Žemiau telpa mano paveiks-

siųskite sekamu antrašu: 
"KARDAS”

1443 N. Paulina Si., Chicago, III.

Aš. Uršulė Stankevičiūte, po vyrui 
Neimanavičiene, pajieškau savo bro- 
lo Mikolo Stankevičiaus, paeina iš 
Suvalkų redybos. \ ilkaviskio apskri
čio, Alvito valsčiaus, Karaikslio dva
ro. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: (2 

-John Naman
Raynesford, Mont.

Reikalaukite platesiftų 
formacijų apie viską, 
švkite mums laiškus, 
kniaukite musų piniginio 
kurso ir knygą katalogo.

STEIGIAMOJO SEIMO DARBAI—
Šitame veikale telpa visi klausimai, kokie tik buvo 
Lietuvos Steigiamam Seime svarstyti, ir visų atsto
vų kalbos, žodis-žodin surašytos.

tomų, ir visi apdaryti po stipriais audeklo apdarais, 
su auksuotu antgalviu. Tai yra 
mer.tas Lietuvos istorijai.

Taipgi meldžiu ir merginas, kurios 
norėtų su manim susipažinti ir apsi
vesti. prisiųsti savo paveikslus. Atsa
kymą duosiu kiekvienai ir paveikslą 
sugrąžinsiu. Mano darbas dabar prie

I agurkų auginimo, bet jau neilgai ma- 
I nau dirbti, nes jau esu išradęs vieną 
i mašiną ir užpatentavę.-, o dar tris 
dirbu. Už išradimus manau gauti 

. ■ apie 5100,000.06. Negeriu ir nerūkau. 
20 dolerių. Praneškit ant šio i Norėčiau ir merginą tokią gauti.

D. Rymkievicz j W. N.
Akron, Ohio. 1 Di.rc Farm, Sharon, Mass.

LENKTINĖS TĘSIS TRIS MĖNESIUS NUO DIENOS 
PASIRODYMO KELEIVYJE” ŠIO PASKE1JILMO.

1___ >•/

H

1^

arduoeta laivakor
tes ant visų pa
rankiausių Lini

jų i Lietuvą ir iš Lie
tuvos arba ir visur ki
tur per Antverpą, 
Rotterdamą, Breme
ną, Hamburgą, Liepo
ją. Karaliaučių ir ki
tus portus i Eidkū-
nus ir j pati Kauną, 
taip pat ir iš Lietuvos.

g E S
Pinigus siunčia į Lietuvą 
ir visur pigiausiu kursu; 
už juos garantuoja, kad — 
ypač Lietuvoje — pinigai 
bus greitai ir parankiai iš
mokami artimiausioje vie
toje nuo priėmėjo gyve
nimo.

Pinigus i Lietuvą 
siunčia telegramų. 
Amerikos pinigus 

maino ant visų 
šalių pinigų.

H S
"VIENYBĖS” 
SPAUSTUVĖ 

Visokius spaudos dar
bus atlieka greitai, 

pigiai ir gražiai. « 
Spausdina konstitucijas, 
knygas, laiškams popieras, 
plakatus, vizitines korteles, 
baliams tikietus ir tt.

g Q
"VIENYBĖ”

EINA DU KART 
SAVAITĖJE 

Spausdina geriausius raš
tus, vėliausias žinias iš 
Lietuvos ir visur ir turi 

juokų skyrių 
"TARKA” 

AMERIKOJE S3.50 MET. 
LIETUVOJE ........... 4.50

Ji ■
’'Vienybės” Ben- 
šėru-c Dividendai 

Ateityje bus di-

As. Ona Jankauskaitė, pajieškau 
savo tėvo Kazimiero Jankausko, Vil- 

I niaus redybos, Gelvonių miestelio, 
šešti metai kaip prasišalino iš So. Bo- 

i stono, paliko mane mažą su motina 
• didžiausiame varge. Dabar mano mo- 
1 tina jau mirė, aš palikau biedna naš- 
; laite, nėra kas mane maitina. Tėveli, 
I jeigu dar esi gyvas, atsišauk, sušelpk 
I mane. Jeigu kas apie jį žinot, m?l- 
. džiu man pranešti šiuo adresu: (2)

Miss Ona Jankauskaitė
11 Wells st., Lacvrence, Mass.

Kur vienybe, *
Ten galybė. g .j

■ ■ ■’

į

J

mas daiktas, kad valgis, kuri jūs 
kūdikiui yra jam netinkantis. 
Jeigu jūs negalite savo kūdikio 
bandykite duoti

EAGLE BRAND 
įCONDE-VSED

Tuom pasiūloma čystą, sveiką, lengvai 
padaromą maistą, kuris yra pastatęs 
tūkstančius kūdikių į tvirtą ir gerą su- 
bi e*iąii**ą.

Iškirpkite ir pasiųskite šita apgarsi
nimą Į Borden Company, New York 
ir gausite pilnus patarimus ir nuro
dymus, kaip ji vanoti lietuvių kal
boj visai veltui, taipgi ir puikią kū
dikių kny gą.

SUŠAUDĖ GENEROLĄ.
Meksikoj ši panedėli buvo 

sušaudytas generolas Rey- 
na. Jis pienavęs naują suki
limą apie naujus metus.

BINGHAMTON, N. Y. 
Miko Petrausko koncertas.

Pajieškau savo broko \ ir.co Asbu 
l.ausKo. Nuo 1910 
gyveno 
dingo.
jį žinot
gas.

Ar Bijai Dievo?
Jei ne — tai skaityk

LI ET U VIŲ LAI S V A M AN I V 
KALENDORIŲ

Su daug bedieviškų raštų, su daug 
bedieviškų paveikslų ir su kun. Moc- 

I’eklos Mapa. Vertėtų visiems 
šitą Laisvamanių Kalendorių 

:vo draugų 
1 egz. 75c. 

iman- 
negu vieną egz., duo- 

r.upiginta kainą: už 1 
$2.90, už 10 egz. $4.00, už 20 egz. 

>, už 30 egz. $10.00, uz 40 egz. 
50 egz. $15.00, už 100 egz.

kaus 
įsigyti 
ir vertėtų jį platint tarp 
bei pažįstamų. Kaina už 
Agentams bei šiaip draugams, 
tiems daugiau 
dam už labai 
egz. 1 
$7.00, 
$13.00, už 
$25.00.

Pinigus

U ršule Stankevyč iutė-Neimanauc 
kier.ė, jieškau brolio Miko Stankevi 
< lauš, Vilkaviškio apskr., Alvito va!. 
Pajevonio parap. Kas apie jį žino ma 
ionėkit pranešti.

T riša Naman
Raynesfort, Montana.7 d. sausio, 7:30 vai. vaka

re čia Įvyks kompozitoriaus 
Miko Petrausko koncertas, 
kuri rengia LDLD. 20 kuo
pa. Koncertas bus svetainėj 
Woodrow Wilson School 
Auditorium, ant Prospect 
St. Apart paties kompozito
riaus Petrausko koncerte 
dalyvaus garsus artistai Po
ciai iš Chicagos: Ona Pocie
nė — soprano, Antanas Po
cius — pianistas.

__ o_______ Manoma, kad i ši koncer- 
atsitinka lyg tą publika atsilankys skait

lingai.

Rikyvos Draugas. 
(”L. Uk.”)

Pajieškau dėdės Gavėno ir dr; 
George Szvirblio, 1918 n. jiedu 
veno Rochestar, N. Y. Meldžiu atsi
liepti arba kas apie juos žinote pra
neškite šiuo adresu: ( i )

Corpora! Peter Waitkus 
Co. D Third U. S. Eng'neer 
Schofield Eks Hawaii T.

Kas yra slogutis?
Kai kam bemiegant ar be- 

naudžiant ; _
mažai supranta savo parei- sapnas: rodosi, kad tave 
gas ir darba. Žmonės po 10 koksai sutvėrimas užgulęs 
kartų eina pasų išsiimti, vis' spaudžia, slogina. Vyrams 
negali tai padaryt nes Onuš-1 dažnai atrodo, kad velnias 
kvje yra 8 alinės, ir sunku Juos užgulęs, kitiems—katė, 
jf tad surast. Bet ir atradus tretiems boba, ragana ir da 
nevisados padaro, kas rei- kitaip; moteris slogina Jau
kia. ir kartais žmonėliai be gausia vyriškiai, velniai, 
pasu keliauja namo. i Visas kūnas esti tuomet lyg

Valsčiaus tarvba nusam- nutirpęs, negali pajudinti 
dė pasams rašinėti vargoni-'nei kojų nei rankų, nei rėk- 
ninka. Žinoma, vargoninin- J1- nei kalbėti Kuriam lai
kas papratęs yra iš moterė- kui praėjus slogutis nuslen- 
liu kiaušinius imti, tai ir da-' kn. žmogus a.tsipeiksti, jau- 
bar be kiaušiniu arba be ki- fiasi labai pailsęs, Širdis pla
to ko nenori rašyti. Man ro-,ka, n* daugiausia gana gerai 
dos už paso išrašymo gana ^.simena, .V1.s^ istoriją, 
butu 2 auksinu, bet pasirodo Viduramžyje kai kurių teo- 
vis maža 1 moterys, pasisakiusios,

Dabar,’ kur tik pažiūri >0 slogutis _ atsilankąs pas 
pas mus, niekur nieko gero Jas< būdavo įtariamo* betu- 
nematai: viršaitis girtuok-1 i’int susinėsimų su velniu, 
lis, girininkas girtuoklis, o! Iš tokio supratimo įšeida- 
apie milicininkus tai nėraĮvo ir gydymas slogučio. Vel
ku ir kalbėti; teisingumo nei ’ nias reikėdavo išvyt. atbai- 
už aguonos grūda nematyt. Įdyt. Tam vartodavosi baž- 
Bėda su tokiais žmonėmis!, nytinės priemonės — mal- 
Vien tik Onuškio milicijos' dos, ekzortai, šventintas 
nuovados viršininkas savo | vanduo, grabnyčios. Kai ku-

• x ____ ’ v-i A l’oinn rųrruno

Q

Pajieškojimai
Pajieškau Antano Akinsko, Kauno 

redybos, Panevėžio apskričio, \ abal- 
ninkų parapijos. Padagų kaimo. Apie 
12 metų atgal gyveno Kecvanee. L'- 
dirbo anglių kasyklose, o dabar neži
nau kur jis randasi. Turiu svarbų rei- 

iš Lietuvos, nuo jo motinos. Mel- 
pačiam atsišaukti, arba ji žinan- 
malonekite man pranešti.

Tonas Virbickas
O. B v 'oston. Mass.

kalą 
tižiu 
tieji

p.

Pajieškau savo draugo Benedikto 
Visgaudžio. Kauno rčdyoos, Mažeikių 
apskričio. Žydikų parapijos. Pakvys- 
čio -odos. Meldžiu atsišaukti arba ži
nančius pranešti, už ką busiu labai 
dėkingas.

Juozapas Miknis
1757 —1 1 avė., So. Seattle. \Vash.

Iš tokio supratimo išeida-

Pajieškau Karaliuos Bumblaitės, 
paeina iš Balastų sodos, Plungės pa
rapijos, gyvena Chicagoj. Meldžiu 
atsišaukti ant šio adreso: A. B.

P. O. Box 125. Carlinville, III.

Pajieškau Vilemo Keršio. Varėnos 
miestelio, Trakų apskr., Vilniaus gub. 
Malonėk atsišaukti šiuo adresu:

Martinas Kartonas
34 Fox st., Palmer, Mass.

vietoj ir yra ištikimas, ge
ras lietuvis ir darbininkas.

O. Varguolis.
i
■Raseinių gimnazija. Nors 

musų jaunutė gimnazija, 
bet gana Įdomi.

Čia ėjo ir tebeina kova’

ri moteriškė, kaipo raganė, 
pagalios pakliūdavo ir ant 
užkurto laižo. Iš to ir dabar 
dar kai kurių kunigų savo
tiškai bandoma slogutis gy
dyti.

Medicinos dar gerai neiš
tirta slogučio esmė. Žinia

Aš, Zofija Užcinienė. pajieškau sa
vo sunaus Bronislovo Užcino. kuris 
gyveno Akron, Ohio. Norėčiau kad 
atsišauktų prie savo motinos.

Zofija Užcinienė 
Tirkšlių miestelis, Mažeikių apskritis, 
Lithuania.

tarp klerikalų "ateitininku" tik yra, kad slogutis užpuo- . 1 ~ . i i lo HaiicriaiKJisa kuri Pla daigiausia tuos, kurieir pažangiosios moksleivijos . „ . ... .
’-atžalininkų." ”Ateitinin- P"® miegą dikciaį pnyaį 
kai” i __
juodu klerikalų skvernu pa
kišti, bet jiems i. ■* . ... .
"Atžalininkai” turi obalsi. i11’ zaiĮn’d pučiami pakjlaj 
"Lavintis ir lavinti,” ir pa-plaučius, suspaudžia širdį u 
ima viršų, bet šiems moky- stambiąsias kiaujagjsles.

nori visa gimnaziją po S’0/ Pageriu ir aug*telninki
- miega. Manoma, kad dm-

nesiseka. įfragma (perklodai) skilvio
miega. Manoma, kad dia-

11 1<%\ uiti, 11 pa- ; * .

ima viršų, bet šiems moky- stambiąsias 
tojai suranda "kaltės." Mok- ^aib Pat lr plaučius.
sleivių lavinimosi kuopelė 
"Atžala” i 
mėnesiam.

Iš to smegenyse pasidaro
panaikinta dviem neprideramas kraujo tekėii- 

______ mas ir kai kurių jų dalių ap- 
Mokvtojai daugiausia ku- silpimas. Iš to sapnai ir ku

niginiai. Jų tarpe yra net to-1 no apmirimas. Plaučių sū
kių, kurie atiminėja iš mo-1 spaudimas sukelia slogini- 
kinių priešklerikalines kny-(mo Įspūdžių.
gas, o bruka tik klerikalines. I Slogutį turintiems patar- 
O apie kai kurių mokytojų tina: pusalkiams eiti iriego- 
mandaguma ir mokslo cen- ti, žiūrėti, kad ne butų kie- 
zą (laipsni) tai jau nėra ko tų vidurių, kad žarnos gerai 
nei kalbėti. valytųsi kasdien; be to, ne-

Mokiniai. išėję iš kantrv- gerti nei alaus, nei degtinės.
("Sveikata.”)

valy tusi kasdien; be to, ne-

bes, parašė ir suvaidino iš

Aš, Elena Tomke vielutė, po vyrui 
Rombutienė, pajieškau savo brolio 
Andriaus Tcmkevičiaus. paeina iš Pa
nevėžio apskričio, Saduvos miestelio. 
Dabar gyvena Amerikoj, per ilgus 
metus buvo Pittston, Pa. Mekičiu at
sišaukti arba kas apie jį žinot pra
neškite. už ką busiu labai dėkinga.

Mrs Helen Rumbutis.
1431% E. Adams st., Sprlngfield, III.

As. Kazimieras Mikolaitis. pajieš- 
kau savo trolio Jono Mikolaičio. Jisai 
paeina iš Suvalkų redybos, Vilkaviš- . 
kio apskričio, Alvito valsčiaus ir dva
ro. Iki 1911 metų jisai gyveno Grandį 
Kapids, Mich. Taipgi pajieškau Juo- ' 
70 Burbos, kuris paeina iš Suvalkų 
redybos, Vilkaviškio apskričio, Paja- 
vonio gmino. Būdviečio kaimo. Jisai 
j ra ženotas su Uršule Kakanauskiu- 
te. Turiu prie jo svarbų reikalą kas- 
bnk pinigų. Gerbiamieji, jeigu esat 
gyvi meldžiu atsišaukti, arba 
kas apie juos žinot praneškit, 
dėkingas.

Kazimieras Mikolaitis 
R. F. D. 1, Bcx 152. Wils.es Barre, Pa

į Į 
i

jeigu I 
busiu ; 
(2) | i 

I

Veronika Stankevičienė, po tėvais ' 
Skundžiutč, iš Lietuvos, Suvalkų rėd., j 
Alytaus apskričio, Seirijų valsčiaus, 
Kusoniu kaimo, pajieškau savo vyro’ 
Juozapo Stankevičiaus, kuris išvažia- j 
vo į Ameriką prieš karę ir kelis iaiš- I 
kus man atleido, kad gvvena Phila- 
de'.phia. Pa. Jau metas laiko, kaip ne
turiu nuo jo jokios žinios. Meldžiu at
sišaukti arba kas iš skaitytojų žino, 
gražiai prašau apie jį pranešti, už ką gausite • • • —
adreso:

GI I Camp St.,

Tony Savickio (tokiu 
vadinasi, bet iš jam prisiudo 
niatosi esąs Tony Le’.aitisl, 
buk atvažiavęs iš Bricigepoit, 

ir tenai dirbęs kokiame Brass 
Kauno rėd., Ma

li para p., Są- 
Apie 33 iki 35 metų 
165 svarų sunkumo 
col. augšeio, šviesiai 
akys mėlynos, rankos 

ngliškai prastai kalba, 
— sunku žodi suprasti 

, vis lyg ko 
Dirbo pas 
oer 6 są- 
rytmetyj 

r daugiau 
žmogus sakė, kad

JIEŠKAU 
vardu 
la'ško 
sakėsi 
Conn. 
Works. Iš Lietuvos, 
žeičiu apskričio. Viekšr. 
vaičiu kaimo, 
amžiaus, apie 
apie 5 pėdu G 
geltonų plaukų, 
labai apžėlę, 
labai švepsi 
Tain sau lėtas vyruką 
užsimąstęs, mažai kalba, 
mane už baro-bartenueriu 
v aites, o lapkr. 4 d. š. m. 
išėjo pusryčiu valgyt ir daugiau ne
begrįžo. Tūlas žmogus sake, kad ne- 
persenai jį mate St. Louis, Mo. Turiu 
svarbų reikalą; jis pats nemanau kad 
atsilieps, bet kas tokią ypatą pažįs
tate ar pažintumėt, meldžiu tuoj 
man pranešti, už ką skiriu $59.00 at
lyginimo, o iš Bridgeport, Conn. 
prisius jo tikrą paveikslą, 
riu $10.00 atlyginimo.

KLEM. ŽUKAUSK1S
134 St. Clair avė., E. St. Lo

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

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

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

PARD UODAM 
IŠ LIETUVOS.

KAS SU SAVO

SIUNČIAME
BLEGRAMAIS 
GARANTIJA. 
Į LIETUVĄ IR

VISI YRA UŽGANĖDINTI, 
REIKALAIS KREIPIASI I

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

(Kampas 25-tos gatvės.)

BANK

Nepaprastos 
Lenktynės

KURIOSE KVIEČIAMI DALYVAUTI VISI 
"KELEIVIO” SKAITYTOJAI.

Kiekvienas, kuris tik gaus "Keleiviui” bent vieną naują 
skaitytoją metams, galės pasirinkti DOVANŲ $.50 vertės 
knygą iš "Keleivio” kataliogo, Kuris bus paskelbtas "Kelei
vyje” Lenktynėms pasibaigus.

BE TO DA, GERIAUSIA PASIŽYMĖJUSIEMS
YRA SKIRIAMOS

TRYS EXTRA DOVANOS!
1—KAROLIO MARKSO "KAPITALAS”

ir kiti jo raštai. Paaiškinimų apie šį veikalą turbut 
nereikia. Tai yra noksiąs apie visuomenės surėdy
mą ir žmonijos kovą už būvi. Tris dideli tomai, ap
taisyti dailiais auksuotais apdarais.

LlTHL’flNIflN 
VIENYBE PUBL. 60.

193 Grane! St, w 
Brooklp, N. Y.

I3
■f

-i
i■i

Ut af

s■i>'5

Wils.es


v

B KELEIVI?

Milžinas Jupiteris
Musų saulinė sistema su

sideda iš sekamu astuonių 
planetų: Merkuro, Veneros, 
Žemės, Marso, Jupiterio, 
Saturno, Urano ir Neptū
no. Saulė, tas milžiniškas 
ugninis kamuolys, sudaro 
saulinės sistemos centrą, 
apie kuri visos Čia suminė
tos planetos nuolat keliauja 
nei sekundai neperžengda- 
mos fizikinių gamtos Įstaty
mų. Tai yra stebėtinas gam
tos surėdymas — stebuklin
ga harmonija.

Gal nesuskaitomi milionai 
žvaigždžių, blizgančių dau
sose, turi savo planetas — 
kiekviena jų sudaro atskirą 
saulinę sistemą, šiandien 
mes to nežinome ir gal nie
kuomet nesužinosime. Gai 
mes tų planetų nematome 
ačiū musų žiūronų bei teles
kopų netobulumui. Su pa
galba tų žiūronų bei teles
kopų, kuriuos mes šiandien 
turime, galime matyti tiktai 
tas planetas, kurios priklau
so musų saulinei sistemai. 
Jų tarpe randasi milžinas 
Jupiteris, apie 
rašiny trumpai
me.

Jupiteris yra

kuri šiame 
pakalbėsi-

vienas mil
žinų gyvenančių dausose— 

musų 
Musų

didžiausia planeta 
saulinėje sistemoje, 
žemė, kurios diametras sie
kia 7,917 angliškų mylių, 
yra visai mažytis kamuolys 
palyginus su Jupiteriu. Su- 
lyg astronomų išskaitliavi- 
mų, reikėtų paimti 1,300 to
kių planetų, kaip musų že
mė, sutvėrimui vieno Jupi
terio. Jo diametras išneša 
86,259 angliškų mylių. Tai 
yra apie dešimts kartų il
gesnis, negu musų žemės. 
Paimkime mažą apvalų ak
menėli, kurio diametras iš
neša apie vieną colj, ir sulv- 
gmkmfe ji su paprastu mok- 
slainės globusu, kurio dia
metras siekia apie dvylika 
colių. Tuomet mes pamatv- 

• sime abelną skirtumą didu
me tarpe musų žemės ir Ju
piterio.

Kiekvienas žmogus, ku
riam teko mokytis bei skai
tyti geografiją, gali Įsivaiz
duoti milžinišką plotą, kuri 
sudaro musų žemė savo 
kontinentais ir vandeny
nais. Palyginkime tai su Ju
piteriu — jo pa viržio plotas 
yra 120 kartų didesnis, ne
gu musų žemės. Daleiskime, 
kad Jupiteris yra panašus 
musų žemei — susideda iš 
panašių kontinentu ir van
denynų. Daleiskime, kad tie 
kontinentai ir vandenynai 
užima proporcionaliai toki 
pat plotą ant Jupiterio, 
kaip ant musų žemės. Suly
gindami musų žemės konti
nentus ir vandenynus su 
tais ant Jupiterio, mes pa
matysime keletą labai Įdo
mių skaitlinių ir distancijų.

Pavyzdžiui, 
kontinentas, 
Yorko ir San Francisco — 
nuo vieno krašto iki antro— 
išneša apie 3,000 mylių. Pla
tumas panašaus kontinento 
ant Jupiterio siektų apie 
38,000 mylių. Pacifico van
denynas, palygintas su to
kiu pat vandenynu ant Ju
piterio, butų apie 120.000 
mylių platumo. Greičiausis 
laivas, kuris kada buvo pa
statytas dvidešimtam šimt
mety, plaukdamas visu 
smarkumu be sustojimo, 
imtų mažiausiai šešias sa
vaites laiko perplaukti ji.

Bet tai dar ne viskas. Ei
kime truputi toliau. Chica- 
gos miestas yra apie 26 my
lios ilgio. Jei jis užimtų pro
porcionaliai toki pat plotą 
ant Jupiterio, kaip kad ant 
musų žemės, tai jo ilgis siek
tų 308 mylias! Kiekvienas 
daiktas proporcionaliai iš
siplėstų bei pasididintų.

Amerikos 
tarpe New

tą faktą, kad Jupiterio pla
neta atvėsta ir nuolat trau
kiasi mažėja. Už milionų 
metų jo paviršius gali visiš- 

■ stanti pėdų platumo ir ofisų kai atvėsti, pasirodyti pa- 
į budinkai kelių 1 
, pėdų augščio.

Jeigu tatai Įvyktų — jei
gu butų galima viską padi
dinti sulyg Jupiterio mašta
bo sanatnašingai musų že
mei — tai visi gyventojai 
virstų milžinais. Paprasto 
ūgio žemės žmogus ant Ju
piterio butų apie šešias de
šimtis pėdų augščio. Didieji 
miestų policistai nuo kojų 
iki viršugalvio siektų ma
žiausiai septynias dešimts 
pėdų. Taip mes galime tik 
Įsivaizduoti, bet tikrenybėj 
tai nebūtų galima.

Remianties svermės (gra
vitacijos) Įstatymu, jei ant i 
musų žemės gyventų septy
nias dešimts pėdų augščio 
žmogus, tai jis svertų ma
žiausia 260,(XM) svarų. Čia 
reikia priminti tą faktą, 
kad ant musų žemės pavir
šiaus gravitacija (jėga 
traukianti i save arba prie 
savęs) lyginasi vienatai (1) 
kuomet gravitacija ant Ju
piterio paviršiaus yra 2.65. 
Reiškia beveik trigubai di
desnė. negu ant žemės. Iš to 
išeina, kad augščiau pami
nėtas žmogus svertų ant 
Jupiterio 689.000 svarų!

Turint omeny gravitaci
ją ir oro spaudimą, reikia 
pasakyti, kad kaulai ir 
kraujas tokio svarumo ne
atlaikytų. Astronomai ma
no, kad gyventojai ant Ju
piterio (jei kokie ten randa
si) turi būti daug mažesni, 
negu tie ant musų žemės. 
Kitaip jie negalėtų nei vaik
ščioti, nei tiesiai stovėti — 
sugniužtų nuo svarumo. Da
leiskime. kad proporcija di-- ____________________
durno mainosi atbulai (in- linkraštis? kuriame jisai prirodi- 
versely) su proporcija gra- nė ja, kad caras yra Dievo patep- 
vitacijos, tai Jupiterio gv- bnis ir jo negalima nuversti, 
ventojai turėtų būti apie Į 4' Caro valdzl“ gru,va- 

augščio. Taigi ku- Klerikalai ruošia monarchi- 
dikiai. . -ją Lietuvoje.

Jei Jupiteris turi konti- 6. Vyskupo Karevičiaus kelio-

tūkstančių našus musų žemės paviršiui 
—apsidengti sausžemiais ir 
vandenynais. Susitvėrus to
kioms sąlygoms, gali atsi
rasti gyvybė. Kuomet tai 
Įvyks, mes negalime sužino
ti. Gal tuomet, kuomet nuo 
musų žemės paviršiaus pra
nyks gyvybė ir žemės ka-j 
muolys amžinai suakmenės, ’ 
Žmogus gali būti pranašu— 
turi pilną teisę spėti ir dary 
ti Įvairius išvedimus.

A. Dvylis.

Ar žinai, skaitytojau, kaip 
dabar stovi Lietuvos rubežiai?

Ar žinai, kur dingo Vilniaus 
plebiscitas ?

Ar žinai, kas dabar valdo 
Klaipėdą ?

Ar žinai pilną Lietuvos sutar
ti su Sovietų Rusija?

Jei šitų ir daug kitų dalykų 
nežinai, tai perskaityk Lietuvos 
Respublikos Istoriją.

čia rasi visus faktus, prade
dant nuo 1905 metų Revoliuci
jos ir baigiant šiomis dienomis.

Lietuvos Respublikos Istorija 
tik ką išėjo iš spaudos, šitas; 
veikalas apima visą laikotarpi; 
nuo 1905 metų revoliucijos iki 
šių dienų ir parodo, kaip gimė! 
Lietuvos Respublika. Prie vei
kalo yra da pridėtas didelis spal
vuotas žemlapis, kuris parodo 
visus dabartinės Lietuvos mies
tus ir miestelius, jos apskričius 
ir valsčius, jos rubežius ir visas! 
kaimynes šalis.

Knygos turinys susideda iš 
sekamų skyrių:

I-
1. Per revoliucijos ugnĮ.
2. Vilniaus Seimas (1905 m.).
3. Praloto Antanavičiaus ap-

A V A A K_- V* ▲ A Vz A * A VZ • ' » * ' ** A K- V A X* A XX XZ
nentus tokio pat proporcio- nė pas Ludendorfa.
ndižt-n diriiTmrv kali) musu Karevičiaus išdavystę re-

rat mia visi kuni^ai-pat s Kalciu g Klerikalai kviečia votį L ra- 
vienetą pl°* cha ant Lietuvos sosto.

’ 9. Mokina Urachą "Tėve Mu
sų."

10. Vokietijos revoliucija iš
blaško klerikalu pienus.

iii.
11. Lietuvon ateina bolševikai.
12. Lenkai užima Vilnių.

IV.
13. Lietuva apskelbta respub

lika.
14. Laikinoji Lietuvos konsti

tucija.

nališko didumo, 
žemės, ir toki 
gyventojų per 
to. tai ant jo 
180,000,000,000 
tuonias dešimts miliardų) 
gyventojų. Ir tai dar Jupite
ris nebūtų tirštai apgyven
tas. Bet jei jo gyventojai 
butų tik nykštukai — kūdi
kiai, tai gyventojų skaičius 
galėtų siekti tūkstančių 
tūkstančius milionų. Ir tai 
dar, nežiūrint tokio milži
niško gyventojų skaičiaus, 
planeta galėtų juos lengvai 
išlaikyti ir išmaitinti.

Augščiau paduotos skait
linės yra astronomų abelnai 
aprokavimai. Jos visai ne
reiškia, kad ant Jupiterio 
tikrai randasi šiokie arba 
tokie kontinentai, vandeny
nai ir gyventojai, panašus 
rnusų žemės gyventojams. 
Jos vien tik prigelbsti mums 
Įsivaizduoti, koks milžinas 
yra Jupiteris palyginus su 
musų žeme.

Yra žinomas faktas, kad 
Jupiteris turi globuso pavi-; 
dalą — yra apvalus pana- 

i žemei. Astrono-

galėtų tilpti; 
(šimtas aš-

V.
15. Kova dėl Steig. Seimo.
16. Karės stovis ir kitos re

presijos Lietuvoj.
17. Gabrys išduoda savo sėb

rų paslaptis.
18. Spaudos ir partijų protes

tai.
19. Steigiamojo Seimo susi

rinkimas.

Didelio formato, ant da:hos 
popieros. graži spauda, ir kai
nuoju su visu žemlapiu tiktai 

i $1.00. Apdaryta auksuotais 
i audeklo viršais — $1.50.

Prisiųskit "Keleivio" Redak- 
’ cijai pinigus, ir tuoj šita veika- 
ilą gausit. Adresuokit taip:

"KELEIVIS"
255 Broadway, So. Boston. Mass.

FARMOS!
FARMOS! FARMOS!

115 akrų žemės. 25 akiai di namos, 
3 mylios nuo gelžkeliv. puiki 7 ruimui 
stuba, 3 karvės, 2 telyčaitė-, i arklys,

i 100 vištų, vežimai, padargai, rnasme- 
! rija — viskas už $5,VU". <323 j

Dviejų šeimynų stuba. iie-ii:its rui-
1 mų, puiki pievelė, vienas akras že
mės. Kaina 81,U0<). (31ni

55 akrai žemės. 20 akrų d.rbamos,: 
10 ruimu stuba. geri kiti budinkai. 2: 
karvės, 2 kiaulės, 1 arklys. 250 vištų,: 
vežimai, pakinkai, įrankiai, mašineri
ja, puikus sodas, dv. ir puse mylių 

I nuo gelžkelio. Kaina 84,500. (381) ■
100 akrų forma, 40 akrų dirbamos į 

; ir derlingos žemės, puiki s ruimų stu-1 
1 ba, yra ir kita stuba 4 ruimų, be.rnė 
! 40x60. malkinyčia, vežini;." - p.-.-iurė. 
i vištininkai. Labai pigia , tik už i 
182,500. (137)

200 akrų žemės, daug dirbamos, 
J daug malkų, gera stuba, barni ir tt
2 arkliai, 2 karvės, 2 jaučiai. 5 kiau
lės, vištos, daug šieno, visokios maši
nerijos ir įrankiai. Viskas už 84.1(00.

354)
Aš turiu daug kitokių gerų parda

vimų ant mano listo, kuriuos galima 
pirkti ant gerų išlygy. Deivi platesnių 
informacijų rašykit:

F. I. RAGINE
DANIELSON, CONN.

VII.

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

Pasiuskit draugams Lietu
von. Adresas:

M. PETRAUSKAS
769 l>roadway,

SO. BOSTON. MASS.

KYLA IŠGYDOMA. 
Stuarto Plapao Poduškaitė.

Jus iralite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Piapao pauuškaitė yra vien 
tani padaryta, kad jus išgrydyti nuo 

. kylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
; pridėjus nenągenka ir tuo budu jte- 
lesi'ė nejru diržą-. Jokią diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lei.zva ne
šiojimui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri
siusime ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI.

PI.APAO LABORA 1'ORiES 
3058 Stuart Bldg.. St. Louis. .Vio.

Žiemos kuinus jau nupiginto#
J LIETUVĄ

Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. Geras valgis ir uf- 
tėktinai jo duodama. Vi šoki paran- 
kurnai, didelė vieta ant deko. Vi
sokį moderniški įrengimai, koki tik 
•mli būt ant laivo.

VRedSearIms

l i

.-Z'V"’

Kaftu
L iftafių
iZatboje

su Pa- 
veikslais

paliks kad 
ir gačniau- 
siai ypatai.

♦
Aptiekose 
parsiduoda 
pooūe. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paš:ą 
tiesiog iš 
labara- 
torijos.

♦
Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad bu;u 
INKARO 
vais- 
baženkLs.

Dabar ką ūk išėjo po spaudos 

Nauja Lietuviška 
BIBLIJA 

SATYROJE
miera Bibdjos 5’4x8 coliu*, turi 
puslapius ir 379 paveikslėliu*. 
Klovų ir naudinga kiekvienai . 
Žmogus sLaityuar.iaa šią Biblija ir 
mydaraaa Į paveikslėlius, 
stato k&A buvo pirm sutvėriau 
ir iki užgimimui Kristaus) 
irs savo vargui ir džiaOKsis joųi: 
iūą kn-są Įgija, 
mus vakarai.

KAINA
Norinti šaut 

siuskit Exprcso ar Pačio M o ne 
riu, arba registruotame laiške

"KELEIVIS”
255 Broadvty, 
Boston, Mass.

Pamėginkite naujo

Rįiffles
Su užregutruoru vaisb.tžeaklia Suv. Vaisi. 

Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vai#te idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

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

3S2 • 
l.aksi j 

y pat ai. ;
u- . 

(kurie per- j 
svieto | 

užmirš vi
lo- 

jazu ht'» truKipi iie-

i- Nlv. Yoiko , Vigo, Hamburg ir 
Danzig

Samland (tik 3 klesa) Sausio 19 
Ii New York į Plymounth, 
Cherbourg, Antwerp: 

Finland . .
Kruonland
Zceiand . .
Ten ir aivai važiuojant sustoja 

Halifax.

VAmerican Line 
:.s Nev\ lorko i Brunsbuttel ir 

Hamburg
Mongulia ...................... Sausio 12

Minnekahda ..............  Sausio 26
Iš New York į Hamburgą .

Haverford .................. Vasario- 9
Tikėtai tiesiog į Pilevą. • 

Plauk, i rytus sustoja Queenstown 
LNTEKNATIONAL MER-
CANTILE MARINE CO.

120 laivų
Boston office: S4 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

Sausio 7 
Sausio 21 
Sausio 28

Šiai musų anuo. rvoti Vile
mai tvirtina, kad jis d^r nė
ra atvėsęs 
skystos masos, kuri, be abe
jonės, turi būti karšta. Kaip 
jau minėjome, jis yra 1,300 
kartų didesnis už žemę ir 
tiktai 316 kartų sunkesnis. 
Tai reiškia, kad Jupiterio 
vidutinė tirštuma lyginasi 
vienam keturdaliui žemės 
tirštumos.

Ant tiek, ant kiek mes ga
lime remtis moderninių te
leskopų Įrodymais, Jupite
ris yra milžiniškas debesų 
globusas, neturįs jokios kie
tos plutos ant savo pavir
šiaus. Gal jame ir randasi 
kietas branduolis, kurio nė
ra galima įmatyti su šių die
nų geriausiais teleskopais. 

Gatvės pasidarytų apie tuk- Vienok čia reikia pabrėžti

kad jis dai
— susidaro iš

VI.
20. Taikos sutartis su Rusija.
21. Svarbesnieji St. Seimo iš

leisti Įstatymai.
22. žemės reformos Įstatymas.
23. Namų ir kambarių sam- J) 

dymo Įstatymas.
24. Nauja Lietuvos konstitu- jf
25. Karė su lenkais. ų
26. Rusai išveja prošepanus Įij 
Vilniaus.
27. Paliokai užpuola Lietuvos 

kariumenę.
28. Želigovskis užima Vilnių. į.
29. Želigovskis puola ant U 

Kauno.
30. Prūsų lietuviai ateina Lie- r 

tuvai i pagalbą.
31. Želigovskis sumuštas ties 

širvintais.
32. Mušis su lenkais ties Gi-

. bais.
33. Sutrauka smulkesnių mu

šiu.
34. Plebiscitas ir jo nenusise- 

kimas.

is

J.

VIII.
35. Taikos sutartis su latviais.
36. Lietuva atgauna Palangos 

uostą.
37. Francuzų kolonija Klaipė

doj. '
Visi šitie dalykai yra aprašyti 

Lietuvos Respublikos Istorijoj 
su visais faktais ir dokumentais.

Knyga parašyta tokia lengva 
ir gyva kalba, kad skaitai ir nori.

•»
1,300,000 tonų.

Tik vienas lietuvis.
Auksorius ir Laikrodininkas

‘•Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem !’*

LIETUVIS DENTISTAS

Dr. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

425 Broadtvay, priešais paštą.
SO. BOSTON Tek So. Boston 823

Ofiso valandos:
Nuo 9:30 iki 12

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

Tel. Beach 6933

DR. N. M. FRIEūMA.N
SPECIALISTAS VENERIŠKV 

LIGŲ.
VYRŲ IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1*69 WASHINGTON ST

BOSTON. MASS.

«

Greitas

Stockholm Sausio 31. Kovo 11. Balandžio 18

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

Trečios klesos kainos: Į Hamburgą 8103.50, i Piliavą ir Dancigą 
8106. į Liepojų S110 ir $5 taksų.

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

Pasažierinis Susisiekimas
TARP NEW YORKO IR LIEPOJ AUS.

Per Gothenburgą. Pasažieria: perkeliami ant jūrių ir siunčiami į 
Liepojų

L

į Iš HAMBURGO J
Į DANCIGĄ ir VARSA VĄ

Naujais laivais
OROPESA . . . SAUSIO 7 
ORDŲ N A . . . SAUSIO 21 
ORBITA . . . VASARIO 3
Uždaryti kambariai moterim# 
ir šeimvnoms.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 Broad’.vay, New York.
117 W. VVashington st., Chicago 

arba pas vietos agentus.

i Per 12 metų So. Bostone par- 
Į Juodu ir taisau visokios rūšies 
j aikrodžius, žiedus, lenciūgas ir 
S šiaip visokius auksinius ir auk

suotus daiktus. Darbų ir užsa
kymus priimu per pasta ir iš
pildau teisingai ir greitai. ( ? )

P. VALUKOMS
SO. BOSTON, MASS.

375 BKOADWAY

GARDŽIAI SIS IR SVEIKIAUSIS GĖRIMAS

JIS padarytas iš Įvairių GYDANČIŲ šaknų ir žolių.
JIS priduoda gerą apetitą prie valgio, sudrutina 

dirgsnius ir suteikia ramų miegą.
TORAH GALIMA GAUT BILE KURIOJE VALGO

MŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖJE.
Vartokite TORAH. o persitikrinsite kiek jis priduos 

Jums sveikatos ir ramumo.

TORAH COMPANY
28 SCHOOL ST.. CAMBRIDGE, MASS.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenejusio 
reumatizmo, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valiniui, nuo uždetimo 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų- Taipgi turime nuo visokių slap
tingų ligų ir geriausius patarimus suteikiame, patrūkimo
dėl vyrų ir moterų. Diclių iš Lietuvos ir rvairių šaknų ir žolių. 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, _ pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKA po numeriu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

IM O
Put. Ofise

yra geriausia gyduole v isume pasaulyje, kui i duoda galimybės būti 
liuesu uuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną uaktj ; 
lengvai, tačiaus tikrai! A pliekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog ūš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUCH OF BROOKLYN NEW YORK

LINIJA 9Broadvay, Ne'vX?rk.NX

JUd LIETUVA
PSR bl-AMBLJRGyVPlLL'&A 

AR5A LIEPOJą.
y/'/ tAŽILvKIT PARANKIU KELIU 

Lietuviai važiuojanti į Piliavą 
/ aplenkia Lenkų karidorį.
3 KLESA PADALINTA J KAMBARIUS 

Su 2. 4, 6, ir 8 lovoms. Laivai išplauks 
ESTONTA” .......................Sausio 11. 1922

"LUT AM A” ..................... ’.asario 1. 1922
TREČIOS KLESAS KAINOS:

Hamburgą 8103.50 į Liepojų 8110.
1 Piliavą Š106.50 

lielei laivakorčių ir žinią krepkitės 
pas savo agentą.

Švedijos: 
Amerikos 
Linija

UN8TED 
AMERiCAM ? 
LIHES.nc

HAMBURG 
AMEP.fCAN 
LINE

Tarp New Yorko ir Hamburgo
Trumpiausias susisieki r.ias su visais portais Centr.-Europos.

Sąvaitiniai išplaukimai kas Ketvertas 
nuo Piero SG, North River, 46 Screet, New York, 

”MOUNT CLAY” ”HANSA”
"MOUNT CARROLL” "BAYERN”
”MOUNT CLINTON" ”WUERRTEMBERG

Specialiai traukiniai laukia Cuvhaven su lietuviu perkalbėto- 
ju. 275 svarų bagažas dykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 it 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant laivų ”HANSA” "BAYERN" ir "\VUERTTEM- 

FERG" v ra keli spėcialiai puikus kambariai. Klauskit agento 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover St.. Boston. Mass.

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

SVARBU ŽINOTI.
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bėgiu kelių sąvaičių. .Tie 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.

Ar nori susipažint su visų tautų Dievais? Jei non, 
perskaityk knygą

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj

255 Broaduay, So. Boston, Mass. ,



Delei Klaipėdos krašto likimo
Klaipėdos kraštas — tai 

Mažosios Lietuvos dalis, bū
tent sritis, kuri guli Nešimo
je Nemuno pusėje. Tarne 
krašte gyvena apie 200,000 
gyventojų; tokiu budu, jis 
ne- kuo didesnis už vidutini 
Lietuvos apskritį. Kraštas 
tasai nuo senų sefiovės lietu
vių gyvenamas, bet kadangi 
jis dar prieš 500 metų buvo 
priskirtas Vokietijai, tai te
nai apsigyveno nemažas vo
kiečių skaičius ir dalis lietu
vių per ilgą laiką suvokietė
jo. Versalės sutartimi Vo
kietija atsisakė AntantosĮl 
naudai nuo savo teisių Klai
pėdos kraštui. Jau tuomet 
buvo monoma priskirti tas 
kraštas prie Lietuvos, kai 
tik Lietuva susitvarkys. Ko
kios didelės reikšmės turi 
Klaipėdos kraštas Lietuvai, 
kiekvienam aišku. Klaipėda 
su savo uostų atidaro mums 
kelią į jurą ir į platųjį pa
saulį; Klaipėdos krašto pri
jungimas duoda mums gali
mybės prekybos ir susisie
kimo tikslais naudotis Ne
munu ligi pat juros. Paga
lios, tasai kraštas turi augš- 
tesnę žemės ūkio kultiną ir 
tampresniems ryšiams užsi
mezgus galės būti puiki mo
kykla musų ūkininkams. 
Tečiaus, Antanta nesiskubi
na atiduoti mums Klaipėdą. 
Dabar tenai sėdi franeuzų 
valdžios komisaras, kuris ir 
valdo kraštą.

Kadangi vis dėlto ilgai 
taip tęstis negali ir Klaipė
dos krašto likimas turi būt 
šiaip ar taip išspręstas, tai 
paskutiniu metu užsienio 
spauda ir visuomenė pradė
jo dažniau rašyti apie tą 
kraštą ir rūpintis jo ateiti
mi. Daugiausia rašo apie 
Klaipėdos kraštą vokiečiai; 
tas ir suprantama, — jie ne
gali užmiršti, kad jis nuo 
Vokietijos atskirtas. Vokie
čiai, gerai žinodami, kad 
bent artimiausioj ateity jie 
negali nei svajoti apie pri
jungimą Klaipėdos krašto 
Vokietijai, laikė labiausia 
pageidaujamu to krašto li
kimo išsprendimo budu— 
suteikimą jam nepriklauso
mybės. Todėl vokiečių parti
ja Klaipėdos krašte ir rei
kalavo taip karštai tos ne
priklausomybės. Tečiau, da
bar vokiečių nusistatymas 
apkito. Vokiečiai suprato, 
kad Klaipėdos kraštas nega
lės išlikti nepriklausomas, 
kad geriausiu atveju jis ga
lėtų gauti autonomiją fran- 
euzams ji globojant ir, k£d 
tokiu budu nepriklausomy
bės reikalavimas bus nau
dingas tjk franeuzams, ku
rie po senovei valdys kraštą, 
o gal net atiduos jį savo bi
čiuliams lenkams. Todėl vo
kiečių laikraščiai atranda 
dabar, kad geriausia išeitis 
dėl Klaipėdos krašto, tai 
prijungimas Lietuvai.

Nepamiršta Klaipėdos ir 
lenkai. Jie, mat, ne tiki tuo, 
kad ilgai turės savo rankose 
Dansko uostą ir todėl jie no
rėtų įsitvirtinti Klaipėdoje, 
kad nepasiliktų vieną gra
žią dieną be išeities i Balti
jos jurą. Lenkai supirkinėja 
Klaipėdos mieste namus, ta
riasi su kai kuriais Klaipė
dos krašto atstovais ir veda 
intrigas prieš prijungimą to 
krašto Lietuvai. Bet lenkai 
puikiai supranta, kad Klai
pėda nuo jų toli ir kad prie 
jos galima prieiti tik per 
Lietuvą. Todėl lenkams ga
lų gale geistinas butų pri
jungimas Klaipėdos prie 
Lietuvos, bet prie tokios 
Lietuvos, kuri butų su ja su
sijungusi unija. Kadangi 
Lietuva tos unijos nenori, 
tai Lenkija ir daro visa, kad 
tik Klaipėdos kraštas nepa
tektų Lietuvai.

Kitos valstybės mažiau 
suinteresuotos Klaipėdos 
kraštu; tečiau ir jos rupina-

’ si jo likimu. Taip, visai nese
nai vienas anglų parliamen- 
to atstovas paklausė savo 
vyriausybės, kodėl Klaipė
dos kraštas lig šiol nepris
kirtas Lietuvai. Anglų vy
riausybės atstovas nedavė į Į 
tą klausimą aiškaus atsaky-l 
m o. \

Ką gi mano patys Klaipė
dos krašto gyventojai dėl 
savo ateities? Susipratusie- 
ii lietuviai nori dėtis su Lie
tuva, vokiečiai lig šiol tam 
priešinosi. Jie nurodinėjo, 
kad Lietuva tai tamsi ne
kultūringa šalis, dėtis su 
kuria Klaipėdos kraštui bu
tų labai pavojinga: vokie
čiai skelbdavo, kad lietuviai, 
prijungę Klaipėdos kraštą, 
pradėsią persekioti liuterių 
tikybą ir platinti kataliky
bę. Be to, vokiečiai agituo
davo, kad lietuviai Įvestų 
Klaipėdos krašte savo tvar
ką, prisodintų tenai savo 
valdininkų ir sugriautų vi
sas to krašto ypatybes; ne
retai klaipėdiečiai buvo bau
ginami žemės reforma, bol
ševizmu ir tt. Toji agitacija 
turėjo nemaža pasisekimo, 
nes dalis vietinių gyventojų 
mažai tesusipažinusi su Lie-| 
tuva ir vokiečių pripratinta 
žiūrėt į lietuvius iš augšto, 
tikėjo tais paskalai^ ir vaiz
davosi sau susivienijimą su 
Lietuva, kaip savarankišku
mo ir savo laisvės praradi
mą.

Dabar panašiai agitacijai 
ir paskalams padėtas galas. 
Steig. Seimas, svarstęs 
Klaipėdos klausimą, priė
mė rezoliuciją, kur aiškiai 
pasakė, kad Klaipėdos kraš
tas, būdamas kelis šimtme
čius sudėtinė Vokietijos da
lis, turi savo ypatybių viso
se gyvenimo srityse, kad tos 
ypatybės turi būt apdraus
tos. kad Klaipėdos kraštui, 
susivienijus su Lietuva, tu
ri būt suteiktos teisės sava
rankiškai rūpintis vietos 
tikiu, administracija, mo
kesniais vietos reikalams, 
darbo ir socialinė apsauga, 
teismu, švietimo kultūros ir 
tikybos reikalais, vienu žo-, 
džiu. kad Klaipėdos kraštui! 
turi būt aptikrinta autono-: 
mija. Ta rezoliucija parodo, i 
kad Lietuvos valdžia visai! 
nemano elgtis Klaipėdos 
krašte kaip karo pajėga už- ■ 
imtoje provincijoje, prie-j 
šingai, ji yra griežtai nusi- į 
stačiusi pripažinti ir gerbti ■ 
visas to krašto savybes ir! 
duoti klaipėdiečiams gali- j 
mybės tvarkyti ateity gyve
nimą savo žmonių noru ir 
vadovaujantis vietos aplin
kybėmis. Todėl reikia many
ti, kad dar viena kliūtis su
sijungimui Klaipėdos kraš
to su Lietuva yra pašalinta.

Ž. Toliušis.
("L. Uk.”)

■> •
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TEISINGAI ELGKIS SU 
SAVO KŪDIKIAIS.

New Yorko miesto Svei
katos Departamentas išda
vė visuomenei kūdikiu miri
mų nuo viduriavimo ligų 
raportą, remiant savo atra
dimus ant atsargaus ištyri
nėjimo 1065 mirimų per ge
gužės, birželio, liepos ir 
rugpiučio mėnesius.

Ištirinėjimai rodo, jog 
16.7 procentas mirimų buvo 
krūtimi penimų kūdikių, 
kuomet 26.9 pracentas buvo 
bonkos penimų kūdikių.

Žinoma, tose skaitlinėse 
nėra nieko naujo ir jos ne
gali būti per tankiai atkar
totos, nes motinos, kurios fi
ziškai gali krūtimi penėti 
kūdikius, taip nedaro, ir 
vieton to, dėl parankumo, 
vartoja pienines bonkas.

Turime atminti, jog kūdi
kis per pirmus mėnesius tu
ri gauti tinkamą valgį, kad 
apsaugojus jį nuo ligų. Ga
lutinai parodyta, jog tik

maža dalis motinų negali! 
krūtimi penėti savo kūdi
kių.

Ar teisingai elgiesi su sa-Į 
vo kūdikiu, jeigu nepeni jį į 
savo krūtimis?

F. L. I. S.

Didžiausia
Pinigų
Siuntimo
Instaiga
Amerikojec/

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo 

Skyrius
UŽTIKRINA:

apmokama Lietuvo- 
paskutinio skatiko; 

betgi turi būti mai- 
tiktai Lietuvos Pre- 
ir Pramonės Banke

Kad kiekvieną pinigų siun
tinį (perlaidą) Naujienų 
Pinigų Siuntimo Skyrius iš
leidžia Lietuvon ne vėliaus 
kaip ant rytojaus pc pinigų 
priėmimo;
kad Naujienų čekiai ir per
laidos 
j e iki 
čekiai 
nomi 
kybos
ar jo skyriuose;
kad Naujienų siunčiamus 
pinigus Lietuvoje išmoka 
tuojaus, kaip tik pinigų pa
ėmėjas atsiliepia Į Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban
ko pranešimą, kad pinigai 
atėjo, arba pats kreipiasi i 
banką, paduodamas Naujie
nų kvito numerį.

Naujienos siunčia pinigus Lie
tuvon perlaidomis, čekiais ir 
kablegramomis.

Iki rugsėjo mėnesio 1921 m. 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rius yra pasiuntęs Lietuvon 
žmonių pinigu apie SO.COO.OOr 
auksinų, ir visi siųstieji pinigai 
pasiekė Lietuvą greitai ir buvo 
pilnai išmokėti per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką. 
Siųskite pinigus Lietuvon per 
Naujienų Pinigų Siuntimo Sky
rių, jeigv norite, kad jie grei
tai, teisingai, be klapato butų 
išmokėti Lietuvoje .

7
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Gražiausių Dainų ir Naujausių

SIELOS BALSAI

^jChallenge Pieną

KELEIVIS

4.

I
i
2(1

Taupyk Leibeiius Brangių Kuponų

Pradėk Dabar Pirkti
STANDARD

ir

lasyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos ieibelių pusės dcl paveiksluoto 

dovanų katalogo.
i "Apsimoki Taupyt Leibeiius

KEIKAI
Padaro Namus
Maloniais Namais

EILIŲ KNYGA

roaoioioioit

1 A i Y 'm"1#' 

tomeiaefcg:

i V ~*,'A
T T* 'T/f

aa«j»co_o r*

i

-T-r!/. i

Papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveiksiu, 
223 puslap. didžio, apie 150 įvairių eiiių, tinkamų 

deklamuot ant viešų susirinkimų.
Knygoje trijų rūšių eilės:

TAUTIŠKOS, ŠEI.MINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtų papuošti savo knygyną minėta knyga.
KAINA TIK $1.00. 

Audimo apdarais $1.25.

PALINKSMINS JCSŲ LAISVAS NUO 
DARBO VALANDAS.

Kiekvienas nuaipirkęs tą knygą pasidžiaugs. Pinigas geriau
sia siųst "Money Orderiu,” popierinius galima siųst tiesiog papras
tam koncerte,' užraHus -aiškiai adresus savo ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už 3c. marką.

"KELEIVIS” SO. BOSTON. MASS.

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų, 
kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

Kas dar 
malonės 
adresą, 
numerių

nėra Naujiem? skaitytoju, 
atsiųsti Naujienoms savo 
o gaus porą Naujiem? 
pasižiūrėjimui — dykai.

Naujienų Pinigų Siunt. 
Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

$2 DOVANŲ $2

Didžiausias Lietuvių 
Dienraštis

Nei vienas lietuvis 
negali būti 
be Naujienų

NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

Skausmus ir gčlimus nutildo
4a

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis m.reg. S. V. P»t. Ofise.

draugas reikale

I

i

J

PARSIDUODA VISUOSE 
GERL’OSEGROoERIUOSE

SVEIKATOS GELBĖTOJAS.
Aš, J. Karalius, dabar esu labai 
linksmas ir dėkingas SVEIKA
TOS GELBĖTOJ UI, kuris išgel
bėjo mano sveikata ir gyvastį. 
Aš buvau labai nupuolęs ant 
sveikatos 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 Riterio ir Lytiškų Organą 
Sustiprinimui Vaistų. Sunaudo
jau tuos vaistus ir į septintu die
ną pajutau, kad atitraukė nuo 
manęs didesnę dali skausmų. Aš 
dar antrą sykį pareikalavau Svei
katos Gelbėtojo Vaistų ir praėjus 
dar penkioms dienoms aš pajutau 

esąs sveikas, be skausmų ir ligos. Tartum kas atplėšė nuo mano kru
tinės įnirtusią draskančią katę. Taigi dabar aš tariu tukstant? sykių 
ačiū Sveikatos Gelbėtojui J. Baltrėnui.

J. Baltrėno žodis: Aš dirbau vaistus per 15 metų po Salutaras var
du, bet 192b metais aš sumaniau parduoti Salutaras Drug Ch. Co. ir 
išvažiavau ) Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, Paryžių, 
Londoną, delei platesnio patyrimo va;st>? išdirbime.

SVEIKATOS GELBĖTOJ AS DRUG CHEM. CO. 
2500 West 39th St., Chicago, III.

EXTRA SUNKUS VARINIAI KATILAI į 
PIGIAI , negu kur nors kitur 
gvarantu>tas arba pinigai grąžinami.

Dr. A. J. Karalių
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo uŽ8enėjusias ligai 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tišku ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laišku.

3303 S. MORGAM ST.
CHICAGO, iLL

TEL. BULEVARD 2160.

I-

DABAR šitas 
didrimtsias ir 
geriausias dak
tariškas kny
gas parduodam 
už §7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 

ii kuri drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai <iliu
stracijomis) Į- 
rodyti viską, 
kas tik reikia 1

F

IDr. L. J. Podder

I
ls Petrograde.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odoa Llgaa.
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

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

69 CHAMBER ST- BOSTON.
Telephone: Haymarkei 3390

vyrui ir mote- 
rei žinoti apie 
savo lyti: — 
lyties, organu 
i š s i v ystynią, 
funkcijas, svei
katą ir ligas; 
moterį? reika
lus : gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių auklėji
mą. jų ligas; 
meilės ir šei
ni o s visokius 
sekretus. Gra- 
labai daug pa- 

$7.0 0. (2)
tai knyga, kuri

k na. -;ci norite savo organizmą

f. Gražiai a; ___ _______
F kieki :cfto puslapio paveikslas.
1 Kaina $2.
L- Matote, kad šitos knygos kai- 
F nuola 89.00, bet mes dabar par- 
[ duodam tik už $7.; 2.00 gau-
Į nart dovanų.
t O jei norite kitokios knygos 
L dovanoms, tai pasirinkit bile 
Lvieftą iš šitų- KAIP RAŠYT 

LAIŠKUS LIETUVIŲ ir AN
GLŲ KALBOSE: apdaryta. $2. 
APIE ŽEME ir KITUS SVIE
TUS: apd., $2. LIETUVIŲ 

t PRATĘ V1A1 MAŽOJOJ AZI- 
į. JOJ: a,.d., $2- MEILĖ ir DAl- 
tLez.apd., $2. TŪKSTANTIS 
; NAKTŲ; apd., $2.00.

Pirkit Knygas ir siųskit jas 
F? Lietuvą! Jei mylit daug skai- 
: tyt, tai reikalaukit musu DI- 
IDŽIAUSIO KNYGŲ KATA- 
i LOGO. Jei mylit mokvtis ARIT
METIKOS. LIETUVIŲ ir AN- 

'GLŲ KALBŲ, tai reikalaukit 
musu MOKYKLOS KATALO
GO. ’

Matote? kad mes visko turim; 
TIK PRISIUSKIT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
PASAKYKIT, KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupinsiir..

AL, MARGELIS 
2023 St. Patrt Avė. 

ęgICĄGO, ILL.

žiai apdaryta; 
veikslu, kaina

SVEIKATA, 1
viską pasako apie žmogaus kū
ną. -;ci norite savo organizmą 

pažint ir geroj sveikatoj užlai- 
’—tai isigykit šitą knygą, 

ipdaryta. Beveik ant

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
TIK PER 30 DIENŲ.

<ja. *<
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PARSIDL’ODA
Užsigančdinimas

Padirbti iš 16, 18,
uncijų Šalto Roliuoto 
stipriai užsukama 5 colių kepu
raite. Galima 
ką ir išvalyt.

20 ir 22 
Vario, su

lengvai įkišt ran-

Gal.
Gal.. 
Gab. 
GaL. 
Gal.. 
Gal.. 
Gai.. 
Gal.. 
Gal.. 
GaL.

Padirbti iš 16, 18, 20,
Salto Roliuoto Vario, 
apsaugos katilai, padirbti 
nimui.

ir 22 
geriausi 

viri-

$ 3.50

Gai..
Gal..

n. 90
12.50
14.00
17.95 
25.00

%Minkšto Vario Triubelės Vį colio 30c. už pėdą, 
dą. Sujungimai Vi colio 60e. kiekvienas, % colio 
Išdirbta iš biotinio vario ir užtikrinta ant 15 metu.

IC

Gal. $ 
Gai
dai..

2.50
3.00
4.25
5.75
7.25
9.90

11.50
13.00
15.00 
20.00

colio 25e. už pe- 
50c. kiekvienas

(2)

JOH 0. HRUBY
1806 SO. RAGINE AVĖ.. Dept. 21 CHICAGO. ILL.

REIKALAUKIT KATALOGO.
Persiunčiame drūtuose mediniuose bakstiose.

Pasekme po 20 dteat 
arba grąžtam* jtar 
pisigns.<

A'l

*Štai nepaprasta proga įsigyti pui
kų nikeliuotą gero išdirbinio ”Young 
America” revolverį. Jis sauja tikro- 

■ mis kulkomis, septynis kartus vienu 
užtaisymu. Paprasta šio revolverio 
kaina "yra $10.00, bet mes laike šio. 
mėnesio numušėm jo kainą iki $5.50. 
Mes turime trejopo didumo: 22, 32 ir 
3& kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolverį pažymekit, kokio kali
bro jus norit. .Mes gvarantuojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums 
?>inigus. Neužmirškit, kad šį revolve
rį tokia pigia kaina galėsit gaut tik 
laike šio mėnesio.

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

(?)
CHICAGO SAFETY COMPANY 

Dept. 800
1330 N. Western avė- Chicago, IH.-

!

I

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, W 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. '
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
siesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtos visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitai, negruomulavimas viduriu, pažai irV, 
išpūtimai, užketėjimaš skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu- > 
matiži/io. skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožra jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
jrrobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. _ Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abeino sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir #, 
Fosforą-r.iaistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
miodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustrpris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalnin savyj jokiu migdamu 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundclei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonf ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem® 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANCIJA; PrekJ Nuga-Tone yra viena. (tlOČ) doteria 
už bonkute. Kaina boltkuta talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
eydymo. Galite pirkti šeies bonlnitns. arba šeiias meneotua tydyaio ui poakius ($5.00) 
dolerius, imi Nuja-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jei<u ne busi uifanediatpa Įm* 
sekmip, aufratink botškute ir piltus, o mes ūmai aurnUistme josu pM*Va. NafaMv 
prapuldyti viena centą. Mes imame rizika. Nugra-Tone yra pardavinėjamas visosa 
aplietose tomis pačioms iilyromH ir ta pačia garantija.

PŠISIUSK SAVA PASTELIAVTMO ANT TUO KUPONĄ.

NationaI Laboratory, L. 21. 1018 So. Waba«h ave^ Chicago, I1L
(u rb<-m:r.-ji: įdedu di liais $...................... ir meidriu prisiųsti man......................... bonknt

Nt ra’-Tone.

t
?
?? 

■Y 
”Y t

♦;

♦: 
... <s Prisiųskite man savo braizi- ; 

nius išradimo išegzaminavimui.*<| 
Reikalaukite išradimų knygų, 
tės "Patarimai Išradėjams,” 
kuri duodama dykai. ’<

Rašykite lietuviškai savo ad-«^ 
vokatui.

MARTIN LABI NĖR 
Reg; l’atent Aftv.

3 PARK ROK. NEW YORK

IŠRADĖJAI!

Varias ir pavardė.

MitrZo..

C'.itvė ir numeris

ValatiJ*
r

.*♦
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Vietinės Žinios
Petrausko koncertas pavy

ko puikiai.
Pereitą nedėldienį Lietu

vių Salėj buvo kompozito
riaus Petrausko surengtas 
koncertas, kuris pavyko vi
sais žvilgsniais: ir publikos 
buvo daug, ir programas 
puikiai buvo išpildytas.

Be paties kompozitoriaus, 
koncerte dalyvavo pp. Po
ciai iš Chicagos, p-lė Jab- 
lonskaitė iš AVorcesterio. p. 
Navadauskas ir p. Dirvelis.

Iš svečių-artistų publikai 
geriausia patiko p. Pocienė, 
kas galima buvo matyti iš 
gausių delnų plojimų. Ir iš- 
tiesų ji turi malonų balsą ir 
labai lengvai jį valdo. Jos 
vyras, p. Pocius, puikiai 
skambina pianu.

P-lė Jablonskaitė ir p. Na
vadauskas taipgi gerai dai
navo, bet kaipo vietiniai, ne
paliko tokio entuziazmo. Tie 
sa, Dirvelio smuikas publi
kai labai patiko.

Daugiausia tečiaus publi
ka plojo pačiam kompozito
riui Petrauskui. Bet jam ir 
sekėsi. Ypač grandioziškai 
pas ji išėjo Lohengrino pa
sakojimas, paimtas iš ope
ros „Lohengrin” ir išvers
tas lietuvių kalbom Nesenai 
man teko girdėti amerikie
čių teatre visą "Lohengri
no” operą, ir turiu pasakyti, 
jog musų dainininkas daug 
geriau to karžygio dainą at
liko, negu ji buvo išpildyta 
operoj.

Turbut neapsiriksiu pa
sakęs, kad So. Bostone toks 
koncertas buvo da pirmuti
nis, ir žmonės ilgai jo nepa
mirš. .

Šį utarninką p. Petrą vis
kas su pp. 4J|pciais davė kon
certą Bridgeį)orte. o paskui 
aplankys ir kitas kolonijas. 
Išviso jie mano duoti apie 
20 koncertų.

(slapstosi koks tai žmogus, pėdos gilumo toje vietoje, 
j Jis davė apie tai žinią polici- Du vaikėzai išplaukė, o tre- 
jai. Kuomet pribuvo poliui- čio koja įkliuvo ir tas turėjo 

j ja, nepažįstamas žmogus būti vandenyje, pakol pribu- 
buvo įlindęs jau daržinėn ir vę žmonės neišgelbėjo, 
užlipęs ant šieno. Policijai 
pareikalavus, kad jis liptų 
žemėn, jis pradėjo šaudyt, upėj.
Policija tada pa: Įtraukė, o 
gavo karabiną ir pasisaukė 
ugniagesius. Matydamas, 
kad priešintis bus veltui, ne
pažįstamas nulipo nuo šieno 
ir pasidavė policijai. Tardo
mas jisai pasisakė buvęs pa
samdytas už $300 užmušti 
larmerį. Pas jį rado didelį 
revolverį, patronų ir bonką 
chloroformos.

. Su
šlapę vaikėzai sugrįžo na
mo, o automobilius paliko

Laukiami svečiai atvažiavo, 
šiomis dienomis atvažia

vo iš Lietuvos pas savo gimi
nes sekančios ypat* s: 1‘ytro- 
nelė Atkočaitė iš Meiagiskių 
kaimo, Batakių valsčiaus, 
pas M. Kauriną. 72> ■—8th 
St., South Boston, Mass., 
Aleksandra Čaplikas iš Sa- 
muniškių, nuo Merkines, pas 
P. Čapliką, 357 Broadjyay,

Prasidėjo skandališka byla.
Kast Cambridge’aus kri

minaliame teisme šį utar- So. Boston, Mas>.: Marijona 
ninką prasidėjo Loudo byla. Jaskunaitė. iš žeir.aie' mies- 
kurioj jis yra kaltinamas telio, Tirkšlių 
užmušimu policmano perei- Lignicką, 
tą pavasari ant M akefieldo Stoughton, Mass.: 
kelio. Loud yra čeverykų tutienė su sunun. 
pardavėjas. Valdžia sako, 
kad jis važiavęs su svetima 
moteriške ir užmušęs polic- 
maną. kada tas norėjęs jį 
areštuoti. Bet to niekas ne- 

Šiandien jau visiems aiš- niatė ir Loud prie kaltės ne-
ku, kad prohibicijos įstaty
mas negali išnaikinti svaigi
namųjų gėrimų. Juo toliau, 
tuo geriau žmonės pradeda 
išmokti daryti degtinę na
mie ir pati policija sako, kad 
šiandien nėra tų namų, kur 
nebūtų bravoro. Degtinės 
darymas dabar virto tiesiog 
sportu. Pirma pasigert bū
davo sarmata, o dabar "una- 
ras.” Šiandien geria net il
tie. kurie pirma niekad ne
gerdavo. Ir kain negers pa
prasti žmonės, jei geria pa
tįs valdininkai, patįs blaivy
bės vykintojai? Pavyzdžiui, 
gubernatoriaus puotoj aną
dien konfiskuota daugybę 
šampano ir degtinės. O jei 
pats valstijos galva laužo 
blaivybės įstatymą, tai kaip 
galima norėti, kad paprasti 
piliečiai nelaužytų ?

Degtinė dabar pasidarė 
tekia “gardi” dėlto, kad ji 
uždrausta. Tokia jau žmo
gaus prigimti;
- ---------------L. .I--

Kaip sustabdyti degtinės 
darymą.

prisipažįsta. Todėl byla bus 
labai sunki.

Areštuota 193 žmonės.
Naujų metų vakarą poli

cija šįmet Bostone areštavo 
iš viso 193 žmones. Tai esan
ti nedidelė skaitlinė, nes kū
čių vakarą buvę areštuota 
iš viso 223.

vals.. pas F.
273 School st.,

Ona Ai- 
I.eonu ir 

duktere Jieva iš Alsininkų 
kaimo, Jezno valse., pas M. 

: Aitutį. St. Elizabeth Ilospi- 
tal, Brighton. Mass.: Kotri- 

! na Senukevičienė, nuo Puns
ko, pas Joną Račkauską, 168 

: Bolton st., South Boston, 
Mas., Stanislava. Stasys ir 
Jonas Pijaulokai iš Žadeikių 
kaimo, Andrejavo vals., pas 
C. Norkų. 254 Beach st., La 
Porte, Ind.: Jieva Januleyi- 

!čiutė. iš Musališkn: 
i nuo Merkinės, pas 
[ Janulevičienę. 15 
st., Cheisea, Mass.:

i kaimo,
Uršulę 

AValnut
Leoka-

dija Stadelnikienė ir sūnūs 
Vincas, iš Paaržuolių kaimo 
nuo Alytaus, pas Vincą Sta- 
dalniką, 5S4 Summer st., 
Lynn, Mass.; Veronika Vil- 
kauskaitė, iš Graznikelių 

| kaimo, nuo Griškabūdžio, 
i pas Antaną Vilkauską, 35 
jSchoolst., Nashua, N. H.;
Samuel Zupavičia (žydas) 
iš Merkinės dabar gyvenąs 
67 Fruit st., f
Elzbieta 
sūnūs 
biškių

Curley žada parūpint tūks
tančiams aarbo.

So. Bostono politikieriai 
buvo pasikvietę aną vakarą 
naujai išrinktąjį majorą 
Curley į municipali rūmą 
pasakyt prakalbą, švento 
Vincento ir šv. Augustino 
’'gvardijos” (vaikų kariu- 
rnenė) pasitiko jį su bubnais 
ir birbinėmis nuo pusės 
Broadwav ir nulydėjo mies
to salėn. Savo kalboj Curley 
pasakė, kad užėmęs majoro 
vietą jisai parūpinsiąs pa
kankamai darbo visiems be
darbiams, kurių dabar Bos
tone esą 60.000. Pamatysim, 
ar išpildys jis savo prižadė
jimą.

kad jis vi
suomet trokšta to. kas jam 
draudžiama, o nekenčia to, 
kas jam prievarta brukama. 
Todėl vienas laikraštis ir sa
ko valdžiai: jei norite išnai
kinti degtinę, tai atšaukite 
dabartinį "sausąjį” įstaty
mą. o jo vieton išleiskite 
■’šlapiajį:” išleiskit tokį įs
tatymą. kuris verste verstų 
kiekvieną gyventoją turėti 
savo namuose bravorą ir 
kas savaite padaryti bent 
po 100 galionų degtinės. Už 
nepildymą to įsakymo pas
kirkit puse metų kalėjimo 
arba SI,000 pabaudos.

Jei valdžia tokį įstatymą 
išleistų, tai mes gvarantuo- 
jame, sako tas laikraštis, 
kad prieš darymą degtinės 
sukiltų visa šalis ir žmonės 
pradėtų ”munšaino’’ taip 
nekęsti, kad ir pauostyt jo 
niekur negautumėt.

Kaip sau norit, šitoj pa
šaipoj daug teisybės.

| Auksinų Kursas Vėl Kyla!
P
p Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu, 
♦d Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau auk- 
‘‘ sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau.

1000 auksinu . . . . . . $7.5?
Lietuvoje visokių daiktų yra užtektinai, turint 
pinigų galima nusipirkti visko ant vietos.

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

Patarnavimas užtikrintas.

BALTIC STATĖS FINANCE CO.
357 BROAD5VAY, S0. BOSTON, MASS.

3

$ 
r J 

Boston, Mass., ‘? 
Usevičienė ir ‘‘ 

Boleslovas iš Lai- 
kaimo, Žaslių 

valse., pas Mikolą Usevičių, 
131 Darbey st., Salėm, Mass. 
Harry William Weinberg 
(žydų rabinas) iš Kauno 
Mapų gatvė, No. 9. Žydai 
-ustabdė jį Londone, Angli
joje, kaipo garsų oratorių, 
kuris vėliaus aplankys Su
vienytas Valstijas.

Visi atvažiavo per Baltic 
Statės Finance Corp., 357 
Broadvvay, So, Boston, 
Mass.

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

606 EX( HANGE BLDG., 53 STATĖ ST., BOSTON.

CIT Y POINT INSURANCE 
and REAL ESTATE

722 EIGHT ST.. SO. BOSTON. M \ss
Teleph.: So. Boston 109-M. (12)
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Tel.: Richmond 2957-A1. $

| Dr. David W. Rosen I
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir® 

X Rusiškai. S
•>- GYDO CHRONIŠKAS IR © 
g SLAPTAS
£ VALANDOS: 
įi Nuo 8 iki
® Nuo 2 iki
S Nuo 7 iki
V 321 HANOVER ST.
i BOSTON. MASS.
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ir jo brolis 
STO.N E

ELIHU D. STONE
Representantas 

LOUIS G.
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
66—67 Journal Buildtng

262 WASHINGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334
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Apie Lietuviu Moksleivių 
Kliubą.

Aš labai nudžiugau, kuo
met išgirdau, kad Bostono 
ir apielinkės lietuviai moks
leiviai sutvėrė kliubą, kurį 
užvardino Lietuvių Mokslei
vių Kliubu. Ant kiek man 
yra žinoma. į šį kliubą įstojo 
moksleiviai, einanti įvairius 
mokslus, kaip tai: medici
nos, teisių, inžinerijos ir tt.

Aš maniau, kad šis kliu
dąs susitvėrė netik mokslei
vių susipažinimui tarpe sa
vęs, bet. kas svarbiausia, su
sipažinimui su šios apielin
kės lietuviais. Mano supra- 

Moksleivių 
yra supa- 
visuomenę 

šakomis, 
kurias jie mokyklose studi
juoja ir raginti jaunuomenę 
prie mokslo, prie apšvietos.

Jau apie suvirs metai lai
ko. kaip minėtas kliubas su
sitvėrė. bet ligšiol dar nieko 
svarbaus jisai nenuveikė. 
Tuo jaus po susitvėrimui pa
rengė apie porą šokių bei 
pokilių ir tai tokiose vietose, 
kur didžiumai lietuvių visai 

i neprieinama delei augštos 
įžangos bei neparankios vie
tos. Gi vėlesniais laikais 
apie ta kliubą visai nieko 
nesigirdi.

Pradedant Naujus Metus 
butų linksma, kad Lietuvių 
Moksleivių Kliubas mestų 
visus savo pasididžiavimus 
i šalį ir imtųsi už naudingo 
lietuviams ir sau darbo: 
rengtų vakarus, prakalbas, 
paskaitas, prelekcijas ir tt.

J. St.

ės lietuviais, 
t imu. Lietuvių 
Kliubo užduotis 
žindinti lietuviu 
su tomis mokslo

šaudymas naujų metų 
vakarą.

Tūli žmonės vis dar laiko
si to papročio, kad Naujų 
Metų vakarą reikia kelti ter
mą ir net šaudyt. Per tokį 
”sveikinimą” Naujų Metų,, 
pereitą nedėldienį Bostone 
buvo pašauti tris žmonės.' 
Viena mergina ant Harris; 
st. buvo sužeista revolverio 
kulipka į kairiąją šlaunį sa
vo namuose, kuomet ji prie-, 
jo prie lango užtraukti už-j 
dangą. Policija tuojaus pra-: 
dėjo gaudyt triukšmuojan-! 
čius vaikėzus ir 11 jų suėmė! 
su revolveriais. Vienas ita-; 
las ant Kuli st. atidaręs lan
dą pradėjo pyškint iš kara
bino. Jis buvo taipgi areš
tuotas. Kiti areštuoti irgi 
italai.

Automobilius įvažiavo upėn.1
Tris jauni vaikėzai iš i 

Shavvsheen Viilage pereitą 
nedėldienį pasiėmė tėvo au-> 
tomobilių ir išvažiavo pasi-! 
važinėti. Kelias buvo slidus 
važiuojant paupiu automo-' 
Kilius paslido į šalį ir nu- » 
čiaužė nuo kranto ant upės.! * 
Ledas ant upės da nebuvo ® 

Netoli Wakefieido farme- gana storas; automobilius į 
įlūžo ir atsistojo vienu galu ■ 
j v; ndenį, kurio buvo apie 6 ■

šaudys palaidus šunis.
Lvnno ir Swampscotto 

valdžios paskelbė, kad per 
visą šį mėnesį bus gaudomi 
ir žudomi visi šunis, kurie 
tik bus palaidi ir be apynas
rių. Todėl kas nori apsaugot 
savo šunį, tegul uždeda apy
nasrį. Kova su palaidais šu
nimis reikalinga dėlto, kad 
pastaruoju laiku Bostono 
apielinkėj buvo aprieta 
daug žmonių.

MES TURIME EUROPOS RUOŽUO- 
TŲ PLUNKSNŲ IR PŪKŲ. 
Parduodam Žemiausia Kaina.

Atsilankyk, rašyk arba telefonuok 
pas (3)

BOSTON FEATHER CO.
209 Second st.. Cheisea. Mass.

’i elephone Cheisea 398-W.

NEA LKOHOLIŠKI PRIESKONI AI 
sutaisymui gėrimų, ge iausios rųšies. 
Kaina S3.75, 4 oz.; $7.50, S 
nantė. Gir, Rye, Brandy, 
Rum.

BEACON BEVERAGE
6 Beach st

ir
LIGAS.

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

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

BOSTON. MASS.
Įsteigta 1845 113)

”Munšainas’’ pagimdė 
gaisrą.

Somervillėj ant Maple 
gatvės kilo aną vakarą gais
ras mediniame name. Kada 
pribuvo ugnagesiai, pasiro
dė. kad ugnis gimė iš bravo
ro, kuris buvo užkaistas ir 
vienas paliktas.

I

Nusinuodino mergina.
Po No. 267 K st. buvo at

rasta šio panedėlio rytą nu
sinuodijusi gazu 23 metu 
mergina, Ona Loney.

Prispirtas prie sienos, šaudė 
j polic’ją.

rys Barstow pastebėjo po 
Įtariai, kad apie jo farmą

PRANEŠIMAS!
Šiuomi pranešu savo draugams ir kostume- 
riams, jog aš papirkau pirmutinę ir se
niausią pekarnę So. Bostone, po Nr. 75 Sil- 
ver St.. kuri seniau priklausė J. Plevokui, o 
vėliau Zulonui ir Mulevičiui, o dabar aš 
naujai ištaisiau ir pradėjau kepti pirmos 
rųšies juodą, baltą ir latvišką duoną, taipgi 
visokius keikus, donacus, pajus ir piragai- 
čius, žodžiu sakant darysime visokius ke
pimus. kokie tik žmonėms bus skanesni.
Meldžiu visus kuoskaitlingiausia atsilan
kyti ir paragauti naujų duonų ir saldainių

Su pagarba
Petras Yankunavičius

75 SILVER ST., SO. BOSTON, MASS. 
Telephone So. Boston (2)

LIETDVYS GRABORIDS
Patarnauju prie numirusių 

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADU’AY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 381
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1S91-M.

St.

I i 
i
♦
i

T?l. So. Boston 506-W
DAKTARAS

A.L. KAPOČIUS
LIETUVYS DENTISTAS.

VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak.
NEDĖLIOMIS:
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadvav, tarpe C ir D (t. 
SO. BOSTON. MASS.

♦
«

:

LIETUYIS OPTGMETRISTAS
(AKIU SPECIALISTAS)

Išegzaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a RROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 2488.

Dr. J. C. Landžius Seymcur g

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

f
$ LIE

Gydytojas

!
LIETUVYS

) ir Chirurgas.

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

i DR. AL. FIDERKCT1CZ,
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
• Specialistas Slaptų
• VALANDOS:
■ , Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 

Šventadieniais nuo lo
81 CANAL ST., BOSTON.

• Room 215 ir 216.

li£ų.

7:30 
iki 1.

oz.;
Bourbon, 

(D 
CO.

.. Boston. Mass. i)cpt. F. 6.

si

«
e

i 
a 
s

Kosulys ir persišaldymas.

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pa- 
voingas ligas. Prašaiink nedoras 
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa's Cold and Grip Tabiets 
(Severo Piyškeiies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kama 30c. — Greitą 
pageloą nuo kosuli duoda

gevera’s
Cough Balsam

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs 
palengvina erz;n;mą. pakuose skre
plius. sustabda kosulį, padara kvie- 
pavimą lengvą ir engeiba gamtai 
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni 
25 centai. Visose Aptiekose.

W. F. SEVERA Cp.*
CEOAR RAP1DS, IOWA

dI

I

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

AUTI EKA

»

>

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

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

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

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

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

Galit siųsti užsakymą per pasta ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai

85 I^everett St., Boston, Mass.

■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ii » įį ■"■OriOp

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

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

Mes partraukėme iš Lietuvos visokių gydančių žolių, šaknų ir žie
vių. tai yra geriausi vaistai nuo paprastų ligų. Parašykit mums nuo 
ko jums vaistai reikalingi, o mes žinosime ką prisiųsti.
Vaistai Kraujo Valymui, už bor.ką ...........................................  $1.50.
Lietuviška Trejanka, pakelis ...........................................................  50c.
Nuo Pleiskanų ir Slinkimo Plaukų ............................................... $1.25.
Plotkelės nuo Šalčio ir Grippo ..........................................................50c.
Perfumai ................................................................... 85., $4., $3.,’ $2., $1.
Muilai .......................................................................  50c., 25c., 15c.. 10c.
Ir daugeli kitokių vaistų užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos Akcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 1 

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

K. ŠIDLAUSKAS
PROVIZORIUS (

373 BROADWAY, Kampas E st., SO. BOSTON, MASS. i




