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GARLAIVIS NUSKENDO.
Šio panedėlio rytą Bosto

ne gauta bevieliu telegrafu 
žinia, kad vidury jūrių ne
dėlios naktį nuskendo nor
vegų garlaivis „Mod,” kuris 
plaukė su prekėmis iš New 
York į Antwerpą, Breme
ną ir Hamburgą, žinią at
siuntė Kanados garlaivis 
„Melmore Head,” kuris sa
kosi atsiveža ir Išgelbėtus 
nuskendusio laivo žmones.

„Mod” jau subatoj šaukė
si bevieliu telegrafu pagal
bos, sakydamas, kad jį pa
gavo ant jūrių baisi audra, 
nulaužė propelerį ii- nunešė 
visas valtis.• -----------

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Netoli Somervillės perei
gą sąvaitę nuslydo nuo bė
gių pasažierini< traukinis, 
kuris ėjo iš Bostono į Ha- 
verhillį. Nelaimė atsitiko 
toj vietoj, kur geležinkelis 
smarkiai užsisuka. Nusly
dęs nuo relių garvežis ap
virto augštyn kojomis. Iš 
važiavusių žmonių, rodos, 
niekas nenukentėjo, bet 
daugelis labai nusigando.

Tdephone:
So. Boston, 506-M. Metai XVII

POPIEŽIUS MIRĖ.
Anksti pereitos nedėlios 

rytą Romoj mirė katalikų 
bažnyčios galva, Benedik
tas XV. Suvažiavę kardino
lai dabar turės išrinkti ka
talikams naują „šventąjį tė
vą.” Bostono kardinolas 
O’Connell jau išvažiavo. 
Kandidatais numatomi kar
dinolai Maffi, Lafontaine ir 
Ratti — visi tris italijonai.

I

VILNIUS ATIDUODAMA AMERIKOS LIETUVIAI 
’ ‘ ’ KLAIPĖDOS KRAŠTE.

Washingtonas. — Gauto
mis žiniomis, Amerikos lie
tuviai įvezdina savo pinigus 
netik Didžiojoje Lietuvoje, 
bet ir Klaipėdos krašte, 
pirkdami tenai žemės, mies
tuose namus, steigdami pre
kybos bei pramonės įstaigų.

LENKIJAI.
O Lietuva gausianti užtai 

Klaipėdos Kraštą.
Lietuvoje paskutinėmis 

dienomis kilo daug triukš
mo dėl Rozenbaumo kelio
nės į Varšuvą. Lenkų laik
raščiai paskelbė, kad jis at
vykęs pas juos tartis Vil
niaus klausimu. Kadangi 
Rozenbaumas yra Lietuvos 
žydų atstovas Seime, beo 
Seimas nėra jam tos misi
jos pavedęs, tai solialdemo- 
kratai įnešė valdžiai pa
klausimą, keno įgaliotas 
Rozenbaum kalba su lenkais 
apie Vilniaus likimą. Val
džia atsakė, kad ji nėra Ro
zenbaumo įgaliojusi ir nie
ko apie jo misiją nežinanti. 
Rozenbaumas gi paaiškino, 
kad jis nuvykęs Varšuvon 
lenkų valdžios kviečiamas.

Dabar „Christian Science 
Monitor’o” korespondentas, 
rašydamas apie Roz^nbau- 
mo atsilankymą į Varšuvą, 
vadina jį „Lietuvos užsienio 
reikalų vice-ministeriu” ir 
sako:

„Dabar Varšuvoj vieši p. 
RozenbaumSŠ, Lietuvos už
sienio reikalų vice-ministe- 
ris, kurio tikslas yra įvykin
ti taiką tarp Lenkijos ir 
Kauno Lietuvos. Aiškiai 
yra pasakyta, kad p. Rozen
baumas veikia vien savo ini- 
ciativa, bet vis dėlto šitos 
derybos turi didelės reikš
mės ir gali privesti prie ge
rų rezultatų.

„Kauno Lietuva dabar 
praktinai nusileido šauki
mui Vilniuje steigiamojo 
seimo, tik primena Vilniaus 
valdžiai, kad lietuvių gy
ventojų teisės rinkimuose 
nebūtų varžomos (lietuvių 
tenai yra nežymi mažuma). 
Sulyg sutarties, generolas 
Želigovskis rezignavo ir 

, Vilniaus seimo i ‘ '
įvyko 6 sausio.

„Kuomet socialdemokra
tų frakcija Kauno seime 
paklausė savo valdžios, kaip 
ji yra nusistačius Klaipėdos 
klausimu, tai užsienio rei
kalų ministeris p. Purickis 
paaiškino, kad prisidėjus 
Klaipėdos Kraštui prie Lie
tuvos, jam butų duota kul
tūrinė, ekonominė ir tauti
nė autbnomija. Šitą paaiški
nimą vokiečių spauda KlaiX 
pėdoj skaito prirodymu, 
kad Klaipėdos kraštas bus 
atiduotas Kauno Lietuvai 
už Vilnių.”

Šitaip rašo iš Varšuvos 
amerikiečių laikraščio ko
respondentas. Reikia many
ti, kad tai yra atspindis to

KLASTUOJA PINIGUS
Atsirado meistrų, kurie 

pradėjo klastuot popieri
nius Amerikos pinigus, pa

dienis tarpininkauja Prūsų keičiant penkines į 20-dole- 
įįnes. Tokių 20-dolerinių la
bai daug buvę paskleista 
paskutiniais laikais Massa- 
chusetts ir New Hampshire 
miestuose. Portsmouth val
džios agentai jau suėmė ke
turis italus, kurie yra nu
žiūrimi tų pinigų platinime. 

(Jie pasisakė esą iš Haver- 
hillio.

Lietuvių suorganizuotos 
bendrovės „Rytas” ir „Ju
ra,” kurių priešakyje stovi 
Mažosios Lietuvos veikėjai, 
„Ryto” bendrovės p. Stiklio- 
rius, o „Juros” bendrovės 
D-ras Gaigalaitis. Be to, A- 
merikos lietuviams tarpi
ninkauja ir apsigyvenęs da
bar Klaipėdoje kun. Jonas 
Žilius. Elta.

DEL J. ŽILIAUS PASKY 
RIMO.

Washingtonas. 
pranešime apie Žoliaus pas
kyrimą įsibriovė klaida: 
vieton „žilius Lietuvos kari
nis atstovas Klaipėdai,” turi 
būti, „filius Lietuvos laiki
nis atstovas Klaipėdai.” Jis 
yra Užsienio reikalų minis
terijos paskirtas prie laiki
nos Santarvės administraci
jos 1 
Lietuvos reikalus. Jisai yra 
ne karinis, bet civilis atsto
vas.

Eltos

i

i

PAŠOVĖ KRAUTUV- 
NINKĄ.

Fall River mieste du ban
ditu užpuolė krautuvę ir 
liepė jos savininkui pakelti 
rankas. Tas nepaklausė, ir 
banditai šovė jį, bet nusi
gandę pabėgo.

i I
Atsidarė mainerių 

konvalija. Bolševikai atsisako
I

i

Į

į
I
I

skelbti revoliuciją.SVARSTOMA ALGŲ 
KLAUSIMAS.

i Sena sutartis su kompanijo
mis baigiasi 31 kovo.

Shamokin, Pa. — Pereitą 
sąvaitę čia atsidarė kieto
sios anglies mainerių kon
vencija, kad nustačius algos 
klausimą ir kitus reikalavi
mus, kurie turės būt paduo
ti kasyklų savininkams 
prieš 1 kovo, kuomet pasi
baigia senasis- kontraktas.

Yra jau žinoma, kad da
rant naują sutartį, kasyklų 
baronai norės numušti ang
liakasiams algas. Bet iš 
konvencijos ūpo matyt, kad 
darbininkai netik nemano 
nusileisti, bet ketina da pa
reikalauti, kad mokestis bu
tų 20 nuošimčių pakelta. 
Taigi išrodo, kad ateinantį 
balandžio mėnesį tarp ang
liakasių ir jų išnaudotojų 
prasidės didelė kova, ir ta 
kova gali būt juo didesnė, 
kad tuo pačiu laiku pasibai
gia ir minkštosios anglies 
mainerių algos sutartis.

Angliakasių unijos pir
mininkas Lewis pasakė kon
vencijoj, kad angliakasių 
algos negali eit atgal, ir jei-

1

ANDAROKAI TURI BŪT _
'ŽEMIAU -KELIŲ. ■ 4?u- jų.

$100,000,000 Už ELEKT
ROS LEMPUTES.

Ai- žinot, kad elektros 
lempučių fabrikantai yra

FRANCUZIJOJ NAUJA 
VALDŽIA.

Aną sąvaitę rezignavo 
Francuzijos premjeras 
Briand, o su juo išėjo ir vi- \ 
sas ministerių kabinetas. 
Naujam kabinetui sudaryti 
buvo pakviestas Raymond 
Poincare, buvęs Francijos 
prezidentas. Šį panedėlį jo 
sudarytoji valdžia jau užė
mė savo vietas.

MIRĖ MOTORO IŠRA
DĖJAS.

Pereitą sąvaitę Roches- 
[teryje mirė 77 metų am
žiaus susilaukęs George 

Į Baldwin Seiden, išradėjas 
pirmutinio gazolinu varomo 
motoro. Ačiū jo išradimui ir 
automobiliai galėjo taip 
sėkmingai išsivystyt. Išpra- 
džių jisai bandė pritaikyt 
garinį lokomitivą atski
riems vežimams varyt, bet 
tas pasirodė nepraktiška ir 
tuomet jis pradėjo galvoti 
apie tokią mašiną, kuri bu- 

i tų varoma sprogstamais ga- 
jzais. Ir 1873 metais jis išra
do gazolinu varomą motorą,

NORI TAIKOS SU 
KAPITALU.

čičerinas prižada daug kon
cesijų- užsienio buržuazijai.

Maskva. —Bolševikų už- 
Įsienio reikalų komisaras Či- 
įcerinas priėmė pereitą są- 
:vaitę būrį užsienio laikraš
čių korespondentų ir paaiš- 
kino jiems sovietų valdžios 

i nusistatymą dėl ateinančios 
tarptautinės konferencijos 
Genoa mieste, kur ir Rusija 
yra pakviesta dalyvauti. Ji
sai daugiausia prašė kores- 
kondentų atšaukti paskelb
tą francuzų spaudos užreiš- 
kimą, buk bolševikai apsiė
mė toj konferencijoj daly
vauti tik dėlto, kad jie tiki
si tenai rasti didesnę tribū
ną revoliucinei savo propa
gandai skelbti.

„Tai yra didžiausia netie
sa,” sako čičerinas. „Mes 
važiuojame į Genoą ar Lon
doną nei kaipo apgalėti, nei 
kaipo apgalėto jai. Žinoma, 
mes kovosime, bet kovosi
me už prekybos atgaivini
mą, o ne už revoliuciją. Mes 

i kenferenc<įuX-- 
kaipo proletariato atstovai 
siūlyti kapitalistinėms val
džioms progos išvystymui 
didžiųjų Rusijos gamtos 
šaltinių, taip kad iš jų butų 
naudos ir Rusijos darbinin
kams, ir užsienio buržuazi- 
jai.”

Čicerino nuomone, lysva- 
rą pasaulyje galima įvesti 
tiktai susitaikius darbinin
kų valdžiai su kapitalizmu, 
ir kad tuo žvilgsniu Genoa 
konferencija gali būt lygi 
Westphalijos, kur buvo, pa
darytas religinėms karėms 
galas ir sunaikinta Vokieti
ja galėjo tuo budu atsistoti 
ant kojų. Tos karės buvo 
panašios i dabartines kares, 
kurias darbininkų valdžia 
turėjo vesti su kapitalisti
nėmis valstybėmis. Gyveni
mas parodęs, kad šitos ka
rės yra pragaištingos abiem 
pusėm, nes visam pasaulyje 
kelia suirutę, todėl taika 
tarp Rusijos proletariato ir 
užsienio buržuazijos būtinai 
esanti reikalinga.

Bolševikų ministeris la
bai prielankiai atsiliepė 
apie Amerikos valdžią, kuri 
šelpia badaujančius Rusijos 
žmones, ir apie Anglijos 
premjerą Lloyd George, ku
ris sumanė šaukti tarptauti
nę konferencij*ą pasaulio 
taikai įvykinti. Europa ne
gali atsistoti ant kojų, pa
kol nėra visuotinos taikos, 
pasakė čičerinas.

ot reikės su|sHtvčrę trustą. kurisJiont-.^^^^^ užpatentuotas ® važiuojamĮ
i Maine’o sostinėj Augus- 
i toj visos augštesnės mokyk- 
lt ____j___ _  _______ ••__X*__ — 1___ 1 —

lon tokių mergaičių, kurių 
andarokai bus pertrumpi. 
Andarokams ilgumas nu
statyta 4 coliai žemiau 
iių.

Klaipėdoje atstovauti :os nutarė nepriimti mokyk-

pranešimas apie lie
tuvių PINIGUS RUSŲ 

BANKUOSE.
Washingtonas. — Minis

terių kabinete nutarta derė
tis su Rusų valdžia dėl indė
lių grąžinimo en bloc, t. y. 
Lietuvos valdžia išreikalaus 
iš rusų visus Lietuvos pilie
čių indėlius bankuose ir 
šiaip atlyginimą už esantį 
Rusijoj arba Rusijon išvež
tą Lietuvos piliečių turtą ir 

rinkimai paskui tas atlyginimas bus 
grąžinamas Lietuvos pilie
čiams, padavusiems iki 1922 
m. balandžio mėn. 1 dienos 
prašynms. Tiems piliečiams, 
kurie iki tos dienos neįteiks 
užsienių reikalų ministeri
jos ypatingam skyriui pra
šymų, teks patiems rūpintis 
išgavimu iš Rusijos savo 
turto* (Elta.)

PROJEKTUOJAMAS 
NAUJAS GELEŽINKE

LIS LIETUVOJ. .
Washingtonas. — Susi- 

■ siekimo ministerija yra iš
dirbusi ir įnešusi ministerių 
kabinetui naujo gelžkelio 
projektą. Naujas gelžkelis 
jungs Vilniaus-Kauno-Vir- 

balio kelia su Varėnos-Su-ūpo, koks dabar viespatau- ,k R g Kazhj
ja lenku sostinę įteikia te- » . Marjam*
ciaus pastebėti, kad tas Kalvariją iki šeštaka- 
gneztaipnestarauja toms į | J- (Elta
žinioms, kurias skelbia Lie-: _______ '
tuvos žinių agentūra „EI- a*
ta.” Paskelbtoji Eltos +ele- ERD V OJ v^AMIN S SA- 
grama anądien sakė, kadį vUS VAGOKI.S.
Lietuvos valdžia netik ne-j Washingtcnas. — Kauno 
nusileido Vilniaus Seimo. siaurųjų gelžkelių dirbtuvės 
šaukimui,1 bet visai jo ne- jau turi paruošę tam tikrą
pripažįstantipripažįstanti skyrių gaminimui naujų va*

Kas gi tad meluoja—Kau- gonų siauriesiems gelžke- 
nas, ar Varšuva? liams. (Elta.)

ke-

DIDELIS GAISRAS 
LEVVISTONE.

Lewistone, Maine valsti
joj, išdegė visas biznio blo
kas. Nuostoliai apskaitomi 
į $150,000.

NORI PRAŠALINT 
WILSONĄ.

užsispyrėPolitikieriai 
būtinai prašalint iš Massa- 
chusetts valstijos blaivybės 
viršininką H. D. 
kam jis anądien užklupo 
Bostono ’ hotelyje guberna
toriaus puotą ir konfiskavo 
visus svaigalus, parodyda
mas visuomenei, kaip „pil
do” blaivybės įstatymą pono 
gubernatoriaus kompanija. 
Bet VVilsonas atsisako pasi
traukti ir ketina traukti 
gubernatoriaus svečius teis
man.

Wilsoną,

IŠDEGĖ MIESTAS. .
Ant Filipinų salų išdegė 

Manilos miestas. Ypač nu
kentėjo beturčių apgyven
tas distriktas. Suviršum 5,- 
iK)0 žmonių liko be pastogės.

Iš PAVYDUMO UŽMUŠĖ 
SESERJ.

Long Branchy N. J. —Tū
la H. Rentzman, 30 metų 
amžiaus vokietė, pereitą są
vaitę čia užmušė miegančią 
savo seserį, manydama, kad 
ji nori pavylioti nuo jos vy
rą. Areštuota ji pasisakė 
policijai, kad pamačius savo 
seserį saldžiai miegant, ją 
oaėmė toks pavydumas, jog 
nieko nelaukdama išėmė iš 
kamaros revolverį ir priė
jus prie merginos šovė jai į 
galvą.

kasyklų savininkais susi
remti, tai angliakasių unija 
to susirėmimo nenusigąs.

„Darbininkai be reikalo 
streikuot nenori,” jis tęsė 
toliaus. „Bet jeigu jie bus 
priversti streiką apskelbti, 
tai atsakomybė už tai kris 
ant kasyklų savininkų.”

Kokius reikalavimus šita 
konvencija pastatys, rašant 
šitą pranešimą da nėra tik
rų žinių. Bet ristiek ką kon
vencija nutars, jos tarimai 
nebus da galutini, neg juos 
turės užgirti arba pakeisti 
tarptautinė angliakasių 

j konvencija, kuri sisirinks 
į ateinantį mėnesį Indianapo- 
i lio mieste. Tos konvencijos 
nutarimai bus galutini ir 
apie juos bus pranešta vi- 
iems kasyklų savininkams.

AMERIKOS VAISTAI 
RUSIJAI.

Kongresas priėmė bilių, 
įgaliodamas prezidentą pa
lesti atliekamus Amerikos 
armijos vaistus Rusijos rei
kalams, tečiaus nedaugiau 
kaip $4,000,000 vertės.
EKSPLIOZIJA ALKOHO

LIO DIRBTUVĖJ.
Medžio olkoholio dirbtu

vėj, Brocktone, pereitą sa
vaitę ištiko didelė ekspliozi- 
ja, kurioj vienas žmogus 
buvo užmuštas ir keli su
žeisti. Sprogimas buvo taip 
markus, kad visoj apielin

kėj išbirėjo langu stiklai ir 
trenksmas girdėjosi už 10 
nylių.

KONFISKAVO OBUOLIŲ 
GIRĄ.

Blaivybės valdininkai 
Worcesteryje konfiskavo 
vienam restorane 15 bačkų 
'buolių giros („saidės”) ir 
patraukė savininką atsako
mybėn *už pardavinėjimą 
svaiginamųjų gėrimų. Mat, 
gira buvo gerai įrugus ir 
turėjo apie 3 nuoš. alkoho
lio.

roliuodamas jų kainą kas 
metai padaro po $100,000,- 
000 gryno pelno ? Taip tvir
kina viena nedidelė tokių 
lempučių kompanija, kuri 
prie to trusto nepriklauso. 
Ji sako, kad trustą kontro
liuojanti General Electric 
Co. •

AIRIJA DABAR LAISVA 
VALSTYBĖ.

Airiai iškovojo sau lais
vę. Anglijos kariumenė pe
reitą sąvaitę išėjo, y o jos 
vietą užėmė airių armija. 
Po 700 metų nepaliaujamos 
kovos, karė su Anglija pa
baigti. Airiai turi savo par- 
liamentą ir revoliucionie
rius Griffith, kuris nesenai 
buvo paleistas iš Anglijos 
kalėjimo, tapo aprinktas 
respublikos prezidentu. Da
bar prasideda nauja gadynė 
r nauja kova. Iki šiol al
iai kovojo su svetimu prie

šu, dabar prasidės kova sa
ro tarpe. Katalikų dvasiški- 
!a Airijoj labai galinga ir ji 
Jabar darys pastangų, kad 
pagriebus valdžią į savo 
rankas.

visi automobilių fabrikantai 
tuomet turėjo mokėti išra
dėjui už naudojimą jo moto
ro. Fordas buvo pirmutinis 
fabrikantas, kuris sulaužė 
jo patentą ir pradėjo varto
ti motorą savo automobi
liams be jokio atlyginimo iš
radėjui. Fordą pasekė kiti. 
Išradėjas juos apskundė, 
bet vyriausis teismas 1911 
metais pripažino Fordui ir 
jo pasekėjams „teisybę.”

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

STREIKUOJA 34 METAI.
Burlingtono miestelyje. 

lowos valst. gyveno žmogus 
vardu A. M. Parmenter, ku
ris streikuoja jau 34 metai.

Iš amato Parmenter yra 
geležinkelio mašinistas, A- 
merikoje „inžinierium” va
dinamas, ir iki 1888 metų 
dirbo ant Burlingtono gele
žinkelio. Bet tais metais ant 
to geležinkelio kilo streikas. 
Geležinkelio kompanija 
streiką sulaužė ir didžiuma 
darbininkų grįžo darban. 
Parmenter tečiaus negrįžo 
ir nedirba iki šiai dienai. 
Nuo to laiko unija išmokėjo 
jam jau $17,100 pašalpos. 
Dabar jis gauna kas mėnesį

Los Angeles apylinkėj, P° $,25- ™etų- j!s
........... - • ~ •’ gaudavo po $o0 į menesi. JisCalifornijoj, pereitą savai

tę buvo jaučiamas žemės 
drebėjimas, bet labai silp
nas ir nelaimių nebuvo.

CHICAGOS POLICMA- 
NAI NEŠIOSIS TELE

FONUS.
Laikraščiai praneša, kad 

Chicagoj greitu laiku poltc- 
nanai busią aprūpinti be- 
vieliniais telefonais, taip 
kad bile laiku ir iš bile kur 
galės susikalbėti su savo 
nuovadomis. Bevieliu tele
fonu galima susikalbėti taip 
pat gerai, kaip ir paprastu 
telefonu. Bevielių telefonų 
aparatai busią įsiūti polic- 
manams į ploščių pamuša
lus.

yra jau 87 metų amžiaus 
senukas.

BEDARBIS PASIPIOVĖ
Danvers miestelyje, neto

li Bostono, pasipiovė Fre- 
mont Perkins, 59 metų am
žiaus darbininkas, kuris se
nai jau buvo be darbo ir ne
galėjo jo niekur gauti.

MIRTIES BAUSMĖ.
Treton. N. J. — Pereitą 

sąvaitę čia buvo nužudyti 
elektros kėdėj du juodvei- 
džiai, kurie buvo nuteisti 
miriop už žmogžudystę. Vie
nas jų buvo pasmaugęs jau
ną mergaitę, o kitas užmu
šęs suaugusią moterį.

VOKIETIJA PRADEDA 
MOKĖTI.

Sausio mėnesyje Vokieti
jai buvo Įsakyta pristatyti 
aiiantams 500,000,(KM) aukso 
markių, arba 120,000,000 do
lerių. Ir šitą sumą Vokietija 
pradėjo jau mokėti. Pereitą 
sąvaitę ji sudėjo tam tikslui 
; federalės rezervos banką 
New Yorke $12,000,000. Ma
noma, kad neužilgo ji sudės 
ir likusią sumą.

ri



I

2 / KELEIVIS

0 APŽVALGA
šituo momentu, kuometPĄVOGĖ IR RAUDONO

JO KRYŽIAUS AUKAS, klerikalai yra privirę Lietu- 
Nesenai mes buvom pa- voJ*e košės, atsilanky-

„Lietuvos Ūkininko” ,mas Amerikon socialdemo-davę iš
ištraukų, kur pasakyta,' kad 
klerikalų Smetona, buvęs 
savo laiku Lietuvos ”prezi- 
dentu,” pasiglemžė visas au
kas, kurios buvo siunčiamos 
iš Amerikos jo vardu, su nu
rodymu sunaudot jas ”su- 
lyg savo nuožiūros.”

Dabargi pasirodo, kad 
Lietuvai Gelbėt D-jos au-

kratų atstovų yra labai pa
geidaujamas ir mes neabe
jojame, kad musų visuome
nė entifziastiškai juos pri
ims.

JUOZAPIEčLAI PRAŠOSI 
GOMPERSO KOMPA- 

NIJON.
Švento Juozapo škaplerių

socialdemokratų interpelia
ciją balsavo visi krikščionis. 
Kunigo Purickio šmugelis 

i buvo taip aiškus, kad ir ar
timiausi jo draugai nedrįso 
jį ginti. Ir kaip gi galima jį 
apginti, kuomet iš Joniškio 
atgabenta trįs vagonai kon
trabandos su jo ministerijos 
antspaudomis?

Ir visa to akyvaizdoje A- 
merikos klerikalai sako, kad 
tai "provokacija.” Jeigu jau 
gudriau meluoti kunigai ne
moka, tai daug geriau butų 
jiems visai tylėti, nes Šito
kiu gynimu jie tik daugiau I 
savo vienmintį įklampoja.

Jl!LLJl..U.liJMLJLWE.eUI -U . 1.1.1 ,

ti jo nelabai brangiai. Ant tetų ir kitokių įstaigų, kai< 
pažiūros jis taip pat išrodo; nuvertę klerikalus jie pa- 
kaip smulkiai sugrustas le- ims valdžią į savo rankas, 
das, arba būna sumaltas ir Taigi, man rodos, mes netu- 
tuomet panašus į baltus mil- retume priešintis, 
telius. . J

Suimtuose kunigo Puric- triobas, kurios su laiku tu
lžio vagonuose kokaino ir rėš likti musų nuosavybe, 
sacharino buvo už keliolika' 
milionų auksinų.

, jei ant
musų ūkio kas stato geras

Kansas valstijos angliakasiu kova 
ir pono Lewis judošyste.

kos, kurios buvo siunčiamos susaidė, kuri vadinasi da ir
Lietuvos Raudonajam Kry-i "Lietuvių Darbininkų Są- 
žiui, taip pat buvo pavogtos, junga,” prašo Gomperso, 

Apie tai praneša d-ras kad jis priimtų ją Amerikos 
Graičiunas, Lietuvai Gelbėt Darbo Federacijon. „Darbi- 
D-jos sekretorius. Jis rašo: įlinkas* apie tai rašo:

Kas yra kokainas ir 
sackariflas?

„Kaip sunku yra sukontro
liuoti aukas, kad jos butų su
vartojamos tiktai tam, kam 
buvo rinktos, galite įsivaizdin-, 
ti kad ir iš sekamo atsitikimo. 
Rugsėjo 8 d., 1919, per Lietu
vos Gelbėjimo Draugiją buvo 
pasiųsta Liet. Raud. Kryžiui 
$1601.50. arba 12,882 frankai. 
Pasiųsta Lietuvos Delegacijai 
Paryžiuje —p. Voldemaro var
du, idant jis tuos pinigus per
duotų Liet. Raud. Kryžiui. ■ 
Šiandieną yra gauta laiškas 
nuo Liet. Raud. Kryžiaus (Nr.f, 
1294, rašytas gruodžio 13 d.,. 
1921), kur pasakyta: ’Delei 
sumos 12,882 frankų, kurios į 
nesiranda Liet. R. Kr. atskai
tose, jau kelis kartus prašėme i 
užsienių reikalų ministerijos, j 

'' kad padėtų išgauti minimą su
mą. Ministerija prižadėjo už-! 
klausti atstovybę Berline, kur 
tie pinigai užlaikyti, ir ligi šiol 
laukiame atsakymo’.

„Įsivaizduokime: Jeigu ’už- j 
kliūva’ pinigai, siųsti tokios j 
organizacijos, kaip L. G. D. ir į 
reikia apie pustrečių metų kol 
juos galima atiieškoti, tai kas 
belieka kalbėti apie pinigus, 
kurie yra siunčiami pavienių 

žmonelių ? Atsa
kymas tegali būt vienas: tie 
pinigai yra žlugę.”

Amerikiečiams prisieina 
pastatyti griežtas klausi
mas: Ar yra nors vienas 
musų doleris, aukautas Lie
tuvos reikalams, pasiekęs 
savo tikslą?

Mums rodos, kad atsaky
mą amerikiečiams į šitą 
klausimą turėtų duoti Steig. 
Seimas. Steigiamojo Seimo 
paskirta komisija turėtų su
rinkti Amerikoje žinias, 
kas, kiek ir kam aukų iš čia 
yrą Lietuvon siuntęs, ir pas
kui patirti, ar tos aukos yra 
tenai gautos.

Jei tas nebus padaryta, 
amerikiečiai atsisakys Lie
tuvos reikalams daugiau 
aukauti. Nes kvaila butų 
duoti pinigų, kuomet kas 
diena pasirodo vis daugiau 
faktų, kad tie pinigai žlun
ga vagių valdininkų kiše- 
niuose.

„Nuo senai LDS. turėjo tik
slu susirišti su Amerikos Dar
bo Federacija. Esame tos or
ganizacijos centrui rašę ir esa
me gavę prielankių laiškų nuo 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidento Samuelio Gomper- 
so. Jis yra paprašęs musų 
konstitucijos ir kitų klausimų 
pastatęs. Jam visos reikalau
tos informacijos pasiustos.”

Vadinasi, ir brostvininkai 
i jau pripažįsta, kad švento 
i Juozapo „apiekos” neužten-

JEI KUNIGAS BUTŲ 
VELNLAS...

!' Anot „Draugo,” vienas 
dusių ganytojas pasakęs sa
vo parapijonims šitokį pa
mokslą:

„Jęi aš bučiau velnias, aš 
jums išrašyčiau ir įspraus- 
čiau blogą laikraštį. Vienu 
žodžiu, aš pelnyčiau vienais 
metais tai, ko per šimtą 
metų neistengčiau padary
ti.

„0 mano broliai, tęsė kle
bonas, vengkite blogo laik
raščio, kaip maro.”
O ar žinote, kokie tie laik

raščiai, kuriuos perskaitę 
katalikai virsta bedieviais 
ir nuo kurių, anot to kuni
go, reikia saugotis kaip ma
ro?

Ogi tai vis tie, ką rašo 
apie kunigų šmugelį ir kito
kius "krikščioniškus” dar
bus.

tėvynes mylėtojų
DRAUGYSTĖ MIRŠTA.
„Amerikos Lietuvis” pas

tebi, kad Tėvynės Mylėtojų 
Draugystė vėl jau nebetoli 
mirties. Ji mirė jau du kar
tu. Sykį atgaivinęs ją Palta
navičius, dabartinis ”A. Lie
tuvio” leidėjas, o antrą syk 
ją išjudinęs F. J. Bagočius. 
Dabargi ji vėl apsnudusi ir 
nieko neveikianti. Šįmet su
kakę 25 metai nuo jos įkūri
mo, bet ir tų sukaktuvių ji 
neįstengusi paminėt.

' ATVAŽIUOJA SOCIAL
DEMOKRATŲ ATSTOVAI

Buvęs LSS. sekretorius 
S. Strazdas, gavo nuo Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos Centro Komiteto rašti
ninko d. V. Požėlos praneši
mą, kad tos partijos komite
tas siunčiąs Amerikon du 
savo atstovu, „Socialdemo
krato” redaktorių d. Bielinį 
ir Steigiamojo Seimo narį d. 
Plečkaitį.

* Apie šitą pranešimą rašo 
„Žinios,” kurios priduria, 
kad—

„Abudu kalbamieji asmens 
važiuoja Amerikon L.S.S. Pild. 
Komiteto kviečiami. Tos orga
nizacijos Pild. Komitetas jau 
praeitais metais kreipėsi j L. 
S.-d. Partiją, prašydamas, kad 
jinai atsiųstų čionai porą ga
bių kalbėtojų. Tada manyta 

‘ surengti platų maršrutą, kuris 
apimtų kiekvieną didesnę A- 
merįkos lietuvių koloniją.”

Klausimas:
Gerbiamoji „Keleivio” 

Redakcija! Malonėkit man 
paaiškinti, ką reiškia „sa
charinas” ii- „kokainas,” 
kuriuos kunigas Purickis 
siuntė kontrabandos keliu į 
Rusiją? Būnant ma.n Lietu
voje tokiu vardu daiktų ne
teko girdėt. A. A. A. ’

Atsakymas:
Kokainas yra toks vais

tas, kuris įleistas po oda ar
ba įtrintas į kūną atima toj 
vietoj jausmą, kuomet rei
kia daryti nedideles opera
cijas. Bet jis yra taipgi var
tojamas ii’ kaipo svaigalas 
jausmų padilginimui; ypač 
šitam tikslui dabar jo daug 
sunaudojama Rusijoj, kur 
degtinė panaikinta, o sun
kus gyvenimas reikalauja 
padilginimo. Bet kadangi 
kokainas labai kenkia svei
katai, tai jo vartojimas Ru
sijoj yra uždraustas dau
giau negu degtinės, ir dėlto 
komisarai baisiai brangiai 
už jį ųioka.

Lietuvoj kokaino nėra. Jis 
yra daromas iš kokos lapų 
(erythroxylon eoca). Kuni
go Purickio agentai pirko 
jį Vokietijoj ir slapta gabe
no Rusijon, darydami tuo 
budu didžiausi biznį. O kad 
Rusijos valdžia to šmugelio 
nesugautų, Lietuvos užsie
nio ministeris kunigas Pu
rickis užpečėtydavo vago
nus savo ministerijos ant
spaudais ir ant vagonų pa
rašydavo, kad „Kruopos ir 
Miltai,” arba, kitokie valgo
mieji daiktai siunčiami Lie
tuvos atstovybei Maskvoje. 
Nuėjus šmugeliui Maskvon, 
kiti kunigo Purickio agen
tai, kurie sėdėjo Lietuvos 
atstovybėje, atidarydavo 
vagonus ir tą kokainą iš
parduodavo slaptą komisa
rams, gaudami už jį di
džiausias krūvas aukso ir 
briliantų, kuriuos jie vėl 
gabendavo į užsienį ir tenai 
parduodavo. Taip nelabai 
senai Estonijoj buvo suimta 
kunigo Vailokaičio merga 
su skrynia briliantų, bet 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministeriui kunigui Puric
kiu! pareikalavus, ji buvo 
paliuosuotą.

Tai ve, 1 ką reiškia kokai
nas ir kodėl jį krikščioniški 
Lietuvos valdininkai gabe
na šmugeliu Rusijon. Ant 
pažiūros jis išrodo kaip 
smulkiai sukapotas ledas.

Kas dėl sacharino, tai jis 
yra vartojamas vietoj cuk
raus, ypač prie darymo sal
džių gėrimų ir kitokių ge
riamųjų bei valgomųjų 
daiktų. Aptiekose jis varto
jamas pasaldinimui kai ku
rių vaistų. Žmonės vartoja 
jį ir prie kavos bei arbatos, 
ypač kur cukraus negalima 
gauti. Lietuvoj žmonės va
dina jį ”cukruku.” Jis yra 
baisiai saldus, apie 500 kar
tų saldesnis už cukrų, ir 
sveikatai kenksmingas. Ru
sijoj jis nėra uždraustas, 
bet baisiai brangus, todėl 
ir ant jo kunigas Purickis 
darydavo didelį pelną, nes

PRASTI ADVOKATAI.
Kada socialistų spauda 

paskelbė faktus apie kunigo 
Purickio šmugelį, tai jį gin
ti sujudo visas klerikalų 
abazas. Teisina jį ”Drau- 
gas,” advokatauja jam 
„Darbininkas,” užtaria jį 
visi kunigai. Išpradžiųr jie 
sakė, kad tos žinios apie 
šmugelį yra melas. Bet ka
da atėjo dabar Lietuvos lai
kraščiai ir tas žinias patvir
tino, tai klerikalai pradėjo 
rėkti, kad tai esanti ”provo- 
kaeija” Tūlas šlėga (matyt, 
kunigas) rašo dabar "Drau
ge,” buk socialdemokratai 
ir pažangiečiai susitarę ty
čia apšmeižti kunigą Puric- 
kį, kad nupuldžius jo vardą, 
ir todėl įnešę Seiman inter
peliaciją, kaltindami jį šmu
geliu.

Bet kunigo Purickio gy
nėjai užmiršta, kad panašią 
interpeliaciją paskui įnešė 
Seiman ir kunigas Šmulkš
tys. Ir jie užmiršta, kad už Vokietijoj galima prisipirk-

MASKVOJ NUŽUDYTAS 
AVIŽONIS?

Brooklyno „Vienybė” ci
tuoja iš ”New York Ameri- 
can” telegramą, atėjusią iš 
Rygos, kurioje pranešama, 
kad šiomis dienomis Mask

voje buvęs nužudytas pulki
ninkas Avižonis, karinį 
atašė prie Lietuvos Atsto
vybės rusų sostinėj.

Kiek mums teko girdėti, 
tai Avižonis buvo tas žmo
gus, kuris priimdavo kuni
go Purickio šmugelį Mask
voje. Gali būt, kad jis pats 
pasidarė sau galą, sužino
jęs, kad šmugelis išėjo į 
aikštę.

I

BOLšEVIKŲ IR BALTGU- 
DžIŲ KONFERENCIJA 

KAUNE.
Iš Kauno pranešama, kac 

šiomis dienomis tenai atsi
darė Baltgudįjos ir Sovietų 
Rusijos atstovų konferenci
ja, kurios tikslas esąs įkurti 
nepriklausomą Baltgudijos 
respubliką maždaug tokiais 
pat pamatais, kaip Čitos ar
ba Tolimųjų Rytų Respubli
ka. Baltgudijos sostinė bu
tu Minske.

Ar verta priešintis 
katalikų universitetui?

Daugelis progresyvių lie
tuvių priešinas kūrimui ka
talikų universiteto Lietuvo
je. Tiesa, išrėdytų gal ir 
keista, jei laisvai manantis 
žmogus nesipriešintų kata
likų įstaigai. Tečiaus prisi
žiūrėję geriau pamatysime, 
kad velniukas nėra jau taip 
baisus, kaip tūliems išrodo. 
Nesvarbu, kad ant univer
siteto sienų bus katalikiš
kas užrašas, ar gal ir kry
žius pakabintas, viduje vis
gi bus išguldomas svietiš
kas mokslas. Iš patyrimo 

įmes žinome, kad Lietuvoje 
i mokiniai, išėję 4 klesas, jei 
nenuvažiuoja į seminariją, 

j tai jau augštesnį mokslą pa
niekus retas kuris nori ku
nigo rūbais apsivilkti. Tai 
ką jau bekalbėti apie baigu
sius universitetą?

Iš kitos pusės vėl pasitai
ko. kad ir laisvų pažiūrų 
žmogus nueina klerikalams 
tarnauti. Pavyzdžiu gali 
būt kad ir „Darbininko” re
daktorius Gudas. Tiesa, tas 
vyrukas prie mokytų ne
priguli, bet visgi savo laiku 
jis buvo laisvamanių eilėse, 
o dabar redaguoja klerikalų 
laikraštuką. Arba paimki
me Siulelį-Parsaitį (Gabrio 
brolį). Jis buvo tikras gil- 
tinietis, o betgi jis dirbo 
„Draugo” (ar tik ne „Kata
liko?”—Red.) redakcijoj ir 
gynė katalikų reikalus.

Taigi, mano supratimu, 
pirmeiviams nereikėtų bi
jotis, kad katalikai stato 
Lietuvoje savo universitetą. 
Juk pirmeiviai tiki į prog
resą; todėl reikia tikėtis, 
kad ankbčiaus ar vėliaus 
progresas išstums klerika
lizmą iš Lietuvos ir klerika
lų bei katalikų įstaigos tuo
met liks pirmeiviams. Ar 
negerai dabar bolševikams, 
kuomet jie rado visokių į- 
staigų? Da geriau butų bu
vę, kad jie butų radę po ca
ro valdžios puikiai išvysty
tą pramonę.

Lietuvos darbininkams 
taip pat bus gerai, kuomet 
jie ras jau gatavų universi-

t
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Lietuviams darbinin
kams iš laikraščių jau yra 
žinoma, kad Kansas valsti
joj, Pittsburjjp apielinkėj, 
angliakasiai kovoja už savo 
draugus Hovvat ir Dorchy, 
kurie randasi Cherokee pa
vieto kalėjime, Columbus 
miestely. Jie yra nuteisti še
šiems mėnesiams kalėjimo 
už išvedimą angliakasių į 
streiką, kas yra priešinga 
Kansas valstijos industria- 
liniams įstatymams, ku
riuos įvedė į galę guberna
torius Allen.

Man, kaipo angliakasiui, 
papuolusiam į bedarbių ei
les, teko aplankyti streiku 
apimtą angliakasių provin
ciją ir ant vietos viską pa
tirti, todėl norėčiau per 
„Keleivį”, kaipo darbininkų 
laikraštį, išreikšti apie tą 
streiką savo nuomonę ir iš- 
parodyti darbininkams, kad 
vyriausias angliakasių uni
jos prezidentas John L. Le
vvis, tarnauja ne darbinin
kams, bet kasyklų- baro
nams, kapitalistams.

Kansas valstijos kapitali
stai yra pervarę įstatymą, 
kuris draudžia darbinin
kams išeiti į streiką be pasi- 
klausimo ir daleidimo taip 

i vadinamo industrialinio tei
smo (Industrial Court). 
i Perleidus šitokį įstatymą, 
I streikai šioj valstijoj, lega
liu atžvilgiu žiūrint, paliko 

nes visiems juk

Kol esame da mužumoje, 
turime užleisti vietą ki
tiems šeimyninkauti; bet 
ateitis priguli mums, ir 
kaip tik žmonės susipras, 
mums liks visi universitetai.

Lukšių Juozas.
Redakcijos pastaba:- Tal

pindami Lukšių Juozo 
straipsnį turime pastebėti, 
kad jis labai keistai šitą 
klausimą aiškina. Jei Rusi
jos mokyklų paragavęs jau
nimas neturėdavo palinki
mo eiti į kunigus, tai jis ma
no, kad katalikų universite
tą baigę žmonės bus visai 
priešingi kunigams. Tai yra 
labai klaidinga puomonė. 
Juk dvasiškija dėlto tik ir 
rupihasi įsteigti savo uni
versitetą, kad išauklėjus sa
vo inteligentiją. Taigi toks 
universitetas, jei klerikalai 
ji įkurs, nesusilpnins kuni
gų viešpatavimo Lietuvoje, 
bet da daugiau jį sustiprins.

Antras dalykas, Lietuvoj 
dabar ruošiamasi kurti val
stybės universitetas, ir vi
suomenė turėtų šitą remti. 
O jei klerikalai pradės sta
tyti savąjį, jie pakenks j 
anam.

Pagalios, katalikų uni
versiteto negalima univer
sitetu ir vadinti, nes grynoi 
mokslo tenai nebus. Tokie; negalimi, .
dalykai, kaip komercija, tei-1J ra zll}oma, kad stos sakes 
^technika, gali būt beša- tarnauja kapttalis-
liškai išguldomi ir klerika- ta™s lr,me'™ .b“du n.ePa:

ligai 'visuomet Juos felsifi- _toma skriauda kapitelis-

Vienok, nežiūrint šito 
streikus varžančio įstaty
mo, Kansas valstijos anglia
kasiai išėjo į streiką. Jie ne
galėjo pakęsti tos beteisės 
ir tų šunybių, kurios įįjvo 
daromos iš kapitalistų pu
sės. Kova tarp angliakasių 
ir-kasvklų baronų prasidėjo 
vasario mėnesy, 1921 m., 
kuomet kompanija be jo
kios priežasties atstatė iš 
darbo vieną darbininką, ne- 

į pasiklausus unijos. 14-to 
i angliakasių distrikto prezi- 
Į dentas drg. Howat užsisto- 
i jo už pavarytą darbininką 
ir pareikalavo, kad kompa- 

inija priimtų jį atgal. Kuo- 
irnet kompanija atsisakė tai 
’ padaryti, Howat iššaukė 14- 
! to distrikto angliakasius į 
I streiką. Kadangi šis strei
kas buvo iššauktas be indus- 
triąliųo teismo leidimo, tai 
streiko vadai, Howat. ir 
Dorchy, buvo patrauktu at
sakomybėn ir nuteisti še
šiems mėnesiams kalėjimo.

Teismui pasibaigus, kuo
met Howat ir Dorchy buvo 
išvežti į Cherokee pavieto 
kalėjimą, 14-to distrikto an
gliakasiai užsistojo už savo 
vadovus ir paskelbė, jog jie 
streikuos tol, kol jų. vadovai 
Howat ir Dorchy nebus pa
leisti iš kalėjimo. *

Gubernatorius Allen, no
rėdamas sulaužyti streiką, 
atsišaukė į Amerikos legijo- 
ninkus, prašydamas jų pa
galbon prieš darbininkus. 
Suprantama, iš legijoninkų 
atsirado vaikėzų, Kurie at
vyko skebauti, vienok kom
panija su jais neįstengė ka
syklas operuoti. Tuomet gu
bernatorius Allen kreipėsi 
prie angliakasių unijos pre^ 
zidento pono Lewis, skųsda
masis, %kad 14-to distrikto 
angliakasiai norį sulaužyti 
Kansas valstijos įstatymus 
ir kad to distrikto preziden
tas Howat esąs bolševikas. 
Čia ponas Lewis nusiėmė li- 
činą ir parodė savo tikrąjį 
veidą. Jis paskelbė, kad 14- 
to distrikto angliakasių 
streikas yra nelegalia ir an
gliakasiai privalą grįžti į 
darbą. Kadangi streikieriai

kuos ir temps ant savo kur- 'a™?; 
,>alio. Dėlto pirmeiviai ir 
nenori, kad visuomenės pi
nigai butų klaidinimo įstai
gai eikvojami.

O ką musų bendradarbis 
mano, kad katalikų univer
sitetas neužilgo liks darbi
ninkams, tai tuščia svajonė.

RYTO VĖJAS.
Iš padangių 
Ryto vėjas 
Nusidangė, 
Nuplasnojo 
Milžino sparnais. 
Šviesos rūbais 
Apsisiautęs, 
Susimąstęs, 
Nusiprausęs 
Aušros spinduliais... 
Iš padangių 
Nuplasnojo, 
Vargšui siekį 
Sužinojo— 
Naujausiais keliais. 
Sužinojo 
Vargšui dalį 
Į padangių, 
žvaigždžių šalį— 
Į laimės dausas— 
Jam nušluostė 
Ašarėlę.
Tad vargdienis 
Tik pakėlė 
Blakstienas sausas. 
Ryto vėjas 
Panaikino 
Bailumą mirties, 
Ryto vėjas

• Nuramino 
Ir bedugnėn 
Paskandino 
šešėlius nakties...

ž.

* *

Aušta, aušta šviesus rytas, 
Tvyska šviesa balzgana... 
Kas laimužei pagimdytas, 
Tam gyvent tamsoj gana!

Tam gana purvuos braidyti, 
Vargo ateitį minėt!
Tau kiti laikai matyti, 
Kitos dainos jau girdėt.

fau aušra skaisčios laimužės 
Brėkšti ima taip plačiai. 
Meski vargą, eik dalužės 
Pasitikti sau linksmai...

Kauniškis.
(„Aušrinė.”)

nepaklausė pono Lewis įsa
kymo ir niekas į darbą ne
grįžo, tai ponas' Levvis at
siuntė grąsinantį įsakymą, 
kad jeigu streikieriai ne- 
grįžšią prie darbo iki 16 d. 
lapkričio, tai nuo 14-to dis- 
trikto busiąs atimtas unijos 
čarteris. Vienok streikie
riai pono prezidento grąsi- 

- n imu neišsigando ir į darbą 
negrįžo. Atsirado streiklau
žių, bet labai mažai.

Illinois valstijos 12tas 
angliakasių distriktas nuta
rė remti kansas valstijos 
streikierius. Greitu laiku 
streikieriai gavo nuo Illinois 
valstijos angliakasių maisto 
už šimtą tūkstančių dolerių 
vertės, šita gausi Illinois • 
angliakasių pagalba strei- 
kieriams tai buvo peilis po 
kaklu kasyklų baronams, 
gubernatoriui Allen ir po
nui Lewis.

Kitą baisų smūgį jiems 
uždavė susiorganizavę strei- 
kierių moterįs, kurios išėjo 
piketuoti, šitai moterų ar
mijai, apsiginklavusiai pi
pirais ir kitokiomis akis 
ėdančiomis dulkėmis, pavy
ko sulaikyti gaujas streik
laužių. Dar man gyvenant 
Pittsburge vieną rytmetį 
keli tūkstančiai moterų pa
stojo streiklaužiams kelią, 
kuriuos šerifai ir kompani
jos padaužos vežė automo
biliais. Prasidėjo kova. Mo
terįs pribėrė streiklaužiams 
ir šerifams pilnas akis pipi
rų ir tabokos ir tie nešdino
si atgal rėkdami. Kad pa- 
krikdžius moterų armiją, 
gubernatorius atsiuntė val
stijos kariumenę. Bet ir ka- ‘ 
reiviams teko paragauti pi
pirų. Daugelis milicijantų 
skundėsi, kad moterų pipi
rai yra biauresni už vokie
čių gazus.

Tai šitaip kovoja Kansas 
valstijos angliakasiai. Ir jie 
pasiryžę yra Nenusileisti, 
nepaisant kad prieš juos 
stovi visos kapitalistų spė
kos ir net pats angliakasių 
prezidentas Lewis.

Šitas angliakasių unijos 
prezidento Lewis pasitar- 
navimas kapitalistams jau 
nebepirmas. Man, kaipo 
svieto parėjunui, teko pa
tirti ir daugiau niekingų po
no Lewis darbų. 1919 metais 
man teko gyventi Washing- 
tono valstijoj, Wilkeson 
miestely. Ten angliakasiai 
delei nesusipratimų su kom
panija išėjo į streiką. Lewis 
pasiskubino kompanijai į 
pagelgą ir įsakė Wilkeson 
angliakasiams grįžti Į dar
bą. Kadangi angliakasiai 
nepaklausė, tai jų skyriui 
buvo atimtas čarteris. Kom
panijai tas išėjo ant naudos, 
nes ir po šiai dienai ten nė
ra unijos ir kompanija ne
organizuotus darbininkus 
išnaudoja kaip tik gali. 
New Mexico valstijoj ponas 
Lewis irgi išardė uniją. Tos 
valstijos angliakasiams ji
sai uždraudė streikuot delei 
karės. Dabar New Mexico 
valstijoj kompanijos ant 
tifek sustiprėjo, kad organi
zuotų darbininkų visai ne
įsileidžia. Beto, mums gana 
gerai žinoma, kad 1917 me
tais 12-to Illinois distrikto 
angliakasiai nutarė išeiti į 
streiką, protestuodami prie
šais kapitalistų pasiryžimą 
nužudyti T. Mooney. Čia po
nas Lewig irgi pasiskubino 
su savo uždraudimais ir ku
rie skyriai nepaklausė, 
tiems tapo atimti čarteriai.

Tai šitokį prezidentą turi 
angliakasių unija. Jo judo- x 
šiški darbai paliko perdaug 
aiškus, kad angliakasiai ga
lėtų tylėti. Susipratę anglia
kasiai privalo daryti viską, 
kas tik galima, kad toki ka
pitalistų tarną išspyrus iš 
unijos vadovų kuogreičiau- , 
šia. P. Martinkaitis.
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Kas nieko neveikia 
Te niekas Bepeikia AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

SO. OMAHA, NEB.
Atsišaukimas lietuvių sker

dyklų darbininkų.
Mes, South Omaha, Nebr. 

lietuviai, <. skerdyklų darbi
ninkai, turėjome viešą susi
rinkimą 12 d. sausio, 1922 
m., ant New Settlers svetai
nės ir vienbalsiai išrinkome 
spaudos ir pašelpos komite
tą. Šis komitetas turi atsi
šaukti per lietuvių spaudą 
Suvienytose Valstijose pra
šant pašalpos iš plačios vi
suomenės šioje kritiškoje 
mums valandoje.

Taigi, broliai ir sesutės, 
mes norime ir turime jums 
pranešti ir apreikšti savo 
padėtį, kad tarpe musų vie
tinių gyventojų nėra turčių, 
kurie galėtų suteikti stam
besnę pašelpą, bet turime 
šauktis pagalbos prie visuo
menės. Ir nestebėtina, jau 
septinta sąvaitė kaip esame 
išstumti Į kovos lauką dėl 
kąsnio duonos, kovos galo 
dar nematyt. 95 nuošimtis 
vietos lietuviu vra skerdyk
lų darbininkai, tat šis strei
kas palietė beveik visą lie
tuvių koloniją. Musų broliai 
ir seserįs eina ant piketavi- 
mo kaipo ant fronto linijos; 
iš jų tarpo daugumas tapo 
areštuoti ir teismo nubausti 
pinigiškai ir kalėjimu. Teis
mas teisia skaudžiai be jo
kio prasikaltimo. Beveik vi
si suareštuoti tapo apkaL 
tinti ir nubausti. Taigi mes 
ir prašome jūsų, broliai ir 
sesutės, užtarimo šioj kritiš
koj valandoj, nes be jūsų už
tarimo, be užuojautos daug 
darbininkų pateks Į kalėji
mą.

Aukas meldžiame siųsti 
šiuo antrašu:

Pranciškus Zigmantas, 
3124 V St.,So. Side Omaha, 

Nebraska.
Čekį ar moriey orderį iš- 

rašvkit ant vardo V. J. Sa
baliauskas ir praneškit lai
šku apie pinigų siuntimą 
antrašu: A. A. Žalpvs, 5311 
So. 33 St., So. Omaha, Nebr.

Komisija:
Franciškus Zigmuntas,
• V. J. Sabaliauskas, 

A. A. žalpvs.

kiom bobiškom Kalbom, iš 
kurių pasitaiko ir susipyki
mų. O užvis blogiausias pa
protys — tai kerštas. Dar 
pas nekurtuos yra paprotys 
munšainą gerti, šitą "dievo 
dovaną” lietuviai irgi gau
na nuo lenkų, nes tarpe lie
tuvių tokio biznieriaus nė
ra.

Patartina West Grotono 
lietuviams su šiais metais 
mesti jvisus blogus papro
čiui, o užsirašyti po gerą 
darbininkišką laikraštį, ku
ris netik kad išmokins dar
bininkus solidarumo, o ir 
suteiks žinių iš viso pasau
lio. L. P.• -

BROOKLYN, N. Y.
Komunistai gavo per nosį.
Nesenai įvykusiame 

kriaučių unijos dideliame 
susirinkime komunistai ga
vo tokį antausį, kokio jie 
negalėjo tikėtis. Tas visas 
smūgis, kuris nukrito ant 
komunistų, buvo užtaisytas 
delegatui Kalpokui. Kadan
gi Pildomoje Unijos Tary
boje komunistų buvo di
džiuma, tai jie sudarė tokį 
"skymą,” kad apkaltinus 
delegatą Kalpoką ir kad 
įrodžius žmonėms, ant kiek 
dabartinis delegatas yra? ne
geras. Bet viskas išėjo prie7 
šingai. Pačius skundikus ir 
"užtarimo” jieškotojus su
sirinkimas pasmerkė ir be
veik vienbalsiai prašalino iš 
Pild. Tarybos, o jų vieton iš
rinko žmones, kuriems rupi 
darbininkų reikalai, o ne 
partijinių intrigų varinėji
mas. Prašalinti iš Pild. Tar. 
yra Keršulis, Veždžiunas ir 
ponas Buivydą; visi "susi- 
pratusieji draugai,” Be
kampio — "Laisvės” typo 
komunistai. Nuostabu yra 
tas, kad Keršulis buvo Pild. 
Tarybos ir Bendrosios Ta
rybos (Joint Board) nariu 
ir tą patį vakarą buvo nus
kirtas oficialiu unijos kore
spondentu, bet kuomet vė
liau paaiškėjo jo .intrigos, 
tai iš visur tapo prašalintas 

Šitame susirinkime pasi
rodė didelis neapkentimas 
Bekampio ir ”Laisvės” tipo 
komunistų. Kalbėtojų tą va
karą buvo gana daug ir be
veik visi reiškė- pasibiaurė- 
jimo komunistų darbais ir 
visur prikergė ir "Laisvę,” 
nes, jų nuomone, "Laisvė” 
kaip tik prigelbsti tas intri
gas tarpe kriaučių varinėti; 
jai nerupi darbininkų vie
nybė, jai rupi pravardžiavi
mas kitaip manančių darbi
ninkų, kurie nesilaiko įsika
binę į Bekampio-"Lais- 
vės" skvernus. Bet kaip 
"Laisvės", taip ir jos gizelių 
darbus žmonės gerai įsitė- 
myjo. Kuomet "komunistai” 
pamatė, kad žaibai svaido 
po svetainę ir perkūnas tuo- 
jaus trenks, tad norėdami 
atsilaikyti, ėmė reikalaut1' 
specialių privilegijų, kad 
Bekampis galėtų kalbėti. Ir 
buvo balsuota, duot Bekam- 
piui kalbėti, ar ne. Balsuo
jant nutarta, kad Bekam- 
piui neduoti kalbėti. Mat jie 
manė, kad p. Bekampis su- 
rėš "spyčių,” tai viskas pa
sitaisys, bet kur tau.

Tai šitaip Brooklyno 
kriaučiai "pritaria” komu
nistams. Bųyo tokių, ką me
tai laiko atgal su įtempimu 
gynė Bekampio-’Laisvės^’ 
poziciją ir jų darbus, bet ši
tame susirinkime pareiškė 

, didžiausio - pasibjaurėjimo. 
v * * * Į Reikia pasakyt, kad gal ant

Nors čionai gyvenantieji j "Laisvės” ir nebūtų kriau- 
lietuviai visi yra geros va- čiai taip įpykę, bet kadangi 
lios žmonės, bet pas juos! "Laisvė” laiko po savo spar- 
yra ir blogu papročių. Blo- ■ nu tokius pigios reputacijos 
giausias paprotys — tai ka- žmones, kaip Jankauskas, 
zyravimas. Šitą "kultūrą” i Bekampis ir kiti, tai žmo- 
lietuviai pasiskolino nuo nės visus juos vienodai ap- 
lenkų. Antras blogas papro-vertina. x .
lys — tai užsiėmimas viso- Buvo tokių kalbėtojų, ku-

) -----------------------

WEST GROTON. MASS.
Įdomybės iš lietuvių 

gyvenimo.
Nors čionai lietuvių yra 

mažas būrelis, bet kartas 
nuo karto ir pas juos įvyks
ta šiokių tokių permainų.

Štai, pavyzdžiui, vienas, 
senas West Grotono gyven
tojas A. S., kuris turi dar 
gyvą savo moterį Lietuvoje, 
sumanė "apsivesti.” Mat, 
atsibodo žmogui vienam gy
venti. Kadangi vieną kartą 
jau buvo vedęs moterį, tai 
antru kartu sumanė "vesti” 
vyrą. Surado sau patinka
mą švedą, kuris turėjo savo 
"fornišius" ir apsivedė su 
juo. Pagyvenęs apie tris są- 
vaites A. S. paėmė nuo šve
do "divorsą,” palikdamas 
sau forničius. Dabar jis tre
čiu kartu "apsivedė” su lie= 
tuviu J. S., kurio moteris 
taipgi Lietuvoje.

Būdavo ir seniau tokių 
atsitikimų, kur vyras su vy
ru ženydavosi, bet daugiau
sia tai darydavo senberniai. 
O pas mus, kaip matot, yra 
ženotų ir gyvanašlių.

Dabar žmonės sako, kad 
jeigu vyrai (vienas su kitu) 
"apsivedė” čionai, tai jų 
moteiųs gali apsivesti Lie
tuvoj.

į

Antra Kalba I Pusę Milijono 
Naujų Ateivių Amerikoje.

Pienas yra vienas svarbiausias josų maistas. J U su vaikai TURI 
gauti pieno. O ir užaugę žmonės randa pieną ekonomiškiausiu 
ir sočiausiu maistu. Nežiūrint koki bus rinkos kaina geram 
pienui, jis siūlo didesnį kiekį maistingumo, negu bile kitas 
dalykas už tuos pačius pinigus.
Turėdami didelę pieno svarbą omeny, pasirodo reikalinga, kad 
mes, pirkdami Šitą svarbiausi maistą, tikrai būtume tikri, jog 
gauname geriausį pieną. Pienas apskritai gaunamas iš įvairią 
šaltiniu. Jį gamina daugelis Įvairių kompanijų, ir žinoma 
nekuri dalis pateikiamo pieno yra grynesnė ir sveikesnė, negu 
kita. Nekurtos kompanijos turi tobulesni Įrengimą pieną gauti 
ir supakėti, negu kitos.
Vienas aiškus vardas, kuris per tris ketvirtadalius šimtmečio stovėjo už vis
ką kas yra geriausio ir gryniatesia pi«ne buvo ir yra BORDENO. Tai senas 
ir garbingas vardas. Kuomet amerikonai mano apie pieną jie nejučiomis 
mano apie Bordeną. -Bordeno Eagle Brand Pienas išaugino miliomis ir mi- 
lionus Amerikos kūdikių. Daugelis mat erų. kurios šiandien senutės buvo iš
augintas Bordeno Eagle Brand Pienu. Jos savo laiku išaugino savo vaikus, o 
šitie savus, vis tuo pačiu, laiku išbandyta geru pienu. Jis yra puikiausias 
ūkio pienas, iš puikiausių pieno ūkio sekcijų Amerikoje, sumaišytas su ata
tinkama kiekybe cukraus, o paskui sutirštintas ir sudėtas į sanitariškas 
blakines. Jis pas tave ateina tokis pat grynas ir svęįkas kaip supakėjiino 
dienoje. Kiekvienos Metinės tobulas*stovis yra absoliutiškai garantuotas. 
Gali pirkti ją su absoliučiu pasitikėjimu. Tu ir tavo vaikai yra apsaugoti 
su Bordeno Eagle Brand Pienu.
Kuomet labiau Įsigyvensi Amerikoje numatysi kaip plačiai šitas geras mais
to produktas vra vartojamas. Bei sykiu tūri žinoti, kad yra daug kitokių 
pieno ręšių, kurius galima pigiau pardavinėti, kadangi jie nėra tokios augs- 
tos rųšies. Bet kaipo išmintingas vyras ar moteris žinai, kad gera njsis yra 
visada verta teisingos kainos. Ir kuomet ateina prie tokio svarbaus produk
to kaip pienas tavo vaikams ir sau patiems, išmintingiausia yra pirkti tas, 
kas žinai yra garantuota kaipo sveikas, grynas ir saugus. Per tris ket
virtadalius šimtmečio jis ištaikė bandymus. Per tris ketvirtadalius šimtme
čio jis buvo ir tebėra šiandien vienu didžiau»iu pryšaky stovinčių pienu 
vartojamu visoje A metiką je. t
Tukst-nčiai ir tūkstančiai tavo draugu ir tantieėhj vartpja Bordeno pro
duktus. Jie iš patyrimo žir o, kad ta rasis yra saugiausia pirkti. Neužtenka 
vien sakyti "pieno" savo groserninkul. Visados apsimokės tau je: atmmsi 
sakyti Bordeno/’

Jei rupiniesi savo. . . — :!<a maitinimu. mes turime raštų tavo kalboje. kuriuos
miela noru prisiusime dykai, jei Ūk atrašysi mums .r paprašysi.

THE BORDEN COMPANY
Pieninės pa^visą Ameriką.

Vyriausias O tisas

37,0 Madison \ve_, Ncw 5ork City.
t

paskyrė iš iždo pinigų nu
pirkimui velioniui vainiko, 
taipgi išrinko grabnešius ir 

į nutarė išmokėti ligos pašal- 
Ipą ir pomirtinę jo likusiai 
žmonai. Laidotuvės įvyko 
13 d. sausio. Velionis paliko 
dideliame nubudime ir var
ge pačią ir ketvertą vaiku
čių. Tą nelaimingą šeimyną 
globos miestas, suteikda
mas po 8 dol. į sąvaitę už
laikymui vaikučių.

P. Karneckas.

HERKIMER, N. Y. •
Lietuvių teatras.

8 d. sausio čia atsibuvo 
lietuvių teatras, kuri suren
gė Lietuvos Piliečių Sąjun
gos skyrius. Nors šiam pa
rengimui lenkberniai iš šv. 
Jurgio draugystės darė 
daug kliūčių, vienok viskas 
pavyko gana gerai. Akto
riai savo roles atliko pui
kiai, taipgi mergaičių cho
ras gana gražiai sudainavo 
porą dainelių.

Lenkberniai buvo atsiun
tę i ši parengimą vieną nu
sigėrusį trijų pėdų "milži
ną” triukšmą kelti, bet du 
smarkus vyrukai išmetė ji 
laukan.

Šiame miestelyje yra 
daug tamsių lenkams tar
naujančių lietuvių.

Palioko Sūnūs.

rie išvien smerkė komunis
tus, bet vienas kalbėdamas 
pasakė: "Jie nėra joki ko
munistai. Jeigu jie butų ko
munistiškoj Rusijoj, tai jie 
butų prie stulpų rišami ir 
šaudomi už tokius biaurius 
darbus. Aš ir buvau jų or
ganizacijos nariu” — tęsė 
kalbėtojas, — "bet jie mane 
prašalino tik deltb, kad aš 
užpereitaig metais išėjau 
prieš Bekampį.”

Kitas draugas kalbėda
mas pasisakė esąs ir dabar 
tos organizacijos nariu, bet OI
jis nepakenčia tų suokalbių, čia nėra bedievių. Avinai ir 
kokius jie daro prieš unijos avys tikrino, kad šiame mie- 
delegatą ir tų intrigų, ko- sielyje bedievių nėra, bet 
kias jie skiepuose varinėja Garmus jiems atrėžė: ”Ne-

ganizacijos nariu. Po to veislės sutvėrimą Įsileisti į 
kriaučiai dar daugiau ant! stubą butų griekas katali- 

; kams, todėl aš ir noriu per 
I sitikrinti, ar čia jis nėra at- 
! ėjęs.”

Toliaus 
pasakoti, 
karę įsišventinęs Į kunigus 
ir būdamas kunigu su pir
mutiniais Lietuvos karei
viais stojęs į karę prieš bol
ševikus. Girdi, kada bolše
vikai tapo iš Lietuvos iš
grūsti, tai vokiečiai įsilau
žė ir lietuviai neturėjo tiek 
karabinų, kad išgrudus vo
kiečius. Tuomet lietuviai 
katalikai išmisliję nupirkti 
iš vokiečių karabinus už la
šinius. Ir taip jie prisipirkę 

tikslu užgriebti uniją į savo sigirkit, nesigirkit perdaug, karabinų kiek tik reikėję ir 
rankas. Jis išdėstė kas yra nes aš jau žinau, kad šiame su tais karabinais išgrudę 
veikiama skiepuose, nes jis miestely vienas toks yra, ką vokiečius iš Lietuvos žemės, 
pats, mat, esąs sklepinės or- Į skaito 'Keleivį.* Tokį šėtono; Paskui Garmus vėl nušoko

komunistų ipyį^o.
Siuvėjas.

NORTH ADAMS, MASS. 
Keikūno Garmaus atsilan

kymas.
Paskutinėmis dienomis 

čia lankėsi kun. Garmus, ap
žiūrinėdamas, ar koksai 
"vilkas” nesuka apie jo išti
kimas aveles. Jisai sušaukė 
visas avis ir avinus į vieną 
lietuvišką stubą. Pirmiau- 

!sia Garmus pasiteiravo ar

Garmus pradėjo 
kaip jis prieš pat

ant bedievių ir šėtonų, mo
kino katalikus kaip naikinti 
bedievius ir kada neliksią 
nei vieno bedievio ant že
mės, tuomet ateisianti dievo 
karalystė.

Kun. Garmus čia priple
pėjo ir kitokių nesąmonių. 
Visus tuos jo plepalus su
rašyti užimtų laikraštyje 
daug vietos, o skaitytojams 
nebūt jokio žingeidumo, 
vien tik nusijuokt.

Dausos Miera.

bet

BR1DGEPORT, CONN. 
Kvailystės.

Gal niekur tokių kvailys-' 
čių neatsitinka, kaip musų 
mieste. Štai, pavyzdžiui, ant 
Johnson gatvės gyvena tūla 
moteris, kurios vyras dirba 
Nėw Yorke ar gal Brookly- 
ne. 8 d. sausio vyras parva
žiavo pas pačiutę, paviešė
jo ir vakare pačiutė išlydė
jo jį ant stoties. Vienok tą_ 
'/akarą jis neišvažiavo, bet 
nuo stoties sugrįžo atgal 
pas savo leidukę, kuri laikė 
pas save tūlą kriaučiuką 
burdingierių. Burdingbosis 
R. L. tuojaus užsipuolė ant 
kjdaučiuko A. K. ir prasidė
jo smarki kova. Burdingbo
sis, būdamas smarkesniu, 
pramušė burdingieriui gal
vą ir nukando rankos pirš
tą (sako tą pirštą, ant ku
rio nopercką užsimauna). 
Toj pačioj stuboj gyvenan
tieji lietuviai, išgirdę lermą, 
pašaukė policmaną, kuris 
besipešančius perskyrė. R. 
L. tapo nugabentas i šaltą
ją, o kriaučiukas su nukas
tu pirštu pas daktarą.

Antras panašus atsitiki
mas įvyko ir kitoj šeimynoj. 
P. G., negalėdamas čia gau
ti darbo, nupirko porą par
šų ir pačiutei įsakė juos nu
penėti, kad butų užtektinai 
mėsos Kalėdoms. Pats gi P. 
G. išvažiavo į kitą miestą, 
kur gavo darbą ir uždirbtus 
pinigus siųsdavo pačiai ir 
paršams ant pragyvenimo. 
Pagalios tas žmogelis par
važiavo pas pačią ir pir
miausia nuėjo į tvartą pa
žiūrėt, ar labai sutukę par
šai. Bet tvarte paršų jau ne
buvo. Atėjęs į stubą paklau
sė pačią, kur dingo Kalėdų 
paršai. Pati atsakė, kad 
paršai jau senai suvalgyti. 
Tuomet P. G. apskelbė pa
čiai naminę karę. Bet pati 
su burdingierium jį apdau
žė ir dar suareštavo. Teis
mas atrado P. G. kaltu ir 
nuteisė užsimokėt 25 d oi. 
bausmės ir teismo lėšas. Ka
dangi žmogelis pinigų netu
rėjo ir paskirtos bausmės 
užsimokėt negalėjo, tai ta
po pasodintas į kalėjimą, 
kur tuos pinigus turės ati
dirbti. Tuogi tarpu jo pa
čiutė viską išpardavė ir su 
savo burdingierium išsineš
dino, kur jiems patinka.

Perkūno Gizelis.

HART, MICH.
Mirė N. Dambrauskas.

9 d. sausio pamirė N. 
Dambrauskas, Lietuvių U- 
kininkų Susivienijimo na
rys. Delei tos priežasties 
Lietuvių Ūkininkų Susivie- 
nyjimas turėjo ekstrą susi
rinkimą. Susirinkę draugai korespondencijų ant 5 pusi.)

*
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(Nuo musų specialiu korespondento.)
ir kaikurie mažmožiai

KELEIVIS

/

I

Pasikėsinimas nužudyti 
ministeri ir Lietuvos atsto
vą Tautu Sąjungai E. Gal-

i _____ i

kratų Įnešta skubota inter- dėl Vilniaus, 
peliacija 
manso projekto priėmimo. 
Ir interpeliacija suredaguo
ta tokiu tonu, iš kurio ma
tyt, kad socialdemokratai 
visomis išgalėmis mano 
priešintis projekto priėmi
mui. Tiesa, krikščionys in
terpeliacijos skubotumo ne
pripažino, gai atėjus'svars
tymo eilei ją visai ir atmes, 
bet visuomenei paduotas 
gandas, visuomenė pašauk
ta budėti.

Reikia pripažinti teisybę,
- ..-d valdžia, kaipo tokia,

---. niaidoms gelbs-, niekuomet ir niekur dar nė- 
unt, tasai vyras išliko syei-Į ra pasisakiusi už projekto 
kas n laimingas... Neziu-. priėmimą. O kunigas Puric- Curzono linija, preliminari- 
rint, kad valdžios oficiozas kis Ruoiat tikrina, kad pro- nai apmetanti Lenku sienų 
"Lietuva apie tai. daug!jektas Lietuvai vra nepri- 
straipsmų stambiomis rai- ■ imtinas. Ach, h: Versalės 
bčijus yra prirašęs, kad taikos sutartis vokiečiams 
daug užuojautos teleframų; puvo nepriimtina, bet

...........įvykis kuo- į vokiečiai ja vis tiktai priė- 
e j Įeipuota,; jr galis kunigo Purickio 

inpi žodžiams netiki, šalis Įsiti
kinus, kad atėjus laikui val-

vanauską musų sostinę vė
lei sujudino iš pašaknų. Ne
lyginant lenkai butų pradė
ję naują ofensivą ar kunigą 
Krupavičių butų noglas ap
sėdęs.

Ak, tiesa! Lietuvoj, tame 
pat Kaune, jau yra buvę pa
sikėsinimų nužudyti minis- 
terius. Juk užsienio reikalų 
ministeri 
net du syk kėsintųsi nužu
dyti, ir tik Pono Dievo ap- 
veizdai ir krikščioniu de- i-ri) 
mokratu i

kunigą PurickĮ

tai vilniečiai 
valdžiai dėl Hy- neabejojančiai pasisakytų j 

už Lietuvą. Deja, pačioj 
Lietuvoj šis paprastas dai
ktas nėra visur ir visuomet 
taip suprantamas. Ypač 
klerikalų srityje, kurie dėl! 
naivojo realizmo, iš adatos 
vežimus priskaldo, o akyse 
ir baslio nepastebi.

III.
Lenkai turi du labai svar

biu motivu, dėl kurių jiems 
k’ilnius ir daugiau negu Vil
nius, yra būtinai reikalin
ga. Kiek žinoma, Versalės 
laikos sutarty* yra pasaky
ta. kad lenkams rytų sienas 
nustato santarvė. Garsioji

vra pasiusta, ir, ivvkis kuo• 1 
plačiausia išr< 
vis tiktai, kriminalinėj mi
licijoj teiraujantis delei tar
dymo rezultatų sąryšy su 
pasikėsinimu nužudyti, te
buvo gaunamas tik vienas 
atsakymas:

—Atleisk jam viešpatie!
Nors piliečiai ir labai at

sidėję stebėdavos, kodėl tar
damas vieną dieną prasitę- 
sęs tuo jaus nutrukdavo, ir 
kodėl kriminalinė milicija, 
prisiminus jai apie toki 
svarbų valstybinio gyveni
mo Įvyki, tokią kreivą fiziją 
darydavo, — bet kur čia 
paprastas pilietis besuprasi 
valstybinės išminties pa
šauktųjų vyrų visas bute- 
nybes.

Pasikėsinimas n užudyti 
mimšterį Galvanauską yra 
jau nebe rekliamos daly
kas. Visų pirma, eina sku
bus ir energingas tardy
mas. O antra, ministeris ga
na sunkiai sužeistas, 
sai ne dėlto, kad 
Krupavičius už ji 
dė, bet dėlto, 
nimas buvo rimtai 
tas. Kaip jis Įvyko — jau ži
noma. Po kampu buvo pa
kišta, visais dariniais spren
džiant, pragaro mašina, ku
ri sprogdama išmarmino 
namų kampą ir langus, ir 
ministeri sužeidė. Smulkme
nos ir nesvarbu. Svarbu tik
tai ta aplinkybė, kad pasi
kėsinimas yra politinio po
būdžio, ir kad jo autorio 
teisės negali būti primestos 
nė lenkams, nė bolševikams. 
Svarbu, kad tai yra pačių 
lietuvių, lietuvių patriotų 
darbas sąryšyje su Hvman- 
so projektu. Kaip žinoma, 
Galvanauskas ilgą laiką Lie
tuvą atstovavęs Tautų Są
jungoj, rezultate visų savo 
"laimėjimų," apie kuriuos 
taip daug ir taip pataikin- 
gai oficiozas "Lietuva” yra 
rašęs,'parvežė Lietuvai Hy
manso projektą ir buvo uo
liausias jo priėmimo šalinin
kas. Pasikėsinimas Įvyko, 
kaip tik tuo metu, kai visuo
menė paviršutiniai šiuo 
klausimu buvo nurimusi, o 
valdžia per savo oficiozą ve
dė, nors labai atsargią, bet 
labai uolią propagandą už 
priėmimą. Visai nerišdamas 
klausimo, ar tokiu budu leis
tina kovoti su savo idėjos 
priešininkais, vis tiktai tu
riu konstatuoti, kad šis pa
sikėsinimas buvo nelyginant 
memento mori.

Jam ištikus, visuomenė 
suužė, susinervojo. Hyman- 
so projekto klausimas iškilo 
visoj pilnybėj ir aštrumoj, 
laikraščiuos pasipylė straip
sniai, o, pavyzdžiui, Steigia
mam Seime, drauge su už
uojauta sužeistam Galva
nauskui buvo socialdemo-

Ir vi- 
kunigas 
nesimel- 

kad pasikesi- 
sumanv-

bruožus — nėra vien tiktai 
Curzono darbas; tai yra vi
sos santarvės nusvarsty- 
mas Curzono lupomis pa
reikštas. Ir kiek senai sten
gėsi savo padėti Rytuose iš
aiškinti, nustatyti sienas.— 
nieko nelaimėjo. Rygos su- 

džia tą projektą priims. Ir tarties netik santarvė, bet 
pasikėsinimas nužudyt Gal-j 
vanauską yra pirmoji kreg
ždė tų Įvykių, kurie netru- j 
kus gali Lietuvą ištikti — 
klerikalų "laimėjimus" ap-! 
vainikuoti...

II.
Dabar keli žodžiai delei ■ 

ginčo su lenkais.
Ginčas su lenkais eina vi

sai ne dėl Vilniaus, ir lenkai i 
enda Į Lietuvą visai ne dėl 
to, kad Lietuvoj lenkai dva
rininkai butų persekiojami,, 
atimami jiems dvarai ir tt. j 
Jeigu tos priežastys tebūtų,i___...
tai klerikalai jau senai butų. teritorija, 
dvarus sugrąžinę ir senai į mes 

čioj Lenkijoj dvarus palie
kant visoj neliečiamybėj, 

i Ketvirta — kaipo teritori
ja, kur galėtų vykti busi
mieji kraujuoti nesusipra
timai su Rusija. Penkta — 
kaipo argumentas Rytų Ga
licijos pasilaikymui, kurią, 
kaip žinoma, santarvė vis 
tiktai malonėtų "busi
miems" Rusams priskirti.

Nežiūrint Į visas pastan
gas tos Curzono linijos len
kai iki šiol atsikratyti nega
lėję.

Vilnius randasi i rytus 
! nuo tos linijos. Jeigu len
kams pavyktų pasilaikyti 
Vilnių, tai, vadinas, santar- 
vei jie jau butų gyvu faktu 
Įrodę, kad i rytus nuo Cur
zono linijos vra labai daug, 
ir kad ji reikalinga reviduo
ti. nes ji jau butų nustojusi 
savo pilnybės, o tuo pat ir 
savo vertybės. Endekai taip 
klausimą ir testato. Kas lie
čia likusią Lietuvą, tai jie 
yra tikri, kad aneksavus 
Vilnių, ji šiokioj ar tokioj 
formoj, vienu ar kitu budu 
turėsianti tekti lenkams. 
Eidami šiais sanprotavi- 
mais jie atatinkamai tvar
ko ir praktikini gyvenimą. 
Pavyzdžiui, taiką su bol
ševikais jie galėjo pa-i 
daryti kur kas geresnėmis; 
sąlygomis. Bet jie neatsi-į 

------ , --— žvelgdami į tai, kiek jiems! 
kainuos, dėjo visas pastan-Į 

’ gas, kad Lietuvą atskirti

viską likvidavę. O antra, iš 
. lenkų atimtų dvaru nėra 

jau taip daug.
Ir patsai Vilnius, kaipo 

toksai, lenkams ir veltui ne
reikalingas. Visų pirma, Vil
niui savo duonos niekuomet 
-eužtekdavo; duona tenai 
visuomet buvo gabenama iš 
Kauno gubernijos. Vilnius 
Ir dabar tuo tik gyvas, ką 
mišmugeliuoja iš Kauno, 
leigu vienas Vilnius liktų 
lenkams, jis tuomet stovėtų 
visai valstybės pakrašty. Ir 
Jutų nuolatiniame karo pa
vojuje iš Lietuvos pusės, 
kuri pasitaikius pirmai pro
tai ji vaduotų. Tai labai ge- 
•ai supranta visi, kam rei
dą. Vilniui, esant tokioj pa- 
iėtv, negalėtų būti koncent
ruojamos jokios didesnės 
valstybės ir kultūros Įstai- 
ros. Tuo labiau negalėtų eg
zistuoti pramonė. Nes ga- 
>enti maista, žaliąją me- 
Ižiagą, kurą iš Lenkijos ir 
paskui dirbinius atgal Į Len- 
dją — baisiai pabrangintų 
dirbinius, kurie negalėtų 
vonkuruoti su Lenkijos dir
biniais. Pagalios fabrikus, 
•eikaiui atsitikus netaip 
engva ir evakuoti. Dėl tos 
gainios priežasties Vilnius 
tegalėtų būti ir joks preky
bos centras. Vilniui grėstų 
emtis tapti mažuliuku pro
vincijos miestuku, kuris 
naitintųs 7 
tauta duona. Tuo tarpu, jei- 
xu Vilnius butų Lietuvos 
valstybės sostinė ■

. toncentruotųs ministerijos, 
valstybės, kultūros, risuo- 
nenės Įstaigos, fabrikai ir 
t. Lietuva butų tranzito 
ialis tarp Vokietijos ir Ru
sijos, ir Vilnius butų kuo- 
gyviausias prekybos cent
ras. Vilniui, kaipo miestui,! 
būti Lietuvos valstybės so-! 
stine visai I

-ir Tautų Sąjunga nėra pri- 
j pažinusi. Curzono linija 
į lenkams šmėkšo, kaipo bu- 
itenybė, kurią anksčiaus ar 
! vėliaus jie turės priimti. Ei- 
! nant ta linija jie nustoja ri
šu Gudų ir Ukrainos sričių. 

! už kurias 1920 m. jie taip 
rangiai yra užmokėję, vos 

į visos savo valstybės nepra- 
; kišo. Gudu ir Ukrainos sri- 
: tys lenkams reikalingos 
daugeliu atveju. Visų pir- 

■ma kaipo gamintojas žalio
sios medžiagos. Antra, kai
no lenkų darbininkij koloni
zacijos vieta. Trečia kaino 

, kur galima že- 
’reformą” vykiht, pa-

j-1 B—

ji berods ir jaust nepajautė. 
Ir dar daugiau, 'rautų Są
junga (o, vadinasi, ir san
tarvė) principinai pripaži
no, kad turi priklausyti 
Lietuvai ne tik Vilnius, bet 
ir visas koridorius, skirian- 

'tis Lietuvą^nuo Rusų. Jeigu 
' Lietuva to koridoriaus ne 
įtik nereikalauja, bet ir ne
nori imti, tai ji yra verčia
ma ji priimti. Ryškiausia 

;visa tai iliustruoja kad ir 
! patsai Hyn.anso projektas. 
Vilnius be Lietuvos gyvent 

'negali, o koridoriaus be Vil
niaus lenkai negali išlaikyt, 

i Todėl tai lenkai Vilniaus 
taip Įsikandę ir laikos. At
imti iš lenkų be jokių kom
pensacijų Vilnių — vadinas 
atimti iš jų paskutinę vilti, 
kad jie nors kiek butų atly
ginti už tą pralietą kraują, 
už tas kančias, kurios jiems 
teko 1920 metais.

Antra vėl vertus lenkų iš
ėjimas Į jurą pro Dancigą— 
dalykas daugiau negu abe
jotinas. Ištikus kokiam ne
susipratimui. lenkai pože
miu iš to koridoriaus gali 
išlėkti. Lenkai privalo turė
ti kitą tikresni išėjimą. 
Toks išėjimas naturalinai 
vra Klaipėda. Bet ji guli 
Lietuvos teritorijoj. Be to 
Lietuva ir politiniu žvilgs
niu Prancūzams yra labai 
nepatikima — jai reikalin
ga kontrolė!

Visų šių sanprotavimų 
akyvaizdoj santarvės, ypač 
francuzų smegenyse, ir gi
mė visos Hymanso projekto 
kombinacijos. Tuo projektu 
suteikiama Vilniui galimy
bė gyventi, lenkams duoda

ma tikras išėjimas i jurą, 
už Ukrai- 

kurios 
vėliau turi tekti rusams, o 
Lietuvai uždedama tokia 
kontrolė, kad ji tik apskri
ties savivaldybės teisėmis 
tegali naudotis.

Ir jeigtr lenkai šaukia, 
kad jiems Hymanso projek
tas yra nepriimtinas, tai vi
sai ne dėlto, kad jisai jiems 
butų nepriimtinas Lietuvos 
žvilgsniu, o dėl to. kad jis 
gresia Curzono liniją pa
versti i Lenkų Rytų sieną. 
Vadinas’ žygis Į Kijevą — 

i butu žvgis šunims šėko 
niaut.

I

II
kompensuojama 
nos ir Gudų sriti:
Y

!

IV.
Aš atsiprašau padaręs to

kią plačią ekskursiją Į pra
eitį, Į gana žinomus daly
kus. Bet juos reikalinga 
prisiminti, norint Lietuvos 
dabarties padėti 
nius tiksliau 
Ypač, kai vėl 
projekto reikalas 
soj aštrumoj.

prast nesunku. Tuo labiau terių portfelius. Oficiozas |x • I
nereikia užmiršt kitą Tautų skundžias: "Vyriausybė da 1S VyriflUSlOJO LlCtUVOS
Sąjungos paragrafą, kuria
me pasakyta, kad vienai 
oesiginčyjančiai pusei kuri 
siūlymą priėmus, kita gali 
būti priversta ji priimti. 
Kokių siūlymų mes galime 
laukti iš Tautų Sąjungos, 
kuri netik daugiau metų to- 
leriuoja jos pačios atstovų 
kontrasignuotų sutarčių 

laužymą, bet net yra palin
kusi pripažinti rinkimus, 
kuriuos nori daryti tie su
tarčių laužytojai!

Oficiozas "Lietuva" nusi
skundžia, kad pozicija pri
ėmimo šalininkų yra labai 
sunki, kadangi jie projekto 
girti negali, o tiktai siūlo jį 
priimti atsižvelgdami Į tarp 
tautinĮ Molochą. O pozicija 
priėmimo priešininkų labai 
lengva, nes kaip oficiozas 
sako: "Lenkai savo politika 
su Lietuva padavė jiems i 
rankas milionus argumentų 
visur ir visuomet tikrinti, 
kad su lenkais mums nei ne
apsimoka Įsileisti i jokias 
kalbas, negalima nei per 
plauką jais pasitikėti, i? 
kol jie neišpildys musų rei
kalavimų ir neatitaisys vi
sų Lietuvai padarytų nuo
skaudų, tol su jais niekp 
bendro negalima turėti.’ 
("Lietuva" No. 269.)

Bet šie 
per daug 
skamba.

Projekto 
šininkai vaduojasi

oficiozo žodžiai 
jau agitaciniai

priėmimo prie- 
toli gra

žu ne lenkų tautos neapy
kanta, bet kuo stropiausiu 
atsižvelgimu į tą patį tarp
tautini Molochą, kuriuo ofi
ciozo beūsiai publicistai 
taip giriasi. Visai kas kita 
butų emansipuotis iš apy
nasrio, jei jis mums butų 
prievarta uždėtas, ir visai 
kas kita, jei mes jį savo ge
ra valia užsimautumem. Jei 
mes visu griežtumu pa- 
smerktumem mus žeminan
ti siūlymą, jei kunigų pa
siųstieji diplomatai prisi- 
laižytinių notų nevartotų, 
tai ir tam Molochui ne taip 
jau lengva butų mus smau
gti. Toki Hymanso projek
tą mes galime turėti tiktai 
pralaimėję kovą, o tuo tar
nu mes jos nesam pralaimė
ję, tėra tiktai musų Merika- 
iai išsigandę. Pagaliau, mes 
iki šiol ir jokio ypatingo 
spaudimo projektą priimti 
nesame jautę: jei tiktai 
spaudimu laikyti tai, kad 
francuzai ir anglai nepri
klausomybės de jure mums 
nėra pripažinę. Bet šis 

„ tebėra tiktai
ir uždavi- 
susivokti. 
Hvmanso f Plūdimas . 
iškilo vi-!b31Iiams baidyti.

| Atmest projektą—reiškia 
Projekto priėmimo šąli- ‘ pasiryžti i kovą. Bet kas ne- 

ninkai savo nusistatymą kovoja, tas niekuomet nėra 
motyvuoja tuo. kad jeigu laimėjęs. Blogiausiu atveju 
mes gera valia jo nepriim- francuzai galėtų lenkams 
sim, tai tarptautinis Molo- duoti laisvas rankas Lietu- 
chas gali mus išnaikinti ir voj, bet tai nėra toks leng- 
pagaliau priversti —’’ ” T ——*—
imti. Ir tučtuojau 
ma Į tą projekto 
kur yra pasakyta, 
venimui parodžius, — 
ar kitas projekto punktas 
neątatinka gyvenimo reika
lams, viena ir kita pusė ga
li Tautų Sąjungai tuo jaus 
nulyti ji pakeisti. Vadinas, 

reikia* priimti pro-

tai pri- vas daiktas. Lenkai patys 
nurodo- žino, kiek tai jiems kainuo- 
punktą, tų ir kas iš to išeitų. Ir . 
kad gy- : francuzai niekuomet neiš- 
kad tas drįs tai padaryti. Išrišti Vil

niaus klausimą kur kas 
daugiau suinteresuoti len
kai ir francuzai, negu Lie
tuva. Jau dabar Tautų Są
jungai paaiškėjo, kad Vil
nius tegali būti tiktai Lie-

u

Gynimo Komiteto

LxevUv°b nuo Rusijos koridoriumi.1 
— jame ūksiąs buvo neduoti Lietu- 
isterijos, vaj naudotis tomis gerybė- ’

jdabar
■ jektą ir tuojau pradėti iš jo tu vai priskirtas.
rmansipuotis. j Reiškia tiktai pasiryžimo,

Visa tai gali būti, gali ištvermės ir drąsos ir lai- 
tarptautinis Molochas mus mėjimas^ jpusų neabejoti-j 
__ 2^1 i..._ _ _____  
puotis, kiek mes norime, bet rikalų savybė

tebesvarstė, kas daryti, dar 
nedavė atsakymo,— o jau į 
šit koks liūdnas, giliai ap
gailėtinas Įvykis!"

O, taip! Reikia tikėtis, de
ja, kad jis kaikurių smege
nų užkietėjimui pagelbės 
sugležnėti, ir gal bus impul
sas vyriausybei pati klausi
mą išspręsti.

Gal!... Gal, jeigu ne lais
vės numylėjimas, ne tautos 
valios atsiklausimas, i 
drąsa ir Ištvermė, tai gal dėl nepriklausomybės, 
nors dėl savo kailio kinkų ! jųS žinote, kad tik nepri- 
drebėjimas, padiktuos..1 gal.. • klausomybė apsaugos jus 

Bet jeigu taip tenka kai-: žemelę nuo baisaus
----  ■ ■■ ■ (lenkų jungo, apsaugos jus 

J brolius, seseris nuo vargo, 
Japsaugos jų namus, jų aruo

dus nuo legioninkų plėšikų.
Neužmirštate jus visa tai 

ir šelpiate ir remiate mus 
nepriklausomybės kovą, šel
piate’ ir remiate tos kovos 
reiškėją — vyriausiąjį Lie
tuvos Gynimo Komitetą.

Nuo gegužės mėn. 14 d. 
iki lapkričio mėn. 30 d. Vyr. 
Liet. Gyn. Komitetas gavo 
šias iš jūsų aukas:

1. •Chicago, 111., 42,097 
auks.

2. Philadelphia, Pa., 6,800 
auks.

3. Liet. atst. Ai^erikoj če
ki sumoje 50,000 auks.

4. So. Boston, Mass. šv. 
Kaz. dr-stė 700 dol.

5. Mt. Carmel, Pa. draftą 
sum. 17,120 auks.

6. Draugystė Liet. Sūnų 
Vakaruose čekį 2,700 auks. ”

Ačiū jums, gerbiamieji, 
už aukas, ačiū vardan koVos 
dėl musų nepriklausomybės.

Nė vienas skatikas iš jų 
aukų nenueis niekais ir ne
bus pražudytas. Mus pačių 
pakviestieji valstybės kont
rolės valdininkai tikrina vi
sa mus reikalą, tikrina mus 
knygas. Surinktuosius pini
gus bei kitus turtus laikome 
valstybės iždinėj.

Bet gi Įsiveržęs lenkas, 
piktas priešininkas, su
griautų visą mus nepriklau
somybę, sunaikintų visą 
musų tautos kultūrą, ištuš
tintų mus aruodus, sunkų 
jungą ant mus žmonių il
giems metams uždėtų, nie
kais visą mus darbą paleis
tų.

Todėl V. L. Gyn. Komite
tas vien pastaruoju laiku 
plieno šarvais traukinį ap
šarvavo, davė pinigu 120,000 
auks. jo pastatymui. Todėl 
komitetas po senovei pade
da mus kariumenei, remia 
ją ir šelpia, teikia jai šiltų 
lubų, pramogos dalykėlių, 
ginklų, dovanų kareiviams 
ir tt.

O kad lenkų jėgas suma
žinus, komitetas stengiasi 
Lietuvoj jų pamatus su
griaut. Tie lenkų dvarininkų 
pamatai — tai mus sulen
kintieji broliai Todėl Liet. 
Gyn. Komitetas visomis pa
stangomis stengiasi sulen
kintuosius apšviesti, įskie
pyti į juos pilietišką bei val
stybini susipratimą.

Knygos, atsišaukimai, lai
kraščiai — tai ginklas, tai 
būdas tam tamsumoj sulen
kintųjų tarpe nugalėti, juos 
musų ištikimais broliais pa
daryti. Komitetas tam rei
kalui, vesdamas griežtą at
skaitomybę, šimtus tūks
tančių leidžia.

Ir šaukiamės į jus, mus 
gerbiamieji broliai Ameri
koje, padėkite mums taip 
svarbų ir gražų darbą dirb
ti, remkite kuo galėdami, 
siųskite mums savo aukų. 
Kiekvienai progai esant 
šelpkite mus darbus.

Vyriausias Lietuvos Gy
nimo Komitetas:

M. Šleževičius, pirm.
M. Krupavičius, vice-pir.
O. Bikleris, iždininkas. 
V. Putvinskis, š. Sąj. pir. 
Kun. J. Vailokaitis. 
D-ras Rachmilevičius. 
Čerkasas, Gudų m-jos įg.
P. Ruseckas, sekretorius.

J visas lietuvių organizaci
jas, laikraščius, į kiekvieną 

Lietuvos pilietį.
Jus, musų broliai Ameri

koje, savo sunkius darbus 
fabrikuose ir kasyklose be
dirbdami, dėl duonos kąsnio 

• bevargdami, neužmirštate 
savo senosios tėvynės, neuž- 

ne mirštate jos sunkios kovos

I 
i

bėti apie nepriklausomos 
šalies vyriausybę, tai neno
romis prisimena kriminalis- 
to-milicininko žodžiai, pasa
kytieji dėl reklaminio pasi
kėsinimo:

—Atleisk jai viešpatie!
Jurgis Gervė.

Kaunas, Lapkr. 26, 1921.

Kas yra Nobelio 
dovana?

Klausimas: Ar negalėtų 
Keleivio" redakcija paaiš

kinti, ką reiškia "Nobelio 
dovana?" Aš tankiai matau 
apkraščiuose rašoma, kad 
toks ir toks pasižymėjęs 
žmogus gavo "Nobelio do
vaną," bet kas yra tas No
belis, kad jis tas dovanas vi
siems dalija, tai man da ne
teko niekur skaityt. Manau, 
kad ir kitiems tas neaišku.

—K. L.
Atsakymas: Visų pirma, 

kas yra Nobelis? Tai yra 
vardas švedų chemiko, išra
dusia dinamitą ir daug ki
tokių sprogstamųjų me
džiagų. Jis gimė 1833 me
tais, o mirė 1896 m. Pilnas 
jo vardas buvo: Alfred Ber- 
nard Nobel.

Dabar, kas yra tos Nobe
lio dovanos?

Tos dovanos atsirado ve 
kaip: prieš mirsiant Nobe
lis Įsteigė fondą, į kuri buvo 
padėta $9,200,000 ir nutar
ta, kad užaugęs ant tų pini
gų nuošimtis kas metai bu
tų padalytas tarp penkių 
žmonių, daugiausia pasižy
mėjusių šiose srityse: fizi
koje, chemijoje, fiziologijo
je arba medicinoje, idealis
tinėje literatūroje, ir pasau
lio taikoje. Taigi kas metai 
dabar penki daugiausia pa
sižymėję tose srityse žmo
nės ir gauna iš tų nuošim
čių dovanų.

Kaip pats fondas, taip ir 
mokamos iš jo dovanos va
dinasi paties to fondo Įkū
rėjo Nobelio vardu.

Kam tas dovanas mokėti, 
tai sprendžia švedų mokslų 
akademija ir norvegų stor- 
tingas (parliamentas). Šve
dų akademija skiria ketu
rias dovanas, o norvegų 
stortingas penktą.

Už 1921 metų idealistinę 
literatūrą 40,000 frankų do
vaną gavo francuzų rašyto
jas Anatole France, kuris 
atidavė tuos pinigus Rusi
jos badaujantiems. Už pasi
darbavimą palaikymui pa
saulyje taikos tokią pat do- ■ 
vaną gavo švedų socialistų 
vadas Branting.

n
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SAULĖS DEIVEI...
Milionus spindulėlių 

_____ ,__ ....... _ ..... _ Saulės deivė man žadėjo, 
nereikia užmiršti tų impe- Ir tuo momentu, kai už-! Kad nuskrisčiau nuo gėlėlių, 
i ialistiniu tendencijų, ku-' kulisy riša buvo ruošiama, Kurios mane pamylėjo; 
riomis dabar taip žiauriai projekto priėmimui, Įvyko! 
verčia projektą priimti, ----- tz_j-------------x-’

Jeigu mes iš projekto eman- 
sipuotis tikimės, tai lenkai ir 
gi ne kvaili, jeigu mes ga
lim pasiūlyti pataisų, tai 
francuzai dar labiau. Jeigu 
Lietuva siūloma lenkams, 
kaipo kompensacija už Uk
rainą ir Gudus, tai kas su 

kas pir 
emansipuosis — su-

j malti, galime mes emansi- nas. Bet ištvermė nėra kle-

mis, kurias jai suteikia ge
ografinė padėtis, kaipo 
tranzito šaliai, atimti jai 
vieną svarbiausių jų paja
mų šaltinių, ekonominiai 
užmušti.

Nors ir baisiai brangiai 
kitas perspėk ti- užmokėję, lenkai savo pa

tas. Tai labai gerai žino h\siekė. Bet tikslas nepateisi- 
»atvs vilniečiai, nors ir na priemonių. Lietuva gyve- 

smarkiausi endekai. Ir jei- na, ir to smūgio, kurio len- pataisomis laimės, 
gu ginčas butų vien tiktai kai tikėjos duosią Lietuvai, mas

augščiau minėtasai pasike- Kad pamesčiau savo vardą,: 
sinimas. ! Priešas, išgama pastočiau

Jeigu istorijos sprendimu Ir, paėmęs plieno kardą, 
jis turėjo būti padarytas, Savo brolį sukapočiau... 
tai geresnis momentas jam' 
parinktai ir negalėjo būti. Saulės deive, geltonkase, 
Jis priminė klerikalų vai- Aukso rūbais pasipuošus, 
džiai, kad Lietuvos žmonės Labiau myliu darbo klasę, 
budi, ir kad ji taip sunkiai Negu tavo aukso bruožus... 
iškovotąją laisvę turi dau- ♦ ž. j

("Aušrinė.") 1
iškovotąją laisvę turi dau
giau branginti, negu minis-
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KORESPONDENCIJOS
WATERBURY, CONN.
M. Petrausko ir Pocių 

koncertas.
4 sausio čia įvyko pp. M. 

Petrausko ir Pocių koncer
tas. Dailės žvilgsniu šis kon
certas subytino visus iki 
šiol buvusius koncertus; 
taip sako visi, kurie i šį kon
certą buvo atsilankę. Tik 
gaila, kad publikos mažai

i

&
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scenos šokinėjo velniūkštis 
ir skraidė angelas. Tuodvį 
šmėklos vedė tarp savęs ko
vą. Velnelis gundė žmogų i

"------------------ J................" )
I 
i

Pajieškau brolio Alxxko, Papilės i PajiešLau Vaclovo ir Bronislovo 
i parapijos, Šiaulių apskričio. Amen-į Petruševičių ir Stanislavos Kirulaus- 
: koj apie 23 metai; ir Antano Kuzgio, i 
Luokės parapijos. Šiaulių apskričio. 
Kas apie juvs žino, tegul man pra
neša, o gaus $10 dovanų.

Jonas Abakas
88 B st., So. Boston, Mass.

I.GRAND RAPIDS, MICH.
Įvairumai

14 d. sausio Lietuvių Dai
lės Choras statė scenoj vie
no veiksmo komediją „Mei
lės Karštis.” Gerai prisiren
gus veikalėlis butų gana 
juokingas, bet kaip musų 

i artistai jį vaidino, tai net 
i gėda buvo ir žiūrėt. Išviso 
i lošime dalyvavo 4 ypatos. 
I Marytės rolėj A. Plečiutė 
lošė vidutiniškai, tik per- 
fiaug užpakaliu į publiką 
stovėjo. Jos mylimojo Tado 
rolėj lošė K. Jakimavičius; 
nors, pas jį irgi buvo tru
kumų, bet sulošė neblogai. 
Motinos rolėj lošė Akama- 
vičienė, atliko pakenčiamai. 
Bet tėvas, kurio rolėje lošė, 
-P. Kijauskas, sugadino visą* 
veikalą, nes nei žodžio be! ......
suflioriaus negalėjo ištarti, 'kunigui tik už vienas misiąs 
Tai yra gėda rengėjams, ’’»'e-’ktų atiduoti visą susaioę. 
kad toki „aktorių” leidžia ar negeriau butų jei 
ant scenos. " -musų Katriukės parsitrauk-

Apart lošimo buvo mažųjų Ruo snaudulio turkiškos 
pamarginimų, kaip tai solo, stokos ir gerai issiciau<<e- 
deklamacijų ir smuiko, tą tų, gal tas gihuotų geriau, 
viską atliko mažos mergai- itegu .misios, kurių užpirkti 
tės ir berniukas. j Katriukės neįstengia.

* * * j * ’ *
Darbai musų mieste eina Ant Naujų .'.lėtų pas mus 

neblogiausia, bet uždarbiai pirmu kart Lietuvių Soc., 
ubagiški. Yra tokių vietų, Svetainėj uždainavo kažin i 
kur darbininkai gauna tik iš kur išlindęs Birutės cho-į 
po 25c. į valandą. Yra ir be-’relis. Juokdariai sako, kad;

!

3-4 dienas sąvaitėj, tai sa
vaitinė darbininko alga bū
na tarpe 6 ir 9 dolerių. Su 
didesnėmis šeimynomis 
darbininkai stačiai badau
ja. ‘ ’

Burdingbosis. ,
i

CHICAGO, ILL. 
žemaičiams žinotina.

Sausio 9 d., 1922 m. įvyko 
buvo. Tam buvo dvi priežas- žemaičių susirinkimas Mark 
tys — viena, kad buvo pa- White Sq. svetainėje. Ap
rinkta netinkama koncertui kalbėjus dabartinę Žemaiti- 
dieaa, antra, daug žmonių jos liaudies padėtį ir abelnai 
neturi darbo. visos Lietuvos gyvenimą,

Ponia Pocienė, pakol kas, nutarta Įsteigti kultūros 
dainavimo žvilgsniu bene draugiją „Žemaitija” ir tuoj 
sumušė rytiečių dainininkių 
rekordą.

Vietinis.
&

LSS. 34 kuopos darbuoiė.
LSS. 34 kuopas mokosi 

puikų veikalą "Ant bedug
nės krašto,” kuri statys sce
noje 19 d. vasario. Galima 
Skalno spręsti, kad šis loši
mas pasiseks gerai, nes su
rinkta gabiausi lošėjai, kaip 
tai: A. Nainis, Baranaus
kienė, J. Kurauskas, P. Pal
šis ir kiti. Kadangi lošimas 
neužsitęs ilgiau poros va
landų, tai nutarta parkvies- 
ti drg. V. Pošką su prakal
ba. Taigi tą patį vakarą bus 
teatras ir prakalbos.

Taipgi LSS. 34 kuopa nu
tarė rengti prieš užgavėnes 
pasilinksminimo vakarą, 
tai vra grvnai lietuviška ba- 
liu.k _ .

❖

Kuopietis

FONN. 
rbiai.

kaitės, paeina iš Kuršėnų miesto. Tu
riu svarbų reikalą iš Lietuvos. (5) 

Stanislovas Vaišnoras
163 I st., So. Boston, Mass.. ’ ’ *--------- «............. .............. •=> < c

nuodėmę, o angelas draudė.
’ Ir angelas visur buvo per- 

galėtojum. Tiktai stebėtina, 
kad lygiai tas pats velnelis 
su davatkų armija aną me
tą ant Lietuvių Svetainės; 
buvo užpuolęs kun. Mockų, j 
bet Mockus paliko pergalė- 
tojum. Nejaugi ir tokį Moc
kų angelai gelbsti nuo šėto
niškų žabangų?

♦ « ♦

Ir „laisvųjų” Katriukių < 
susaidėlė užsimanė mišių. 
Mat, ekspertai atrado, kad 

j jų susaidėlę užpuolė snau
dulys. Tik vargas, kad Kat-i 
riukių kursas nupuolė že-i 
miau lenkiškų 'markių ir

Aš, Jurgis Pilkauckas. pajieškau 
savo draugo Izidoriaus Vilemo, Kau
lio rčdyb 
ruoniu 
Piiuiiau jisai gyveno Rochester, N. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso: 

J u: gis Pilkauckas
915 Manhattan st.. N. S. 

Pittsburgh, Pa.

Panevėžio apskričio, Si- 
valsčiaus, Ponkiškių kaimo. 

Y.

i
Pujieškau Jono Bujausko. Vilniaus 

rėdytos, Jezno miestelio, Trakų aps. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinot 
praneškit. (5)

Benie Vilėinskiutė
173 Atneš st., Montello, Mass. i

APSIVEDIMAI.
Vartokit
Naujas 
COLGATE 
Muilo Proškas
Saugiai Skalbia
Plonas Drapanas

Gausit pas Grocerį

Pajieškau apsivedimui merginos,! 
mylinčios dorą gyvenimą, be skirtu- i 
mo tikėjimo, tarpe 18 ir 30 metų am-1 
žiaus. Aš esu 21 metų, kareivis. Butų1 

į geistina, kad mergina turėtų kiek I 
turto ir pagelbėtų mar. pasiliuosuoti ! 
iš kariumenės. Platesnių žinių suteik- j 

' siū laiškais. (4) I
Cha ries Zagis

Co. A, 22nd Inf., Fort Porter, N. Y.;
i

ISPANIŠKA INFLUENZA 
Gali sugrįžt šią žiemą —Geriausias 

būdas sulaikyt šią biaurią ligą.
Kiekvienos šeimynos tėvas ar mo

tina privalo žiūrėt, kad kiekvienas 
šeimynos narys turėtų gerą ir stiprų 
kraują. Jie privalo dabot, kad kiek
vieno pilvas butų liuosas; kad vidu- 

11 lai butų sveiki ir inkstai stiprus. Ne- 
I i'rileist jokio šalčio į krutinę arba 
1 plaučius.

Imk Bulgariško Kraujo Arbatą 
karštą prieš gulsiant. Ji pagelbsti 
greitai prašalinti šaltį ir apsaugoja 
nuo influenzos ir plaučių uždegimo. 
Ji taipgi gelbsti nuo vidurių užkietė
jimo, nemalimo ir nuo jaknų, inkstų, 
pilvo ir kraujo nesmagumų.

E k į aptieks tuojaus ir gauk bak- 
. rą šiandien — rytoj gal bus jis tau 
I labai reikalingas — arba aš pasiųsiu 
I per paštą didelį šeimynišką baksą už 
L1.25 arba 3 už 83.15 arba 6 už $5.25. 
I Adresas: H. H. Von Schlick, Presi- 
icient, 491 Marvel Building, Pittsburgh, 
i Pa.

Pajieškau Stanislovo Margio, Luo
kės miestelio. Kauno girb., pirmiau 
gyveno Pittsburgh, Pa. Kas apie jį 
žino malonėkit pranešti.

Domicėlė Margaite
51 Gore st., E. Cambriuge, Mass.;

Aš, Domicėlė Jankauskaitė, pajieš- 
’.au savo br iio Povilo Jankausko. 
Jau ilgas laikas jis pas mumis nebe
rašo. J<> antrašas buvo 7907 Superior 
avė., Clevedand, Ohio. Meldžiu, myli- t 
mas broleli, atrašyti.

Domicėlė Jankauskaitė 
Ažubalių kaimas, Viešintų valsčius. 
Kauno rėd., Lithuania

Pajieškau apsivedimui laisvos ■ 
merginos, nuo 20 iki 28 metų am
žiaus. Aš esu 30 metų. Su pirmu laiš
ku meldžiu prisiųst paveikslą. Atsa
kymą duosiu kiekvienai ir paveikslą 
ant pareikalavimo sugrąžinsiu.

Chas. Tiškevičis
Box 132, Gary, Ind.

tapo išrinktas iš 7 asmenų 
laikinas yeikiamasai komi
tetas, kuriam pavesta visas 
organizavimo darbas ir įsta
tų projekto pagaminimas. 
I laik. veik, komitetą įeina: 
J. L. Grušas — pirmininkas, 
A. Makaveckas — vice-pir- 
mininkas, L. L. Apolis 
(Opulskis) — susinėsimų 
rast., J. Visgirdas — turto 
rast., J. J. Mozgeris — kny
gius, A. J. Mozgeris — iždi
ninkas ir Barbora šumpiu- 
tė-Balienė — iždo globėja. 
Taipgi duota direktyvių. 
kuriomis laik. veik, komite
tas privalo vadovautis savo 
veikime, būtent:

1. Kultūros draugijos „Že
maitija” tikslas — doros ir 
meno dvasioje kelti savo 
narius ir Kauno rėdybos 
liaudį ir rengti juos kultūri
niam gyvenimui.

2. Svarbesnios „Žemaiti
jos” priemonės savo tikslui 
pasiekti: (a) steigia ir laiko 
knygynus ir skaityklas; (b) 
renka Amerikoje knygas, 
laikraščius ir šiaip įvairius 
spausdinius ir persiunčia 
sulyg aukotojo nurodymu į 
Kauno rėdyboj egzistuojan
čius knygynus ir skaityk
las; (c) steigia ir ruošia 
bendro ir specialinio lavini
mosi kursus.- mokyklas ir 
paskaitas; (d) šelpia netur
tingą bet talentingą Kauno 
rėdybes moksleiviją; (e)
teikia savo nariams morali
nę ir medžiaginę pagelbą 
nelaiminguose atsitikimuo
se.

3. Draugijos darbo plotas
visa Amerika ir Kauno rė- 
dyba. Centro valdyba dirba 
Jungtinių Valstijų mieste 
Chicago, III. ..

4. „Žemaitijos” nariais gali 
būti kiekvienas asmuo, pa
einąs iš Kauno rėdybos, be 
tautos, tikybos, pažiūrų ir 
lyties skirtumo. Nariai mo
ka Centrui tam tikrą moke
stį.

5. Nario žmona arba na
rės vyras ir jų vaikai, nors 
ir ne Kauno rėdyboj butų 
gimę, turi teisę tapti drau- i 
gijos nariais.

Laik. veik, komitetas jau 
pradėjo rinkti knygas. Siųs
dami knygas ir kitokią lite
ratūrą nepamirškite nuro
dyti į kokio miesto ar mies
telio knygyną ar skaityklą 
Kauno rėdyboj pageidauja
te, kad jūsų auka butų pa
siųsta. Jeigu aukotojas ne
sirodys vietos persiuntimui 
jo literatūros, komitetą.- 
persiųs ją savo nuožiūra. 
Aukojamą literatūrą reikia 
siųsti knygiui šiuo adresu: 
J. J. Mozgeris, 3255 Union 
avė., Chicago, III.

Norintieji prisirašyti prie 
draugijos arba sutverti jos

-J.

darbių nemažai. Bet sulygi
nus su kitais i
galima sakyti, kad pas mus 
darbai eina neblogai.

$ ❖ *

dūšių ganytoją 
patiko nelaimė.

Pajieškau Ignasio Strengio, Piplių 
1 ainio, Boguslaviškio parap.. Ukmer
gės apsk., Amerikoj gyveno arti 
Nev. Yorko ant farmos. Jis pats lai 
atsišaukia ar kiti žinantis apie jį ma
lonėkite pranešti.

Filomena Streng'enū (Feliksienė > 
i 01 Gak st., Layvrenee, Mass.

Pajieškau savo draugo J. Aspirai- 
čio. Norėčiau su juom susirašinėti 
laiškais. Mike Lamaitis 

Broo!.field, N. Y.

Pajieškau savo sesers Uršulės Miš- 
inytės, paeina iš Kauno 
Jkmergės apskričio, 
iaus, Gilučių sodžiaus, 
t no Pailadeiphia, Pa.

I

Pajieškau apsivedimui laisves mer
ginos arba našlės, kuriai nusibodo 
dirbti. Aš galiu gražiai už'aikyt, esu j 
36 metų, mokytas ir gerai užsiiaikan-1 
tis. Prašau iš teisybės atsišaukti.

John Urgis
P. O. Gen. Dek, Norsvood, Ohio. I

WATERBURY? 
Darbai ir uždarbiai.

Iš Waterburio mažai-ma
tosi laikraščiuose praneši
mu apie darbus. „Keleivio” 
No. 49 vienas pranešimas 
tilpo, bet ir tas melagingas. 
Tame pranešime tūlas Sve
čias sako, buk Waterburio 
kolonijoj darbai pagerėjo ir 
atkeliavusiems iš kitur dar
bas galima gauti. Mums, 
yvaterburiečiams darbinin
kams, perskaičius tą prane
šimą, duodasi suprasti, kad 
Svečias, kuris rašė tą kores
pondenciją. matomai, neži
nojo ką rašė ir todėl pame
lavo. O tokie melagingi pra
nešimai padaro nemažai 
blėdies darbininkams, kurie 
būdami be darbo, perskaitę 
šitokį pranešimą, atvažiuo
ja i čia, manydami gauti 
darbą. Tečiaus, kada atva
žiuoja, tada pamato, kad ta
po suvilti, nes čia pat tūks
tančiai bedarbių vaikščioja 
gatvėmis, jieškodami dar
bo. Tada žmogus pradeda 
pykti ant laikraščio, kad 
talpina tokius raštus. Bet 
ar laikraščio redaktoriai ži
no, kuris pranešimas yra 
teisingas, o kuris ne. Tai 
yra kaltė tokių Svečių, ku
rie su darbais nėra apsipa- 
žinę, o vien tik žinosi su 
tokiomis kūmutėmis, kurios 
toiletuose munšainą verda. 
Taipgi tas nabagėlis Sve
čias verkšlena, kad gaspadi- 
nės neverda jam namie šol- 
derių ir jis esąs priverstas 
eiti f valgykla valgyti. Taip, 
gerbiamas Svety, pas mu
mis, waterburiečius, tas pa
protys jau eina į užmirštį, 
kuomet burdingierių šolde- 
rius gaspadinės virdavo boi
leriuose. Tam yra valgyk
los, kur žmonės valgo.

Taipgi noriu nors trumpai kuopą, tegul kreipiasi dėl in- 
pabriežti apie darbus šiame formacijų į komiteto rašti- 
mieste, patardamas iš kitur nę (4254 Archer avė., Chica- 
darbininkams nevažiuoti į- go, III.).
čia darbo jieškoti. nes ir čia Laik. veik, komitetas pra- 
tukstančiai darbininkų ran- šo visų gyvuojančių Kauno 
dasi be darbo, o kurie ir i ėdyboj knygynų ir skaitvk- 
dirba, tai iš savo uždarbio lų pranešti savo adresus, 
negali pragyventi, nes dar- Taipgi kviečia atsiliepti ir 
bininkų algas kapitalistai tų miestelių gyventojus, kur 
ant tiek apkramtė, kad pa- dar nėra įsteigtų knygynų 
prastas darbininkas gauna bei skaityklų, bet kurie-pa- 
vds po 25-30 centų į valan- geidauja, kad tokie butų 
dą; kadangi dirbama tik po įkurti
8 valandas į dieną ir tik po’ L. Apolis, sus. rast.

i

Musų
Deksnį
Kaip jis pats pasakoja, atsi- 
bodus poterius kalbėti, išva
žiavo automobįium pasiva
žinėti ir išsilaužė ranką. 
Dabar nabagas negali nei 
savo avelių kirpti, privers
tas buvo kitą savo vieton 
paprašvti.

, * * *

Kaip kitur, taip ir čia yra 
katalikiškų „seselių” moky
kla. Kadangi prieš Kalėdas 
Amerikoj yra mada eglaites 
rėdvt, tai ir. „seselės” norė-

. __nors tų buriučių yra riebių,
miestais, tai storų ir maknotų, bet dai

nose visgi jos perkudos, kad 
i publika jų dainavimą galė
tų pakęsti.

Aidietis.

j SWED!SH-A31ERICAN LIN E 
•Iš PRIEŽASTIES PASIDAU
GINIMO PASAŽIER1Ų IR TA-Į 
VORŲ ĮSIGIJO NAUJA PIEKA !

■ ’ Popuiiariškoji Švedijos-Ame-j 
: rikos Linija perkėlė savo susto
simo ir iškrovimo depą nuo piero 
95 i pierą 97, North River. Nevv 
York City. keli žingsniai nuo 
West 57th St. Naujas pieras du 
sykiu platesnis už senąjį.

Pirmutinis laivas, kuris
■plauks Į naują pierą. bus S. S. 
"STOCKHOL3I,” kuris atplauks 

jo tai daryt, bet jos nenore-1i New Yorką Sausio 23 ir iš- 
jo ant eglaitės išleist kelių plauks iš New Yorko Sausio 31, 
centų, todėl pasiuntė savo H2 vai. diena, 
mokines ant laisvų kapinių, j Nuo šio laiko švedijos-Ameri- 
kad ten nukirstų ir parneš-, kos Linijos 'laivai visuomet iš- 
tų eglaitę. Tas buvo pada- plauks 12 vai. dieną, vieton 2 v. 
ryta ant keršto, nes kunigas i po pietų, 
su „seselėm” neapkenčia!-------- -------------------------
laisvų kapinių. Mokinės nu-, KEN0SHA, WIS.
kirto gražiausią eglaitę iri Lietuviu žiniai! Kas nori nu- 
parvilko „seselėms.” Bučo sipirkti "Keleivi” ant vietos, 
manoma, kad „bedieviai”įgali gaut krautuvėje pas (?) 
apie tai nesužinos. Vienokį 
tuojaus tapo susekta, kas tą' 
darbą atliko. Buvo pasiųsta i 
pas „seseles” komisija, kadi 
jos pasiaiškintų. Vieton aiš-į 
kintis, ios pradėjo tokiais: .. .

1 Aš, Antanina Daukantienė, pajies- <_0dZiaiS komisiją y alsinti, savo sandus Juozaoo Daukanto, 
kad tie Žmonės buvo pri- iŠ Tryškių paraoijos. Telšių apskri- 
vpr^i knnPTPičiau<sia ”šv?n-!čio’ I5auno rė<!>,J<>s- Mielas sūneli, at- v Ci S<1 KUOgreiCiaiKia bvcll S;mink ant savo senos motinėlės nors 
ta” narna apleisti. Vienok prieš smertį; aš iš rūpesčio ir svei- 

vido-i’nahno-n ir ant FV- katos nust°jau- Je: kas aDle -ii žinote, JOS yisgl paougo 11 ant įy n)a1onėkite man pranešti, 
tojaus atsiuntė parapijos Antanina Daukantienė
komitetą delei susitaikymo.a”k- Kau“ 
Už nukirsta medelį pasiulv-' ——---------------------------
ta 15 dol. Neteko ” sužinoti, I o Pajieškau pusbrolio Juozo. Skučx 
ar SUSitaike, bet tik tiek Veiverių valsčiaus. Mauručių kaimo.

i
I

I. PETKŲ 
f ■ 332 N. Sheridan Rd.,

Pajieškojimai

.it- į
t

-V --------------- » VatOVIGUO, -I.au: UVLU O.U11U r. .

idomu. kad tokia eglaite iŠ Paskutiniu laiku gyveno Netcong. N. 
į . ’ _ • -'i .-j- virs aesimts metu kaip negauna
-vinmiC1TAVS’L'r 1 . . .. , , -krautuvės galėjo nusipirkti 

už 1 doleri, o dabar laisva
maniams siūlo 15 dol.

Zuikis.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės nuo 35 m., bet nesenesnės 
42 metų. Esu 42 metų, turiu gerą 
darbą — molderys. Malonėkit atsi- 

; šaukti ir su pirmu laišku prisiųst sa- 
, vo paveikslą. Kiekvienai pareikala
vus paveikslą grąžinsiu ir duosiu at
sakymą. (5)

i J. W. 2319 Mercier st., 
Kansas City, Mo.

į

rėdybos,
Aluntos vals- 
girdėjau, gy- 
mieste. 
prisiųsti 
dėkinga.

i
Kas 
ant-ųZe ją žinote, meldžiu

r_._7  ~~ _ _ ____ 8 
Kazimiera Misevičienė 

'■lieiaiskės kaimo, Traškunų valse., 
Panevėžio rp., Kauno rčd., Lithuania.

ę, už ką busiu Sabai

Aš, Antanina Budrienė, pajieškau 
-ivo vyro Vincento Budriaus. Jis pa- 

■ na iš Kauno rėdybos, Šiaulių apsk., 
Tryškių miestelio, daug metų kaip 
Amerikoj. Pirmiaus gyveno Pennsyl- 
vania valstijoj, o dabartės pereitais 
metais, 7 birželio, atsišaukė iš Milli- 
r.ccket, Me. Nežinau ar tai buvo jis 
pats ar kas kitas.

Pajieškau draugės apsivedimu', 
nuo 25 iki 35 m. amžiaus, kuri mylė
tų švarų ir getą šeimynišką gyveni
mą. Esu pasiturintis ir darau gerą 
reikalą. Platesnes žinias suteiksiu 
laišku. (6)

W. Dumt-rau
5211 Prospect avė., Cleveland, Ohio

• i.
i

I

Čia telpa jo paveikslas.
Meldžiu atsiliepti arba duoti žinot 

iel kokios priežasties nenori su ma
nim gyvent ir manęs išsižadėjai, juk 
aš tau nieko blogo nepadariau. Jau 
kelintu syk tavęs pajieškau, o tu 
vis neatsišauki. Daryk ką tu nori kas 
link musų gyvenimo. Jeigu neatsi
šauksi dabar, tai jieškosiįi atsiskyri 
įjo ir važiuosiu pavasari į Lietuvą 
Ras man apie jį tikrai praneš, gaus 
dovaną 25 d 1. Mano adresas (7) 

.Antanina Budriene
7 Vvilkie su, ProvideAce, R. I.

Paj:eškau savo brolio Viktoro Vė
žio. Girdėjau kad atkeliavo į šią šalį. 
Pirma jis buvo Lietuvon parvažiavęs, 

xskui į tuiiirr.i, o dabar
rdėjau kad Amerikoj. .Meldžiu atsi- 

pra- 
(5)

paskui išvažiavo į Tomską, 
gii . “
šaukt aibi i urie apie ji žinot 
neškit, nes turiu svarbų reikalą.

Izidorius Vezis
4 Judson avė., Binghamton, N.
________________ '»
•Psjicš' au <savo žmones AGNIEŠ- 

KOS BERNOTIENES su dviem duk
terim: pirm 10 metų gyveno Brook- 
lyn. N. Y. ant Kent avė. Kas apie jas 
žino malonėkit pranešti arba pačios 
teiksis atsišaukti. (5)

Juozapas Bernotas
P. O. Box 114, Mondc, W. Va.

Y.

, r.uo jo žinios. Meldžiu jo paties atsi-1 
'šaukti ar žinančių pranešti, už ką bu-
I siu dėkingas. Yra svarbus reikalas iš; 
Lietuvos.

Tamošius Skučas ’
3824 Ferdinand st, Seattle, Wash. 173 Arnes st..

NORWOOD. MASS. 
Kartieji pipirai.

Tūlas sandariečių barška
las giriasi ’ per „Sandarą,” 
kad sandariečiai diskusijo
se sukirte klerikalus, komu
nistus ir socialistus. Tikre
nybėje gi tose diskusijose 
diskusavo tik vienas sanda- 
rietis, apsikrikštinęs vokiš
ka pavarde Miller. Mat vo
kiečių netik militarizmas 
galingas, bet ir pavardė 
daug reiškia, nes su lietu
viška pavarde jokis sanda-
rietis nebūtų valiojęs vienas į 
pats „sumušti” net trijų' 
srovių diskusantus.

Pagirų puodas niekad ne
taukuotas — sako lietuvių 
patarlė.

♦ ♦ ♦

« Anuosyk po bažnyčia
j 

A-

Pajieškau savo broiio Antano Vil
činsko, Vilniaus rėdybos. Trakų aps., 
Stakliškių miestelio. -Jeigu kas žinot 
meldžiu pranešti arba jis pats lai 
atsišaukia, yra svarbus reikalas. (5) 

Banie Vilčinskiutė
Montello, Mass.

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

Joe Novick
"1 E. 13th st., Georgetown, III.

PARDAVIMAI.
STUDIJA PARSIDUODA PIGIAI.
Trumpu laiku turi būt parduota 

-t ūdija didelėj lietuvių kolonijoj. 
Biznis didelis, išdirbtas per 
metų. Savininkas išvažiuoja 
von. Fotografai atsišaukite 
:ies didelė proga.

JONAS ANDRIUŠIS
134 E. Main st.. Antsterdam, N. Y.

i

daugelį 
Lietu- 

greitai,
(4)

PARSIDUODA KUBU KRAUTUVE 
pigiai, dėlto, kad turiu su svarbiu 

••eikalu tuojaus išvažiuot Lietuvon 
Kas nori matyt, kreipkitės j (6) 

565 Main st., Cambridge. Mass.

DUONOS KEPTUVE
Parsiduoda arba išsirandavo- 

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

91 Boltqp st., So. Boston, Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGAS TUOJAUS

Pirmos tiesos kepėjas, kuris 
kepti juodą, pu.'baltę ir latvišką duo
ną, taipsrl įrisru galėtų kepti baltą 
duona ir saldainius, butu labai pa
geidaujama. Nuolatinis darbas ge- 
ram darbininkui. Duokite atsakymus 
ant sekančių klausimų:

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

3. Pas kokias kompanijas dirbote 
ir kiek laiko?

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

10 valandų darbo
6. Kas tanvsta pažįsta gerai ir ku-1 
ris galėtų būdyti tamstos charak-i 
terį.

Rašykit i Post Office Box 12, Sotiih 
Boston, Mass. (?) I

gali

NAUJASIS IŠRADIMAS
AUTOMATIŠKA ADATA

Su šia adata, kaip moteris; taip ir 
mažas vaikas gali išsiuvinėti įvairias 
dekoracijas ant drabužių, pacluškų, 
staltiesių, užklodžių ir tt. Ši adata, 
tai vėliausio išradimo ir verta $10.00, 
bet mes parduodame tik už $2.00 ir 
dar prie to kiekvienam pirkėjui duo
dame dovanų Magišką peilių galąstu
vą.
Britvcs, geriausios pasaulyje, pas 
mus galima gauti, nuo $2.00 iki $5.00. 
Automatiškas spustuvas dei britvų 
$3.00. Su šituo spustuvu kožnaą išga- 
!ąs sau britvą kai geriausis barbens. 
Taipgi užlaikome visokių šeimyniškų 
gyduolių, Lietuvoje vartojamą šaknų, 
žolelių, lapelių ir tt. Pamoda dėl 
Plaukų, kuri gydo galvos odos ligas, 
išnaikina pleiskanas, ir augina plau
kus. Kaina Š3.00. (8)

Savininkas
Wm. P. LEBEDN1KAS

57 Lindeii st.. W. Lynu, Mass.

s',

Pranešima^.*’"
Nuspirk naują knygą po vardu 
"RECEPTAI IR SEKRETAI” 
Tai yra knyga Antiseptikų.

šią knygą turint visai nereikia 
daktaro. Sutaupiusi daug pinigų ir 
apsisaugosi nuo visokių ligų. Kaip 
vyrai, taip ir moteris turi žinot, kaip 
apsisaugo! nuo lytiškų ligų, o vaistai 
gaunami be daktaro visose aptiekose, 
visame pasaulyje. Pats pasigydysi 
skuros, nervų ir kraujo ligas. Ir dar 
gausi veltui lapelį su patarimais. 
Kaina tik 1 doleris. Siųskite money 
orderį arba čekį

Wm. L. MATULIONIS 
130 VV. Huron st., Chicago. III. (F.E.)

Pasarga. Medicinos mokslas sako: 
"Venerinių ligonių armija pasibaigs 
tada, kai visi studijuos lyties moks
lą ir antiseptikus ir vartos juos pir
ma akto ir po aktui labai greit.” Kad 
susidūręs su ligų perais arba bakte
rijoms pavartotum ir geriausius an
tiseptikus po 30 minutų — jau butų 
pcrvėlu. Jus sakot: ”Kai aš' sirgsiu, 
nueisiu pas daktarą.” Klausimas, 
kaip toli galėsite nueiti per 30 minu- 
tų ? Wm. Matulionis.

Ar Bijai Dievo?
Jei ne — tai skaityk 

LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 
KALENDORIŲ

Su daug bedieviškų raštų, su daug 
bedieviškų paveikslų ir su kun. Moc
kaus Peklos Mapa. Vertėtų visiems 
įsigyti šitą Laisvamanių Kalendorių 
ir vertėtų jį platint tarp savo draugų 
bei pažįstamų. Kaina už 1 egz. 75c. 
A gontams bei šiaip draugams, iman- 
tiems daugiau negu vieną egz., duo
dam už labai nupiginta kainą: už 4 
egz. $2.00, už 14 egz. $4.00, už 20 egz.

CITY P0INTINSURANCE gfjį uuį ‘
and REAL ESTATE i meo.’

MIKAS KORINAS i Pinigus
722 EIGHT ST., SO. BOSTON, MASS ' 

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

siųskite sekamu antrašu: 
"KARDAS”

1-413 N. Paulina St., Chicago, I1L

I



e KELEIVIS

ŽEMAITĖ
,fc.. ■■

1. žemaitei mirus.
Kai ---- x . . .

gyvena, su mumis kalbasi, Kraujas. .\e 
dirba, vargą vargsta — mes dziauninkų, 
ne juntame, kaip jis mums ar 1.....

kaip artimas, ninku 
netekę jojo! nukentėjo.

rius, kovėsi su rusų karei- 
žmogus musu tarpe viais: pasiliejo žmonių

? maža ir bau- 
, ponų suviliotų 

priverstų, stojo i maišti- 
sunkiaiaeiles irreikalingas, 

brangus. Tik 
mes pamatome 
jaučiame, kaip tas žmogus 
mums brangus buvęs, kaip 
daug netekom jojo nustoję, 
kad musų širdyje lyg tuštu
ma pasidariusi.

Taip atsitiko ir šiandien, 
kaip mes palaidojom mus 
garbingą senelę žemaitę.

Lyg tas musų mažas Lie
tuvos pasaulis pritemo, lyg 
tuščiau pasidarė, liūdniau, 
lyg šaltesnis šiaurės vėjas 
papūtė. Juk mes taip ne
daug turim geresnių, tobu
lesnių žmonių, tai kur gi ne- į 
pajusti, kad vieną jų amži-j 
nai nustojom, kaip nesigai
lėti, neliūdėti.

Ir pirmieji žodžiai, kurie 
nesulaikomai veržiasi iš po 
plunksnos Žemaitės apibu
dinimui, tai- šie: žemaitei 
mirus mes nustojome žmo
gaus, kuris, palaikė Tamp
riausius ryšius su liaudimi 
ir vargšais, kuris visur ir vi
suomet buvo tos liaudies 
karščiausias užtarėjas ir be
siskirstančius nuo liaudies 
šviesunus grąžindavo ir Įk
vėpdavo mylėti liaudį, kuris 
mus teisingai teisė, paklai
das nurodinėjo ir visa savo 
iškilnia dvasia ir širdimi vi
sus mylėdama rodė sanda
ros su liaudimi kelią, tuo 
keliu vedė mus, taisė ir mo
kino. v

2. Į gyvenimą Įstojant.
Tečiau atskleiskime porą 

jos gyvenimo knygos lapų, 
pažvelgkime i jos Įdomią 
praeiti:

žemaite gimė 1845 metais 
ir%»Ž«ĮMiiiffiuQSe,. Plungės para

pijoj’ grapo Plioterio Bu
kantiškės dvarely, bajorų 
šeimoj. Jos tėvas tarnavo 
tame pat dvarely užvaiz- 
džiu. Namie, žinoma, visi 
kalbėjo tik lenkiškai ir visi 
skaitė save lenkais.

Jaunutė Julija (žemaitė) 
drauge su savo namiškiais 
l^enkiją laikė savo tėvyne, 
lenkus gi statė augščiau lie
tuvių, lyg jų globėjais, gera
dariais ir mokytojais.

Tėvai buvo neturtingi ir 
nemokyti, mažajai Julytei 
taip pat jokio mokslo nega
lėjo duoti. Šiaip taip, tai na
mie tėvas iš knygos kiek ją 
pamokė, tai pas giminaitę 
su jos vaikais kaž kokio mo
kytojaus buvo mokinama. 
Bet viena didelė ypatybė 
jau ir tada pas Žemaitę ap
sireiškė: ji nuo pat mažens 
labai mėgo knygas ir skaitė 
kiek tik jų kur gaudama. 
Žinoma, knygos buvo vien 
lenkiškos, keletas lietuvių 
kalba arba, kaip pati Žemai
tė sako, žemaitiškų tikybi
nių knygų. Iš visų tų knygų 
Žemaitė negalėjo Įgyti ko
kios nors platesnės pasau- 
liožvalgos: manė ir galvojo 
taip, kaip ir visi bajorai jos 
kaimynai, pažįstami, gimi
nės. Tečiau, kaip iš jos užra
šų matyti, Žemaitė mėgo bi- 
čiulįuotis su lažininkų (bau
džiauninkų) vaikais ir jau
nimu, už ką savo tėvų ir gi
minių buvo barama ir drau
džiama.

Bet štSi artinasi 1863 me
tai Jaunutė žemaitė paste
bi, kad ponija žymiai paki
tėjo. Pasidarė be galo lipšni 
prie žmonių, ėmė tų panie
kintų žmonių, to ’bydlo” 
(galvijų) broliais vadintis, 
j'iems dangaus rojų ant že
mės žadėti: girdi ir brolybė, 
ir lygybė, ir laisvė ir žemė— 
ką tik nori.

Prasidėjo ir pats sukili
mas: bajorai šiaip taip gin-l 
kluoti rinkosi miškuos į bu- laukdavo naujų raštų* parei-

ir giliai at

buvęs, kaip

čia pirmučiausia Žemaitė 
parodė savo iškilnę širdį, vi
suomeninę drąsą, palinkimą 
mylėti tuos, kurių tarpe g}/- 
vena, kuriuos savo broliais 
laiko.

Jaunutė 18 metų mergaitė 
slaptai, nežiūrėdama jokių 
pavojų, gabeno i mišką val
gi, drabužius, i 
jiems žinių apie rusų kariu- 
menės žygius, slaugino ir 
slėpė sužeistuosius, gydyto
ją naktimis jiems gabeno.

Sukilimui nutilus Žemaitė 
nuėjo kitan dvaran tarnau
ji. (Džiuginėnų, netoli Tel
šių). Čia ji susipažino su to 
dvaro baudžiauninku Lau- 
rvnu Žymantu. Patiko vie- 
nas kitam, apsivedė, nežiū
rint motinos verksmų, kad 
jos dukraitė už ’mužiko” iš
teka. Tokios gėdos, girdi, 

i niekad jos šeimynoj nebu
vę!

3. Vargų dienos.
Prasidėjo naujas gyveni- 

imas, nauji vargai, bėdos: 
susidėję nusipirko šiokį toki 
riki, bet abu buvo neprityrę, 
tokio darbo nedirbę; sun
kiai buvo gyvenama: dar
bas, ruoša, vaikai, ir vėl 
darbas, ruoša — ir taip išti
sa metų eilė. Apie knygų 
skaitymą nebuvo laiko ir 
pagalvoti.

Vaikus taip pat mokė len
kiškai kalbėti ir skaityti, 
nors vaikams tas lenkiškas 
mokslas jau nebe kaip gal
von lindo: su žmonėmis nuo
latos begyvendami, dirbda
mi labiau linko i lietuvius 
negu i lenkus.

Vėliau persikėlė Į Užvėnų 
sodžių, Užventės valse. Šita
me sodžiuje gyveno ūkinin
ką^ Višinskis, kurio sūnūs 
Povyliukas gimnazijoj mo
kėsi. Žymontienė-Žemaitė jį 
pamėgo ir pamylėjo, nes jis, 
parvažiavęs vasarai namo, 
su jos vaikais žaidė, bėgiojo 
ir visi, žinoma, lenkiškai 
kalbėjosi. Iš Povyliuko pas
kui sužinojo, kad ir lietuviš
kų knygų esama, bet jos 
slaptai iš Prūsų gabenamos, 
čionai smarkiai draudžia
mos. persekiojamos.

Pakliuvo, pagalios, tos 
draudžiamos knygos ir i Žy-

f i nant iš Prūsų, džiaugdavosi 
, neatsidžiaugdavo juos be- 
'skaitvdama. *
, Beskaitydama gi ir be- 
į galvodama, jau būdama 
i apie 50 metų amžiaus, su
galvojo ir pati plunksnos 

imtis: parašė apysakaitę: 
"Piršlybos,” parašiusi ati
davė Višinskiui, tada jau 
Petrapilio universiteto stu- 

: Tentui, šis jos raštą paskai
tęs pastebėjo žemaitę turint 
didelį talentą (gabumą) ir 
ragino ją plunksnos nemest 
vis rašyti ir rašyti.

Čia tuo dalyku atpasako
ju pačios Žemaitės žodžius: 

"Kiti i
(Višinskis) man

, . - ... lio... kalendorių
;™k0. ir,.yke i 'Hudais vakaru?

metai parveža jis 
iš Petrapi- 
su mano 

Nudžiugu- 
raštas pa-si žiuriu — mano 

taisytas... visam apsakymė
liui duotas kitas vardas 
(mano buvo ^Piršlybos’), 
duotas ir man 'žemaitės’ 
vardas. Ne tik man džiaugs
mas, bet ir mano vaikams— 
grobsto, skaito mamos raš
tą ’ Vyras tik raukosi, bau
gina, kad per tuos niekus 
galima esą įkliūti.”

‘■Nuo tos pirmos jos. apysa
kaitės pasirodymo Julija 
Žymantienė kitaip nepasi- 
; ašinėjo, kaip tik Žemaitė. 
Fuo vardu ją ir musų visuo
menė labiausiai pažinojo.

Taip prasidėjo jos garbin
gas musų visuomenei tarna
vimas, jos didelis plunksnos 
darbas! - ■

Tečiau tas darbas buvo 
vienas sunkiausiųjų: ūkio 
darbai ją vi§u savo sunku
mu gulė, gyvenimo vargai 
minti sklaidė. Vakarais, prie 
menkos lemputės švieselės 
žemaitė rašė, savo mintis 
dėstė. Bet tai daryti turėjo 
slapčia: susekta ar Įduota, 
kad lietuviškai rašo, turėtų 

! sunkiai nukentėti, o su ja 
' sykiu nukentėtų ir jos šei- 
Įmyna ir ūkis.

Turėjo saugotis piktųjų 
į žandarų, landžiujų šnipų, 
M>et ir namie ne tik paramos, 
i r»et ir ramybės neturėjo: vy
ras nesuprato jos sielos, ne
numanė, ką ji daro, niekine 
jos darbą ir skaitė tik tuš
čiu laiko gaišinimu, tik ne; 
išmintingu vaikišku žaislu, 
be to ir pavojingu, už ką ga
lima esą prieš valdžią sun
kiai atsakyti. Žemaitė daž
niausiai tyliai turėjo kęsti 
savo vyro prikaišiojimus, iš
metinėjimus. nes aiškinimai 
nieko negelbėjo: perdaug 
jie savo sielomis skyrėsi!

Jei bent tik prie galo savo 
gyvenimo* vyras ėmė savo 
žmoną suprasti Vieną kar

I
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I Labai klysta tas, kuris žemaitę pagerbti ųž josi į1 
sako, kad Žemaitė piktai ką reiktą jam paramą, dvasinį j Įkarto rMncini’ Inors aprašinėdavo, ką nors; peną, gausiai susirinko j jos,1 
apie koki norint luomą pra-J laidotuves, gražia nuosir-į 
sumanydavo, tyčia peikda-, džia kalba palydėjo, vaini-

• kus ant jos kapo uždėjo.
Pagerbė savo garbingąją 

senutę ir visa mus pažan
gioji bei šviesios minties vi
suomenė: daugybė žmonių 
ją Į kapą lydėjo, delegaci
jų atvyko iŠ Įvairių Lietu
vos kampų, gražiomis nuo
širdžiomis kalbomis su ve
lione atsisveikino...

Žemaitei mirus, didele^ ir 
gražia siela žmogaus, mes 
netekome. Bet tai tik jos 
kūnas mirė, dvasia jos am
žinai gy va tarp mus paliko. 

P. Ruseekas.

Žiemes kainos jau nupigintos
J LIETUVĄ

Geras susisiekimas su visomis Lie
tuvos vietomis. GdHut valgis ir už
tektinai jo duodama. Visoki paran- 
kumai, didelė vieta ant deko. Vi
soki moderniški įrengimai, koki tik 
gali būt ant laivo.

Ubo Suminu

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

Pasiuskit draugams ‘ Lietu
von. Adresas:

M. PETRAUSKAS
769 brood«ay,

SO. BOSTON. MASS.

mantų namus. Kiek džiaug- fa Žemaitė paskaitė šeimy-
smo buvę, kiek skaitymo, 
stebėjimosi Kur tik išgirdę,

nai vieną savo naują apysa
kaitę. Ta apysakaitė taip di-

kad lietuviu knvgu galima < lėlio Įspūdžio padarė į Žy- 
• • ’ ‘ ’ montą, kad jis didžiai susi

judinęs tarė:
—Tai tavo raštas gražiau- 

i sis už pati gražųjį pamoks
lą, tartum kokių mišių klau
sai. \

Nuo to laiko jis nustojęs 
žemaitę dėl jos raštų perse
kioti.

5. Dvasios turtas.
Žemaitės raštai musų vi

suomenei turi labai didelės 
reikšmės, neg juose lyg veid
rodyje atvaizduoja visas 

i musų gyvenimas: ir valstie- 
: čiai, ir vaikai, ir ponai, ir 
Į valsčių valdininkai (senieji 
prie rusų), ir uriadninkai, 
ir kunigai, ir šiaip inteligen
tai; atsivaizdueja visi musų 
blogi papročiai, palinkimai, 
netikę darbininkai, ne iš
mintingi, prietarai pyktva- 
liavimai. Padoras, išmihtin- 
gas žmogus, žemaitės raš
tus beskaitydamas ras ne 
vieną savo paties klaidą, 
blogą paprotį, palinkimą ir 
tuo žvilgsniu pasitaisys, pa
sistengs geresniu, tobules
niu pasidaryti. Juo daugiau 
žmonių Žemaitės raštus 
skaitys, juo mažiau blogo 
pas mus bus, juo musų vi
suomenė bus tobulesnė, ge
resnė.

nusipirkti, tuojaus "pirko, 
skaitė, galvas kraipė.” Ir 
knvgyninkai, gei-ų žmonių 
pajutę, ėmė pas juos lanky
tis, apsistoti.

4. Naujuoju keliu.
čia tai ir prasidėjo Žy

mantienės naujas gyveni
mas. Lietuvių knygos atida
rė jai akis, ji suprato, ko
kių lietuvių brolių bei globė
jų lenkų esama. Suprato, 
kokių didelių nuoskaudų lie
tuviai iš lenkų malonės yra 
gavę: laisvais buvę, vergais 
tapo.

Povylas Višinskis, pats 
vis daugiau dvasios pajėgų, 
Įgydamas, vis didesnės Įta
kos Į Žymantienę ir jos šei
myną darė, naujos dvasios 
skiepijo. Pagalios aiškiai ir 
ryškiai tarė:

—Kas lietuvis, tas turi 
lietuviškai ir kalbėti, lietu
viškai ir manyti, lietuviu sa
ve visur ir visuomet laikyti.

Pajuto tada ir žemaitė 
drauge su visa savo šeimyna 
lietuviai esą. Ir ėmė nauju 
keliu eiti: dar tampriau, dar 
arčiau sugyveno, susirišo su 
lietuviška knyga, su lietuvių 
mintimi; laukdavo nesu-

* 7 * 1 a

vo. Per gera ji tokiems dar
bams buvo ir per teisinga: 
ii nieko nepeikdavo — ji ra
šydavo tik taip, kaip many
davo, kaip* pačiam gyveni
ne buvo. Kuo ji kalta, kad 
gyvenime viskas taip yra, 
kad ji matydavo daugiau už 
kitus, daugiau negu mes pa
prastai matom.

Dar nei vieųas mus rašy
tojų taip teisingai ir gerai 
leatvaizdavo mus žmonių 
budo, nei vienas nebuvo 
taip lietuviškas, kaip Že
maitė.

Eis amžiai, slinks musų 
Žmonių kartų kartos—Že
maitės raštus lietuviai vis 
'kaitys, vis iš jos mokysis, 
javyzdžių sau jieškos.

Šiandien Žemaitės mes 
-eveik dar visai nepažis- 
am, maža kas ją yra skai- 

.ęs, daug jos raštų dar nie- 
:ur nėra spausdinta, daug 
lesutvarkyta. Bet gi mus 
.alkai negalės gyveniman 
įžengti nesusipažinę moky
kloj su Žemaite.

žemaitė rašė labai daug, 
os raštų išeis kelios storos i 
knygos. Rašė ji beveik iš
imtinai "Ūkininke,” vėliau 
Lietuvos Ūkininke,” ir 
Lietuvos Žiniose.” Savo 

pažiūromis ji buvo nepar
astai pastovi: visą laiką ji 
aikėsi vienų pažiūrų ir vie
las srovės žmonių, būtent 
iaudininkų (tik ne tauti- 
linkų), nors prie jokios 
partijos, nei prie liaudinin
kų, ji niekad nęprigulėjo.

6. Jaunimui.
Bet Žemaitė ne tik rašy- 

.oja — ji uoli ir šiaip musų 
visuomenės darbininkė: ir 
■amiai tylomis,- be reikalo 
nesirodydama, atsidavus 
aešė savo dalį musų visuo
menės gyvenimojiastos —ji 
prisideda dar * anais žiau
riais musų dvaras perse
kiojimo laikais prie knygų 
platinimo, ji kovoja drauge 
<u visa mus šviesuomene 
Jei mus kultūroj xlel mus 
ceisių ątgavimo-Ji neven
gia ir bendro visiems visuo
menės -darbininkams tais 
laikais likimo: už laikraš- 
jius — ”Liet. Ūkininką” ar 
"Lietuvos Žinias” 1913 m. 
Vilniuj ji patenka vienam 
mėnesiui Į kalėjimą.

* Tečiau viena žymiausių 
žemaitės ypatybių, tai jos 
didelė prie jaunuomenės 
meilė ir prisirišimas. Jau
nuomenėj ji matė mus tau
zos ateitį. Bet jai gerai buvo 
žinoma, kokį didelį vargą 
Jei savo neturto mus jau
nuomenė besimokindama 
vargsta, kaip daug gabaus 
iaunimo veltui žųsta sun
kioj kovoj dėl mokslo, dėl 
iuonos kąsnio. Jos nepap
rastai jautri siela negalėjo 
visa tai ramiai pakęsti, to
lei ji susitarus su Gabriele 
Petkevičaite, slaptai, žmo
na, nuo rusų valdžios Įstei
gė besimokinančiam jauni- 
nui šelpti draugiją "Žibu
rėlį,” kuris begyvuodamas 
apie 20 metų, daug jaunimo 
išauklėjo, daug sušelpė, 
laug nuo bado ir mirties 
šmėklos apsaugojo, davė' 
ne vieną musų tautai gabų 
naudingą visuomenės dar
bininką.

Jaunimą ji mylėjo, su 
jaunimu ji visą savo gyve- 
aimą ėjo, nes jos-siela nese
no, nes jos siela amžinai 
jauna, amžinai budri buvo, 
ir mirdama ji jaunimu la
biausiai rūpinos, apie jį at
minė: jau sunkiai besirgda- 
ma dar pasižadėjo, jei išgy
tų, Mąriampolės jaunimui 
paskaityti referatą, savo li
teratūros turtą pavėdė be
simokinančiam jaunimui.

Gerai atjautė jaunimas 
kokios didelės sava draugės 
nustoja ir todęl ^norėdamas
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08.1. N. FRIEGMAN 
SPECIALISTAS VENERIKŲ 

LIGŲ.
VYRU IR MOTERŲ. 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reomatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakaro.
1«C9 WASHINGTON ST. 

BOSTON. M A SS.

Didžiausia
Pinigų 
Siuntimo 
Instaiga 
Amerikoje 
NAUJIENŲ 

Pinigų Siuntimo 
Skyrius

UŽTIKRINA:

*

r
j.

SPECIALIS PASIŪLYM AS 
TIK PER HJ DIENI'.

I 
t t

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

1 mis kulkomis, septynis kartus vienu 
užtaisymu. Paprasta šio revolverio 
kaina yra $10.09, bet mes laike šio 
mėnesio numušėm jo kainą iki $5.50. ■ 
Mes turime trejopo didumo: 22, 32 ir 
3įj kalibro, visų viena kaina. Užsisa
kant revolverį pažymėsit, kokio kali
bro jus r.orit. Mes gvarantuojam vi
sus musų revolverius. Jeigu nebūsit į 
užganėdinti, mes sugrąžinsime jums1 
pinigus. Neužmirškit, kad ši‘revolve
ri tokia pigia kaina galėsit gaut tik 1 
laike šio mėnesio.

Iškirpkrt šį apskelbimą ir pasiuskit Į 
mums su savo vardu, adresu ir 35c. i 
įtampomis arba sidabru dėl persiun- Į 
timo lėšų. $5.50 jus užmokėsite, kai' 
aplankysite revolverį. Jeigu nenorite ! 
praleisti Šios progos, rašykite dabar, i 

(?)
CHICAGO SAFETY COMPANY !

Dept SOJ
1330 N. Weatera are. Chicago. III.

Švedijos 
Amerikos 
Linija

Iš New York į PlymouMh, 
Cherbourg, Antwerp:

Zeeiand ...................... Sausio 23
Krounland .............. Vasario 25
Ten ir atgal važiuojant sustoja 

Halifax.

> AramcAN Inu
Iš Mev.- Yorko į Brunsbuttel ir 

H^mburg
.Mongolia 
Minnekahda . ..
Munchuria ....

Iš New York 
Haverlord ........

Vasario S3
.... Kovo 8
.... Kovo 23
Hamburg#
... Vasario 9

2

Tikėtai tiesiog į Pilevų.
Plauk, j rvtus sustoja Queenstown 
1NTERNATIONAL MER
GA NTIL E MARINE CO„ 

120 laivu — 1,300*000 tonų.
Boston offke: 84 Statė Street. 

arba pas vietinius agentus.

—— —— ■
Iš HAMBURGO Į

DANCIGĄ ir VARSA VĄ
Naujais laivais

Orbita Vas. 17. Kovo 31. Geg. 12. ' 
Orduna Kovo 3. Bal. 14, Geg. 26 
Oropesa Kovo 17. Bal. 28. Birž. 9. *

Uždaryti kambariai moterims 
ir šeimynoms.

THE ROYAL MAIL 
STEAM PACKET CO.

26 Broadway. New York.
117 W. VVashington st., Chicago 

arba pas vietos agentus.

Greitas Pasažierinis Susisiekimas
TARP NEW YORKO IR LIEPOJAUS.

Per Gothenburgų. Pasažieria: perkeliami ant jūrių ir siunčiami j 
Liepoją

Stockholm Sausio 31, Kovo 11, Alandžio 18

t

Kad kiek', Tena pinigų siun- Į 
tinj (perlaidą) Naujienų 
Pinigu Siuntimo Skyrius iš
leidžia Lietuvei? ne vėliaus 
kaip ant rytojaus po pinigų 
priėmimo;
kad Naujienų čekiai ir per
laidos apmokama Lietuvo
je iki paskutinio skatiko; 
čekiai betgi turi būti mai
nomi tiktai Lietuvos Pre
kybos ir Pramones Banke 
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 į f 
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 pinigų apie 30,000.003 
auksinų, ir visi siųstieji pinigai 
pasiekė Lietuvą greitai ir buvo 
pilnai išmokėti per Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Banką. 
Siųskite pinigus Lietuvon per 
Naujienų Pinigų Siuntinio Sky
rių, jeigu norite, kad jie grei
tai, teisingai, be klapato butų 
išmokėti Lietuvoje . «

Naujienų Pinigų Siunt. 
Skyrius 

1739 So. Halsted St.
Chicago, m.

NAUJIENOS
Didžiausias Lietuvių

Dienraštis

Nei vienas lietuvis 
negali būti 
be Naujienų

Ras dar n?ra Nauii^vų skaitytoju, 
malonės atsiųsti Naujienoms savo 
adresų, o paus porų Naujienų 
Bumelių paežiu-ėjinrui — dykai.

NAUJIENOS, 
1739 Su. Halsted St., 

Chicago, UI.

I
1

Trečios klesos kainos: J Hamburgą $103.50, j Piliavą ir Dancigą 
8166, į Liepoją $il0 ir $5 taksų. *

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

z

jGnrr
m™

Tarp Mew Yorko ir Hamburgo
Trumpiausias susisiekimas su visais portais Centr.-Europos. 

Skaitiniai išplaukimai kas Ketvertas 
nuo Piero 86, North River. 46 Street, New York, 

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

Specialiai traukiniai laukia Cuvhaven su lietuviu perkalbėto- 
ju. 275 svarų bagažas Gykai iki rubežiui.
Kambariai su 2, 4 ir 6 Ievom ant visų laivų. Puikus valgomie
ji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios klesos pasažie- 
riams. Ant^aivų "HANSA” "BAYERN” ir ”WUERTTEM- 
P-ERG” yra keli specialiai puikus kambariai. Klauskit agento 
JULIUS ROTTENBERG. 260 Hanover SL, Boston, Misa.

/

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

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

SVARBU ŽINOTI. '
Musų atstovai išvažiuoja į Lietuvą bč^iu kelių savaičių. Jie gali su
teikti Jums visokių informacijų ir galės pasikalbėti su Jūsų draugais 
nuvažiavę. Siunčiant per mus pinigai bus po ypatiška jų priežiūra. 
Ateikit ir pasikalbėkit su jais ypatiškaf.

JULIUS ROTTENBERG, Ine.
260 HANOVER gT^ BOSTON, MASS.

DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugų.
I ’ •

; kaipo tikrą darbininkų laikraštį. Kaina metams 12.00.

I

Lietuviai važiuojanti į Pibavų 
aplenkia I^enkų karidorj.

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

•"POLONIA" ............
| ESTONIA išplauks..
I TREČIOS K LESĄS
I; I Hamburgą 3103.50
| I Piliavų

Pelei laivakorčių ir žinių krepkitėa 
pas savo agentų.

toj

.... Vasario 22, 1»22 

.......... Kovo 8. 1922
KAINOS:

J Liepoj? $110. 
$106.50

<
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| IŠRADĖJAI! |
A , ... A♦ Prūsių skite man savo braizi- g 

nius išradimo išegzaminavimui.^^
A Reikalaukite išradimų knvgu-A

T

Njiiceąl Uaborji-Jry. Chicago.
“^iuouai pranešu Tamstoms. ]c«4 išbaigę Nuga-Toce’ą. 

kuri kuvotę prisiuuV;, aš jaučiausi puikiai. Aš pali
kau mane svarumas pMtfdejs 25 svarais ir aš jau
čiuosi toks tvirtas, kod aš galėčiau pakeiti viską. Aš 
siunčiu Juoąs Savo fotografiją, kad Jus galėtumėte pamė
tyti ir isitikivti patys. Tariu Jums didelį ačiū, nes Nuga- 
Tcne suteikė man naują gyvastį ir ai patariu jį visiems 
savo draugams'’. Andrcas Lyvas, Ncw York, N. Y.

P-nas Lyvas tikrai 
pavyzdys! Pasižiūrėki: 
menis ir tvirtą 
šitą Nuffa-Tonc padaro tūkstančiams 
nervuotis, sunykusių vyrų ir mt5T?rų. 
nikai dabar visur vartoja šitą garsų 
krąują ir sveikatą <f.:ouantĮ vaistą, 
T<rt»c’ą stebuklingu eek ra ilgumu, 
išaiškinama, nės Nusa-Tone yra puikus mai« 
stąs kraujui, kaulams ir nervams, 
rapsus Fosforu 
Jis daro _ .
raudonę kraują ir pajiegius vyrus bei moteris.
^Nuga-Tone paakstina, maitina ir stiprina 

visus gyvybinius organu.:. Jis įdeda gyvybę 
į kepeni#, sustiprina, vidurius taip, kad* jie 
išeina tikslai. Jis atgaivina ink3tu.e., išvaro 
laui.an nuodingas išmata . Gaza, išpūtimo, 
n cį< ardau s kvapo ar apkloto liežuvio nedali 
būti daugiau! Skausmai ir diegliai yra dingę! 
Nųga-Tone suteikia stebuklingą norą valgyti, 
gerą virškinimą, ištvernsingus nervus ir sveiką 
gaivingąSniejrą. Nuga-Tenc pągąusina k.ąują, 
pagerina kraujo tekėjimu. įdeda sveikatos te- 
resį į veidus ir žibėki į akis! Ji« padarA tvirtus 
moteris. - -----_____________________________________ ____ -------------  ------- ___
yra sudėtai, parankian pakeliu. Jis yrą cukrumi apvilktas, turį gardų skonį y 
imti. I'-’___ . ” ’ ’ " 1 - J * 1 ’ — x
graikų kad daro.

t

Paprastas šaltis.
Šaltis yra viena iš papras-! plaučių uždegimą.

čiausių žiemos ligų. Tai yra Paprastas šaltis, ypatingai 
uždegimas nosies arba gerk-į kūdikio, tankiai baigiasi 

’ ‘ “ *’ ausies skauduliu. Gali da-
siekti gerklę ir pagimdo 
gerklinių išsišakojimų už
degimą arba plaučių užde
gimą.

Jeigu ti}< gemalai įeina i 
kūną, ta j kraujas juos neša 
į įvairias dalis ir šaltis pa
virsta į širdies ligą, reuma
tizmą, inkstų ligą, arba 
smegenų plėvių uždegimą.

šaltis gali būti džiovos 
pirmtakunas.

šalčiai mažina priešini
mąsi ir todėl šalčiu serganti 
vaikai greitai pagauna 
skaudžias užkrečiamas li
gas, kaip tai, škarletiną ir 
difteriją.

Todėl nežiūrėk į šaltį kai
po į nesvarbią ligą.

Jeigu turi šaltį, neoer- 
duok jo savo kaimynams, 
mažiems ar dideliems.

Visuomet skepetaite už* 
dengk burną ir nosį, kuo
met kosti ar čiaudi. Tu nie
kuomet tyčiomis neperduo- 
tum šaltį, bet tą darai kuo
met sujudini gemalus kosė
damas arba čiaudėdamas.

Nebučiuok. Vartojant 
skepetaitę neimk kūdikį Į 
rankas pakol nenusiplausi 
rankų.

Neprileisk šalčiu sergan
čių prie kūdikio.

Kuorfiet kūdikis turi šaltį, 
nušluostyk nosukę su šmo
teliu čysto lininio audeklo 
arba gazo ir po vartojimo 
numesk.

Visi bovalai,_ paišeliai ir 
kiti įrankiai, kuriuos vaikai 
šalčiu serganti vartoja, turi 
būti karštu vandeniu nu
plauti pirm negu kitam vai
kui duoti.
Kas daryti kuomet kūdikis 

turi šaltį.

lės gleivėto vidaus. Šaltis 
pasirodo čiaudėjimu, nosies 
sausumu, sunkiu kvėpavi
mu, vandeniniu — vėliaus 
puliuotu — paleidimu iš no
sies, ir abelnai nesmagumu.

Svarbu yra 'atsiminti, jog 
šalčiai pavojingi. Gemalai 
gali išsiplėtoti į kitas kūno 
dalis, užpuolant ausis, plau
čius, inkstus, smegenis arba 
kitus kūno organus.

Taip vadinamas „šaltis” 
gali būti pirmas ženklas ty
mų, kriokulio, difterijos ar
ba škarletinos.

Visuomet prižiūrėk šaltį, 
nes kartais gali būti ne tik
ras šaltis, bet gamtos per
sergėjimo ženklas pavojin
gos ligos.

Kuomet kūnas geroj svei
katoj ir gerame padėjime, 
iš lauko ir iš vidaus, jis at
mes „šalti” prieš pradė- 
siant. Sveikata yra gamtos 
gintuvė prieš ligas.

Šaltis išsiplėtos, .jeigu kū
no generalis priešinimasis 
gemalams, kurie apsistoja 
nosy ir gerklėj, nėra gana 
didelis. Kuo nuodingesnis 
gemalas ir 
priešinimasis 
kūdikio — 
šaltis išsiplėtos. t

Viena ypata gali kitai 
perduoti šaltį. Jeigu turi 
šaltį, tai žinokt jog pagavai 
sekančiai:

Tiesioginiu susidurimu, 
kaip tai pasibučiuojant ar
ba pasisveikinant rankomis 
ir vėliaus dedant tą ranką 
prįe nosies arba burnos.

Ęudamas netoli šalčiu 
sergančios ypatos, kuomet 
kosti arba čiaudo. Kosėji
mas arba čiaudėjimas suju
dina daugelį gemalų ore; 
juos tu įkvėpi. '

Netiesioginiu susidurimu 
—kaip vartodamas tą-
pat skepetaitę, abrusą, gėri
mo puoduką arba valgio 
.įrankius, kuriuos vartojo 
šalčiu sergantis.

‘Ypatingai vaikai palinkę 
pagauti šaltį vartodami 
^šeimynišką” skepetaitę, ar
ba vartodami tuos pačius 
paišelius ir kitokius daik
tus. y

Visuomet yra gemalų no
syje ir gerklėje. Bet jie ne- 
blėdingi, jeigu kraujas svei
kas. Kaip tik sveiko kraujo 
apsaugojanti medžiaga pra
žūsta, tuomet kūno prieši
nimasis ligoms tampa ma
žesnis, gemalai išsiplėtoja 
ir pagimdo šaltį. Priešini
masis • pasidaro mažesnis 
per—

1. Atšalimą 
per šlapias ar šaltas kojas. 
Kūdikiams peršalta, kuomet 
perlengvai Aprėdyti, arba 
palikti ant šalčio.

2. Neužtektinai miego. 
Geras miegas — didelis at
gaivintojas. Miegas atgaivi
na gyvumą.

3. Persivalgymą. Persi
valgymas perdaug reika
lauja pajiegų' nuo pilvo ir 
vidurių ir yra priežastim 
prietvaros ir nežlebčiojimo. 
Netinkamas maitinimas sil
pnina kūną.

4. Prietvarą. Žmonės, ku
rie prižiūri savo vidurius, 
liuosi nuo ligos.

5. Stoką šviežio oro —r 
ypatingai kvėpuojant dul
kėtą orą.

6. Kaulų suminkštėjimą.
7. Persidirbimą ar tai kū

niškai ar protiškai. Fiziškai 
nualsintas kūnas prastai 
gali kovoti užkrėtimus.

8. Adenoidai ir padidin
tas liežuvėlis ištikro yra ge
malų lizdas.

Užsikrėtimo ^pasekmės.
Kuo jaunesnis kūdikis, 

tuo pavojingesnės užsikrė
timo pasekmės. Tėvo papra
stas šaltis perduotas kūdi
kiui gali pavirsti į mirtingą

RŪKOMAS KAMBARYS 
MOTERIMS.

New Yorko Globė Teat
ras ant Broadway šį pane- 
clėlj atidarė puikiai įrengtą 
rūkomąjį kambarį mote- 
rims. Reikia, girdi, taikytis 
prie gadynės dvasios.

PRANCŪZAI MOKYS 
ČEKU ARMIJĄ.

Tarp čeko-Slovakijos 
franeuzų militarės misijos 
tapo pasirašytas kontrak
tas,'kad iki 1929 metų Čeko- 
Slovakijos armiją turi būt 
mokinama franeuzų oficie- 
vių ir ginklai turi būt perka
mi Prancūzijoj. Spauda la- 
J?ai tam priešinga, ypač pir
kimui franeuzų artilerijos, 
kuri esanti jau pasenusi, ka
irėje nudėvėta ir brangiai 
irancuzų skaitoma. Vienas 
laikraštis sako, kad 280,000,- 
000 kronų, kurias valdžia 
užmokėjo franeuzams už 
150 armotų, buvo stačiąi iš
mesta balon, nes tos armo- 
tos jau niekam netikusios. 
Daug geriau butų buvę pirk
ti artileriją Vokietijoj ar 
Austrijoj, nes tenai ir pi
giau ir ginklai geresni.

ir

Skausmus ir geimus nutildo

K B LBIVIS
-,Rąsrxj(

Taupyk Leibelius Brangių Kuponų

Pradėk Dabar Pirkti
STANDARD

ir

I^Jg^Challenge Pieną g
ffJUj'"liUlinU Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant Irs?

kitos jeibelių puses dėl paveiksluoto 
dovanų kataloge.

"Apsimoka Taupyt Leibclius
KE1KAI

mažesnis jam
— ypatingai 
tuo greičiaus

ypatingai

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V- P»t. Oūm.

DRAUGAS reikale

FARMOS!
FARMOS L FARMOS!

62 akerių farma, derlinga žeme, di
delis jaunas sodnas, geri budinkai, 
vanduo bėga i namą ir banę, 14 gal
vijų, 2 arkliu, vištos, vežimai arti 
fabrikos. Kaina $7,500.

26 akerių farma virš 4u0 jaunu 
obelių, geri budinkai arti strytkario, 
šalyj ežero. Kaina $3,200.

• 12 šeimynų ketveri namai pačiame 
mieste. Kaina tikc $4,500.

J. BUROKAS
25 Millbury st, Wcrcester, Mass.

Mokinkis Angliškai Namie!
LENGVA IŠMOKT!

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

rašyti. Jis yra lengviausis, greičiausi* ir tikiiausis būdas išmokti visą 
angių kalbą namie. Kiekviena lekcija šio kurso kalba apie atskirus dalykus 
taip 'suprantamai ir pertikrinančiu budu, kad jąokinys netik gali, bet turi 
viską atminti. Jos perstato dalykus taip aiškiai ir praktiškai, kad intere- 
singumas kiekvienos eilutės, kiekvieo žodžio spaudžias į mokinio minti su 
tokiu spėka, kad jis nekelia akių nuo lekcijos, kol visko neišmoksta. Išta
rimas angliškų žodžių ir vertimas lietuvių kalbon taipgi yra praktiškas.

Šis kursas susideda iš 28 gražiai atskausdintų ant geros popieres lek
cijų. Pirma lekcija susideda iš 8 didelių puslapių —visos kitos iš 4 didelių 
puslapių.

Štai ką musų mokinys sako apie musų kursą, išmokęs angliškai:
"Gerbiamieji:—' Meldžiu priimti nuo manęs širdingiausią jums padė

ką už. jūsų atsakantį mokinimą ir populiariškas lekcijas jūsų metodos. Jū
sų mokinimu esu užganėdintas visais žvilgsniais. Taipgi ačiū ir už konsu- 
liasiją (patarimus). Jūsų metodos kursas stebėtinai yra pigus. Su augs
ią pagarba Joseph Kijauskąa, Norristown, Pa, July ii, 1917.

Turime šimtus panašių laiškų nuo savo mokinių. Jeigu jie, mokėję 
po §10 už kursą yra taip užganėdinti—busi užganėdintas ir tamsta, mo
kėdamas dabar tik <5.00 už tą patį kursą. Bet užsirašyk tuojaus—dabar. 
Vėliaus gali būt pervėlu. Atminkit, mes turime tik 100 kursų po $5.00 
kiekvienas. Po to ir vėi bus po $10.60 kiekvienas kursas. Taigi, buk pir
mas. Siųsk $5.00 šiandien. Įdėk markių už 15c. dėl iškaščių prisiuntimo 
kurso. Tamsta nieko nerizikuoji. Jeigu nepatiks, prisiųsk lekcijas mums 
atgal už trijų (3) dienų pe apturėjimo, mes sugrąžinsime pinigus. Šis 
Kursas yrą veriąs $3b.ę0. Musų kaipa ūk $16, bet tamsta dabar turi progą 
gauti ji už $5.15 SU warį«BŪs. Naudokis šia proga. Prisiųsk pinigus šian
dien. Užtikriname, kad nesigailėsite. Pinigus siųsk "Money Orderiu" šiuo 
adresu: (4)

Padaro Namus 
Maloniais Namais

PARSIDUODA VISUOSE 
GERUOSE G ROSERIUOSE

WAICHES PREPARATORY SCHOOL
4509 SO. ASRLAND AVR, CHICAGO, ILL.

!»]
SVEIKATOS GELBĖTOJAS.

Aš, J. Karalius, dabar esu labai 
linksmas ir dėkingas SVEIKA
TOS GELBĖTOJUI, kuris išgel
bėjo mano sveikatą ir gyvastį. 
Aš buvau labai nupuolęs aut 
sveikatos visoj kūno sistemoj gar 
3 metus ir visur jieškojąu šatro 
sveikatai pagalbos, bet niekur 
neradau. Galų gale kreipiaądi 
prie Sveikatas Gelbėtojo, kur jrag 
taip garbingi vaistai, kgip tai; 
Kraujo Valytojas, Nervų SMp 
ri n tojąs, Nuo Kaulų Gėlimo, 
Skilvio Biterio ir Lyūškų Orgaftų 
SusŪprinimui Vaistų. Sunaudo
jau tuos vaistus ir į septintą die
ną pajutau, kad aūtrąukš nuo 
manąs didesnę dalį skausmą. AA 
dąr antra sykį pareikalavaą įvet- 
katos Gelbėtojo Vaistų ir praėjus 
dar penkioms dienoms ai pajutau 

esąs sveikas, be skaustam ir ligos. Tartum kas atplėšė nuo maąo kru
tinės įnirtusią draskančią katą. Taigi dabar aš tariu tukstgnū sykjg 
ačiū Sveikatos Gelbėtojui J. Ba Itrėnui.

J. Baltrėno žodis: Aš dirbau vaistus per 15 metų po Salutaras var
du, bet 1920 metais aš sumaniau parduoti Salutaras Drug Ch. Cą, įr ; 
išvažiavau į Europos didesnius miestus, kaip tai Berliną, ParyBi), 
Londoną, delei platesnio patyri ino vaistų išdirbiųpe.
SVEIKATOS GELBĖTO J AS DRUG CHEM. C0. 

2500 West 39th St„ Chicago, M,

PARSIDUODA FARMA-
50 akru žemes, prie vieškelio; lVį 

mylios nuo miestelio, arti kaimynei, 
. ‘ . JB|

*Wnė, apvalyta nuo akmenų; yra už- 
.tekūnai malkų; farmos rebežiai upė. 
šaltinio vanduo šluboj. 7 ruimų šlu
ba su piazais, geras skiepas; gera 
Kamė su skiepu, vištininkai, kor
dams aruodai, 4 galvos galvijų, vie
nas arklys, 30 vištų, vežimai ir viso
kie padargai. Kaina $3,800. (5)

MERRITT \VELCH 
CHAPLIN, CONN.

• i i j*t • i uijiiub nuo diu ižmj,Reikia laikyti kūdikį oras, R. E. D, dirbama ir lygį
vtfjė faktai taip ilgai, kolši 
turi karštį. Neleist laukan 
pakol šaltis visiškai 
leido.

Pašaukt gydytoją, 
tik vaikas apserga, 
jam ricininio aliejaus 
ior oil).

Valgis. Kuomet kūdikis 
turi šaltį, sumažink valgi. 
Jam reikia duoti grūdinio 
valgio, sriubos, pieno ir vai
sių skystimo. Duok daug 
vandens gerti.

Saugokis nuo paprasto 
šalčio.

Laikyk kūną gerame fi
ziškame padėjime ir nu
kreipsi daugelį šalčių. Šva
riai laikyk kūną, iš vidaus ir 
iš lauko.

Miklinkis šviežiame ore. 
Miegok gerai vėdintuose 
kambariuose. Vaikai turi 
miegoti apie dešimts arba 
dvylika valandų ant dienos.

F. L. I. S.

* 
neap-

Kaip 
duok 
(cas-

PARSIDUODA FARMA!
10S akeriai žemės, 16 ąkerių gero 

raišku, 5 ruimų stuba su visais ra
kandais, barne, 2 vištininkai su 70 
vištų, 1 arklys, 3 karvės, 1 kiaulė, di
delis sodas, upė teka per fanną, tik 6 
mylios nuo miestuko. 100 mylių nuo 
Bostono. Kaina tik $1700. Platesnių 
žinių kreipkitės laišku. (4)

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

Arba ypatiškai
M. Shlaitas

20 School st., Cambridge. Mass.

,KA,TYK,T -«MV| |JDr. L. J. Po(Mer
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EXTRA! EXTRA!

$2 DOVANU $2

C ROYAL MAIL
|EUROPA į

„Smagi Kelionė” i
Garsiais ”0” laivais*parinktais | 
patyrusių keleivių. Neūk laivų ] 
didumas, bet ir mandagus atsi- j 
nešimas patarnautojų, kad pa- J 
darius kelionę dar smagesnę, j 
šita linija Įgavo vardą "Sma- » 
gios Kelionės.'’ J
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TIESIAI I HAMBURGĄ 
Taipgi į 

Cherhourg ir Southampton 
Kovo 3, Bal. 14 Gegužės 26 

ORBITA
VaMrie 17. Kovo 31. Bal. 23

ORDŲNA
OROPESA

Kovo 17, Gegužės 12 
Specialiai parankumai trečios 
klesos pasažieriams, kurie, ke
liauja su šeimynomis. Visi 

kambariai uždari.
THE ROYAL MAIL 

STEAM PACKET CO.
Sanderson & Setų-lnc. agents 
26 BROADVVAY, NEW YORK 
117 W. Wuhington st, Chicago 
arba pas vielos agentus. (5)

KARMA PARDAVIMUI ARBA AP- 
MAINYMUI ANT PROPERTES.
40 akerių žemės, 30 akerių dirba

mos, kitkas raiškas ir ganykla. Parsi
duoda su padargais ir gyvuliais, 2 ar
kliai, 2 karvės, 1 telyčia, 3 kiaulės, 20 
vištų. Dabar pasavary parsiduoda nu
žeminta kaina, iki balandžio 15 tai 

$2,600. Stuba gera, ketiniu 
bame nauja, žemė gera, juod- 
Įmokėt pusę, o kitkas ant 
išmokėjimo. Pasėta rugių 6 

ir kviečiu 4 akeriai. Platesnių 
' (4>

M. K. SMJTH
R. I, Bos 74, Fountain, Micly

FARMOS! FARMOS!
Turiu daugybes farmu ant parda

vimo, didelių ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valsūjoj, netoli 
Newark, N. J. Farmos geros ir der
lingos. Platesnių žinių klauskit laiš
ku. MIKE CHURINSKi (26)

Box 46, Sand Brook, N. J.

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

3 mylios nuo gelžkelio, puiki 7 ruimų 
stuba, 3 karvės, 2 telyčaitės, 1 arklys, 
100 vištų, vežimai, padargai, mąšine- 
rija — viskas už 55,000. (323)

Dviejų šeimynų stuba, dešimts rui
mų, puiki pievelė, vienas akras že
mės. Kaina $1,000. (3'9)

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

100 akrų farma, 40 akrų dirbamos 
ir derlingos žemės, puiki 8 ruimų stu
ba, yra ir kita stuba 4 ruimų, burnė 
40x60, malkinyčia, vežimams pašiūrė, 
vištininkai. Labai pigiai, tik už 
$2,500. (137)

200 akrų žemės, daug dirbamos, 
j daug malkų, gera stuba, barnė ir tt 

2 arkliai. 2 karvės, 2 jaučiai, 5 kiau
tas, vištos, daug šieno, visokios maši
nerijos ir įrankiai. Viskas už $4,000. 

354)
Aš %iriu daug kitokių gerų parda

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

F. 1. RAGINE 
DANIELSON, CONN.

tik už 
ruimų; 
šėmis, 
lengvo 
skėriai 
žinių klauskit per laišką.

DABAR šitas 
dūlšiaiišias ir 
ff«rMKsia& ddb- 
tariškiis kny
gas parduodam. 
už $7.00. LY
TIES MOKS
LAS, tai pir
mutinė knyga, 
kun drįso ai
škiai pasakyti 
ir atvirai iiliu- 
straaijfluūs) į- 
ro<:yti viską, 
kas tik reikia 
vyrui ir niote- 
rėi žinoti apie 
save lyti: — 
lyties organu 
i š s i vystymą, 
funkcijas, svei
katą ir' lijęas; 
moterų reika
lus: gimdymą, 
mėnesines, kū
dikių aukjeji- 
mą. \jų ligas; 
meilės ir šei
mos visokius 
sekretas. Gra

žiai apdaryta; labai daug pa
veikslų. 'kaina $7.C0. (2)
SVEIKATA., tai knyga, kuri 
viską pasako apib žmogaus kū
ną. Jei norite savo organizmą 

pažint ir gercj sveikatoj užlai- 
kyt, tai jsigykit šitą knygą. 
Gražiai apdaryta. Beveik ant 
kiekvieno pusūpio paveikslas. 
Kaina $2.
Matote, k«il šitos knygos kai

li no i a £9.00, bet mes ąaSar par
duodam Ūk UŽ $7.; 2,90 gau
nat dovanų.

, O jei norite kitokias knygos 
dovanoms, ---- c.._

LAIskUS'TlETUV
glt’ ---------
APl 
Tt7Š;
PRATevfĄi M 
JO-T; a, d., fe. MHILŽ 
LĖ: apd., $$. TUKS: 
NAKTŲ; Gįrii., $2.09.’

Pirkit Mygąs ir siųskit jas 
i Licvitvąi Jei nuriji daug skai
tyt, tai itaikplaųkit igusu DI- 
DžiAisip KNYGŲ Kata
logo. Jęj AJhT-
MET1KOS. LIETIMŲ ir AN- 
GT.Ų KĄt^V. tsj rąihūauįt 
musų MGNYKLOS KATALO
GO.

dovanoms, tai pasirinkit bile 
viena iš šitų-* -KAIP RAŠYT

Ų KALBOSE; y?K ŽEME ir K
. aM., 
PRATfiVfĄl M 
JOT; a, d., ‘
LĖ: and.,

ir AN-

apd, W LIETUVIŲ
__ J ir DAI-

TUIČS7ANTIS

LIETIMŲ ir AN-

Matota. kad mąy v-igko turini; 
TIK I’tlfFTSKfT SAVO IR 
SAVO DRAUGŲ ADRESUS, ir 
pasakykit. KO NORIT, O 
nes tuoj visus aprupįiuim,'

AL. MARGĘRI8 
2023 St. Paul Ayą.

CHICAGO, --chica<;o-
S2DOVKNį£»2

I
ls Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ I» 
MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Ligas. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 0 vai. vakar*.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 

69 CHAMBER ST, BOSTON.
Telephone: Hąymarket 3390

t1

Jis Turi Sveikatą 
ir Gyvumą ačiū 

Nu^a-Tone

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
beriški daiktai, kaina $3.75. Tai yra 
labai pigiai, nes šie daiktai mažiausia 
yra verti $0.00. Tik pamislyk ką gau
ni. Gerą barberišką britvą, Gvaran- 
tuotą barbarišką mašinukę. Barberiš- 
kas žirkliukes. Šukas., Gerą diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberiska maši
niukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiulymu, tai pri- 
srųskite 20c. dėl persiutimo ir $3.75 
užmokėsite, kai daiktus aplaikysite. 
Gvaraetuejame užsiganėdimmą arba 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (6)

PRACTICAL SALES COMPANY 
1219 Nori h Irving Avė, Dcpt. 402, 

CHICAGO. ILL.

yra puikus vyriškumo 
___ į jp standžius r»u- 
riežtą, jo veido pavidalą! Tai 

silpnu, 
Lėtu vi- 
r<crvuA.

N u tra
las lengvai 

:_ zi-
Jia yra 

Nervam* ir Geležis Kraujui, 
tvirtus, patvariu*' nervus; gausų

■standžių, vyru,, sveikesnes ir gy«*a* 
Nu^-a-Ton.’e nėra j-.kių opiumo vaistų — jokių paprotį auklėjančių cyduetių. Ji* 

o ■ ... ■ : . ■ ' ‘
Pabandyk. Patarti Imti jį vUi< m, savo draugams, taip karp p. Lyvas ir iinitai kitų

MUSU ABSOLIUTA GARANTIJA: Nuga-Tone'o kaina yra Viana* 
Kiekvienoj bonkelėj yra Devynoi* dešimtie (M) 

..------_--------1_.-_ Z'-l:--------- JoJiei
________ ____ _ ____ ... iariv*- Var
tok Nuga-Tone dvidešimtį ($0) dienų; jei nebūsi patenkinta* pa*eiaB*a*i*b

♦ A ■»- $1.00) Dolery benkelei. Kiekvienoj bonhelėj yra Devynoi, deiimtii
♦ ♦ ♦ ♦ plokėtelių, aAa vienam pilnam mėnesiui gydytis. Galima nusipirkti 

bonkeiės, arba šešiems mine»iam» gydytis už Penkis ($5.00) dolerius 
tok Nuga-Tone dvidešimti ($0) dienų; jei siekusi patenkintas i 
sugražink likusią pakelio Jai) drauge su dėžute mums, o mos tuojau* 
šinsim pinigus. Čia Taųut* neprikiši nei cento. Mes risikuojam. Nuga-Toa* 
yra pardavinėjama* visų gerų aptiekininkų tomis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantija. -

Prisiųsk Mums Šitą Kuponą Šiandien.
Nationa! Laboratory, L 603, 1018 So. Wabash Avė., Chicago, III.

. už kuriuos malonėkit prisių man

❖ > >

tės "Patarimai Išradėjams,” J 
kuri duodama dykai. |*

Rašykite lietuviškai savo ad-AP
vokalui. A*

MARTI* LABINER JL
Beg. Patęst Atty. V

3 PARK R<W. NEW YORK

Nationa! Laboratory, L 603, 1018 So.
Gerbiamieji:—Indedu čia ...........
benkele. Nuji-Tm/o.
Vardas ir pavar*...........................

Galvi numeri., arba R. F. D..

Vabtlį*
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Į Woreesteryje gera advoka'kad buvo 
7in«AC ir sako, jei Kazlauskas banditas,■ IeIjIIcS su merginos tėvais pačios'rodamas iš ko gyventi išėjo

įjam nesugrąžins, jis t rauk-Į
----------- >siąs juos teisman už išardy-

v i ne profesionalis ' 
banditas, bet turbut netu-

K E L E 1 V i S

BYLA DĖL MERGINOS
Tarp Bostono ir Wcrces-jmą laimės.
•_ i- X____ • j............ _________________ 63.^

I 
I

pirmu kartu pasiplėšti.
Italas tuo jaus užtelefona- 

mą jo šeimynos ir sugriovi- vo policijai. Ir kuomet du

šitas aprašymas paimtas 
orcester Daily Tele- 

—” ir orcester Eve••

terio lietuvių daug kalbama 
apie susirėmimą dviejų vy
rų dėl vienos merginos. Ne
lik lietuviai kalba, bet Bo
stono ir VVorcesterio laik
raščiai plačiai apie tai rašo. 
Petras Kazlauskas, kuris 
vadina save "Amerikos ir 
Lietuvos audinyčių prezi
dentu*’ ir Petras Mazgelis 
negali pasidalyti B. Kales-< 
kiute, ir gali būt kad teis
mas turės išrišti, kuriam 
judviejų ji turi tekti.
Petras Kazlauskas, "aude

klinės prezidenas,” yra iš 
Ėostono, o Petras Mazgelis 
iš Worcesterio; B. Kales- 
kiutė taip pat iš Vorceste- 
rio.

Mazgelis yra rimtas vai
kinas, ir Kaleskiutė jau se
nai su juo draugavo ir vie
nas kitam jiedu patiko. Bet 
nuvažiavo andai į Worce- 
sterį Petras Kazlauskas ir 
pamatė Kaleskiutę. Pama
tė ir tuojaus įsimylėjo — 
taip įsimylėjo, kad tuojaus 
pasiūlė ”žen\Xis.” Mergi
nai geriau patiko Mazgelis, 
liet jos tėvams pasirodė,kad 
Kazlauskas yra geresnis, 
nes jis ''audeklinės prezi
dentas” ir "universitetą bai
gęs.” Taigi jie pradėjo 
spirti savo dukterį tekėt už 
Kazlausko. Noroms neno- 
roms mergina sutiko. Su
žieduotuvės turėjo Įvykti 
pereitą seredą Worcesterj*- 
je šv. Kazimiero bažnyčioj.

Kazlauskas jautėsi jau 
kaip septintam danguje. 
Tečiaus jo laimės dangus į 
apsiniaukė. Kada jis nuva-. 
žiavo imti šliubą, merginos' 
namie nerado. Kazlauskui 
pasidarė neramu. Kurgi ji 
galėtų būti? Kodėl ji savo 
mylimojo nelaukia? 
" Kuomet Kazlauskas neri
mavo ir sunkiai dūsavo, 
mergina tuo tarpu paėmus 
po pažasčia kitą vaikiną,’ 
Petrą Mazgelį, kurį ji tik
rai myli, skubinosi Į City, 
Hali išsiimti apsivedimo' ? 
’ laisnį.” Ir jiedu gavo netik į 
”laisnį,” bet gavo nuo teisė
jo Whitingo da' ir speciali 
leidimą apsivesti tuojaus, 
nelaukiant 5 dienų. Ir ten 
pat jiedu pas taikos teisėją 
Johnsoną susižiedavo.

Įsivaizdinkit dabar šito
kią tragediją: Kazlauskas 
sėdi pas merginos tėvus, pa
siryžęs i šliubą, o mergina .. ;
tuo tarpu ateina apsikabi- ' nlapdą vakaro jis įneji 
nūs su Mazgeliu ir pareiš
kia, kad jau po šliubo, ir 
prašo tėvu palaiminimo.

Kazlauskas pašoko, kaip 
karštu vandeniu aplietas. 
Tėvai stojo piestu. Kilo 
toks lermag, kad Mazgeliui 
prjsiėjo šauktis policijos, ir 
visgi jis nabagas buvo išvy
tas laukan ir turėjo pareiti 
namo be pačios. Tėvai ats
kyrė ją nuo Mazgelio ir pa
siliko prie savęs.

Nesimiegojo tą 
Mazgeliui. negalėjo 
sudėti ir Kazlauskas, 
nas galvojo, kaip savo pa
čią atsiėmus, o antras darė 
pilėnus, kaip jos susižiedavi- 
mą panaikinus ir pačiam su 
ja apsivedus.

Ant rytojaus Kazlauskas 
su merginos tėvu pasiėmė 
nuotaką ir atvažiavo į Bos
toną teirautis pas advoka
tus. ar negalima to apsive
dimo su Mazgeliu panaikin
ti. Kazlauskas mano, kad 
jos susituokimas su Mazge
liu buvo nelegalis, nes ji ne
turėjo tėvų sutikimo, o da
ryti tokį žingsnį be tėvų lei
dimo ji da perjauna, nes ne
turi 21 melų amžiaus. Ant
ras dalykas, Kazlauskas sa
ko, kad ji buvo jam savo 
ranką prižadėjus ir užsakai 
buvo jau išėję.

Bet Mazgelis nemano ap
sileisti. Jis jau pasisamdį?

iš
gi am 
ning Post.

$100 bausmės už nešioj'mė 
revolverio.

Tūlas Martinas Vadeskii 
iš Bridge\vaterio buvo nu
baustas anądien So. Busto 
no teisme $100 už nešiojimą 
revolverio. Ji suėmė Cit) 
Point nuovados palicmana; 
kuris pastebėjo jo kišenii 
ištemptą ir patraukęs per j 
ranką pajuto ginklą.

policmanai nuvykę pas ji 
Sausinėjo smulkmenų, eks- 
careivis tuo tarpu paėjęs 
iž kokio bloko atsilankė ki- 
,on vaisių krautuvėn ant 
3roadwav, ir tenai padarė 
ą pati, atimdamas $60.

Policija gavus žinią apie 
dtą plėšimą, tuoj išsiuntė 
int gatvių visus detekty- 
’us, bet plėšiko nesuėmė.

Pagasdino vyrą revolveriu 
gavo Pusę metų kalėjimo.
Tūla D.* šablinskienė, L 

Cambridge, susipyko su sa 
vo vyru ir pakišo jam revol 
veri. Policmanas eidama 
pro šalį išgirdo šablinski 
namuose triukšmą ir įnėję 
i vidų pamatė moterį šoki
nėjančią prieš vyrą su uz 
taisytu revolveriu. Ji bu\\ 
tuojaus suareštuota ir nu 
teista 6 “mėnesiams kalėji 
mo. Teisme ji pasisakė. ka< 
revolverį jai nupirko bur 
dmgierius. Policija dabai 
įieško to burdingieriaus.

kpvaikščiojimas 4 metų Su
kaktuvių Lietuvos Nepri

klausomybės.
16 vasario nuo 8 vakare 

ietuvių svetainėje, So. Bo
lone, Lietuvių Pil. Sąj. I 
kyrius bendrai su Sanda- 
os kuopa ir socialistais, 
engia 4 metų Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių 
pvaikščiojimą. Bus žymus 
rogramas ir kalbės svečiai 
r vietos kalbėtojai. Todėl 
ūsus lietuvius kviečiame 
engtis prie minėto apvaikš- 
iojimo iš anksto.

Komitetas.

I

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

606 EXCHANGE BLDG., 53 STATĖ ST., BOSTON.
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DENTISTAS SAKO:
"Aš patariu savo pacijentams duot savo dan
tis išvalyt dentistui du kartu i metus. Visą 
k/.ą laiką jie privalo valyt savo dantis du syk 
Į dieną su CCLGATE’S DANTŲ VALYTOJŲ 
(OLGATES išvalo dantis visai švariai. Jis 
nesunaikina dantų paviršiaus, tik apsaugoja 
darUls užlaikant juos švariai.

Jus ilgi privalot vartai COLGATES.”

Auksinų Kursas PIGUS! j 

n Mes persiunčiame pinigus žemiausiu dienos kursu. J S 5
Jeigu kursas puola, mes persiunčiam daugiau, auk- « 

$ sinų už dolerį; jeigu kyla — persiunčiam mažiau. 

pono auksiną “^mįp.at.. . . . . . . $6.1°
!• Lietuvoje visokių daiktų yra užtektiną!, turint 
t- pinigų galima nusipirkti visko ant vietos.
| Kurie norite, kad nueitų pinigai iki švenčių į Lietu- 5 
$ vą Jūsų giminėms, siųskite tuo jaus. ;Ž

Patarnavimas užtikrintas. į
| BALTIC STATĖS FINANCE CO.
j; 357 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. J
5 . • *

Didelės Tr u belės 
Kaina 25c.

Baisi vėtra ant jūrių.
Pereito nedėldienio nakt 

apie Bostoną dūko baisi vė 
tra. Ant jūrių pakilo tokio 
bangos, kad rodėsi, jog vi
si laivai bus sudaužyti Į ske 
veidras. Apie Bostono švy 
turį pradėjo šauktis pagal 

,, bos žveju laivė, ant kurio; 
C i buvo 10 žmonių. Audrai pa 

kilus žvejai skubinos i Bos 
tono * uostą, bet vėtra nu 
draskė visas jų buores, an 
galo nulaužė laivo stiebu, 

iir bangos pradėjo nešti juo. 
Ii jūres. Jų gelbėti išplaukt 
į policijos botas, varoma 
stipriu motoru. Bet ir ši 
tam išėjusios bangos nulau 
žė visą aptvėrimą ant dėnii 
ir žmonės turėjo prisirišti 
kad vilnis nenuplautų jų 
jūres. Daugiausia varge 
buvo prikabinti žvejų botą 
kuris buvo blaškomas kaiį 
skiedra ant įniršusios ju 

iros, bet vis dėlto jis pririšti 
ir parvilkta į uostą.

Apiplėšė dvi krautuves.
Vienų vienas plėšikas per

eitą nedėldieni apiplėšė Bo 
stone dvi krautuves. Apie f

>o$tonas skundžia Chelsea.
Bostono miestas apskun- 

ė savo priemiesti Chelsea, 
eikalaudamas $134,500 at- 
/ginimo už taisymą tiltų ir 
itų dalykų, kurie bendrai 
biejų miestų yra užlaiko

mi.

naktį 
akiu 
Vie-

vaisių štorelin ant Parį 
skvero ir pasiklausė, kiel 
kainuoja orančiai. Kada sa
vininkas užsisuko, plėšikas 
išsitraukė revolveri ir ne 
drąsiai šypsodamasis linkte
lėjo galva, duodamas ženklą 
kad savininkas nueitų Į už 
pakali. Italas nusigandęs 
pasitraukė i užpakali, o plė
šikas atsidaręs stalčių išsi
ėmė 40 dolerių, paskui pri
sidėjo i kišenius cigaretų, ii 
nerangiai išėjo laukan. Jis 
buvo apsivilkęs buvusio ka
reivio drapanom ir matyt.
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Sustabdyk persišaldymą. 
Sulaikyk kosulį.

Yra jie tikrai pavoingi ženklai. Ne
doras ligas su tolin sekančiais pa
sėkimais tankiai gali būti prašaliu- j 
tas turent tam tikrus vaistus.

Severa’s
Cough Balsam į 

(Severo Balzamas nuo kosulį) ne f 
ooda ilgai viešpatauti paprastam 
kosuliui: sumažin erzinimą gerkli
niu išsišakojimu, palengvm sukepi- 
mo, pradeda skreplį?vimą ir padara 
kvėpavimą ier.gvvsni. Kaina 25 ir 
50 centai.— Severa’s Ccld and Grip 
Tablete (Severo Plyškele; nuo Per
sišaldymo ir Gripos) sulaiką persi
šaldymą nedodant jam išsivystyti. 
Kaina 30 centai. Visose Aptiekose.

Ar gavote Severo Kalendorių 
1922 metams. Gedama jįjį gauti 
dykai pas savo Aptiekario, ar nuo

p'- SEVERĄ CO. - - ■> 

; ęEOAR RAPIDS, IOW*
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Atsiimkite laiškus.
Į Baltic Statės Finance 

"o., 357 Broadway, atėjo iš 
.ietuvos laiškai, sekan- 
ioms ypatoms:

Laurinui Tverkui,
Juozui Gedraičiui,
Juozui žvingiliui,
Vincui Zalec-kui,
F. Dambrauskui, 
Elzbietai Nąvartavienei,
Jackui Mačerniui,
Juliai hiatui,
A. Liaučiui.
Jurgiui LiseviČiai,
Onai Zdanevičienei,
Onai Saidaičiutei,
Petrui Urnai.
Petrui Jesinskui,
Juozui Juozapaičiui,
Jurgiui Pritaičiui,
Emiliai Jerusevičienei, 
Vladui Tareilai,
Petrui Sablinskui.

PARSIDUODA AUTOMO
BILIU BIZNIS

Kuris duoda gerą uždai bi; nrie io 
.-arsiduoda pataisymą dirbtuvė, su 

-’isais Įrankiais ir 3 geri automobi- 
iai. Smulkesnių žinių klauskite, šiuo 
adrese: F. P. T.
255 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitykit "Socialdemo
kratą.”

Gaunamas "Keleivio’’ 
Knygyne.

\aina — 5 centai numeris.

! 
i

LIETUVIS DENTISTAS

Or. M. V. Casper
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso valandos:
Nu* 9:30 iki 12

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

Rengia Pašelpinė Draugija ”VJenybė”
29 d. Sausio-January, 1922

Pradžia 2:30 vai. po pietų.
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

~ BRIGHTON, MASS.
IŠPILDYS:

7. Rusų Balalaik’^Orkestra.
8. Muzikos Kvartetas.
9. A. Radvilas. M. Kemzūra, 

G. Kvietkauskas, trio.
10. A. Neprosta. soprano.
11. J. Vaškiutė, piano solo.

ras iš puikiausių. Dalyvaus gabiausi solistai ir so- 
> iistes, minėti ant u.vgra.no. ir antra dalis dar nėra čionai paminėta daini
ninkų ir muzikantų, kurie dalyvaus viršminėtame koncerte.

įžanga ypatai 75c., ir 50c., . . Vaikams iki 6 metų 15c.
Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

26 LINCOLN ST..
rROGRAM A

1. Re
2. V.
3. A.
4. M.
5. Vasicinka, baritonas.
6. M. Kemzūra, J. Gutauskas, duet. 
Šis koncertas bus v

hstės,

.-■u (.'boras.
Pučinskai’<■. soprano. 
Radvilas, baritonas. 
Sakalbuskienž, soprano.

Ž i * ž 
i
Į

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

KOKIE S DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE? t

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

255 Broadtvav, So. Boston, Mass.

MES SIUNČIAME PINIGUS PER PAŠTA IR TELEGRAFA I

LIETU NJPV
Musų Bankas yra nariu

FEDERALĖS REZERVO SISTEMOS
Didžiausios Pasaulyje Finansinės įstaigos

ČEKIŲ SKYRIUS TAUPYMO SKYRIUS
TAUPYMO DĖŽUTĖS

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

BOSTON, MASS.
įsteigta 1845 • (13)

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT- 

STOVAL
Veda prvvas civyliškas ir 
kriminališkas.
66—67 Journal Buildlng

BOSTON, MASS.
Tek Main 3334

♦ 
» 
i 
i 
i

vu—v< juurnai Duuaing
l 262 UASHINGTON STREET,

» 
t

It
Tel.: Riehmond 2955-M.

Dr. David W. Rosen
Kalba Lietuviškai, Lenkiškai 

Rusiškai.
GYDO CHRONIŠKAS IR 

SLAPTAS
VALANDOS:

Nuo
Nuo 
Nuo
321

LIGAS.

8 iki
2 iki
7 iki
HANOVER ST, i

| BOSTON. MASS. į

10 ryto.
3 dieną.
8 vakare.

>•

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

Petras Akunevičius
Ofisas: 258 BROADWAY 

SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: So. Boston 3S1 
Gyvenimo vieta: 702 E. 5th 
Tel. So. Boston 1S91-M.

| Tel. So. Boston 506-W f

• DAKTARAS
į A. L. KAPOČIUS
• LIETUVYS DENTISTAS.

i | VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vale. 
NEDĖLIOJUS: 
iki 1 v. po pietų.

Seredomis iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

251 Broadway. tarpe C ir D »t 
SO. BOSTON. MASS.

‘■*4

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

(AKIŲ SPECIALISTAS)

I » I
Išeg-zaminuoju akis, pritaikau 
akinius ir sulaužytus sutaisau 
uz prieinamą kainą.
J. L. Pašakarnis O. D.

377a BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVYS
Gydytojas ir Chirurgas. • 

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

I »
t I I «
» i t I « I 
jt

Tel. Haymarket 4154
Gyvenimo Tel.: Cambridge 6093.

I DR. AL F1DERKIEWICZ, 
į . GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
• Specialistas Slaptų ligų.
Į VALANDOS:
■ Nuo 1 iki 3, nuo 5 iki 7:30 
! Šventadieniais nuo lo iki 1.
i 81 C ANA L ST.. BOSTON.
* Room 215 ir 216.

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

ant 100 Salėm st., kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų nuo J 
visokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio € 
reumatizme, nuo nusilpnėjimo strienų, kraujo valimui, nuo uždefimo S 
plaučių, nuo kosulio ir kitų ligų. Taipgi turime nuo visokių slan- S 
tingu ligų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo J 
dėl vyrų ir moterų. Dielių iš Lietuvos ir Įvairių šaknų ir žolių. 0 
Mes jums patarnausime kuogeriausiai, _ pašaukiame geriausius 
daktarus per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gaut gerus J 
vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite į APTIEKĄ po numeriu įį 
100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS. |

«
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ

APTIEK W
4b»ll

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

Per daugelį metų praktikos, gerai susipažinome su lietuvių visuome
ne ir sužinojome kokie vaistai dauginusiai 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 ................................................................... $5., $4., $3., $2., $1.
Muilai ....................................................................... 50c., 25c., 15c., 10c. ..
Ir daugeli kitokių vaistų Užlaikome, kurių prisiunčiame pareikalavus. 
Mes esame įgaliotiniai Lietuvos fckcijinės Bendrovės "VAISTUOS” 11 

ir užlaikome visus jų preparatus. j Į
Klausiant4co nors, pridėkite paštos ženklelį atsakymuL j Į

K. ŠIDLAUSKAS į
PROVIZORIUS g

373 BR0ADWAY, Kampas E st., SO. BOSTON, MASS. į

" ■ ■— — —

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

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

BUCKMAN IR FINBERG
Bankieriai ir šifkorčių agentai 

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

Musų ofise nuolatos randasi notarijušas, užregistruotas Lietuvos 
Atstovybėj lVashingtone, išėmimui pasportų.
Galit siusti užsakjTną per paštą ir tuoj bus išpildytas.

BUCKMAN IR FINBERC
Bankieriai

85 leverett St

i! 
i! 
i

Boston, Mass. į

A (t9 %

u.vgra.no



